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MACUO BASÓ

Tá vo li tar to má nyok
szûk ös vé nye in

– rész let –

Ja pán nagy köl tõ je, Macuo Basó 1689–ben hos  szabb uta zást tett a szi get or szág észa ki 
ré szén. Az ek kor ke let ke zett Oku–no–Hoszomicsi (Tá vo li tar to má nyok szûk ös vé nye in) 
cí mû úti nap ló ját a ja pá nok nem ze ti iro dal muk leg je len tõ sebb al ko tá sai kö zé so rol ják. 
Tény, hogy a nap ló mind ter je del me, mind pe dig stí lu sa mi att ko rá nak ki emel ke dõ en 
fon tos al ko tá sa. Basó már ci us ban Nikkó fe lé in dult el ott ho ná ból, majd a Sirakava
há gón ke resz tül Szendai, Macusima, va la mint Hiraidzumi érin té sé vel kelt át a he gye-
ken, hogy a Ja pán–ten ger hez ér jen. Rö vid pi he nõ után to vábbuta zott, és a Deva tar to-
mány be li Szakatán, Kanadzaván, Fukuin és Curugán ke resz tül szep tem ber vé gén ér ke-
zett meg Ógakiba, ahol csó na kot bé relt, hogy még idõ ben Iszébe jus son, a húsz éven ként 
új já é pü lõ cso dá la tos szen tély ün nep sé ge i re. Az út egy ré szén ta nít vá nya, Szora is ve le 
tar tott. Az itt kö zölt rész let ben a Hiraidzumi kö ze lé ben lé võ Csúszondzsi ko los tor nál tett 
lá to ga tás, a he gye ken át tör té nõ ván dor lás, a Jamagatánál lé võ Rjúsakudzsi temp lom 
fel ke re sé se, a Mogami fo lyón tett ha jó út, a Haguro és Gasszan he gyek meg má szá sa, és 
a Szakatától Kiszagatáig meg tett út sza kasz le írá sa ol vas ha tó.

•

A hó nap ti zen ket te dik nap ján el in dul tunk Hiraidzumiba. Bár a rég múlt ko rok uta zó i-
nak le írá sa i ból ar ra kö vet kez tet tünk, hogy es té re Aneha fe nyõ jé hez és az Odae–hídhoz 
érünk, szo mo rú an kel lett ta pasz tal nunk, hogy el té ved tünk a va dá szok és fa vá gók ös  sze-
vis  sza ta po sott ös vé nye in. Vé gül a rossz utat vá laszt va Isinomaki ki kö tõ jé hez ju tot tunk, 
ahol kény te le nek vol tunk meg sza kí ta ni ván dor lá sun kat.

A vá ros fe let ti domb ról cso dá la tos ki lá tás nyí lott az Arany vi rág-hegy hí res szi ge té re. 
A ki kö tõi öböl ben ke res ke del mi ha jók szá zai nyü zsög tek, a par ton az ép pen ak kor ér ke-
zett te le pe sek ver se nyez tek egy más sal a föld fog la lás ban. A szél ró zsa min den irá nyá ból 
kony hai tûz he lyek íny csik lan do zó füst je szállt. Bár men  nyi re is szí nes nek tûnt ez a 
vi lág, még is csa ló dott ság gal töl tött el ben nün ket, hogy szán dé kunk el le né re ju tot tunk 
ide. Szür kü let lé vén, né mi pi he nés re mé nyé ben szál lás után kel lett néz nünk, de min den
igye ke ze tünk hi á ba va ló nak bi zo nyult. Az em be rek csak a sa ját gond ja ik kal vol tak el fog-
lal va, így nem nyer tünk sen ki nél sem be bo csá tást. Éj sza ká ra egy el ha gyott, om la do zó 
ka lyi bá ban húz tuk meg ma gun kat.

A he lyes irány fel fe de zé sé ben re mény ked ve már ko ra haj nal ban to vább in dul tunk. Fu tó 
pil lan tást ve tet tünk a Szodei rév re, Obucsi pom pás le ge lõ i re és Mano ná da sa i ra. Egy 
ki ter jedt, mo csa ras te rü let mel let ti töl té sen sza po ráz tuk lép te in ket, és es té re már Toima 
te le pü lés re ér kez tünk, ahol egy fo ga dó ban töl töt tük az éj sza kát. Más nap mint egy öt ven 
mér föld nyi fá rasz tó gya log lás után vég re meg ér kez tünk Hiraidzumiba.

A haj dan ha tal mas vá ros vi rág zá sa csu pán há rom nem ze dé ken át tar tott, az tán mint a 
le gen da be li álom, egy szem pil lan tás alatt vé get ért. Bár a Hidehirák pa lo tá já nak fõ ka pu 
fe lõ li ol da la ma is le nyû gö zõ lát vány, a leg több épü let he lyén már csak mû ve let len föl-
de ket lát ni. A Takadacsitól fen sé ges ki lá tás nyí lik a Nambu–kerület fe lõl höm pöly gõ 
Kitakami fo lyó ra, amely be a Kinkei domb lá bá nál ál ló Idzumi–kastély kö rül jó ko ra 
fél kört le ír va áram lik a Koromo pa tak. Jaszuhirának és tár sa i nak õr he lye a Koromo 
ezen ter mé szet ad ta vé del mé ben ki tû nõ meg fi gye lést biz to sít ha tott a bar bá rok tá ma dá-
sa kor. Így le he tett, mert a dom bon ál ló kas tély a sok szo ros túl erõ vel szem ben is véd he-
tõ nek bi zo nyult. El gon dol kod ta tó, hogy a hõ si harc em lé ke it an  nyi év el tel té vel má ra 
tel je sen be nõt te a fû. Így nyer nek kü lö nös ér tel met a klas  szi kus so rok: „Bár az or szág 
el ve szett, de a he gyek és fo lyók még meg ma rad tak ne künk; hol egy ko ron kas tély ál lott, 
most ta va szi fû zöl dell...” A rég múlt ese mé nyek hely szí nén csend ben ku po rod tunk le 
sás-ka la punk ra, és ar cun kat a meg ha tott ság kön  nye i ben fü röszt ve ad tuk át ma gun kat az 
em lé ke zés nek.
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Zöl del lõ me zõ:
szem fe dõ je tûnt ko rok
hõs ál ma i nak.

