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Bevezetés

Tanulmányom témája annak vizsgálata, hogy az első modern japán írónőnek is 
nevezett Higuchi Ichiyō, az általam választott öt elbeszélésében milyen módon 
ábrázolja a Meiji-kori Japán társadalmi és politikai változásainak az emberi 
kapcsolatokra és a nők helyzetére gyakorolt hatását.

Jelen tanulmány a 2005-ös, Károli Gáspár Református Egyetemen írt MA-
szakdolgozatom továbbgondolása, amely részletesen kifejtve foglalkozik 
azokkal a történeti változásokkal, amelyek ismerete kiemelkedően fontos a mo-
dernizáció során bekövetkező változások megértéséhez és értékeléséhez. Éppen 
ezért most csak a legfontosabb fogalmakat, eseményeket említem meg.1

A nők helyzete a Meiji-korban

A modernizáció és Japán nyitása a Nyugat felé azt eredményezte, hogy alig 
pár év alatt az országot elárasztotta a külföldi szellemiség, gondolkodásmód, 
megjelentek (szinte minden alap nélkül) a különféle politikai irányzatok (pl. li-
beralizmus, konzervativizmus), a kereszténység, az új szokások, valamint 
olyan gazdasági elképzelések is, amelyek Japánban addig ismeretlenek voltak 
(elsősorban az iparosítás).

Jóllehet, mindebből a férfiak vették ki a részük, a nők életében is történtek 
változások, eleinte elsősorban a külsőségekben, például a ruházkodásban és 
a hajviseletben. Emellett kibővültek a tanulási és a munkavállalási lehetősé-
geik. Természetesen mindezek csak egy szűkebb társadalmi réteget érintettek, 
és több idő kellett hozzá, hogy meggyökeresedjenek.
1 Minderről bővebben: Nyeste Zsolt, „A nők helyzetének változása a modernizáció során (1868-

1912)”. Mesterszakos szakdolgozat. Bp., Károli Gáspár Református Egyetem, 2005.                      
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A különféle politikai eszmék között természetesen megjelent a nemek közti 
egyenjogúság eszméje, a női emancipáció kérdése, amely több évtizeden át 
megosztotta az embereket és számos vita forrása volt.2 A kereszténység meg-
jelenése szintén az egyenlőséget hirdette férfi és nő között, de legalábbis sok-
kal pozitívabban ítélte meg a nőket, mint a konfucianizmus és a buddhizmus. 
Nem meglepő, hogy a haladó szellemű Meiji-kori politikusok és gondolkodók 
szinte kivétel nélkül megkeresztelkedtek.

A változásokkal szemben azonban továbbéltek az Edo-kori hagyományok, 
amelyek kétszáz év alatt megszilárdultak, olyannyira, hogy bizonyos mértékig 
még napjainkban is tovább élnek. Természetesen mindez a nők megítélésére 
is igaz volt.

Az Edo-korban a nők életét legfőképp az Kaibara Ekken Onna daigaku 
című műve (A nők nagy iskolája) határozta meg, amely nevelési és viselkedési 
útmutatóként szolgált a nők számára, és jól tükrözte a velük kapcsolatos el-
képzeléseket. A korszak jelszava a danson johi volt (tisztelet a férfinak, alázat 
a nő részéről). A nők szerepe a háztartás vezetésére és a gyereknevelésre kor-
látozódott és mindig a férfiaknak tartoztak engedelmességgel: gyermekként 
az apjuknak, asszonyként a férjüknek. Negyvenéves korukig szinte el sem 
hagyhatták az otthonukat. Mindenben sokkal keményebben ítélték meg őket, 
mint a férfiakat, akár házasságtörésről, akár a válásról volt szó. Házasságtörés 
esetén a nők büntetése halál volt, a válást pedig lehetetlen volt kezdeményez-
niük, legfeljebb elmenekülhettek egy kolostorba. A férj ellenben könnyedén 
elválhatott, és az ilyen eset is a  nőre és annak családjára vetett rossz fényt: 
a közvélemény mindig a nőben kereste a hibát.

A Meiji-korba átlépve az átlagemberek életét továbbra is ezek a hagyományok 
szabták meg, de az újonnan formálódó kormány sem tartotta szükségesnek 
a nők helyzetének javítását. A nőnevelés célja a ryōsai kenbo (jó feleség, bölcs 
anya) volt, és jóllehet, a tanulási és munkalehetőségek kibővültek, a kormány 
továbbra sem szorgalmazta, hogy a nők részt vegyenek a közéletben.

