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VILLÁNYI G. ANDRÁS

A búcsúvers – dzsiszei1

A lét illékonyságának végső frázisa a búcsúvers, amelyet szerzője olykor halálos ágyán fogal-
mazott, ám nem feltétlenül, hiszen voltak, akik életük során akár többet is írtak. Nem volt isme-
retlen műfaj a Távol-Kelet más országaiban sem, ám igazán buja talajára Japánban talált, ahol 
leggyakrabban vakaként nyert kifejezést, bár ölthette a kansi 漢詩, azaz a kínai mintára, kínaiul 
írott vers formáját, ahogy főleg az Edo-korszaktól haikuként vált gyakoribbá. 

Az egyik legrégebbi ismert japán dzsiszei Ócu herceg (663–686) búcsúja, akit koholt vádak 
alapján szeppuku elkövetésére kényszerítettek.

ももづたふ磐余の池に鳴く鴨を今日のみ見てや雲隠りなむ
momodzutau / ivare no ike ni / naku kamo o / kjó nomi mite ja / kumo ga kurinan

Ivare tónál2
eztán sosem látom már
a vadkacsákat
kiáltozva elszállni.
Felhőbe veszek én is.

Három dzsiszei: két vaka és egy haiku
Szaigjó szerzetes (1118–1190) vakája a fordító két megközelítésében:

風になびく富士のけぶりの空に消えて行方もしらぬわが思ひかな
kadze ni nabiku / Fudzsi no keburi no / szora ni kiete / jukue mo siranu / vaga omoi kana

I.

Szélbe simuló
Fudzsi gomolyfüstjeként
ég nyeli majd el
nyomtalan szertefoszló
fel-felizzó álmaim.

II.

Szélbe hajlított
füstgomoly a Fudzsiról,
égi semmibe 
foszló: ám ki sejtheti
izzó vágyam nyughelyét?

A fenti költemény oly rejtelmes, mintha kristálygömb belsejéből kívánnánk kimarkolni 
egy ködszerű fantomot. Kristálygömbből, ami az abba merülő ember rejtett álmait, vízióit 
tükrözi. Szaigjó egyik kedves vakája, gyakran sorolják a búcsúversek közé, természete éppen 
e gömb látomásaihoz hasonló: illanó, akár a kozmosz vándorléte. A keleti országrészben írta, 
ahová vallásos zarándoklat vezette. Szellemi és korporális pozíciójának vallási célú „csa-
vargás” – vándorlás – adott keretet. Ennek az állapotnak tükreként a versben sem lelhetünk 
pillanatnyi mozdulatlanságot, állandóságot. Mozog benne és vele minden, akár az örvény 
spirálján, ami a vízió kristálygömbjében kavarog. A forgatagot a vaka szintaxisa hangolja. 
A Fudzsi füstje, miként a szerző életfogytiglani szenvedélyei (bonnó 煩悩)3 nem könnyen 
simulnak elmúlásba. A szintaxis elemi ereje jajongó táncra kényszeríti őket lét és nemlét 
határán. A „szélbe simulás”-ról az első sorban hallunk, azonban a „Fudzsi gomolyfüstje” 
(2. sor) nem az egyetlen dolog, ami engedni kényszerül. Az utolsó sor izzó álmaival együtt 
kell megadnia magát, amelynek az azt megelőzőek jelzői mellékmondatává válnak. A szer-
kezet segít a fokozatos eltűnés érzékítésében is, ami lökésekben vagy hullámokban történik, 
igazodván az emberlélek kitapinthatatlan mozgolódásaihoz: ellenálláshoz és megadáshoz. 
Mindazonáltal érezhető, hogy a klimax pontjain nincsen ellenállás: a megadás és a belesimu-
lás békéje tölt be mindent.  Az életút hosszadalmas csavargásainak purgatóriumában a költő 
szenvedélyei végül könnyűvé lesznek, füstszerűen áttetszővé válnak: éretten, hogy egyesül-
jenek a szeles éggel és szétfoszoljanak ürességében, ami további utalás a zarándoklat végső 
céljára, a Nirvánában történő feloldódásra.

