Japán ünnepek
1. rész

Bizonyára tudjátok, hogy a japánok nagy híveik saját hagyományaiknak és azokat szeretik is megünnepelni,
ezért nem múlik el hónap, valami nemzeti vagy vallási ünnep nélkül. Igyekeznek a lehető legtöbb szokást megtartani, és ezt is, mint mindent, a legnagyobb precizitással végrehajtani. A következőkben ismerjük meg, hogy
mit csinálnak a japánok, amikor kivételesen nem dolgoznak.

Január 1. – Shogatsu, vagy újév

Ezt tartják a legfontosabb ünnepnek Japánban. Mikor eljön a január, akkor valami új is beköszönt vele, ezért
feltétlenül fontos a tradíció. Szilveszterkor hajdina tésztát esznek, ami a hosszú életet hivatott elősegíteni. Január
elsején, minden munkától és stressztől távol kell tartani magukat, minden bolt zárva és dolgozni is tilos. A
háznak és a ruháknak tisztáknak kell lenniük. Éjfélkor a harangokat 108-szor kongatják meg, mely elűzi a
buddhizmus 108 rossz szellemét.

Január 15. – Seijin i Hi azaz, a felnőtté válás ünnepe

Ezen a napon azokat a fiatalokat ünneplik, akik a tavalyi év óta betöltötték a 20. életévüket, azaz felnőtté váltak.
Ugyanis Japánban ettől kezdve lehet szavazni, legálisan dohányozni és alkoholt fogyasztani. Náluk ilyenkor
bizony a húsz éveseké a világ.

Február 3. – Setsubun – A tavasz kezdete

Bár nem tartozik a hivatalos ünnepek közé, mégis rendkívüli népszerűségnek
örvend. Kínából ered, ugyanis a buddhista naptárban ekkor veszi kezdetét az
újév. Lényegében a betegség és gonoszság elűzése a cél, hogy helyét a boldogság és
egészség vegye át. Ekkor rendezik meg az úgynevezett
babdobálást vagy mame-makit. Ilyenkor a családfők
ördögi maszkot viselnek és a család tagjai „El a
démonnal! Ide a jó szerencsét!” felkiáltás közepette
babszemekkel dobálják szegény apukát. Aki egyedül
él, az ekkor elmegy egy szentélybe, ahol hírességek dobálnak rizspogácsát, és ha
ezt valaki elkapja, akkor áldott lesz.Tokióban is ez a szokás, ott a dobálók szerepét
szumósok töltik be, mivel kinézetükkel elijesztenek minden egyes gonoszt.

Február 11. – Kenkoku Kinebi – Államalapítás napja

Nem nagyon kell magyarázni, ez az ünnep lényegében ugyanaz, mint nálunk augusztus 20. Ekkor ünneplik
Kenkoku Kinebit, az első japán császárt, akit i.e. 660-ban koronáztak meg.

Február 14. – Valentin Nap

Ez sem tartozik a hivatalos ünnepek közé, hasonlóan terjedt el néhány évtizede, mint nálunk, ám itt a dologban
van egy csavar. Bizonyára nincs olyan, aki ne látott volna legalább egy animét, amiben Valentin Napot ünnepeltek. Ekkor ugyanis rendszerint a lányok csokival kedveskednek párjuknak. Bevallom, ez a verzió tetszik nekem.

Március 3. – Hina Matsuri – Baba Fesztivál

Nagyon jó pofa, hogy Japánban még ezt is megünneplik, de egy olyan országban, ahol kultúrája van a babáknak,
ez teljesen érthető. Ilyenkor kidíszítik a házakat és a szentélyeket babákkal. Igazából ez a nap a lányok napja.
Ekkor az ő egészségükért szokás imádkozni. Minden lány születése után kap egy készlet babát, de játszani nem
lehet vele, viszont minden március 3 előtt ki kell állítani őket a szobába.

A babák 1000 évvel ezelőtti császári párt ábrázolnak korabeli öltözetben
és díszes kísérettel. A készlet anyagi helyzettől függően lehet egész picitől
kezdve akár 6-7 lépcsős is. A legfontosabb a tetején ülő Heian-kori ruhás
császári pár, ez sehonnan sem hiányozhat. A többi lépcsőn találhatóak az
udvarhölgyek, a nászajándékok, a miniszterek, szolgákkal, zenészekkel.
Akár 15-20 baba is lehet, mind aprólékosan kidolgozva....
Március 14. – Fehér Nap

Nem véletlen, hogy ez az ünnep pont egy hónappal van Valentin Nap után, ugyanis annak a fordítottja.
Ilyenkor a Valentin Nap viszonzásaként a fiúk is csokit vagy kedves ajándékot adnak annak a lánynak,
akitől már kaptak vagy annak, aki tetszik nekik.