Az új törvények3 szintén arra szolgáltak, hogy bebetonozzák a nők másod-
rangú helyzetét.4

2 A nők egyenjogúsága csak a II. világháború után valósult meg, 1946-ban.
3 1870-es törvény, amely a feleségek és ágyasok közötti megkülönböztetéseket eltörölte, az 1871-es 

népességnyilvántartó intézkedés, amely lehetővé tette a férfiak számára, hogy ők nevezzék meg, 
ki a törvényes hitvesük, illetve az 1898-as Meiji Polgári Törvénykönyv, amely az apa teljhatalmát 
iktatta törvénybe.

4 Természetesen az ehhez hasonló kijelentések csak a nyugati szemléletet tükrözik. Nyugati 
szemmel mérve a japán változások meglehetősen konzervatív újításoknak tűntek csupán, 
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Ebben az érdekes, sok szempontból átmeneti időszakban bukkant fel a fiata-
lon elhunyt kimagasló tehetség, Higuchi Ichiyō, akit férfi kortársai magukkal 
egyenrangúnak ismertek el.

Higuchi Ichiyō és művészete5

Higuchi 1872-ben született alacsony rangú szamurájcsaládban. 12 éves ko-
rában véget ért számára a kötelező oktatás, ám sikerült rávennie a szüleit, 
hogy beiratkozhasson a Haginoya költőiskolába. Ám alig volt 17 éves, amikor 
a családi üzlet tönkremenetele és bátyja halála után édesapját is elveszítette és 
ő maga lett a családfő. Hogy eltartsa anyját és húgát, mosást és varrást vállalt. 
Egy kortársa, Miyake Kaho írói sikerén6 felbuzdulva úgy döntött, ő is neki-
kezd az írásnak. Ezt akkoriban ideális elfoglaltságnak tartották a nők számára, 
hiszen csak egy külön szobát igényelt.

Mivel úgy vélte, szüksége lesz egy mentorra, felkereste Nakarai Tōsuit, aki 
folytatásos regényeket írt újságokba. Nakarai próbálta átformálni Higuchi 
stílusát a népszerűség érdekében, ám ez az irodalmi színvonal csökkenését 
jelentette volna. Higuchi, naplóbejegyzései szerint is, szerelmes volt a férfiba, 
ám egy idő után mégis eltávolodott tőle, ebben nagy szerepe volt a férfi állító-
lagos szertelen életmódjának és annak, hogy megindult a pletyka, miszerint 
viszonyuk van egymással.

Az első művek mesterkéltsége, bonyolult irodalmi célzásai után fokozatosan 
kialakította a maga egyedi, klasszicizáló stílusát, amely többek közt Murasaki 
Shikibu és Ihara Saikaku hagyományait követte.7

Műveiben nagyon sokszor visszaköszön a késői Edo-kor hangulata, ám, 
mint azt később látni fogjuk, már az új korszak szellemisége is megjelenik 
bennük.

holott ha japán viszonylatban vizsgáljuk a problémát, a Meiji-kor során létrejött változások, 
ti. a nők helyzetében a korábbi szigorú megkötésekhez képest radikális változást jelentettek. 
Amit mi nyugati szemmel radikálisnak tartunk, az japán szemmel a közvélemény számára 
elképzelhetetlenül merész dolog lett volna, ezért is buktak el például a radikális egyenjogúsági 
mozgalmak, mert szinte senki nem támogatta őket.

5 Higuchi életéről részletesebben angolul Robert Lyons Danly, In the Shade of Spring Leaves. 
The Life and Writings of Higuchi Ichiyo, A Woman of Letters in Meiji Japan, New Haven, CT, 
Yale University Press, 1981. és Margaret Mitsutani, „Higuchi Ichiyō. A Literature of Her Own”, 
Comparative Literature Studies, 22/1, East-West Issue, 53–66; japánul Shioda Ryōhei, Higuchi 
Ichiyō, Yoshikawakobunkan, 1986. (Jinbutsu Shosho) 

6 1888. Yabu no uguisu (Fülemüle a bozótban)
7 Thein Alfréd, „Icsijo Higucsi”. Uő. (szerk.): Mai japán dekameron, Bp., Nyugat, 1936, 67–68.
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Higuchi az, aki hosszú idő után először foglalkozik a társadalom perifériáján 
élő emberek életével a regényeiben, elbeszéléseiben, melyek rengeteg önéletrajzi 
elemet is tartalmaznak. Mivel az élete során sok költözést megélt író többek közt 
a Yoshiwara-negyed, Edo híres vigalmi negyede közelében is élt egy darabig, 
az ott lakók életét és szokásait is megörökítette leghíresebb műveiben.