Az eredmény nem tölti el alanyát ujjongó eksztázissal. Csupán a végleges feloldódás felis-
merésére történik utalás. Szaigjó, a halandó megpillantja metamorfózisát az életen, s halálon 
túli buddhaságban. Az anyagi világ vonzóan szép formáihoz „bűnösen” ragaszkodó Szaigjó – 
a Fudzsi égő gyomra, s az abból felszakadó füst az ember tisztátalan vágyainak (煩悩 – bonnó) 
metaforája – megpillantja a formákon túli Szaigjót, amint elvész a mondhatatlanban.
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Macuo Basó (松尾 芭蕉) (1644–1694) híres haikujával érdemes összehasonlítani ezt a 
vakát. Mivel Basó mestert és példaképet látott nagy elődjében, csaknem biztos, hogy az alanti 
haiku utalás is a Fudzsi-vakára.

旅病んで夢は枯野をかけ廻る　
tabi ni jande / jume va kareno o / kakemeguru

Betegen az úton:
cserepes mezők felett
álmok bolyongnak.

Mindkét költemény kerete az utazás, hűen a kulturális tradícióhoz: zarándoklat, amely ösz-
szeköti az egyén vallási progresszióját az esztétikaival. Amennyiben magát az életet útnak 
tekintjük, annyiban az abban történő zarándokútnak foglalata, amely viszont tükre annak, ami-
képp e költemények/nek is. Mint tükörben sokszorozott tükörképek, úgy vezetnek utak a lét 
nagy útján. Mivel mindkét szöveg az élet legvégén – az utolsó úton, a halál közvetlen közelsé-
gében – fogant,  aligha vélhető, hogy a számvetés szándéka hiányzott. 

A füst – bűnös vágy = felizzó álom – és Basó álma koherensek, akár egy megfoghatatlan szép-
ség képzeteiként, akár a szerzők természetfeletti szépségben átfestett szíveként. Tény, hogy Basó 
tűnődött, ne használja-e inkább a jumegokoro (夢心) szóösszetételt, ami körülbelül álmodozó, de 
tévelygő szívet is jelenthet. Mindkét szövegben kivehető a szerzői elkülönülés a leírás tárgyától. 
Szaigjó szemléli, amint a füst és szenvedélyei eltűnnek az ég mélységeiben. Basó is így tesz, ám 
az ő álmai nem hajlandók szétfoszlani. Ezáltal az előbb említett tárgyilagosság sivár, monokróm 
fájdalomba olvad, a haldokló nem képes kiszabadulni a téli mező végeérhetetlen labirintusából. 
Álma végtelenül rója monoton köreit; reménytelennek látszik a Nirvána üdve.

Ono no Komacsi4  (小野小町cca. 825–900)

あはれなりわが身のはてやあさみどりつゐには野邊のかすみとおもへば
avare nari / vaga mi no hate ja / aszamidori / cui ni va nobe no / kaszumi to omoeba

Beléborzongtam
létezésem határán
a fakó kékség.
Vélhetően pára a
kertek lebbenő végén.

Komacsi versének kozmosza a buddhai tan esszenciális, abszolút üressége: a „semmi”, 
amelyet emberpróbáló feladat „valami”-vel megrajzolni. Komacsi vélhetően teste elhamvasz-
tásának halványkék füstjére gondol, amely a múlékonyságot ugyancsak gyakorta szimbolizáló 
pára illékonyságával oszlik el a végtelen, teretlen térben. A vaka jelezte semmi világával szem-
bekerülő szubjektum létezését veszíti a vershártyán belül tátongó űrben.

A műfaj néhány híresebb verse
Muraszaki Sikibu

世の中を　なに嘆かまし　山桜　花見るほどの　心なりせば
jo no naka o / nani nagekamasi / jamadzakura / hana miru hodo no / kokoro nariszeba

E világ során 
mi oka keseregned?
Hegy sziromdíszben:
szíved hozzá igazítsd 
ennél is röpkébb léted.