Március 21. – Shunbun i Hi – Tavaszi napéjegyenlőség

Ezt nemzeti ünnepként tartják számon. A tavaszi napéjegyenlőség hetében (ohigan) a japánok meglátogatják őseik sírjait. Ezen felül ez a nap jelenti még a természet ünnepét.

Április 8. – Buddha születésnapja

Ekkor minden buddhista templom megemlékezik, erről a nemes napról. Az ünnep tradicionális itala az
ama-cha, ami egyfajta tea. Ez a nap ad még lehetőséget a virágok tiszteletére, ugyanis ez a virágfesztivál
(Hana Matsuri) napja.

Április 29. – Május 5. – Arany Hét

Ezen a héten rengeteg féle ünnepet tartanak, szinte mindenhol valami fesztiválba lehet botlani.

Április 29.

Ez a nap Hirohito császár születésnapja, illetve ekkor volt a növények ünnep is, mivel a császár biológus volt.

Május 3.

Az Alkotmány ünnepe (Kenpo Kinebi). Ezt a második világháború után kezdték ünnepelni, ugyanis 1947től lépett érvénybe az új alkotmány.

Május 4.

Ez az előbb említett növények napja (Midori-i Hi).

Május 5.

A gyerekek napja (Kodomo no Hi). Ez az ünnep eredetileg a fiúk napja volt, ezért a szimbólumai megmaradtak
úgymond fiúsnak, például ponty alakú szélzsákok (Koi nobori), amik az erőt és bátorságot jelképezik, vagy
díszes szamuráj figurák. Természetesen a lányok is kapnak ajándékot. Ezen a napon tartják az Omikoshi
körmenetet is, melyen egy kisméretű szentélyt hordoznak körbe a közösség tagjai.

Források: Terebess Ázsia, Címszó.hu

Írta: Hirotaka

Gésák

Világ a smink mögött.
Bizonyára mindenki ismeri a gésákat, a legtöbb embernek ez az egyik első dolog, ami eszébe jut
Japánról, a szamurájok mellett. Egy laikus ember ennyivel le is zárja a témát, maximum talán
annyi jut még eszébe, hogy férfiakat szórakoztatnak, tehát prostituáltak. Ez azonban egy közkeletű
tévedés és súlyos általánosítás, az elmúlt években nagyszámban megjelent, ilyen témájú könyvből
szűklátókörűen leszűrt álláspont. Ám ez így nem igaz, a gésák teljesen mások. A szigorú törvények
által megszabott, mára már valamennyire nyílt, de régen teljesen titkos világ sokkal
magasabbra emeli őket, mint gondolnánk.
világuk kerek egésszé érett. Az 1900as évek elején nagyfokú társadalmi
rangot és népszerűséget értek el,
ám nagy fordulat következett be a
második világháborúval. A gésák
tevékenységét betiltották, és gyárakba küldték őket dolgozni. A tévhit
egyik része, miszerint prostituáltak
voltak onnan ered, hogy a háború
után gésának öltözött kurtizánok
szórakoztatták az amerikai katonákat.
A mai gésák már lazább kötelékek
között élnek, de a szigorú világ
szabályai javarészt megmaradtak.

Mindenek előtt egy kis bevezető.
Nem akarok túlzottan belemenni a történelembe, mert sokan
unnák. Aki szeretne a részletekben elmerülni, az nézzen utána
az interneten vagy könyvekben.
Az első gésák már Japán korai
századaiban is megjelentek, de jól
kapaszkodjunk meg valamilyen
tereptárgyban, merthogy férfiak voltak (Nem semmi mi?), akik a vigalmi
negyedek „sztárjai” lettek. Az első női
gésákra a 18. századig kellett várni.
Kezdetekben még csak az egyszerű
szórakoztatás volt a cél zenével és
esti csevegéssel. A gésák számára a
19-20. század jelentette az aranykort,
ekkora kialakultak a szabályaik és a