Õsz Kanefusza,
bok rok hó szín szir mai
õr zik em lé ked!

Né mi kö nyör gés után been ged tek a még ma is ál ló két épü let be, ame lyek nek hí re még 
oda ha za ju tott el hoz zánk. Az egyik ben a szútrákat õr zik, és itt lát ha tó a há rom ko por-
só, va la mint a há rom Buddha-szobor. Bár az idõ já rás sze szé lye i tõl ép pen zsin dely te tõ 
véd te õket, a „Hét Kincs”, a drá ga kö ves aj tók és az ara nyo zott osz lo pok év szá zad okig 
vol tak ki té ve a tör de lõ fagy nak és az iz zó nap sü tés nek. Bi zony, így enyész nek el a rég-
múlt hí res em lé kei. Még szí ve sen ma rad tunk vol na, azon ban az õrök ál tal en ge dé lye zett 
idõnk gyor san le járt. Bár men  nyi re is ne he zünk re esett, sze de lõdz köd nünk kel lett.

Má ju si esõk!
Az Arany Fény Csar no kát
ma ki vé di meg?

A nambui or szág út ról le tér ve, Ivade vá ro sa fe lé vet tük az irányt. Mi u tán Oguroszaki és 
Micu–no–Kodzsima út ján ma gunk mö gött hagy tuk Narugo für dõ he lyet és a Sitomae–
sorompót, úgy ha tá roz tunk, hogy Deva tar to mány ba me gyünk. Az egyik hasz ná la ton 
kí vü li nek tû nõ úton egy túl buz gó õr rel ta lál koz tunk, aki gya na kod va ál lí tott meg ben-
nün ket. Csak hos  szas ma gya ráz ko dás után si ke rült õt meg gyõz nünk ár tal mat lan sá gunk-
ról, mi re vé gül nagy ke gye sen to vább en ge dett. Az el vesz te ge tett idõ pó tol ha tat lan nak 
bi zo nyult, ugyan is ép pen az Ójama hegy meg má szá sa köz ben tört ránk az éj. Egy ha tár-
õr há zá nál ko pog tat tunk, aki az is tál ló ban adott szál lást. Reg gel re azon ban ha tal mas 
vi har tá madt, így há rom na pi kény sze rû tét len ség re ítél tet tünk ezen a si vár he lyen.

Bol ha és te tû!
Ló hor kant! Ó, ter mé szet,
kön  nyíts ál mo mon!

A há zi gaz da azt ja va sol ta, hogy fo gad junk fel egy hely bé lit, mert a Deva fe lé ve ze tõ 
úton kön  nyen el té ved he tünk, rá adá sul rab lók is le sel ked het nek ránk. Meg szív lel tük 
ta ná csát, és a vi har el múl tá val meg ál la pod tunk egy fi a tal em ber rel, aki ke zé ben tölgy-
fa hu sáng gal, ol da lán rö vid kard dal föl fegy ver kez ve ve ze tett ben nün ket. Li ba sor ban, 
szün te le nül az õr ál tal ecse telt ve szé lyek re gon dol va, ne héz lép tek kel kö vet tük õt a 
szá munk ra is me ret len ren ge teg be.

A sû rû ben a ma da rak éne két sem le he tett hal la ni. Oda fent a fák ágai an  nyi ra ös  sze-
fo nód tak, hogy azt hit tük, megint éj sza ka van. Egy re las sab ban ha lad tunk. Meg pró-
bál ta tá sa in kat õsi köl te mé nyek bõl vett idé ze tek kel igye kez tünk eny hí te ni: „most a 
tör pe bam busz szá ra it haj to gat juk fél re utunk ból, most szik lá kon buk dá csol va ke lünk 
egy pa ta kon át” – ám az így élet re kel tett so rok nem se gí tet tek raj tunk. A tes tün kön 
vé gig csor gó ve rí ték tõl ru hánk egy re nyir ko sabb lett, lá bunk re me gett, tü dõnk zi hált. 
Mond ha tom, igen csak meg kön  nyeb bül tünk, mi re a sza bad ba ér tünk, és vég re meg für-
det het tük ar cun kat a Nap su ga ra i ban. A Mogami bi ro dal ma te rült el elõt tünk. Ve ze tõnk 
még el mond ta, hogy ezen az úton bi zony gya kor ta tör té nik sze ren csét len ség, és áld hat-
juk sor sun kat, hogy bé kes ség ben és za var ta la nul ju tot tunk el idá ig. Sza vai – no ha már 
biz ton ság ban érez het tük ma gun kat – bi zony he ve sen meg do bog tat ták szí vün ket.

Obanadzavában fel ke res tük ré gi is me rõ sün ket, egy Szeifú ne vû, ki fi no mult szel le mû, te he-
tõs ke res ke dõt, akit a fõ vá ros ban tett gya ko ri lá to ga tá sai a ván dor élet ne héz sé ge i ben is 
edzet té tet tek. Sze ren csénk re ott hon volt, így pom pás ud var há zá ban pa zar fo gad ta tás ban 
ré sze sül tünk. Rá adá sul több na pig él vez het tük ven dég sze re tet ét. El lát tak ben nün ket min-
den föl di jó val, hogy ki pi hen hes sük uta zá sunk fá ra dal ma it. Lá to ga tá sun kat a szép kör nyé-
ken tett ma gá nyos sé ták kal és éj sza ká ba nyú ló be szél ge té sek kel tet tük él ve ze te seb bé.

Ár nyas ven dég ház;
ott ho ni szel lõ, bi zony,
job ban si mo gat...

Ta ka rodj gyor san
a se lyem her nyó do boz
alól, te va rangy!
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Beni–virágok!
Ál mom: höl gyem fé sü li
szép szem öl dö két.

Asszony–gondozta
se lyem her nyók: tá vo li
vi lág kép ze te.