Jelen vizsgálatban öt elbeszélését, kisregényét választottam ki, amelyek a kö-
vetkezők:

Yamiyo (1894)
Ōtsugomori (1894)
Nigorie8 (1895)
Jūsan’ya (1895)
Wakaremichi (1896) 

Az emberi kapcsolatok az Edo- és a Meiji-korban

Az Edo-korban uralkodó konfucianizmus hatására a társadalom minden 
szintjét az alá-fölérendeltségi viszonyok szőtték át, amelyek a Meiji-korban 
is változatlanul továbbéltek. E rendszer öt különböző emberi kapcsolatot tar-
tott számon:

– szülő–gyermek 
– úr–szolga
– férj–feleség
– idősebb testvér–fiatalabb testvér
– barátok

Ezen öt kapcsolatból egyedül csak az utolsó feltételezett egyenlő feleket.
Higuchi legtöbb művében, ahogy a fentebb már említettekben is, egy-egy 

kitörési kísérletnek lehetünk szemtanúi, amelyek során a főhősnő megpróbál 
szembeszállni a kor társadalmi normáival, ám e határátlépési kísérletek so-
sem járnak sikerrel: az O-Ran (Yamiyo) által megtervezett merénylet kudarcot 
vall, O-Mine (Ōtsugomori) csak rövid időre tud segíteni beteg nagybátyján, 
O-Rikivel (Nigorie) nagy valószínűséggel féltékeny volt szeretője végez,  O-Seki 
(Jūsan’ya) feláldozza magát a családja jólétéért, O-Kyō (Wakaremichi) pedig 
eladja magát és egy gazdag ember szeretője lesz.

8 Higuchi egyetlen magyarul is megjelent műve, Borongó felhők címmel, bár a Zavaros víz he-
lyesebb lenne.
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Yamiyo – Egy bosszú története

Az Éj sötétje egy klasszikus bosszútörténetnek indul, és mint ilyen, azt feltéte-
lezhetnénk, hogy Higuchi a már megszokott Edo-kori hagyományokat foly-
tatja. A szépséges O-Ran, a lecsúszott előkelőség, akinek apja az új, Meiji-kori 
kormány tagja, egy botrány miatt elvesztette pozícióját és az öngyilkosságba 
menekült, egy elhagyott házban tengeti napjait két szolgálójával. Vőlegénye, 
Namizaki, szintén híres közéleti szereplő, az apa halála óta egyre jobban ha-
nyagolja a lányt, végül pedig kiderül, más valakivel tervez házasságot. O-Ran 
közben egy baleset révén megismeri Naojirót, a fiatal csavargót (Namizaki 
kocsija üti el a lány kapuja előtt), és miután értesül jegyese terveiről, misze-
rint megházasodik ugyan, de O-Rant szeretné maga mellett tartani szerető-
ként, a lány bosszút esküszik, és a feladattal megbízza Naojirót, kihasználva 
a fiú iránta érzett szerelmét. A merénylet azonban nem sikerül, így Naojiro 
elbujdokol, itt fordul át a bosszútörténet paródiába, hiszen az Edo-kori hős 
szamurájok ilyenkor szeppukut követtek el, hogy megőrizzék a becsületüket, 
de O-Ranéknak is egyszerűen nyoma vész. Sokak szerint ez a furcsa befejezés 
is híven tükrözi, hogy Japánban egy új kor köszöntött be, új erkölcsökkel, 
melyek jóval silányabbak, hiszen ilyen alávaló dolgokat is megengednek ma-
guknak az emberek.

Az antihős, gyáva  Naojirón kívül nézzük csak meg O-Rant, aki a bosszúját 
mással hajtatja végre, ellenszegülve ezzel a hagyományoknak! Szembeszegül 
a normákkal, miszerint a nő csak egy alávetett valaki és a férfi saját kénye-kedve 
szerint azt teheti vele, amit csak akar, de rossz eszközt választ. Talán gyávaság-
ból? Korábban nem fordulhatott elő ilyen.

Emellett a háttérben a Meiji-kori új politikai rendszer is felvillan, O-Ran 
apjával és Namizakival kapcsolatban, akik az újonnan, nyugati mintára for-
mált parlament tagjai.

Mindezeket figyelembe véve a Yamiyo híven tükrözi mindazt a rosszat, 
amely az új korral jár: az erkölcsök leromlását, és a gátlástalan haszonle-
sést, amely immár az emberek tetteinek a mozgatórugója, akik nem ismerik 
az erényt, és képesek céljaikért feláldozni másokat.

