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VILLÁNYI G. ANDRÁS

Japán irodalom és a mulandóság
Amikor felmerül a kérdés, van-e a japán irodalomnak olyan jellegzetes vonása, ami megkü-

lönbözteti más népekétől, elmondható, hogy írásbeliségük kezdeteitől világosan kitapintható 
egy életérzés meghatározó vonulata, amely jóllehet nem idegen eleme más kultúrák gondolat-
világának, ám megközelítően sem ér el akkora koncentrációt sehol, mint a szigetország irodal-
mában. Lévén, hogy az ember minden élőlénnyel és dologgal együtt, mezonoktól, neutrínók-
tól a galaxisokig, sőt az univerzum teljességéig folyamatos elmúlás és keletkezés állapotában 
ingadozik, ennek a ténynek az ismerete és a filozófiai implikációk fel- és átdolgozása, úgy 
az értelem, miként az érzelmek szférájában semmilyen kultúrától nem lehet egészen idegen. 
Mégis, éppen Japán vált azzá a kultúrtörténeti lokusszá és entitássá, ahol pontosan a változé-
konysághoz, a mulandósághoz kapcsolódó életérzés futja át szinte minden egyébnél döntőb-
ben lírától prózáig, tusfestményektől kerámiáig a művészetek szövetét. Nem lehet feladatunk 
meghatározni a képlet ilyen alakulásának pontos okait, ezért megelégszünk néhány hipotézis-
sel, amelyekhez illusztratív szövegeket társítunk. 

Sintó alapokon buddhizmus
Kétségtelen, hogy a japán lélek ez irányú orientációját döntően hajlamosította a bud-

dhizmus, amely ott a 6. században lelt talajra, koreai közvetítéssel. A Tathágata tanítása sze-
rint – mivel bárminő jelenség alapját a „függő keletkezés” (szanszkrit: pratítja-szamutpáda/

) ok-okozati összefüggés elve képezi – semmiben nem lelhető állandóság, ami 
akár az isteniben is teljességgel lehetetlen. A változatlanság bármely vélelme merő illúzió, mi-
vel minden folyamatos mozgásban, a metamorfózis állapotában van. Ennek a felismerésnek a 
hiányából – (szanszkr. avidyā  jap. mumjó無明  – tudatlanság fakad, az ember legfőbb 
tévedése önmaga állandóságával kapcsolatban, amely egy változatlan „saját” egóban testet 
öltő hitben nyilvánul meg és válik minden szenvedés forrásává. A függő keletkezés tanításából 
szükségszerűen következik az üresség elmélete (szanszkr. súnjata/ ). Mivel bármely tör-
ténés vagy dolog mind mentális, mind anyagi síkon nélkülözi az úgynevezett objektív (minden 
mástól független) létezést, ekként üres; sosem tartalmazhatja a megváltoztathatatlanság szik-
rányi elemét sem. Semmi nem rendelkezik immanens lényegi valósággal, abszolút létezéssel 
– ebben az értelemben minden: semmi. 

うつせみの世にも似たる か花桜咲くと見しまにかつ散りにけり
Ucuszemi no / jo ni mo nitaru ka / hanadzakura / szaku to misi ma ni / kacu csirinikeri

Oly világ ez mint
vedlett kabócaálca.
Virágnyitását
míg nézed szerteszórja 
szirmát a cseresznyefa.

(Kokinsú 73, Ismeretlen költő)

Minamoto no Sitagó (源順) 911–983

世の中を何にたとへむ 秋の田をほのかに照らす宵のいなづま
Jononaka o / nani ni tatoen / aki no ta o / honoka ni teraszu / joi no inadzuma

A világunkat
mihez hasonlítanám? 
Őszi földeken
haloványan csillan a
szürkületi villámfény.

Mono no avare1 (物の哀れ) 

Körülírva: a ‚dolgok átható, megrendítő szépsége’. Esztétikai fogalom a japán irodalomban, 
amely a művész vagy a tanult befogadó érzékenységében összeillik a fentebb tárgyalt bud-
dhista ontológiával. Azt a művelt, elsajátított(!) szenzibilitást jelöli, amely a világ dolgainak, 
jelenségeinek kérészlétére reflektál. Mindazonáltal aligha elegendő ennek az érzékenységnek 
a hátterében csupán a buddhizmus tanítását keresni. 

