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 Vakák1 a Gendzsi regényéből
Gendzsi regényét a 11. század első harmadában írta egy nemes udvarhölgy; nemcsak Japán, 

hanem a világ első nagyregénye, hovatovább a felülmúlhatatlan remekművek kategóriájából. 
Muraszaki Sikibu (978–1016?) Csódzsó császár egyik feleségének, Sósi Akiko (988–1074) 
császárnénak társalkodója, külhoni és hazai előzmények hiányában, a műfaj teljes nemlétéből 
egy 54 fejezetből álló rendkívüli szépségű lírai, 795 vakával2 áthímzett nagyregényt varázsolt. 
A Heian-kori udvari nemesség szokásainak, életvitelének, gondolkodásának aprólékos leírását, 
különös tekintettel a császári ivadék, Sziporkázó Gendzsi lényére, szerelmi életére a korszak ki- 
és túlfinomult arisztokráciájának középpontjában. A nagyregény számtalan szerte- és összeágazó 
életepizód folyama, általánosságban lét és a sors egészével folytatott elmélkedő párbeszéd, azaz 
inkább Muraszaki Sikibu monológja. A műben – amint a kor életében – a vaka vált a szerelmi 
ügyek dialógusának formai eszközévé és manifesztációjává, a madarak násztáncához hasonlítha-
tó szigorúan és kritikusan elvárt, sokféle poétikai hagyomány jegyében koreografált üzenet- és 
levélnyelvvé. Miközben kétségtelenül a társadalmi elit közlekedett vele és általa, nagy jelentősége 
volt a rang- és osztályhatárok között átívelő – jelesül szerelmi – kapcsolat megteremtésében; a 
harmincegy mora formát és hidat kölcsönzött a kölcsönös megszólítás lehetőségéhez. 

Ez a rövid válogatás a Gendzsi-regény első versével kezdődik és az utolsóval, a hétszáz-
kilencvenötödikkel zárul. Mindkét vaka tanúság az emberlét sodródón és ellenőrizhetetlenül 
mulandó, álomszerűen tévelygő, aligha érthető vagy megismerhető szövetéről. 

Villányi G. András

1.  Kiricubo no Kói – Gendzsi édesanyja – a császárnak

限りとて別るる道の悲しきにいかまほしきは命なりけり
kagiri tote / vakaruru micsi no / kanasiki ni / ikamahosiki va / inocsi narikeri

Véges volt minden
most útelágazónál
nyomorúságom:
merre menni vágyódnék
az élet útja lenne.3

むつごとを語りあわせむ人もがな憂き世んの夢もなかば覚むやと　
Mucugoto o / katari avasen / hito mo gana / uki jo no jume mo / nakaba szamu ja to

Bár volna kivel
szép szókat váltani!
E fájó világ
álommélységeiből
felébredni a fényre.

(Gendzsi Akasinak)

明けぬ夜にやがてまどへる心には いづれを夢とわきて語らむ
Akenu jo ni / jagate madoeru / kokoro ni va / idzure o jume to / vakite tataran

Pirkadat híján
telő, időtlen éjben
vajúdik szívem.
Honnét ismerhetné fel
mi álom, mi valóság?

(Akasi Gendzsinek)

見し人の煙を雲と眺むれば夕べの空も睦まじきかな
Misi hito no / keburi o kumo to / nagamureba júbe no szora mo mucumadzsiki kana

Kit úgy szerettem,
felhővé görbül füstje.
Merengőn nézzük
a fájdalomba hamvadt
őszalkonyi éggel.

(Gendzsi Ugao halála kapcsán)
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心あてにそれかとぞ見る白露の光そへたる夕顔の花
kokoro ate ni / szore ka to dzo miru / siracuju no / hikari szoetaru / júgao no hana

Szíven üt a kép
igazán lehetséges?
Ezüstharmatot
borzongató holdvilág 
a lopótök virágán.

寄りてこそそれかとも見めたそかれにほのぼの見つる花の夕顔
jorite koszo / szore ka to mime / taszokare ni / honobono micuru / hana no júgao

Megközelítve
tűnődöm lehetséges:
alkonyhomályban
alig-alig világló
lopótöknek virágja?

宮人に行きて語らむやま櫻風よりさきに来ても見るべく
mijabito ni / jukite kataran / jamadzakura / kadze jori szaki ni / kite mo mirubeki

Menj nemes néphez
mondj regét róla:
a vadcseresznyét
mielőtt a hegyi szél 
szertefújná – megnézzék!

とけて寝ぬ寝覚さびしき冬の夜にむすぼほれつる夢の短さ
Tokete nenu / nedzame szabisiki / fuju no jo ni / muszubo horecuru / jume no midzsikasza

Álom olvadtán,
mély magányra riadok.
Téli éjszaka
idézte szellemorcád
ködbe enyészik rögvest.

見てもまた 逢ふ夜まれなる夢のうちに やがて紛るる 我身ともがな
Mite mo mata / au jo mare naru / jume no ucsi ni / jagate magiruru / vaga mi to mo gana

Való lesz ismét
álomszerű légyottunk?
Mert tudhatatlan,
e könnybe fúló létet
álmok percébe oldom.