Jamagata kö ze lé ben áll a Rjúsakudzsinak ne ve zett he gyi temp lom. A hí res, ré gi mes ter, 
a zse ni á lis és utá noz ha tat lan Dzsikaku Daisi épí tet te egy igen szép, csen des és bé kés 
vi dé ken. Obanadzavai ba rá ta ink ta ná csá ra meg lá to gat tuk ezt a he lyet. Ter ve zett út vo na-
lunk ról le tér ve, mint egy ti zen hét mér föld nyi ke rü lõ után ér tünk a temp lom hoz. Si et ve 
el fog lal tuk szál lás he lye in ket a ko los tor épü le té ben, hogy még vi lá gos ban föl me hes sünk 
a domb te te jén épült fõ temp lom hoz. Az út men tén zárt aj ta jú, ta ka ros kis szen té lyek 
so ra koz tak. Az épí tõk ke ze it di csér te, ahogy a szép sé ges kö vek kö zé fe nyõ ket és cip ru so-
kat te le pí tet tek. A kö vek ter mé szet ad ta fe lü le tén és a ta la jon pu ha mo ha fész kelt, kö rül 
min de nütt vég te len csend ho nolt. Mé lye dé se ket ke rül get ve, szik lá kon ka pasz kod va 
ju tot tunk fel a Tisz te let re Mél tó Budd ha Temp lo má hoz, hogy meg pi hen ve e ma gán  nyal 
át ita tó dott vi lág kö ze pén, min den nél mély sé ge seb ben érez hes sük szí vünk ben a bé ke és 
nyu ga lom cso dá la tos ál la po tát.

A csend ho ná ban
tü csök dalt vissz hang zik száz
szik la pa ra ván.

Ab bé li szán dé kunk ban, hogy ha jó val eresz ked jünk le a Mogami fo lyón, Óisidánál vár-
tuk ki, hogy az idõ a víziúthoz al kal mas le gyen. Itt az õsi haikai–iskola lap jai ugyan már 
szét szó ród tak a szél ben, de a vá gya ko zás a fe lejt he tet len vi rág után to vább élt az em be-
rek szí vé ben, ily mó don is a szép ség re han gol ván egy sze rû szel le mü ket. Ví vó dá suk, 
hogy me lyik utat kö ves sék, a ré git vagy az újat, va la mint ab bé li szo mo rú sá guk, hogy 
nem is mer tek sen kit, aki két sé ge ik tõl meg sza ba dí tot ta vol na õket, ar ra kész tet tek ben-
nün ket, hogy mint za rán dok la ta ink so rán már an  nyi szor, el ké szít sünk egy vers cik lust, 
me lyet út mu ta tó ul hát ra hagy tunk szá muk ra.

A Mogami Micsinokuban ered és Jamagata já rá son ke resz tül ka nya rog le fe lé, 
to vább. A fo lyó az Itadzsiki he gyet észak fe lõl meg ke rül ve, Szakatánál öm lik a ten ger-
be. Med ré ben olyan ve sze del mek le sel ked nek a ha jó sok ra, mint a Goten–szoros és a 
Hajabusza-zuhatagok. Az esõ zé sek után ala po san meg duz zadt ára dat vi szon tag sá gos sá 
tet te utun kat. Ha jónk, mely rizs ké vé ket szál lí tott, és ezért az ina-no-bune ne vet kap ta
tõ lünk, vé gig bu ja, zöld nö vény füg göny ta ka rá sá ban ha ladt. Lát tuk a Siraito–vízesést és 
a me re dek par ton a Szennin–do re me te kuny hót. Vé gül, ha né mi leg meg kés ve is, meg ér-
kez tünk cé lunk hoz. Elõt tünk höm pöly gött a ten ger.

Ta va szi esõk,
gyûl je tek! Hadd ro han jon
ve lünk a fo lyó!

Jú ni us har ma dik nap ján a Haguro hegy elõtt áll tunk. Mi e lõtt a ko los tor fe lé vet tük vol na 
az irányt, tisz te le tün ket tet tük a hegy lá bá nál élõ ré gi is me rõ sünk nél, Kondó Szakicsinél. 
Tá vol lé te mi att a ko los tor ban az apát úr meg bí zott ja, Egaku, a szent ta nár fo ga dott nagy 
tisz te let tel ben nün ket. Szál lást a Minamidani ke le ti épü let szár nyá ban kap tunk. Az apát 
úr ral nem ta lál koz hat tunk, ezért más nap reg gel re egy haikut füg gesz tet tünk ki aj ta já ra:

For ró dé li szél!
Minamidani ha ván
csak lágy fu val lat!

5–én imád koz ni men tünk a Haguro-szentélybe. A hely ne vé nek ere de te ne he zen de rít-
he tõ ki. A hi va ta los ira tok sze rint Deva tar to mány ré gen hû bér ként ma dár tol la kat szál lí-
tott a trón nak. Az Endzsi ká non ban em lí te nek egy „Szatojama” ne vû szen télyt, amely 
egy szer észa ki út ján cso dá lat ba ej tett egy hi va tal no kot, de nem ki zárt, hogy az ere de ti 
szö veg hez ké pest el ír ták vagy fél re ol vas ták a ne vét. „Hagurojama” rö vi dí té se is le het
a „Devabeli Kurojamá”-nak. A „Há rom Hegy”: Haguroszan, Gasszan és Joduno a ré gi 
írá sok ban együtt sze re pel nek. Az is ki de rít he tet len, hogy a ko los tor ala pí tó ja, Nódzsó, a 
nagy ta ní tó, va ló já ban mi kor élt.
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A nyol ca dik na pon meg mász tam Gasszan he gyét. Nya kam ban fe hér pa pír kö tél lel, 
fe je men hó szín gyap jú csuk lyá val lép tem rá a köd fel hõ kön át ve ze tõ nyolc mér föl des 
emel ke dõ re. Lé leg ze tem el–el akadt a rit ku ló le ve gõ ben, ahogy csúsz kál tam a jég- és 
hó folt okon, és ami kor vég re át ju tot tam a fel hõ kön, úgy tûnt, mint ha csak né hány lé pés-
nyi re vol na az ég. Ott áll tam a csú cson, ki ful lad va és fél holt ra fagy va. Te kin te tem egy-
be fog ta a le me nõ nap vö rös ko rong ját és az ezüs tö sen fel tün dök lõ te li hol dat. Bam busz-
ágak ból ké szí tet tem ma gam nak ke re ve tet, ki bé lel tem pu ha le ve lek kel, majd le fe küd tem 
és fe je met a te nye rem re tá maszt va mély álom ba me rül tem. Ami kor más nap a reg ge li 
nap ra gyo gá sa szét za var ta az utol só fel hõ ket is, el in dul tam le fe lé.