A Sintónak, (神道) a szigetországi néplélek archetipikus, animista formázójának hasonlóan 
lényeges szerep jutott a mono no avare élmény kikristályosodásában, mint a buddhizmusnak. 
Előbbi a dolgokban, a természet elemeiben rejtőzködő szellem-lélek (mono no ke 物の気 és 
mono no kokoro 物の心) iránti magas fokú nyitottságra ösztönöz. Ily módon a szemlélő igyek-
szik ráhangolódni a létezők rejtett szívjárására és azzal lényegi – egzisztenciális – együttérzést 
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tanúsítani. Ez a lelkigyakorlat egy formája: mondhatnók tudatos együttrezgés a dolgok esszen-
ciális természetével.

A mono no avare semmiképpen sem defetista, nihilisztikus elmúlástudat, hanem a szépség 
múlékony gyönyörűségének tudatos, felfokozott, változó mértékben melankolikus átélése. Ta-
lán éppen a két formatív hatás – Sintó és buddhizmus – ötvöződésében rejlik az ok, hogy Ja-
pán az egyedüli buddhista kultúra, amelyet a mulandóság (japán: mudzsó/無常) életérzésének 
(mudzsókan 無常感) magas fokú esztétizálása jellemez. Ekként végső soron állítható, hogy a 
mono no avare az esztétikum vallásos jellegű gyakorlata, amelyhez a művészet(ek), különösen 
a „japán vers” a vaka2 területén minél átfogóbb ismeretek szükségesek.

A cseresznyevirág épp törékenysége és az által válhatott az avare-érzés ikonjává; egy gyönge 
szellő vagy pár esőcsöpp bármikor elsöpörheti – s ezt szépsége csúcsán, hiszen szirmai sosem 
fonnyadnak kocsányukra. Ezért válhatott a harcban elesett szamuráj szimbólumává is.

A mulandóság ABC-je
Az Iroha-vers tökéletes pangram, amelyben a megírása idején létező összes kana írásjel 

egyszer szerepelt. Tulajdonképpen korának „ABC” betűrendje. Keletkezését a Heain-korra 
(794–1179) teszik. Jellemző különlegessége, hogy milyen tartalmat kapcsolt alkotója e nyelv-
technikai eszközhöz. 

Valószínűsíthető, hogy a Nirvána-szútra alábbi sorain alapul:

諸行無常 / 是生滅法 / 生滅滅已 / 寂滅為楽
Sogjó mudzsó / dzesó meppó / sómecu mecui / dzsakumecu iraku

Minden tett mulandó
minden élet pusztuló
ha teremtés és pusztulás kioltatik:
végső csend derűje marad.

は匂へど Iro va nioedo
散りぬるを Csirinuru o
我が世誰ぞ Va ga jo dare dzo
常ならん Cune naran
有為の奥山 Ui no okujama
今日越えて Kjó koete
浅き夢見じ Aszaki jume midzsi
酔ひもせず Joi mo szedzu

Színes illat a virág,
és lehullik. Huss!
A mindenségben
érintetlen mi marad?
Tetten túli hegyeken
vágunk ma át: távozván 
sekély álmunk elillan.
Tévelygéstől távol már.

 
Szei Sónagon3, Kamo no Csómei4 és Josida Kenkó5 

a középkori japán esszé megteremtői és a műfaj óriásai. Az udvarhölgy Szei Sónagontól a 
Makaura no szósi6, Csómeitől a Hódzsóki7, Kenkótól a Curedzure gusza8 – a középkori Japán há-
rom nagy esszégyűjteménye.9 Csómei idejére a kiábrándult értelmiség válasza a világrend – vélt 
és valós – pusztulására a társadalomból történő elvonulás, a remetelét volt. A Heian-kor többszá-
zados békéjét a katonai elit belháborúi, illetve uralma – sógunátus – váltja fel. A végeérhetetlen 
szenvedés, éhínségek, tűzvészek és vérzivatar idejét a buddhisták úgy magyarázták, hogy elérke-
zett a hanyatlás, a mappó10, azaz a törvénytelenség kora, amikor Amida Buddha segítsége nélkül 
lehetetlenné válik a megvilágosodás. Az elvonulók között nemcsak különféle szerzetesrendek 
tagjait leljük, hanem számos kiábrándult értelmiségit, akik életük hátramaradott idejét a művésze-
teknek és gondolatoknak kívánták áldozni. Köztük sokan szerzetesi fogadalmat tettek, ám akik 
mégsem, életformájukban hasonlóakká váltak ők is. Másfelől a tényleges szerzetesek között is 
számos művész akadt, amelyre egyik legjobb példa Szaigjó szerzetes, a vaka géniusza. 