Ōtsugomori – A szegénység

Az év utolsó napja a cselédlányok életét mutatja be, és ábrázolásmódja jóval 
realisztikusabb, mint Higuchi korábbi novelláié. Központi témája a szegénység 
ábrázolása, amellyel Higuchi eddig mindig csak érintőlegesen foglalkozott. 
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Főhőse, a fiatal és szép O-Mine odaadóan ragaszkodik nagybátyjáékhoz, akik 
annak idején felnevelték őt, ezért cselédnek áll. Szerencsétlenségére a város 
egyik leggazdagabb és egyben legzsugoribb családjához kerül, ahol a szőrszál-
hasogató úrnő, a cselédek rémálma, pokollá teszi az életét. A lány, a tökéletes 
cseléd mintaképe azonban tartja magát elhatározásához és háborgás nélkül 
végzi a dolgát. Közben nagybátyja megbetegszik és súlyos adósságokat halmoz 
fel. A család a lány segítségét kéri, hogy egy csekély összeggel segítse ki őket, 
arra apellálnak, hogy a gazdáék úgyis mérhetetlenül gazdagok, biztosan nem 
okoz nekik problémát, hogy egy kis előleget adjanak. Ám az úrnő, az utolsó 
napon, az év végén, a nagy újévi készülődés közepette elutasítja a lányt és el-
megy otthonról. O-Mine unokaöccse pedig már ott is van a pénzért.  A lány 
kétségbeesésében elemeli a kért összeget a ház pénzesládájából. Ám tettét nem 
leplezik le, ugyanis a ház pazarló fia később kiüríti a pénzesládát és meglép 
a tartalmával.

A novella egyik fő témája az úr–szolga viszony: a tökéletes cseléd és a vég-
letesen kicsinyes, zsugori úrnő szembeállításában érezhetünk némi túlzott 
didakticizmust, ám ennek ellenére értékes forrásanyagot jelent a korabeli 
munkásnők életéről.

A másik vonal, amely körül a regény cselekménye is mozog, a lopás, és en-
nek kapcsán egy alapvető erkölcsi problémát vet fel: Kinek engedelmeskedjen 
O-Mine? Úrnőjének vagy a nagybátyjának, akit atyjaként szeret? O-Minét 
mindkét irányba kötelezik az elvárások. De hogyan rangsorolja őket? Az el-
beszélés szerint a gyermeki hűség előbbre való mindennél, ezért sem lepleződik 
le a lány tette, és a cselédeket gyötrő úrnő is „megbűnhődik”.

Ám a novella befejezése azért kétséget ébreszt az olvasóban: kiderül, hogy 
a lopással csak pár hónappal tudta a lány késleltetni nagybátyjáék bukását, 
hamarosan úgyis felmerül ugyanez a probléma. A másik dolog pedig a gaz-
dáék fiának, Ishinosukénak a szerepe. Maga Higuchi veti fel, hogy mi van, ha 
csak azért vitte el a többi pénzt, hogy a lány tettét fedezze. Ha pedig így van, 
mi lesz a lánnyal?

Nigorie – Az örömnegyedek nyomorúsága

A regény Higuchi egyik korábbi művével, a Takekurabéval együtt az öröm-
negyedek lakóinak életét mutatja be, korántsem olyan romantikusan és 
idealizáltan, mint azt más írók tették. Az ő Yoshiwarájában az élet nyo-
morúságos, kilátástalan, és az ember az alkalmi sikereknek is súlyosan 
megfizeti az árát.
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O-Riki, a fiatal kurtizán élete látszólag sikertörténet: fiatal, szép és a Kikunoi 
teaház nagy forgalmat köszönhet neki. Ám a remek karrier lehetősége nem 
elégíti ki a lányt: búskomor és csak a halálra gondol, iszik és önpusztító életet 
él. Szerelmét, Genshichit romlásba taszította: a férfi minden pénzét a lányra 
költötte, emiatt egy nyomorúságos kunyhóban tengeti a napjait kisfiával és 
féltékeny feleségével. O-Riki elutasítja, hiszen már nincs vagyona, ám mégis 
vágyakozik rá. Hiába jön egy új vendége, Yūki Tomonosuke, O-Riki nem so-
kat tesz a férfi figyelmének felkeltéséért, de éppen ez a közönye, életuntsága 
az, ami vonzza a férfit.

