
Gyermekből nagylánnyá válás sajátos kulturális és történelmi háttérben.  

Romantika és valóság.  

Érzelmek.  

Nőiség. 

Arthur Golden: Egy gésa emlékiratai 

Mineko Iwasaki, Rande Brown: A gésák gésája 

 

Arthur Golden regénye egy amerikai bestseller, az azonos című, többszörös Oscar 

díjas film alapja, amely mostanra – talán a film sikerének is köszönhetően – 

világhírűvé vált. Magával ragadó történet, egzotikus világ, fordulatok, érzelmek és 

nem utolsó sorban elgondolkodtató női fejlődéstörténet.  

Egyszerre nyújt betekintést a 

múltszázadi gésák világába és az 

E/1. személyű elbeszélés révén 

egy gyermeklányból felnőtté érő 

nő lelkébe. Az érintett kérdések 

(szülő – gyermek kapcsolat, 

hatalom, szabad akarat, 

hazugság, szerelem, alázat, 

hagyománytisztelet, női erő – 

férfi erő, stb.) érzelmi 

hullámvasutat indítanak el 

bennünk, ez pedig számtalan 

dolgot feltár vagy megerősít 

saját értékrendünkről, 

fejlődéstörténetünkről.   

Fontos kiemelni: a regény ugyan 

valóság alapú amennyiben egy 

valós gésáról, a vele folytatott 

valós beszélgetésekre, 

interjúkra épülve született meg, 

de mégis csak fikció. A szóban 

forgó gésa be is perelte az írót a 

tények meghamisításáért. Ha 

azonban nem az adathűséget 

vesszük alapul, egyszerűen csak 

beleengedjük magunkat a 

történetbe, el fog varázsolni. A 

szerző érti a dolgát, olyannyira, 

hogy talán egy szuszra fogod 

kiolvasni a könyvet. De ha mégsem, akkor is teljesen benne maradsz a regény 

világában, amíg a történet végére nem érsz. Sőt talán utána is.  



Ha érdekel, mi és hogyan történt valójában, 

mindenképpen érdemes elolvasnod a főhős 

által A gésák gésája címmel megírt regény 

is.  

A mű eleje némileg rágós: a kulturális hűség 

és precizitás miatt számtalan japán kifejezés 

és annak magyarázata szerepel a leírásban, 

ez pedig kissé visszaveti az olvasás 

lendületét. Bevallom, én helyenként már el 

is vesztettem a fonalat a gésák és tanítóik, 

a teaházak fajtáinak, az ünnepek és 

események megnevezéseinek halmazában. 

Ám ha nem akarsz mindent megjegyezni, 

hanem egyszerűen csak haladsz tovább, 

sorra minden a helyére kerül. Érdekes felfedezni az Arthur Golden regényéből már 

ismert részleteket, ám teljesen más (a valódi) összefüggésekben. A némi irodalmi 

affinitással rendelkező olvasó számára így extra pikantériával gazdagodik a mű: 

képet alkothatunk arról, hogyan lehet a „száraz” tényeket úgy csűrni – csavarni, akár 

a valóság elferdítésének árán is, hogy abból egy jól eladható, széles olvasótáborra 

hajazó bestseller legyen.  

A száraz kifejezést csak azért használtam, hogy 

érztessem a különbséget két szerző látásmódja, 

témakezelése között. Számomra A gésák gésája 

egyáltalán nem volt száraz, talán csak eleinte egy 

kissé tömény. De ahogy lépegetünk előre a 

fejeztekben, úgy válik egyre gördülékenyebbé a 

megfogalmazás. A szerzőpáros „elkapja a fonalat”, 

és hamarosan ebben a regényben is 

belefeledkezünk egy mostanra már eltűnőben lévő 

világ varázsába.  

Nő szemmel külön értéket ad a műnek, hogy általa 

megismerhetjük a női lét alakulását, annak 

hozadékait egy a mienktől teljesen eltérő 

értékrendet követő kultúrában, annak is egy 

sajátos rétegében. 

Mindenképpen érdemes megnézni a filmet, elolvasni az amerikai szerző regényét és 

megismerni Iwasaki Mineko geiko valódi életútját - ebben a sorrendben. Akár 

többször is. A pozitív élmény garantált!  
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