Az úton vé gig lát ha tó volt egy kõ vá lyú, amely az öreg ko vács mû hely hez ve zet te a he gyi
for rás vi zét. Ide, a for rás vi dé ké re vo nult el Gasszan, a ma gá nyos kard ko vács, egy-egy 
mes ter mun ka ké szí té se elõtt, hogy né hány na pos el mél ke dést kö ve tõ en, tisz tán, mint a 
víz a pa tak ban, a tûz höz za rán do kol jon a pen gét meg edze ni. Ügyes ség é nek és oda adá sá-
nak hí re ter jedt az or szág ban. Ezen a kü lö nös he lyen ké szí tet te utol só re me két is, hogy 
az tán so ha töb bé ne ve gyen kar dot a ke zé be. Is mer te a víz va rázs la tos ké pes sé gé nek 
tit kát, és rá döb bent, hogy ez a tu dás mek ko ra ha ta lom mal aján dé koz ta meg. És tu dott
er rõl a ha ta lom ról le mon da ni. Er rõl szól a kí nai Rjószen írá sa is, ám Kanszo és Ba ku ja 
tör té ne té bõl fö lös le ges len ne el ta nul ni mást, mint az al ko tás hoz szük sé ges mély oda-
adást, amely nél kül bol do gul ni nem ér de mes. 

Hû sítsd szí ve met,
sar ló hold fé nye, hal vány
he gyet fess elém!

Hold bé li he gyek
mö gött men  nyi fel hõ csúcs
mor zso ló dik szét?

Ru hát áz ta tó
ös vé nyen já ró ván dor:
én, Senkiföldjén.

Más nap meg hí vást kap tam Curugaokából, Nagajama Sigejuki vár úr tól. Dzusi  
Szakicsivel, aki a Haguro-szentélynél tett lá to ga tá som kor csat la ko zott hoz zám, ös  sze-
ál lí tot tunk egy kö tet nyi lánc ver set, ami vel be ál lí tot tunk a nagy tisz te le tû har cos hoz. 
Nagajama igen me leg fo gad ta tás ban ré sze sí tett ben nün ket, majd ami kor meg tud ta, hogy 
ha jó val ké szü lünk le eresz ked ni a Mogami fo lyón, sze ren csés utat kí vánt, és üd vöz le tét 
küld te szakatai ven dég lá tónk nak, a ki vá ló or vos ként is mert Enan Fugjokunak.

Juhász Tibor munkája
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Hûs szél, lágy hul lám,
le nyug vó nap: sé tá hoz
pom pás tár sa ság!

Ki áradt fo lyó
hul lá mai csap kod ják 
a nap láng ja it!

Kiszagata a he gye ken túl, a ten ger par ton fek szik, 30 mér föld nyi re Szakatától. Én már 
be utaz tam az egész or szá got, meg szám lál ha tat lan vi dé ket is me rek, el mond ha tom hát, 
hogy volt ré szem a ter mé szet szép sé ge i ben. Jár tam az óce án és a föld ta lál ko zá sá nál, 
ha józ tam pom pás fo lyó kon, kö rül te kin tet tem fan tasz ti kus hegy te tõk rõl, és még is min dig
ar ra vágy tam, hogy egy szer lát has sam Kiszagata la gú ná já nak cso dá ját. So kat hal lot tam 
a hely szép sé gé rõl, így volt idõm fel ké szül ni rá, a lát vány még is szí ven ütött. Áll tam
ko ra dél után a fe hér ho mo kon, a szél ka var gott a ten ge ren, és néz tem, ahogy a Csokai-
hegy fel–fel de ren gett a kö dös esõ mö gött. Oly kor ta po ga tóz va ke res tem tár sa i mat a sö tét-
ben, más kor meg hi bát la nul tisz ta volt az ég. Re mény te le nül szép volt a vi dék. He ves 
zá por ban kúsz tunk le a ha lá szok zsúp fe de les kuny hó i hoz.

Más nap, ró zsál ló nap tól ra gyo gó, tisz ta reg gel re éb red tünk. Ten ger re száll tunk, hogy 
vé gig, az öböl men tén ha józ va Noindzsimába men jünk, ar ra a vi dék re, ahol Saigjo 
há rom évig a vi lág tól el vo nul tan, szent ma gány ban élt. Ki kö töt tünk a fö ve nyen, és meg-
néz tük a nagy köl tõ em lé ke it. Az öreg cse resz nye fa alatt fel idéz tük az „Eve zés a vi rá gok 
fö lött” cí mû ver set. A par ton meg lá to gat tunk egy sírt, ame lyet Dzsingu csá szár nõ nek 
tu laj do ní ta nak, majd fel men tünk a kö zel ben ál ló Kanmandzsúdzsi-templomhoz.

Le ül tünk a temp lom fo ga dó he lyi sé gé ben, és a fel hú zott ab lak re dõ nyök nél gyö nyör-
köd tünk a táj szép sé gé ben. Dé len az öböl fö lé ma ga so dó Csokai-hegy tá masz ko dott 
az ég hez, nyu gat ra a Mujamuja-gát zár ta le az utat. Ke let re a rak part irá nyá ba ve ze tõ 
Akita-országút nyúlt el, észak ra, ahol a hul lá mok bir tok ba vet ték a fö venyt, mél tó ság tel-
je sen emel ke dett a ten ger tes te, míg tá vo labb Siogosi part ja hí vo ga tott.

A part szél té ben és hos  szú ság ban kö rül be lül há rom mér föld. For ma i lag ha son lít ugyan 
Macusimához, de a han gu la ta egé szen más: a macusimai égbolt mo soly gó és de rûs, míg 
Kiszagata esõ csepp jei le han go ló ak. Ott a vi dám ság és a har mó nia kel le mes han gu la tot 
kelt, itt vi szont a me lan ko li kus hely szín a ma gá nyos és zak la tott em be ri lé lek nek ked vez.

