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Ha	hasonlítani	kellene,	akkor	nekem	Steve	Erick-
son	A	tenger	éjfélkor	érkezik	(The	sea	came	in	at	
midnight)	vagy	ugyancsak	tőle	a	Rubicon	tenger-
part	(Rubicon	beach)	című	könyv	jut	az	eszembe.	
Mindenképp,	aki	ismeri	a	két	író	közül	az	egyiket,	
fel fogja ismerni a hasonlóságot a másikban. 
 
 A regény végig a tudatalattinkban motosz-
kál, az olvasó végig úgy érzi, hogy valami mély és 
megfoghatatlan dologhoz szól a regény, valami 
igazán emberihez, ami mindeddig felismerhetet-
lenül megbújt az elméje legalsóbb szegmensé-
ben. A könyv semmilyen körülmények között sem 
egy	könnyű	olvasmány,	a	szöveg	nem	nehéz	és	a	
történetvezetés sem lassú, hanem az állandó fe-
szültség	és	kényelmetlen	érzés,	melyet	nemcsak	
a	regény	főszereplői,	de	gyakran	az	olvasó	is	meg-
tapasztal	az,	ami	igazán	türelmet	próbáló,	és	ami	
különlegessé teszi. 

Bevezető

 A regény 1994-ben jelent meg, majd ké-
sőbb	több	nyelvre,	köztük	magyarra	is	lefordítot-
ták.	A	mű	maga	egy	ártatlannak	 tűnő	helyzettel	
kezd. Kawashima Masayuki minden este újszülött 
kislánya fölött áll. Ameddig a felesége mélyen al-
szik, addig Masayuki véres gondolatokkal küzd. 
Kezében	 egy	 jégcsákánnyal	 minden	 éjszaka	 tel-
jes	erejéből	küzd	a	gondolat	ellen,	hogy	 leszúrja	
a	csecsemőt.	Masayuki	végső	kétségbeesésében	
próbálja	elterelni	a	figyelmét	a	munkájával,	azzal,	
hogy vásárolni jár éjszaka, de minden hiába, vér 
kell	folyjon…

Az íróról

	 Murakami	Ryu	egy	 termékeny	 japán	 regé-
nyíró,	ez	alatt	azt	értem,	hogy	pályafutása	során	
több	mint	egy	tucat	regénye	megjelent	már,	me-
lyek	 közül	 sokat	 idegen	nyelvekre	 is	 fordítottak,	
azonban a Piercing nem tartozik a három legis-
mertebb	regénye	közé.	A	leghíresebb	regényei	a	
Majdnem	átlátszó	kék,	Érme	szekrény	csecsemők	
és Misou levesben. Történetei rendszerint a kiáb-
rándulásról, drogokról, szürrealizmusról, gyilkos-
ságról	és	háborúkról	szólnak,	 rendszerint	Japán-
ban,	a	japán	társadalmat	háttérként	használva.	
 
 A Pirszingben majdnemhogy az összes em-
lített	kategóriát	kipipálta,	tehát	habár	nem	a	leg-
ismertebb	műve,	mégis	 egy	 ízig-vérig	Murakami	
Ryu	regényről	van	szó.	

A történetről ’spoiler’ nélkül

	 A	regénynek	két	főszereplője	van:	Masayuki	
és	Chiaki,	egy	prostituált.	Masayuki	nem	tud	sza-
badulni	a	gyilkolás	vágyától,	 így	 tehát	 jobb	híján	
úgy	dönt,	 inkább	egy	számára	 ismeretlen	prosti-
tuálttal végez, mintsem a saját gyermekével. 
Masayuki elkezdi gondosan megtervezni tettét, 
erőfeszítést	nem	kímélve	abból	a	célból,	hogy	ké-
sőbb	ne	tudják	majd	rábizonyítani.	Egy	ilyen	terv	
természetesen	 már	 megszületésekor	 kudarc-
ra	 van	 ítélve,	 pusztán	 az	 elképesztően	hatalmas	
mennyiségű	 hibalehetőségek	 miatt.	 A	 regény	
azonban	nem	erről	szól,	mint	azt	feljebb	is	írtam,	
főtémája	az	emberi	elme	 legmélyebb	 rétegei.	A	
regény	során	Masayuki	végig	belső	harcban	áll	az	
ösztöneivel,	nem	csupán	a	gyilkosság	kapcsán,	ha-
nem	a	családja	iránt	is.	
	 A	 történet	 második	 központi	 szereplője	
Chiaki,	egy	fiatal	 leány,	akinek	a	múltja	 legalább	
annyira felkavaró, mint a tett, amire Masayuki ké-

szül.	Chiaki	egy	prostituált,	aki	mit	sem	sejtve	in-
dul	el	következő	munkáját	elvégezni,	mindeddig	
tökéletesen	 együttműködve	 Masayuki	 tervével,	
azonban	még	mielőtt	 a	 férfi	 terve	 elindulhatna	
ördögi	útján,	Chiaki	múltja	közbeszól.	

	 A	 történet	 világa	 akár	 napjaink	 Tokiója	 is	
lehetne,	mivel	a	mű	lélektani,	ezért	az	író	semmi	
SF	vagy	természetfeletti	elemet	nem	szőtt	bele	a	
regénybe.

A regény utóélete

	 Habár	a	Piercing	nem	tartozik	a	legelismer-
tebb	művei	közé	az	írónak,	mégis	kellőképp	nép-
szerű	ahhoz,	hogy	2018-ban	ugyanazzal	a	címmel	
film	készüljön	belőle.	
	 Mint	azt	már	írtam,	a	könyv	magyar	nyelven	
is olvasható, nem szeretnék eladókat reklámozni, 
ezért	csak	annyit	mondok,	hogy	szerintem	becsü-
letes áron meg lehet vásárolni.

Kinek ajánlom 
a könyvet?

	 A	 regényt	 első	
sorban azoknak aján-
lom, akik kedvelik a 
lélektani	 műveket,	
azokat, amelyek nem 
riadnak	vissza	a	szex-
től	vagy	éppen	a	hor-
ror határát súrolják. 
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Érted	legyőzhetetlenné	válok!

	 „Hallottátok?	A	guberáló	mennyei	
tisztviselő	összeszűrte	a	 levet	a	 szelle-
mek	 birodalmának	 első	 számú	 fejesé-
vel!”

	 Az	 angol	 fordító	 összefoglalója:	
nyolcszáz	 évvel	 ezelőtt	 Xie	 Lian	 volt	
Xian	Le	császárságának	koronahercege,	
az istenek és az emberek dédelgetett 
kedvence.	 Nem	 is	 volt	meglepő,	 hogy	
nagyon	 fiatalon	 az	 istenek	 közé	 emel-
kedett.	 Most,	 nyolcszáz	 évvel	 később	
Xie Lian harmadszor emelkedik fel az 
istenek közé, de ezúttal, mint „három 
világ	nevetségének	tárgya”.	Első	 isteni	
küldetése során találkozik egy rejtélyes 
démonnal, aki a szellemek uralkodó-
ja, és még a Mennyekben is rettegnek 
tőle.	 Xie	 Liannek	 azonban	 sejtelme	
sincs	róla,	hogy	a	démonkirály	már	sok-
sok	ideje	figyeli	őt.

Tian Guan Ci Fu regény magyarul!
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