   

Idzumi Sikibu (和泉式部) X. sz. Muraszaki Sikibu kortársa

暗きより暗き道にぞ入りぬべき遥に照せ山の端の月 
kuraki jori / kuraki micsi ni dzo / irinubeki / haruka ni terasze / jama no ha no cuki

Sötétből jőve5

óhatatlan sötétebb 
ösvényt kell járnom.
Bő sugárral világítson
távoli ormok Holdja.
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Szami no Mandzei (沙弥満誓) 

世の中を何にたとへむ朝ぼらけ漕ぎ行く舟の跡の白波
Jo no naka o / nani ni tatoen / aszaborake / kogijuku fune no / ato no siranami

Ezt a világot
mihez hasonlítanám? 
Hajnalhasadtán
távolba úszó hajó 
nyomán pötty fehér hullám.

Taira no Tadanori (平忠度) (1144–1184)

行きくれて木の下かげを宿とせば花やこよひの主ならまし）
Yukikurete / ko no sita kage o / yado to seba / hana ja kojoi no / arudz si naramasi

Rám sötétedvén 
egy fa alatt az árnyast
hajlékul veszem.
Végső vendégségben 
virágokkal egyedül. 

Óta Dókan (太田道灌) (1432–1486)

かかる時さこそ命の惜しからめ かねて亡き身と思い知らずば
Kakaru toki / sza koszo inocsi no / osikarame nakimi to / omoisiradzuba

Mindeddig ha nem
értettem volna már hogy
régtől holt vagyok:
szívem gyászt öltene tán
éltem hirtelen végén.

Szen no Rikjú (千利休)6 (1522–1591)

人生七十力囲希咄吾這寳剣祖佛共殺 堤る我得具足の一太刀今此時ぞ天に擲つ

Hetven év élet
sshh... szatori nemes kardja
Levágjuk Buddhát.
Miként összes ősöm:
égbe szórlak szablyám!

Dókjo Etan (道鏡慧端) (1642–1721)

Halálárnyékban7

szót ejteni kínzó súly.
Elmondom hát mondatlan
elfogyott az út
nincs ösvény tovább.

Josza Buszon 与謝 蕪村 (1716–1784)

白梅に明くる夜ばかりとなりにけり
shira ume ni / akaru jo bakari / to narinikeri

Immár fehér lesz:
szilvavirág virradat
minden éj vége.
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Rjókan Taigu (良寛大愚) (1758–1831)

極楽に わが父母は おわすらむ 今日 その膝元へ 行くと思えば
gokuraku ni / vaga csicsihaha va / ovasuran / kjó hidzamoto e / iku to omoeba

Fenn a mennyekben 
együtt apám s anyám 
hogy is feledném?
Térdüknél guggolhassak 
útnak indulok máma.

良寛に辞世あるかと人問はば南無阿弥陀仏といふとこたへよ
Rjókan ni / dzsiszei aruka / to hito tovaba / Namu Amida Bucu / to iu to kotaejo

Ha kérdik tőled
a Rjókan dzsiszeit írt-e?
Mondd, ezt üzeni:
Namu Amida Bucu
Namu Amida Bucu.8

裏をみせおもてをみせて散るもみぢ　
Ura o misze / omote o miszete / csiru momidzsi

Fonákot mutat
majd színét is mutatja
egy hulló levél

Bokuszui  (墨水) (?–1914)

辞世など残雪に香もなかりけり
Dzsiszei nado dzanszecu ni ka mo nakarikeri

Egy búcsúverset?
Az elillanó hónak
semmi illata.
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Misima Jukio  (三島由紀夫) (1925–1970)9

益荒男がたばさむ太刀の鞘鳴りに 幾とせ耐へて今日の初霜 
maszurao ga / tabaszamu tacsi no / sajanari ni / ikutosze taete / kjó no hacusimo

Hőslelkű férfi10

hagyta menni füle mellett 
az évek során 
kardja hüvelyzörgését.
Ma friss havon hagy nyomot.11

Fudzsimura Miszao (藤村 操) (1886–1903)12

巌 頭 之 感
悠々たる哉天壤、遼々たる哉古今、五尺の小躯を以て
此大をはからむとす。ホレーショの哲學竟に何等の
オーソリチィーを價するものぞ。萬有の
眞相は唯だ一言にして悉す、曰く、「不可解」。
我この恨を懐いて煩悶、終に死を決するに至る。
既に巌頭に立つに及んで、胸中何等の
不安あるなし。始めて知る、大なる悲觀は
大なる樂觀に一致するを。

　　　　　　　　　　　　　　　　  （明治36年５月22日）

Óriás világ!
Akár idejének határa nincsen.
165 centinyi lényemhez mérni reméltem.
Mire jut Horatio filozófiája végül?
Egy igazság van: bármely tény felfoghatatlansága.
Gyötrelem e kétség; készen állok halálra.
A Kegon zuhatag ormán bizonytalanságom oda.
Szívemben fény gyúlt: nagy ború és derű azonossága.