Higuchi ebben a novellában is az eddigi irodalmi hagyományokat figurázza 
ki: az örömnegyedekkel oly szorosan egybeforrt shinjū, a kettős szerelmi ön-
gyilkosság fogalmát: a pénzüket elherdáló férfiak és kurtizán szeretőik válasz-
tották ezt a megoldást számos korábbi regényben és színdarabban. Ez esetben 
azonban nem így történik: az elkeseredett Genshichi, miután feleségét és fiát 
is elvesztette, végez a lánnyal, majd magával is. A tradíciók ilyen kiforgatása 
szintén értelmezhető úgy, hogy az új korszak beköszöntét jelenti.

Jūsan’ya9 – Egy szerencsétlen házasság

Az utolsó előtti novella, amellyel jelen tanulmányban foglalkozom, sokak 
szerint Higuchi leglíraibb műve, amely egy fiatal asszony pokoli házasságát 
ábrázolja, és az utolsó menekülési kísérletet, amikor is O-Seki felkeresi a szüleit, 
hogy engedélyezzék a válását, ám végül visszatér a férje házába, és lemond sze-
mélyes boldogságáról, hogy ne nehezítse meg szüleinek és öccsének a sorsát.

Higuchinak talán e novella pár oldalában sikerül a lehető legtöbbet meg-
ragadnia a korból. Megismerjük belőle a kor házassági szokásait, láthatjuk 
a formálódó Meiji-kormány tisztviselőinek ragyogó karrierjét, éles ellentétbe 
állítva a szegény sorsú emberekkel.10 O-Seki és Harada Isamu házasságával 
az eltérő társadalmi rétegek közötti házasság buktatóit ismerhetjük meg, ugyan-
akkor azt is, hogy a válás továbbra is lehetetlen volt a nők számára, elsősorban 
a családi nyomásnak köszönhetően.

9 A novella címe a kilencedik holdhónap 13. napjának estéjére utal, amikor az őszi hold tiszteletére 
holdnéző ünnepségeket rendeztek. Az ünnepség eredetileg Kínából származik, és a holdistennő, 
Chang’e részére ajánlottak fel különféle ételeket, és a Chang’e-mítoszok egyik változata szerint 
az istennő a férje elől menekült a Holdra. Érdekes, hogy Higuchi elbeszélésében épp a holdnéző 
ünnep idején menekülne el férje elől egy asszony, megérne egy külön tanulmányt.

10 Timothy J. Van Compernolle, „Happiness Foreclosed. Sentimentalism, the Suffering 
Heroine, and Social Critique in Higuchi Ichiyō’s »Jūsan’ya«”, Journal of Japanese Studies, 
30/2, 353–381. 363.
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Amikor O-Seki megérkezik szüleihez, azok épp azt emlegetik fel, hogy 
milyen szerencsések is, hogy vejük révén biztosítva van a jövőjük és fiuk 
karrierje is. A fiú, Inosuke az utolsó akadály, amely végül vissza tudja tartani 
a nőt: O-Seki úgy érkezett a szüleihez, hogy már abba is beletörődött, nem 
látja többé a kisfiát, hogy dolgoznia kell és megveti mindenki nem csak őt, de 
szüleit is, férje lelki terrorját azonban már képtelen volt tovább elviselni. Ám 
öccse karrierje Harada támogatásának köszönhető, és az asszony nem tudná 
elviselni, hogy Inosuke élete miatta menjen tönkre.

Higuchi e novellájában mutatkozik meg az írónő remek drámai érzéke. 
Ha megvizsgáljuk, az elbeszélés szerkesztésmódja inkább egy színdarabéhoz 
hasonlít: néhány óra alatt rengeteg sorsfordító dolog történik, O-Seki épp ak-
kor érkezik meg, amikor szülei felemlegetik szerencséjüket, a nő pedig épp 
válni szeretne. A szereplők párbeszéde is inkább egy színdarab monológjaira 
emlékeztet, és célja a helyzet pontos körülírása, nem pedig a hitelesség, ellen-
tétben a Wakaremichi életszerű dialógusaival. Amikor pedig O-Seki hazatér, 
„véletlenül” épp volt szerelme, Rokunosuke húzza a riksát, amiben ül.

Roku O-Sekivel ellentétes pályát fut be: jól menő kereskedőből lezüllik. 
Bukásának oka, ahogy az O-Sekiben is megfogalmazódik, talán a csalódás le-
hetett, mikor a lányt szülei férjhez adták a vagyonos Haradához. Erre Roku is 
megnősült, ám kicsapongó életvitelével nem tudott felhagyni, így rövid időn 
belül elhagyta a felesége, ő maga pedig egy nyomorúságos kis fogadó emeletén 
húzza meg magát és riksahúzásból él. Az ő sorsában is a letűnt Edo-kor köszön 
vissza: a romantikus álmodozásnak már nincs helye, Harada, a gátlástalan férj, 
a sikeres hivatalnok az, aki számára hely van a világban.