Kön  nye sen te kint
Kiszagata fe lett az ég.
Vi rá gok áz nak.

Az ár ban dar vak
kap kod ják lá ba i kat
Siogosinál.

Ha lász kuny hó ban
es ti pi he nõ: ké sõ
már ki ha józ ni.

Kó csag fé szek ben
so ha sincs bé ke: hul lám
tör ott ho nunk ra.

Né hány nap múl va kény sze rû is ten hoz zá dot mond tunk szakatai ba rá ta ink nak, és tár sa sá-
gunk el in dult az észa ki or szág úton, a fel hõk alatt, vis  sza fe lé. Fá rasz tó és hos  szú me ne te-
lés várt ránk. Úgy tá jé koz tat tak, hogy a kagai kas tély bir tok még 390 mér föld nyi re van. 
Egy ré gi töl té sen gya lo gol tunk Ecsigo tar to mány ban, majd egy szá nal ma san me leg és 
esõs na pon csüg ged ten Eccsu tar to mány fe lé vet tük az irányt. Most is esik. Be te gen, 
rossz köz ér zet tel írok egy filc da rab ra, pa pír he lyett.

Vég te len úton
éj re éj – hogy há nya dik,
már nem is tu dom.

Greguss Sán dor for dí tá sa
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JEGY ZE TEK

A hó nap ti zen ket te dik nap ján – 1689. má jus 12. (a Genroku idõ szak má so dik évé nek má ju sa). Szora 
sa ját úti nap ló já ban más ként em lék szik (Szora Dzuiko-ki – Szora uta zá sai mes te ré vel), õ a ti ze dik nap ra
te szi ezt az idõ pon tot.

Aneha fe nyõ je – Aneha, fa lu Rikudzen tar to mány Kurihara ke rü le té ben, 34 mér föld re Macusimától
észak ra. A hí res fe nyõt elõ ször az Isze Monogatari-ban (Isze tör té ne tei) em lí tik. Mi u tán az ere de ti fa 
ki öre ge dett, idõ rõl idõ re újat ül tet tek he lyé be:

As  szo nyi szép ség:
fe nyõ, Aneha mel lett,
jöjj vá ro som ba,
ba rá ti tár sa ság ban
di cse ked het nék ve led!

Odae-híd – Híd 17 mér föld re Macusimától észak ke let re. Odae az élet fo na lá nak el sza ka dá sát is je len ti. 
A név már a ko rai ja pán gyûj te mé nyek ben meg ta lál ha tó. Az itt ol vas ha tó vers az 1086–ban ös  sze ál lí tott 
Gósúinsú an to ló gi á ból va ló. Micsinoku Ja pán észak ke le ti ré szé nek õsi ne ve:

Ez Micsinoku
föld jén Odae-hídja?
Fé lek, resz ke tek...
De mit ér ne éle tem,
ha nem men nék át raj ta?

Arany vi rág hegy – Basó itt tör té ne ti leg té ved. A hely, ahol Ja pán ban elõ ször ta lál tak ara nyat – mert õ 
er re gon dol – más hol van. A Kinka–jama (kinka = arany vi rág) szi ge te nem lát ha tó a Kitakami fo lyó tor-
ko la tá tól. A tör té net a kö vet ke zõ: A Tempjó 21-ik évé ben (749.) ara nyat ta lál tak Oda prefektúra egyik 
he gyén. Az ér té kes fé met az elõ írá sok nak meg fe le lõ en be mu tat ták az ural ko dó nak. Az ak ko ri ud va ri 
köl tõ, Ótomo-no-Jakamocsi ked ve zõ ha tal mi jel nek te kin tet te ezt, és írt egy ver set az „arany vi rá gá nak” 
di csé re té re. Ké sõbb a Kinka-hegy szi ge tét, amely va ló já ban a kö ze li Odzsika fél szi get nél van, a hí res
vers nyo mán pró bál ták azo no sí ta ni, és így ke rült be a köz tu dat ba az „arany vi rá gá nak” he gye ként:

Hol Micsinoku
he gyei nõ nek, a Nap
Fi á nak föld jén,
arany vi rág sar jadt fel.
Fé nye örök ké lán gol.

Szodei-rév – Szode je len té se: ru ha ujj, tok, hü vely. A rév Isinomakitól észak ra ta lál ha tó. A Sin Gósuisú 
an to ló gi á ból (1382.) is mert a kö vet ke zõ vers:

Szode révjénél,
Micsinoku or szá gá ban,
van egy fo lyó,
mely kön  nyek bõl árad.
Át höm pö lyög szí ve men.

Obucsi le ge lõi – Isinomakitól ket tõ mér föld re észak ra ta lál ha tó nagy ki ter je dé sû le ge lõk. A Gószensú
an to ló gia (951.) ver sét egy nõ ír ta sze rel mé rõl, aki el hagy ta õt:

Obucsi lo vai,
Micsinoku föld jén
sza ba don él nek,
szi la jak és erõ sek.
So sem sze lí dül nek meg.

Mano ná da sai – Isinomakitól 6 mér föld re észak ra fek võ mo csa ras te rü let. A ró luk szó ló vers a Manjósú
an to ló gia 396. da rab ja.

Micsinoku tá vo li föld jén
Mano ná da sai oly mes  sze van nak,
hogy csak az em lé ke zet
lát hat ja tisz tán õket.