 
Szei Sónagon: Párnakönyv
1.
Tavasszal a hajnalok.11 Ahogy a hegyre felmászik a fény, hogy halványpirosra fesse kontúr-

ját, miközben lilás felhőpamacsok vonulnak fölötte.
Nyáron az éjjelek. Nemcsak, amikor a hold süt, de a sötét éjszakák is; szentjánosbogarak 

szállongnak ide-oda; még olykor is milyen szép, ha esik.
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Ősszel az esték, amikor a tündöklő nap a hegylábhoz hanyatlik, a varjak visszatérnek fész-
kükhöz hármasával, négyesével vagy párban. Még tőlük is szebb a vonuló vadlibák csapata, 
megannyi pötty a távoli égen. Mikorra a nap lemegy, az ember szívét a szélzúgás és a rovarok 
zümmögése dobbantják meg.

Télen a korareggelek. Igazán csodás az éjjel hullott hó, ám szép az is, ha dértől fehérlik a 
talaj, sőt olyankor is, amikor nincs se hó, se dér, csupán meglehetős hideg van és a szolgák 
szobáról szobára szaladoznak felpiszkálni és faszénnel rakni a tüzet. Mennyire illik mindez az 
évszak érzéséhez. Ám amint dél felé jár és mérséklődik a hideg, senki nem törődik a tűzhely 
lángjával, így hamarosan nem marad más, csak a hamu fehér kupacai.

Kamo no Csómei: Feljegyzések a kunyhóból
(Az esszé híres bevezető paragrafusa)

Szakadatlan a folyam futása, vize mégsem ugyanaz soha; közben a csendes zugokban sod-
ródó hab gyűlik s vész el, nem reked meg pillanatra sem. Kiváltképp így esik ez az emberrel 
és lakhelyével. 

Tündöklő fővárosunk méltóságteli formájában kicsik és nagyok hajlékának tetői versenge-
nek egymással a kezdetek óta, ám mily ritka az olyan, amely nemzedékek óta áll. Idén eléri a 
pusztulás, jövőre újraépítik; mennyire gyakori, hogy a mai kúria a holnap tanyája lesz. Nincs 
ez másként a lakóikkal sem. A város utcái sokasággal teltek, akár régente, ám a sokadalomból, 
akikkel összefutunk, mily kevés akad, akit ismertünk már ifjúságunk idején. Reggel halott, 
éjjel születik; örökkön ilyen az ember útja: állhatatlan, akár vízen a hab.

Josida Kenkó: Tétlen betűvetés 
Kenkó a Muromacsi- és Kamakura periódusban élt, legjelentősebb műve a Tétlen betűvetés, 

amelyet már a világtól – legalábbis formailag – elvonult remeteként alkotott, s amellyel jósze-
rével megálmodta és előfutárává vált a tudatfolyam- és az esszéírásnak. A 243 rövid fejezetből 
álló mű eklektikus mind tartalma, mind a szerzői attitűd tekintetében. Tanúi lehetünk, egy 
„buddhista remete” miként elmélkedik párhuzamosan a metafizika, ízlés, tradíció, illemtan, sőt 
a divat kérdéseiről. Mindezt csaknem utánozhatatlan és kifogástalan elegancia jegyében teszi, 
mint afféle arbiter elegantiarum. Három passzust közlünk itt (7, 26, ill. részleteket a 137-ből), 
amelyek jelen esszének is alátámasztják témáját.

7.
Ne tűnne tova az ember, mint Adasino12 harmata vagy Toribejama füstje, de örökkétig ebben 

a világban időzne: minden mennyire elvesztené erejét ahhoz, hogy megindítson bennünket. Az 
élet legnagyobb kincse bizonytalansága. Ha belegondolunk, semmilyen élőlény léte nem oly 
hosszú, mint az emberé. A kérész az estet sem várja meg, a nyári kabóca nem ismer sem ta-
vaszt, sem őszt. Milyen csodálatos lassúság érzésével tölt el akár egyetlen esztendő megélése 
a hibátlan derű állapotában. Ha számodra nem elegendő ennyi, akként élj bár ezer évig, mégis 
úgy fogod érezni, mintha egyetlen éjszaka álma lett volna. Nem élhetünk e világban örök 
időkig, miért várnánk, hogy a rútság kerítsen hatalmába? Mentől tovább él valaki, annál in-
kább elszégyenül. Meghalni, mielőtt valaki betölti negyvenedik esztendejét, így a legkevésbé 
visszataszító. Mihelyt meghaladja valaki ezt az életkort, mit sem szégyenkezve megjelenésén, 
mások társaságára vágyakozik. Hajlott korára csüng unokáin, és még hosszabb életért fohász-
kodik, hogy láthassa őket virágzani. Mind mélyebben belefeledkezik a földi vágyakba, lassan-
ként úgy vész el érzékenysége a dolgok szépsége iránt: mily szánalmas állapot ez!