Hogyan és miként lehetett valaki
gésa a háború előtt?
A gésa-növendék gyerekként került
egy gésaházhoz, más néven okijába.
Innentől ez volt az otthona, és nem
is mehetett el, mert az okija tulajdonosa fizetett érte, tehát alapból nagy
tartozással indult, amit majd később
kellett visszafizetnie. A gésa tanonc
szolgálóként kezdte, ekkor a neve
“shikomi”, és a napi feladatai mellett
a már tényleges tanulókat, a “maikokat” figyelte. A shikomi a hierarchia legalján foglalt helyet, szabadon
hordhatta a haját, de le nem vághatta,
és csak a többiek után fürödhetett.
Feljebb lépve a ranglétrán a növendékek már ténylegesen elkezdhették
elsajátítani a gésa-szakmát. A kép-

zés tantermekben történt, tanórákba
rendezve. A gésának meg kellett
tanulnia hangszereken játszani,
ilyen a shamisen, a 3 húros pengetős
hangszer, vagy a tsutsumi nevű kis
dob. Ebből következik, hogy énekelni is tudni kell, főleg balladákat,
különféle történeteket, vagy kabuki
darabokat. Tovább gondolva a dolgot,
egyértelmű, hogy a tánc is a gésák
kelléktárának fontos része. Az alaplépéseket mindenki megtanulta úgy,
hogy a tanár előtáncolta, a maikok
pedig leutánozták. Profi táncos csak
a legtehetségesebbekből lett. A táncstílus régiónként eltérő volt. Hasonló
figyelmet érdemel a különféle szertartások elsajátítása, mint az ikebana, kalligráfia vagy a teaszertartás.

Amikor a gésa-tanoncok befejeztek
minden kurzust, akkor került sor a
vizsgára, amit külön-külön teljesíteni
kellett minden tantárgyból. Aki nem
felelt meg, az három hónap múlva újra
próbálhatta, de aki háromszor is elbukott, az soha többé nem lehetett gésa.
Ám ha sikerült, akkor onnantól kezdve,
amint megrendeléseket kapott a
teaházakból, máris kereshette a
pénzt, és vihette haza az okijába,
hogy a tartozását csökkentse.
Most térnék rá a prostitúciós tévhit
másik felére. Ugyanis abban az
időben a kezdő gésák természetesen
mind szüzek voltak, és a gésaház

vezetőjénél lehetett „téteket” tenni,
annak elvételére. Ez titkos licitálásként valósult meg. Aki a legtöbbet adta, azt a gésa egy “ekubu”
nevű süteménnyel ajándékozta
meg. Ez a “mizuage” ceremónia,
ami nem tartozott bele a prostitúció
fogalmába. Van egy fontos különbség is, míg a gésa az obi (derékon
hordott öv) csomóját hátul hordta és
hordja ma is, addig a kurtizán elöl.
A sikeres gésáknak volt egy úgynevezett pártfogója, aki bensőséges
kapcsolatot alakított ki a gésával.
Ő a “danna”, aki sokszor a mizuage
licitálás nyertese, de ez nem általános.

A danna ajándékokkal halmozta el
és fedezte a kiválasztottja kiadásait.
Manapság ez egy kicsit másképp
van, a gésa címre pályázók főiskola
után, illetve felnőtt korban kezdik
meg a tanulást, bár vannak, akik
gimnázium után már ezt a pályát
választják. A megtanulandó anyag
viszont nem sokat változott, ugyanúgy ének, tánc és művészet órákon
kell részt venni és a szertartásokat
is el kell sajátítani. Viszont már nem
csak teaházba, hanem nagyobb
bankettre, vállalati összejövetelekre is hívhatják a gésákat. A díszes
hajkorona sem a sajátjuk, hanem
paróka, mindazonáltal itt is van
kivétel. A számuk is jócskán megcsappant, ma már csak egy-két ezer
van a több tíz ezerből. A felhasznált
sminkek is mások, manapság az
ismert márkákat használják és nem
a természet anyagaiból kutyulják.
Néhány szót említenék még az
öltözködésről. Az alap ruházat természetesen a kimonó, de ez minden
évszakban más, nyáron selyemgéz,
télen kreppselyem. A minta is ennek
megfelelően változik (pl. van sakura
virágzáshoz illő minta), tehát ezek
nagy palettán mozognak, attól függ,
milyen ünnep van vagy hasonló.

Forrás: Wikipedia , Terebess-Ázsia , Világutazó blog

A kimonóban elég nehéz elegánsan
járni, amire még rátesz a magasított
fapapucs is. Épp ezért a térdüket kicsit hajlítják és a lábfejüket egymás
felé fordítják. Innen a csámpásnak
látszó járás. A cikk elején említettem
a könyveket, érdemes végignézni
a könyvesboltok kínálatát, lehet
nagyon jó és érdekes alkotásokat

találni.Ezt mindenki saját ízlésére
bízom, hogy milyet választ, de
egyet azért említenék, ez pedig Arthur Golden Egy gésa emlékiratai
című bestsellere. Ebből készült
film is, de én a könyvet ajánlanám.

Írta: Hirotaka