A haj dan ha tal mas vá ros... – Tör té ne ti uta lás az észa ki Fudzsivara csa lád ra, amely egy idõ ben a kör-
nye zõ tar to má nyok je len tõs ré szét kor má nyoz ta. Szék vá ro suk Hiraidzumi volt. A csa lád, ne ve el le né re, 
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sem mi fé le ro ko ni vagy hû bé ri kap cso lat ban nem állt a Heian-kor csá szá ri ud va rá nak ki emel ke dõ be fo-
lyá sú Fudzsivaráival. A vá ros mes  szi re fe küdt az ak ko ri ban a ci vi li zá ció köz pont já nak tar tott Ki o tó tól, 
ahol a csá szá ri fa mí lia is élt. A ve ze tõ ha tal mi ré teg a csá szá ri szék he lyen össz pon to sult, ezért a nagy 
tá vol ság bi zo nyos fo kú biz ton sá got is je len tett az észa ki Fudzsivarák szá má ra, és si ke rült né mi önál ló-
ság ra szert ten ni ük. Az irá nyí tá suk alat ti tar to má nyok gaz da gok vol tak ter mé sze ti kin csek ben, és az 
így be folyt jö ve del mek bõl Hiraidzumit egy nagy sze rû „Kis Ki o tó vá” ala kí tot ták. A csa lád 1094–1189 
kö zöt ti fény ko rá nak kép vi se lõi, Kijohira, Motohira és Hidehira vol tak. Ha tal muk ak kor szûnt meg, 
ami kor Hidehira fi át, Minamoto-no-Joritomót le gyõz te a kamakurai sógun. A kü lön bö zõ int ri kák és 
ha tal mi szer vez ke dé sek ku sza sá gá ban ak ko ri ban is ne héz volt el iga zod ni, de úgy tû nik, hogy mint an  nyi-
szor ab ban az idõ ben, csak mes ter sé ges ürüg  gyel, va la mint erõs had se reg gel és ha tal mas vér für dõ árán 
si ke rült meg dön te ni az észa ki Fudzsivarák ural mát. Ma ga a tör té net or szág szer te el hí re sült, és a XVI. 
szá zad ra a ja pán kul tú ra és mû vé szet egyik leg gyak rab ban fel dol go zott té má ja lett.

Mint a le gen da be li álom – Basó ös  sze ve ti a csa lád rö vid éle tû vi rág zá sát a klas  szi kus kí nai iro da lom-
ból is mert di ák, Lu-Seng tör té ne té vel, aki egy szer egy út szé li ven dég fo ga dó ban azt ál mod ta, hogy õ a 
csá szár.

Takadacsi – „Ma gas Re zi den cia”. Itt ke re sett me ne dé ket a csa lád hoz tar to zó Josicune, ké sõb bi gyil ko-
sa, Jaszuhira elõl.

Nambu-kerület – A mai Tóhoku-kerület észak ke le ti ré szé nek ko ra be li ne ve.

Kinkei-domb – Kis domb a kas tély nyu ga ti ré szé nél. A nagy épít ke zé sek ide jén a dom bot a Fu dzsi hegy 
for má já ra ala kí tot ták. Motohira egy õsi ha gyo mányt kö vet ve két arany fá cánt (kinkei) ál do zott és te me-
tett itt el, hogy szel le me ik a hely õr zõi le gye nek.

Bár az or szág el ve szett – Tu Fu (712–770), a T’ang-di nasz tia ko rá nak hí res kí nai köl tõ je ál tal írott gyö-
nyö rû „Ta va szi vers” rész le te. Basó nem csak azok ra utal ez zel az idé zet tel, akik mind vé gig ki tar tot tak 
Josicune mel lett, ha nem a Fudzsivarák vég sõ ve re sé gé re is.

Zöl del lõ mezõ… – Basó ver se.

Õsz Kanefusza… – Szora ver se. Kanefusza had ve zér volt a Fudzsivarák al kal ma zá sá ban és Josicune 
tár sa a ha lál ban.

A há rom ko por só – Kijohira, Motohira és Hidehira emel vény re tett ko por sói, mö göt tük egy-egy Budd-
ha-szo bor ral.

„Hét Kincs” – Arany, ezüst, za fír, kris tály, fe hér és vö rös ko rall, va la mint sma ragd, az Örök Élet 
Szútrája alap ján.

Má ju si esõk… – Basó ver se.

Oguroszaki, Micu-no-Kodzsima – Oguroszaki te le pü lés Ivadejama és Narugo kö zött, a Tamacukuri
fo lyó nál. A fo lyó itt há rom szi ge tet vesz kö rül (Micu-no-Kodzsima), ame lye ket elõ ször a Kokinsú an to-
ló gia egyik ver se em lít:

Oguroszakinál,
a Háromszigeten
él nek ba rá ta im.
Nincs ná luk fon to sabb.

Ójama – Több hegy he lyi el ne ve zé se. Hõ se ink va ló szí nû leg a Nakajama há gó nál kel tek át.

Bol ha és tetû… – Basó ver se.

„most a tör pe bam busz...” – Uta lás egy szer re két kí nai köl tõ re is: Tu Fu-ra és Vang An-Si-re (1021–
1086), akik meg ver sel ték ezt a szi tu á ci ót.

Szeifú – Szeifú Szudzuki (1651–1721), gaz dag beni-festék- (szé pí tõ szer-) ke res ke dõ, Basó is mert ta nít vá-
nya. Ver sei több an to ló gi á ban ol vas ha tók. (Obanadzava vi dé ke hí res volt ak ko ri ban a beni ne vû nö vény 
ter mesz té sé rõl. Eb bõl nyer ték ki a nõk és a te he tõ sebb vá ro si fér fi ak kö re i ben ál ta lá no san hasz nált arc-
pi ro sí tót és szem öl dök fes té ket.)

Ár nyas vendégház…, Ta ka rodj gyorsan…, Beni–virágok… – Basó ver sei.

Asszony–gondozta… – Szora ver se.

Rjúsakudzsi – Budd his ta temp lom, a hely be li ek Rissakudzsi–nak ne ve zik. A ja pán zen-budd hiz mus 
Tendai irány za tá nak ala pí tá sá ban épült, 860–ban. A mai Jamagata vá ros tól 7 mér föld re észak ra ta lál ha tó.
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A csend honában…– Basó ver se.

A Mogami... – Basó itt té ved. A Mogami for rá sa az Udzen és Ivasiro tar to má nyok ha tá rát al ko tó he gyek-
ben van. A fo lyó, amely a le írás nak meg fe lel, va ló szí nû leg a Szugava, a Mogami egyik mel lék fo lyó ja 
volt.

Goten–szoros – Goten szét szórt „go–köveket” je lent. A szo ros ban ezek a kö vek ve szé lyez tet ték a ha jó-
zást.

Hajabusza–zuhatagok – Hajabusza je len té se: „só lyom”. Olyan hir te len és se be sen ló dul meg itt a fo lyó
sod ra, ahogy a só lyom csap le ál do za tá ra.