      (1903. 05. 22.)13 

  1 辞世 
  2 A cikkben szereplő összes fordítás Villányi G. András munkája.
  3 Jap. buddhizmus: bűnös vágyak, szenvedélyek, amelyeknek külső manifesztációja a füst, belül a vulkáni tűz. Az 

ember lelkében dúló tisztátalan vágyak metaforái. 
  4 Komacsi a korai Heian-korszak egyik legjelentősebb költője, a Hat Halhatatlan Géniusz egyike – valamint a japán 

női szépség örökös ikonja, a szerelmi hév és fájdalom megtestesítője, kétségtelen, hogy ma a legismertebb a hat 
között. Érzékenysége, látásmódja, az alakját körüllengő legendák kitörölhetetlen nyomot hagytak a japán iroda-
lom, sőt a társművészetek, mint a dráma, a zene, a fametszetek korpuszán is. (A Kokinsúban – császári antológia, 
i. sz. 905 – kiemelik elődeik közül a hat legmegbecsültebb költőt: Komacsi volt köztük az egyedüli nő. A 11. 
században a jeles költő és kritikus, Fudzsivara Kintó összeállította a Harminchat Halhatatlan Géniusz listáját – 
Szandzsúrokkasen三十六歌仙 –, amelyben Komacsin kívül négy hölgy kapott helyet. Bővebben Komacsiról lásd: 
Villányi G. András:  Ono no Komacsi: a 9. századi Japán szépsége. In: Új Forrás 2016/5.

  5 Az első két sor a Lótusz Szútrára utal: „Sötétből sötétbe visz az út.”
  6 Rikjú a teaszertartás nagymestere volt, erős befolyással Tojotomi Hidejosi sógunra, ám részben máig ismeretlen 

okból annak utasítására rituális öngyilkosságot kellett elkövetnie hetvenéves korában. Búcsúversét kardjának cí-
mezte a Mester.

  7 Ez kínaiul írott kanbun vers.
  8 A buddhista Dzsódo és a Dzsódosin szektában kántálják Amida Buddha nevét, hogy újjászülessenek Sukhavatiban 

Amitabha Nyugati Paradicsomában. (Ez a vaka nem követi a metrikai szabályokat.)
  9 Misima ezt a vakát a saját öngyilkosságául szánt császári restaurációt célzó puccsa napján tette közzé 1970. 

november 25-én. A sikertelen felkelés után harakirit követett el.
10 益荒男 - maszurao kb. határozottan, egyenesen férfias. Edo-kori irodalomtudósok szembeállították a Manjósú-

korszak férfias kifejezésmódját, maszuraoburi ( 益荒男振り), a Kokinsú idejétől elterjedt ,feminin’ hangvétellel 
(taojameburi 手弱女振り). 

11  A  sintóban a kotodama sinkó  (言霊信仰) szerint a dolgoknak, tárgyaknak lelkük van. A busidó Japánjában 
különösen érvényes ez a fegyverekre, közöttük is jelesül a katanára (刀 kard)). A hüvelyében csörgő kard a pen-
geszellem elégedetlenségére utal, arra, hogy dologidőben tétlenségre lett kárhoztatva. A friss hó eme napján „hős 
férfiak” tesznek eleget fegyverük óhajának.

12 Fudzsimura régi szamuráj család sarja, tizenhét évesen a tokiói Császári Egyetem előkészítő iskolájában filozó-
fiát hallgatott. Szerelmi bánat miatt öngyilkosságot követett el, az esetről Nacume Szószeki is megemlékezett 
Kuszamakura (草枕) Fűpárna c. könyvében (1906).

13 A Kegon vízesésnél egy fán hagyott búcsúverse.
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