Higuchi együttérzéssel szemléli hősei sorsát, ám a pesszimista vég elkerülhe-
tetlen. Viszont éppen a szépítgetés hiánya miatt olyan eleven és megrázó, ahogy 
bemutatja, mire számíthat egy szegény sorból származó lány, és úgy általában, 
a nő, ha férjhez megy, hiszen nem más, mint valami letét, amely a családja jólétét 
szavatolja. Ezt mondja ki O-Seki apja: bármennyire is szereti a lányát és együtt 
érez vele (még sír is), az anyagi biztonság fontosabb számára, ezért lebeszéli 
a válásról. Első hallásra emiatt talán antipatikusnak tűnhet az apa figurája, ám 
az író olyan árnyaltan ábrázolja, hogy az olvasó is megérti, egy ilyen helyzetben 
tényleg nem lehet másképp cselekedni, és kénytelen-kelletlen, igazat ad neki.

Wakaremichi – Egy barátság vége

Az Elváló utak egy férfi–nő barátság megszűnésének története. O-Kyō fiatal és 
szép dolgozó nő, aki varrásból próbálja fenntartani magát. Kichizō tizenéves 
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fiú, akit torz növése miatt sokan gúnyolnak, esernyőkészítéssel foglalkozik. 
Mély érzelmi kötelék alakul ki köztük, mintha testvérek lennének, ám a lány 
egyre nehezebben bírja a nyomort, és végül úgy dönt, beadja a derekát és az 
egyszerűbb utat választja: egy gazdag férfi ágyasául szegődik. Kichizō pedig 
ezt árulásként éli meg.

Bár a mű központi alakja a fiú, O-Kyō alakjában ismét egy olyan nőalak 
jelenik meg, aki próbál szembeszállni a kor normáival: igyekszik egyedül el-
tartani magát, és hogy ez akkoriban mennyire nem volt jellemző, mi sem mu-
tatja jobban, mint a pletykák, amelyeket terjesztenek róla, miszerint szeretője/
szeretői vannak, akik kitartják. Egyedül Kichizō áll ki mellette, és később épp 
emiatt csalódik hatalmasat a lányban: O-Kyō eladta magát, a szabadság helyett 
a pénzt választotta. A fiú nyilvánvalóan nem képes felfogni, milyen helyzetben 
is volt a lány, hiszen még csak gyermek, de épp a gyermeksége (és torz külse-
je), a tény, hogy nem teljes értékű ember, az, aminek köszönhetően kettejük 
kapcsolata baráti, tehát egyenlő rangú félként léteznek benne. Közvetetten ez 
is arra utal, hogy a nők a Meiji-korban továbbra is másodrendű lények voltak 
csupán, egy torz gyerekkel egyenértékűek. Boldogulni is csak a szépségüket 
felhasználva tudnak, és a személyes boldogságuk itt sem számít: a legfőbb 
szempont az anyagi jólét, önmagukat teljesen feladják.

O-Kyō figurája sok szempontból nagyon modern (mondhatni emancipált), 
hiszen el tudja tartani magát, anélkül, hogy a „szokásos” női karrierek (feleség, 
cseléd, apáca, prostituált) közül kelljen választania. Ám a korabeli társadalom-
ban ilyennek nincs helye, ezért a lánynak is fejet kell hajtania az elkerülhetetlen 
előtt. A történet, Higuchi utolsó befejezett munkája, két kis töredékből lett 
összegyúrva (Higuchi minden művéhez sok vázlatot írt), és a női szereplő is 
e két vázlat hősnőiből: egy varrónőből, akit elhagy a szerelme és egy fodrász-
lányból, aki az anyjáról gondoskodik. E két alakból jött létre O-Kyō, akinek 
múltjáról mit se tudunk, ezáltal még rejtélyesebbnek tűnik fel előttünk.11 E no-
vellában is felbukkannak önéletrajzi elemek: Higuchi életében szintén volt egy 
időszak, amikor elgondolkodott azon a lehetőségen, hogy egy vagyonos férfi 
kitartottja lesz.12