Itadzsiki–hegy – A hegy két ezer láb ma gas, me re dek part jai köz vet le nül sze gé lye zik a fo lyót. A név 
je len té se: „csu pasz desz ká val fe dett”.

Ina–no–bune – Az ina szó je len té se hol „rizs”, hol pe dig „nem”. Ina–no–bune = rizs ha jó, át vitt ér te lem-
ben ta lán „mú ló el len ke zés”. Az ina szó ha gyo má nyos ki fe je zés a klas  szi kus iro da lom ban a sze rel mi 
vi szo nyok so rán meg nyil vá nu ló két ér tel mû ség áb rá zo lá sá ra. Egyik elõ for du lá si he lye a Kokinsúban 
ta lál ha tó:

Nem, mint ki kö tött
rizs–ha jó, ta lán még sem
ma ra dok, hi szen
egy szer úgy is ki ju tok
a hó na pok sod rá ból.

Siraito–vízesés – Kb. 70 láb ma gas, sû rû lomb füg gön  nyel ta kart víz esés.

Szennin–do – Szen tély, me lyet a hí res sza mu ráj, Hitacsibó Kaiszon em lé ké nek aján lot tak, aki 
Minamoto–no–Josicune csat ló sa volt. A Heikéken ara tott gyõ ze lem után el vo nult a vi lág tól, és a 
Tao–nak szen tel te éle tét. A le gen da sze rint ter mé szet fö löt ti hos  szú sá gú kort ért meg.

Ta va szi esõk…– Basó ver se.

A Haguro 419 m–re ma ga so dik a ten ger szint fe lett, észa ki irány ban Joduno és Gasszan után a har ma-
dik hegy csúcs. Itt épült fel a szi go rú ön meg tar tóz ta tá sá ról hí res Haguro–szekta köz pont ja, amely Basó 
ko rá ban a budd hiz mus és a sintó kom bi ná ci ó ját kép vi sel te. A két val lás a Meidzsi - kor ban hi va ta lo san 
kü lönvált.

Dzusi Szakicsi – Kondó Szakicsi, tex til fes tõ és haiku–költõ, a hegy tö vé ben la kott, ahol tex til fes tõ 
mû he lye volt. Dzusi je len té se ta nár vagy ta ní tó, va ló já ban egy hi va ta los vál to za ta a csa lá di név nek. 
Az óta is mer ték egy mást, hogy egy szer meg lá to gat ta Basót Edóban. Uta zás köz ben, Kjotóban halt meg, 
1693–ban.

A Haguro–templom és szen tély hi va ta los fe je (apát ja) ak ko ri ban Bettó volt. Õ volt az egész komp le xum 
fõ nö ke is.

Egakut (Bettó he lyet te sét) ren del ték az uta zók szol gá la tá ra. Egaku köl tõ ként Basó hi va ta los ta nít vá nyai 
kö zé tar to zott.

Minamidani – 1662–ben épült új temp lom épü let, tíz év vel ké sõbb le égett, majd új ra é pí tet ték. Basó és 
Szora itt száll tak meg. A temp lom a Meidzsi - kor sza kig mû kö dött önál ló an, ma egy ala pít vány tart ja 
fenn.

Basó sze rint ös  sze ál lí tot tak egy vers so ro za tot, amely nek el sõ ver sét jú ni us 4–én füg gesz tet ték ki az apát 
aj ta já ra. A tel jes köl te mény csak na pok kal ké sõbb, a Gasszan és Joduno fe lé tett ki té rõk után ké szült el.

For ró dé li szél… – A kont raszt Basó ver sé nél a dé li lég áram lat ok és a hi deg hófelszín ta lál ko zá sá ban 
ér zé kel he tõ. Ja pán észa ki ré szén va gyunk, és bár jú ni us van, a hó még nem ol vadt el a he gyek ben. Basó 
gesz tu sa a fo gad ta tá sért ér zett há la ki fe je zé se. Ja pán ban a szent he lyek tisz te le te leg több ször füg get len 
volt a val lá si ho va tar to zás tól. Kü lö nö sen így van ez Nódzsó Taisi fel lé pé se és a zenbuddhizmus meg-
ho no so dá sa óta. 

Nódszó – Nódzsó Taisi ne ve köz is mert Ja pán ban. Haehikó né ven, Szusun csá szár (587–92) har ma dik 
fi a ként szü le tett, és a trón eset le ges vá ro má nyo sa volt. Az õ ide jé ben je lent meg Ja pán ban a budd hiz-
mus. Az ide gen val lást ele in te til tot ták, kö ve tõ it ül döz ték, en nek el le né re gyor san ter jedt. A budd his ták 
el len áll tak, Szoga no Umakó ve ze té sé vel fel ke lés tört ki, amely ben a csá szárt meg öl ték. Az ud var ból 
me ne kü lõ if jú her ceg a lá za dók ke zé re ke rült. Az Umakó csa lád azon ban a párt fo gá sá ba vet te, ta nít tat ta, 
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így idõ vel be ve ze tést nyert a budd hiz mus ba. A csa lád leg na gyobb el len fe lei, sintó ter mé szet hi tét val ló 
Monobe és Nakatomi klá nok szin tén igényt tar tot tak a her ceg re. Haehikó az észa ki te rü let re me ne kült. 
A le gen da sze rint egy szent ma dár ve zet te a fi út a hegy hez, ahol hi va ta lo san is le mon dott a vi lá gi élet-
rõl. Azt mond ják, meg nyíl tak ne ki a he gyek. Háncs ból és in dák ból ké szí tett ru hát hor dott, ma go kon és 
bo gyó kon élt. Egy szen télyt épí tett, amely ma is áll, õriz ve az ala pí tó ham va it, a kez de tek tõl a két val lás
egy sé gét hir det ve.

Endzsi Ká non – Endzsi Siki, Dajgjo csá szár ka to nai ve ze tõ je, 905–ben ren del ke zést bo csá tott ki, amely 
sze rint ös  sze ír ták az ak ko ri te rü le te ket, meg ha tá roz ták a fel ügye le ti for má kat és rög zí tet ték a hi va ta li 
rend sza bá lyo kat. A mun ká hoz fel hasz nál ták a ré geb bi ko rok do ku men tu ma it is, ezért a kü lön bö zõ írás-
va ri á ci ók ol va sa tai mi att gyak ran tör tén tek el írá sok. A Basó ál tal em lí tett rész a hû bé ri te rü le tek bí ró sá gi 
hi va ta li rend jét, az ud va ri ce re mó ni ák sza bá lya it és a szak rá lis he lyek lis tá ját tar tal maz za. 