26.
Mikor a hónapokra s évekre emlékezem, amikor közel álltam valakihez, akinek érzelmei 

elsorvadtak, akár a cseresznyeszirmok, amelyek már szétszóródtak a szél feltámadása előtt; 
most is minden szavára emlékezem, annyira megindítottak régen, és amikor belátom – ahogy 
ez szokásos ilyenkor –, amint lassanként elszivárog világomból: akkora szomorúság kerít ha-
talmába, amely még a holtaktól való elválásnál is óriásabb…

むかし見し妹が垣根は荒れにけり茅花まじりの菫のみして
mukasi misi / imo ga kakine va / arenikeri / cubana madzsiri no / szumire no mi site

Rég vizitált hölgy.
Roggyanó bambuszsövény
hol lakja állott.
Itt-ott írisz tarkállik
a szapora gaz között.

137.
Csupán teljes nyíltukban szemléljük a cseresznyevirágot, vagy a holdat, amikor felhőtlen? 

Holdvilágra vágyakozni, miközben bámulod az esőt, vagy leengedett spaletta mögött észre-
vétlen engedni a tavaszt elmúlni – effélék a valóban megindító dolgok. A virágzani készülődő 
ágak, vagy lankadt virágokkal hintett kertek méltóak igazán csodálatunkra. Vajon azok a ver-
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sek, amelyeknek tárgya: „Cseresznyevirágot indultam szemlélni, ám már lehullottak” vagy 
„Akadályoztatva, hogy a virágokig eljussak” alacsonyabb rendűek az ilyennél: „Virágnéző-
ben”? 

 … minden dolognak indulása és végződése különleges. Vajon férfi és nő szerelme azokat 
a pillanatokat jelentené csak, amikor karjukba zárják egymást? A férfi, aki beteljesületlen sze-
relmén bánkódik, aki megsirat üres fogadkozásokat, hosszú őszi éjszakákat tölt magányosan, 
aki engedi távoli egekbe vándorolni gondolatait, aki a múltat áhítja romos kunyhóban – ilyen 
ember ismeri igazán, hogy mit jelent a szerelem.

  1 A 18. századi irodalomtudós alkotta terminus, amelyet a Gendzsi-regény tárgyalása során alkalmazott. Olyan je-
lenségekhez kapcsolt szívbemarkoló. empatikus érzésekre utal, amelyeket az ember a szemével lát, fülével hall, 
vagy kezével érint. Mélyen átérezvén a tapasztalt jelenség múlékony szépségét, akaratlanul felkiált: „áááh”. A 
,mono’ (物) jelentése ,dolog’, tehát a dolgokban jelenvaló ,áááh’.

  2 A költemények műfaja a klasszikus japán vers, a vaka和歌 amely öt sorból áll a következő szótag – mora – kép-
letben: 5-7-5-7-7. A vaka kezdetei a 8. századra tehetők, első nagy gyűjteményük a Manjósú e század derekán ké-
szült. Ebben mintegy 3500 vakát jegyeztek fel. 905 és 1433 között császári rendeletre 21 antológiát állítottak össze; 
jelentőségét tekintve ezek között a 905-ben kompilált Kokinsú2, 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. 
Tükröződések, Villányi G. András, Scolar Kiadó, 2011.

  3 清少納言 966?–1025?
  4 鴨長明 1155?–1216
  5 吉田兼好 1284–1350
  6 Makura no szósi枕草子
  7 Hódzsóki 方丈記
  8 Curedzure gusza 徒然草
  9 Nippon szandai dzuihicu日本三大随筆 
10 末法
11 Figyelemre méltó, hogy a kötet a négy évszak leírásával kezdődik!
12 Adasino és Toribejama: kiotói temetők voltak. A harmat múlandóság jelkép, míg a füst az utóbbi temetőben végzett 

halottégetésre utal. 
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