Higuchi nőképe

A novellákból látszik, hogy Higuchi a elsősorban a társadalom perifériáján 
élő emberek életével foglalkozott írásaiban, és nőalakjai is kivétel nélkül innen 
11 Mitsutani, i.m., 58–60.
12 Danly, i.m.
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kerültek ki. Ha kissé alaposabban megvizsgáljuk, öt fő csoportot különböz-
tethetünk meg (a fent említett novellák egyenként, részletesen mutatják be az 
egyes csoportokat, és az azokat körülvevő légkört). Ezek pedig:

– Az örömnegyedek lakói: kurtizánok, gésák
– Cselédek, háztartási alkalmazottak
– Lecsúszott előkelőségek, akiket osztályuk kivetett magából
– Szegény sorsú családból származó lányok
– Munkásnők
Az elbeszélésekben szereplő nők további két csoportba sorolhatók, ha azt 

nézzük, hogyan viszonyulnak a korszak normáihoz, a nőkkel szemben támasz-
tott elvárásokhoz. Egy részük passzívan tűri a csapásokat, elfogadja a sorsát, 
és bár egy alkalommal megpróbálnak szembeszegülni (ez képezi a novellák 
konfliktusát), hamar beletörődnek a sorsukba: O-Seki visszatér a férjéhez, 
O-Mine pedig feltétel nélkül elfogadja, hogy Ishinosuke segített neki és ezért 
örök hálával tartozik majd a férfinak, ha a visszatér.

A másik csoport tagjai azok a nők, akik folyamatosan, egész lényükkel lá-
zadnak, ám ez a lázadás, mely gyökeresen szembefordul a társadalmi renddel, 
nem lehet hosszú életű: a nők akarata vagy megtörik és behódolnak a közösség 
nyomására, vagy elveszítik életüket, vagy egyszerűen nyomuk vész. Gondoljunk 
itt O-Kyōra, aki rövid önálló élet után szerető lesz, O-Rikire, aki független, ön-
tudatos nőként éli életét, ám féltékeny szeretője végez vele, vagy O-Ranra, aki 
végezni szeretne hűtlen jegyesével, majd a sikertelen merénylet után rejtélyes 
módon eltűnik. Az, hogy érdekeiket, ha csak rövid ideig is, de érvényesíteni 
tudják, egyedül a szépségüknek köszönhető,13 ami szintén sok mindent el-
árul: a korabeli Japánban a nők legfőbb értékének a szépséget tekintették, ez 
volt az egyetlen tőkéjük, amellyel meg tudták alapozni a jövőjüket. Ám, mint 
Higuchi művei is mutatják, ha egy nő a saját boldogulása érdekében próbál 
manőverezni, elbukik, hiszen megsérti a normákat. Viszont, mivel az írónő 
mindegyik írásában ilyen ütközési pontokkal foglalkozik, és legtöbbször mé-
lyen együtt érez hősnőivel, felvetődik a kérdés, hogy Higuchi e történeteken 
keresztül vajon nem a korabeli helyzet tarthatatlanságára akarta-e felhívni 
a figyelmet.

Nő és férfi kapcsolata

A hősnők és a férfiak kapcsolatát illetően háromféle viszonyt tudunk meg-
különböztetni:
13 Higuchi nőalakjai szinte mindig fiatal, kivételes szépségű lányok, asszonyok.
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1. A klasszikus alá-fölérendeltségi viszony. A házasságban mindig ez a fel-
állás: O-Seki és Harada Isamu, valamint a Nigorie Genshichije és annak fele-
sége O-Hatsu. A feleség teljesen ki van szolgáltatva a férj kényének-kedvének, 
a viszony keserű. A férfi nyűgnek tekinti az asszonyt, élete megkeserítőjének, 
a nő pedig áldozat. Higuchi szemében tehát a házasság (a korabeli szokások 
szerinti házasság!) csak a boldogtalanság forrása lehet. De ide tartozik a szü-
lő–leány és a fiútestvér–lánytestvér kapcsolat is, ahol a nőtől mindig elvárják 
az engedelmességet, és hogy családtagjaiért áldozatot tudjon hozni.

2. Egyenlő kapcsolat: egy ilyen van, a barátság férfi–nő között. Ilyen O-Kyō 
és Kichizō vagy O-Riki és  Yūki viszonya. A két esetben az a közös, hogy 
a két nőre nem nőként, hanem egyszerű emberi lényként tekintenek.  Yūkit 
hidegen hagyja O-Riki, a nő, csak a történetei érdeklik és ami vonzóvá teszi, 
az a sorsa, az életuntsága.  Kichizō pedig, testalkata miatt is, nem számít teljes 
értékű embernek (férfinak), így kerülhet azonos szintre egy amúgy másod-
rangú lénnyel,  O-Kyōval. Férfi és nő viszonya tehát sosem lehet egyenlő, csak 
néhány elenyésző esetben.