Szato…, Haguro…, Kuro… – A kü lönb sé gek nem is an  nyi ra az írás mód ban, mint in kább az ol va sat ban 
van nak: a gyak ran azo nos írás je lek hez kü lön bö zõ han ga lak ok tar toz hat nak, ame lyek bi zo nyos szö veg-
va ri á ci ók ese té ben még a szak ér tõ ket is vi ták ra kész te tik.

Gasszan – Basó za rán dok ként, az elõ írt kel lé kek kel kez di meg út ját a hegy te te jé re. A fá rasz tó gya log-
lás után meg ada tik ne ki, hogy koz mi kus él mény ben ré sze sül jön, egy szer re pil lant hat ja meg a lát ha tó 
vi lág szü le tést és ha lált szim bo li zá ló két vég pont ját: a fel jö võ hol dat és a le nyu god ni ké szü lõ na pot. És 
túl lép ve a budd hiz mu son tisz te let tel for dul a „budd hiz mus elõt ti hegy” fe lé. Írá sa em lé kez tet a mac-
usimai há gón tör tént át ke lés re: az ott meg ta pasz talt mi nõ ség ha son ló volt, de a kö rül mé nyek má sok. 
Ott a kön  nyû ség ér zé se, itt a ros  szul lé té, ott a vi dám sá gé, itt a hi de gé és a ki me rült sé gé. De mind két
hely szí nen le nyû gö zi a szép ség, ame lyet val lá sos áhí tat tal szem lél.

A kard ko vá csok ról szó ló ko ra be li ada tok sze rint kb. 1200 „Gasszan–stílusúnak” ne ve zett hor doz ha tó 
ko vács mû hely volt hasz ná la tos ezen a vi dé ken. A kör nyék be li kard ko vá csok ké sõbb már név nél kül,
csu pán egy szám mal je löl ték mun ká i kat. A Gasszan-stílusú kar dok a leg job bak kö zé tar toz tak, és igen 
ke len dõ ek vol tak. Basó tör té ne te utal ar ra a ri tu á lis szo kás ra, hogy a kard ké szí tõk ugyan az zal a szent 
for rás víz zel tisz tí tot ták meg ma gu kat a kard el ké szí té se elõtt, amel  lyel ké sõbb a pen gét edzet ték.

Kanszo és Ba ku ja – Basó a kí nai Rjószenre hi vat ko zik, aki a Si-Csi cí mû könyv ben ír a le gen da be li kí nai 
há zas pár ról, akik el za rán do kol tak egy mítikus hely re, ahol a leg szebb kar do kat ké szí tik, sze rez tek két 
nagy sze rû kar dot, ame lye ket el ne vez tek ma guk ról. Basó jegy ze te em lé kez tet er re az út ra, hi szen õ is 
„égi utat” tett a hegy re. De em lé kez tet ar ra is, hogy a tör té net ben az iga zi üze net a ki tar tás ról szól. Az 
igaz lé lek rõl, a tel jes oda adás ról, a mû vé szi el mé lyü lés rõl és oda adás ról.

Nagajama Sigejuki – A Sza kai tar to mányt irá nyí tó Goroemon had úr ka to nai ve ze tõ je, ma ga is je les
kard for ga tó. Basó ta nít vá nya ként ér tett a vers írás hoz is. (Basó szin tén sza mu ráj szár ma zá sú volt, te hát
a har cos osz tály hoz tar to zott.)

Dzusi Szakicsi – Szakicsi, aki Sigejuki fi vé re volt, Curuokában csat la ko zott Basóhoz.

Enan – A Sza kai csa lád or vo sa. Kü lön bö zõ köl tõ is ko lák ban ta nult, mi e lõtt Basó ta nít vá nya lett. Szer-
kesz tett né hány köl té sze ti ki ad ványt is.

Kiszagata – Hos  szú ide ig kör nyé két tar tot ták Ja pán leg szebb part vi dék ének. 1804–ben azon ban a ten ger-
öböl ben föld ren gés pusz tí tott, szö kõ ár ön töt te el a part sza kaszt, és át ala kult a táj. Az óta hi á ba ke res ni a 
me zõ ket és le ge lõ ket, a gyö nyö rû dom bok he lyén pe dig ko pár szi ge tek me re dez nek. 

Dzsingu – A le gen da sze rint a csá szár nõ er re a hely re ve tõ dött, ami kor a ko re ai in vá zió elõl észak ra
me ne kült. A par ton két egy for ma kõ, a Kandzsu és a Man dzsu áll ták az út ját. Vá lasz ta nia kel lett: ha a 
Kandzsut dob ja az óce án ba, a da gály el vi szi ha zá já ba; ha a Man dzsut, ak kor az egész te rü le tet el áraszt ja 
a víz. A tör té net em lé ké re szen telt temp lom (Kanmandzsúdzsi) a két kõ rõl kap ta a ne vét.

Siogosi – A név je len té se: dagály-mosta, víz-sö pör te. Af fé le vi lág vé ge.

Kiszagata és Macusima – A szö veg sze rint az „uramu” azt je len ti: ke se rû ség, ha rag, bá nat. Ez nem 
csak egy sze rû en ha rag, de szo mo rú ság is. A ja pán köl té sze ti ká non ban olyan, mint ami kor egy szép nõ 
el ko mo ro dik, és szí vé ben ha rag, ke se rû ség tá mad. 

„vi rá gok áz nak” – A „nebunohana” vi rág já nak szir mai ma guk ba szív ják az esõt. Az ele gáns kép egy 
szép nõ re em lé kez tet, ahogy fé lig lehunyja kön  nyes sze me it. A „nebu” a klas  szi kus kí nai iro da lom egy 
nõi alak já nak (az al vó nõ nek) ide á ját is szim bo li zál ja. Nebunohana má sik je len té se: „együtt (és egy szer-
re) él vez ni a gyö nyö rû sé get”.