(Gendzsi Fudzsicubónak)

世がたりに 人や伝へむ 類なく 憂き身を醒めぬ 夢になしても
Jogatari ni / hito ja cutaen / tagui naku / uki mi o samenu / jume ni nasite mo

Az éji-világ 
minden idő végéig
nyelvére vesz majd:
oldjam bár csorba létem
parttalan álmodásba.

(Fudzsicubo válasza)
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なくなくも 帰りにしかな 仮の世は いづこもつひの 常世ならぬに
Naku naku mo / kaerinisi kana / kari no jo va / idzuku mo cui no / toko jo naranu ni

Mint a vadliba
sírva jöttem el tőled. 
E foszló világ
nem kínál nyugvó pontot
hol elvolnánk időtlen.

(Gendzsi Akasinak)

Akasi („vadliba”) válasza Gendzsinek („virág”), akit – mióta nem jár Muraszakihoz (tó) – 
nem láthat tükröződni a vizen.

雁がゐし苗代水の絶えしより映りし花の影をだに見ず
Kari ga isi / navasiro midzu no / taesi jori ucurisi hana no / kage o dani midzu

Rizspalántázó
ahol vadlibák ültek,
mert rég kiszáradt:
tükörképét virágnak
vizén már sose látom.

泣く泣くも今日は我が結ふ下紐をいづれの世にかとけて見るべき
Naku naku mo / kjó va vaga iu / sitahimo o / idzure no jo ni ka / tokete mirubeki

Sírásban sírva
ma magam kötöm össze
a nadrágomat.
Adatik még oly világ
hol együtt oldhatjuk meg?

(Gendzsi Júgaónak)

Niou vágya keservét Ukifune iránt a szigeti narancsliget metaforájával – örök szerelem – fe-
jezi ki.

年経とも変わらむものか橘の小島のさきに契る心は
Tosi henu to mo / kavaran mono ka / tacsibana no / kodzsima no szaki ni / csigiru kokoro va

Múljon bár sok év
egy nem változhat:
Mandarinsziget
hol szívem eljegyeztem
a szíveddel örökre.

 

橘の小島の色は変わらじをこの浮舟ぞゆくへ知られぬ
Tacsibana no / kodzsima no iro va / kavaradzsi o / kono ukifune dzo / jukue sirarenu

Mandarinsziget:
szín-heve változatlan
vágy virágának.
Ám sora ismeretlen 
az elsodort bárkának.4

Míg Kaoru iránti szenvedélyét Ukifune az eső és az áradás metaforáival nyilvánítja ki, ám 
Niou felé érzelmei egy lényegesen erotikusabb, eső és hegycsúcs metaforába öltöznek. 
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かきくらし晴れせぬ峰のあま雲に 浮きて世をふる身ともなさばや
Kakikurasi / hareszenu mine no / amagumo ni / ukite jo o furu / mi to mo naszaba ja

Otthont nem lelő
mindörökké elborult 
hegycsúcs felhője
mely sötét útján lebeg 
e világnak: ez lennék.

795. vaka  

法の師とたづぬる道をしるべにて思わぬ山にふみまどふかな
Nori no si to / tadzunuru micsi o / sirube nite / omovanu jama ni / umimadou kana

Szent törvény papja,
a megjelölt ösvényen
haladnék: mégis
észrevétlen tévedek
a Szív-bérc útvesztőbe.

(Kaoru Ukifunénak)

Villányi G. András fordításai

1 Magyarul két fordításban jelent meg a Gendzsi-történet. Hamvas Béla Arthur Waley nyomán angolból ültette át 
(Európa Könyvkiadó, 1963). Gy. Horváth Lászlóé újabb kísérlet, szintén nem japán nyelvből (Európa Könyvki-
adó, 2009). A most közölt összes vakát, ill. verset Villányi G. András japánból fordította.

2 Klasszikus japán vers a vaka, 和歌 amely öt sorból áll a következő szótag – mora – képletben: 5-7-5-7-7. A vaka 
kezdetei a 8. századra tehetők, első nagy gyűjteményük, a Manjósú e század derekán készült. Ebben mintegy 3500 
vakát jegyeztek fel. 905 és 1433 között császári rendeletre 21 antológiát állítottak össze; jelentőségüket tekintve 
ezek között a 905-ben kompilált Kokinsú, illetve az annak háromszáz éves „születésnapjára” datált Sinkokinsú a 
legfontosabbak. A klasszikus korban alkotott 31 morás költeményeket egyszerűen vakának nevezték, a később 
keletkezetteket, hogy elkülönítsék az egyéb versformáktól, tankának 短歌. Komacsiék vagy Szaigjó idejében 
vakának mondták, s akadémiai körökben költeményeiket a mai napig így nevezik. Bővebben l. Villányi G. András: 
Tükröződések. Scolar Kiadó, 2011.

3 Nota bene: búcsúvers, azaz dzsiszei.
4 Ukifune neve lebegő, sodródó  hajót jelent. Ezt helyezi a vaka utolsó sorába, játszón névvel és jelentésével.
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