3. Fordított erőviszonyok: domináns, erős nő és gyenge férfi. Az ilyen nőkre 
a Nigorie c. novellában egy nagyon találó kifejezés szerepel: shiro-oni, azaz fe-
hér ördög. A fehér, mint olyan a nők számára legkívánatosabb arcszínt jelöli, 
amelyet gyakran az erőteljes arcfestéssel akartak elérni. Ugyanakkor van benne 
valami túlvilági: akár a férfiakat gyötrő női démonokra is asszociálhatunk. 
Ugyanúgy tönkreteszik az embert. Tökéletes példa erre a nevezett elbeszélésben 
O-Riki és Genshichi, vagy a Yamiyo O-Ranja és Naojiro.

Ha e három csoportot nézzük, ismét arra jutunk, hogy a nők számára egyet-
len választási lehetőség van: engedelmeskedni a férfinak és alávetni magukat. 
A második eset csak alig fordulhat elő, és akkor is hamar megszűnik, a har-
madik pedig, ha fenn is áll, rövid életű, és az ilyen nőkre vagy erőszakos halál 
vár, vagy egyszerűen nyomuk vész, ezzel helyreáll a világ rendje. De ugyanez 
áll a többi hősnő kitörési kísérleteire, amiről már szó volt korábban: elbuknak, 
mert tettük szembeszáll a normákkal.

Összegzés

Ha Higuchinak csak a fentebb tárgyalt öt elbeszélését is ragadjuk ki, látható, 
hogy az írónő meghökkentő életszerűséggel ábrázol egy olyan társadalmi ré-
teget, amellyel idáig alig foglalkoztak. Öt novellájából ennek a rétegnek szinte 
minden kis szeletét megismerhetjük. Különösen fontos, hogy főképp női sor-
sokkal foglalkozik, amelyeket végre az előző korok romantikájától és illúzióitól 
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megfosztva, a maguk valójában mutat meg. A nők sorsa, hogy a férfiaknak 
alávetve éljenek: a házasság pokol, a feleségek egyetlen feladata a gyermek-
szülés; a szolgálólányok élete csak a tűrésből áll; az örömnegyedek korábban 
idealizált lakói pedig kiégetten tengetik üres életüket. De ha valaki arra vete-
medne, hogy nő létére önállóan eltartja magát, azt a környezete nem nézi jó 
szemmel és előbb-utóbb visszakényszerítik a neki szánt pozícióba.14 Higuchi 
megmutatja, hogy a nők korabeli helyzete tarthatatlan, hiszen mindannyian 
szenvednek e megalázó helyzetben, és hiába a modernizáció és a nyugatosodás, 
hiába merül fel az egyenjogúság kérdése, hiába zajlanak a viták a különböző 
fórumokon ezekről a kérdésekről, a társadalom alsó rétegeiben (amely a népes-
ség legnagyobb részét jelenti) nyoma sincs ezeknek a változásoknak. Higuchi 
a műveiben olyan problémákat vet fel, amelyekkel a korabeli reformerek nem 
foglalkoztak, és ami igazán érdekes, hogy az írónő alig olvasott nyugati iro-
dalmat és a feminista mozgalmaktól is elzárkózott; ezért az ő esetében a már 
említett „nyugati nézőpont” sem kerülhet szóba véleménye megalkotásakor. 
Tehát amire mások a Nyugatról átvett eszmék segítségével jöttek rá, azt Higuchi 
ugyanúgy felfedezte, csak egy saját, japán szemszögből megközelítve, és jobban 
árnyalva: a nők ekkor még csak a felismerésnél tartottak, a Nyugat pedig már 
rögtön a megoldást is rájuk akarta kényszeríteni, nem volt idő saját megoldás 
kidolgozására. De ez is magyarázza, miért idegenkedtek maguk a japánok is 
a női egyenjogúságtól, és jó pár évtizedbe telt, mire erre a kérdésre a megfelelő, 
japános megoldást megtalálták. Érdemes lenne a japán nőkérdés vizsgálatakor 
az ilyen megközelítéseknek is nagyobb figyelmet szentelni.

14 Leslie Winston, „Female Subject, Interrupted in Higuchi Ichiyō’s »The Thirteenth Night«”, 
Japanese Language and Literature, 38/1 (2004), 1–23. 20.
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