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Uneme és a Szaruszava-i tó1 

– 

Egy szerelmi öngyilkosság vizsgálata a Japán ókorból 

(Szei Sónagon2 Párnakönyvének Tavak című szemelvénye) 
 
 

Szei Sónagon Párnakönyve3 az egyik leghíresebb Japán ókori irodalmi mű, 

amely mint a naplók általában, megfelelő forráskritikával a történettudomány 

számára is értékes forrás, többek között azért, mert alapvető információkat 

tartalmaz a császári udvar életéről. Az írónő nagyjából tíz évet töltött 

udvarhölgyként Szadakó császárné4 mellett, és műve nagy része is ebben az 

időszakban íródott.5 Saját elmondása szerint nem állt szándékában 

nyilvánosságra hozni, de egy állítólagos véletlen folytán jegyzetei elterjedtek az 

udvarban,6 és nagyon hamar népszerű olvasmánnyá váltak különösen az 

udvarhölgyek, illetve az arisztokraták között.7 Az írni-olvasni tudó nemes nők és 

                                                
1 A dolgozat egy japán nyelvű előadásra épül, annak publikálásra átdolgozott magyar nyelvű 
változata. Az eredeti szöveg elhangzott: Hiroszaki Egyetem (Aomori tartomány, Hiroszaki város), 
Bölcsész és Társadalomtudományi Kar Posztgraduális Kutatói képzés, Japán Művészet és 
Irodalom C kurzus: A Párnakönyv. 2012. június 28.  
2  Magyarországon kétféle rendszert használnak a japán szavak, fogalmak, nevek átírására. Az 
angolos (Hepburn) mellett létezik egy magyar hangalakú átírás is. Én ez utóbbit választottam, 
mivel ez adja vissza jobban az eredeti japán írásjelek hangzását. A magyar szókincs részévé vált, 
de a valódi kiejtéstől némileg különböző szavakat (Kiotó, szamuráj stb.) nem változtattam meg.  
3 A Párnakönyvről magyarul: Párnakönyv, Japán irodalmi naplók a X-XI. századból. Budapest, 
Európa Kiadó, 1966.  
4 Icsidzsó (986-1011) császár felesége.  
5 Körülbelül 1010-12 körül fejezhette be a művét 
6 Rajta felejtette írása néhány részletét egy párnán, amit átcsúsztattak a vendégszobába egy magas 

rangú férfi látogatójának, hogy azon foglaljon helyet. Az beleolvasott a műbe, és annyira 
megtetszett neki, hogy az írónő könyörgése ellenére is elvitte magával – rövid idő múlva pedig a 
jegyzetei már kézről-kézre jártak. 
7 Japán nemessége ekkor egy nagyon szűk, mindössze pár ezer főt számláló elit volt; a szó 
legszorosabb értelmében mindenki ismert mindenkit és semmi sem maradt titokban. Rendkívül 
zárt és egy nyomasztóan szigorú etikettel megterhelt világ volt ez, amely azonban egyedülálló 
irodalmi műveket hozott létre (mint pl. MURASZAKI Shikibu: Gendzsi szerelmei). Érdekessége a 
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férfiak kézről adták, és sokszor bosszankodva, meghökkenve olvasták Szei 

Sónagon szellemes, ironikus, olykor erősen gúnyos megjegyzéseit dekadens 

életmódjukról (az írónő önkritikusan sokszor saját magát sem kímélte). A 

naplószerű bejegyzések mellett gyakran humoros listák (pl. Amiből sosem lehet 

elég), szemléletes tájleírások és, ami a jelen dolgozat alapját is adja, néhány, már 

az írónő korában is „klasszikusnak” számító történet/legenda került a naplóba. 

Fő célkitűzésem a címben említett, egy a Párnaköny megírása előtt nagyjából 

300 évvel született legenda (Uneme öngyilkossága) hátterének elemzése a 

megmaradt, történetileg hitelesként elismert források vizsgálatával. 

Először a Párnakönyv Tavak című szemelvényének közlöm a fordítását, majd 

megvizsgálom, hogy a Japán ókor mely tavait láthatta és írhatta le az írónő. A 

dolgozat második felében pedig a Szei Sónagon által idézett legenda, vagyis a 

magát vízbe fojtó Uneme (egy nemesi származású udvari szolgálónő) történetét 

teszem vizsgálat tárgyává.8  

Mielőtt magát a szöveget, illetve annak fordítását közölném, fontosnak 

tartom megjegyezni, hogy a Párnakönyv kutatásának az egyik legérdekesebb, de 

legnehezebb elemét az adja, hogy eredetinek tekinthető, vagyis valóban és 

biztosan Szei Sónagon által írt verzió nem maradt fent. Saját korában és később 

is rengetegen másolták, viszont szinte mindenki változtatott rajta kicsit: egyrészt 

az írásában – abban a korban ugyanis még nem voltak kötöttek az írás szabályai, 

aminek köszönhetően ugyanaz a kiejtésű szótagjel 15-20 variációban is 

megtalálható akár egyazon a szövegen belül is!9 A másik jellegzetesség a kínai 

karakterek, vagyis kandzsik vegyítése a nagyrészt szótagírással, vagyis az un. 

Hiragana-val írott szövegrészekkel. Sokszor ugyanis a másoló nem az írásjel 

eredeti jelentése szerint „szúrt be” egy-egy kínai jelet, hanem pusztán csak 

hangalakbeli hasonlóság miatt. Ezáltal a másoló, tehetségéhez mérten, játszhatott 

                                                                                                                    
kornak, hogy az irodalmi életet egyértelműen a nők uralták: a nemesség férfitagjai ugyanis nem 
tekintették elég előkelőnek a japán szótagírást. Az udvari adminisztráció ekkor még kínai 
írásjelekkel működött. A mai japán írás gyakorlatilag három írásrendszert használ keverve (két 
fajta szótagírást illetve a kínaiból átvett, de a japán nyelvtannak illetve szókincsnek megfelelően 
átalakított írásjeleket), a nagy ókori irodalmi klasszikusok azonban főleg a fent említett ok miatt 
leginkább Hiraganában (az egyik szótagírás) íródtak. A legújabb kutatási eredmények szerint a 
férfiak, ha naplót írtak Hiraganával, akkor az esetek nagy részében női álnév alatt tették azt.  A 
JAPÁN ÓKORI IRODALOM ÖSSZES MŰVEI ÚJ KÖTÉSBEN 18. kötet, PÁRNAKÖNYV, 

Sógakkan Kiadó, 1997 (2006 reprint) (alább: JÓIÖMÚK 18. PÁRNAKÖNYV Bevezető. A 
tanulmányban hivatkozott japán nyelvű kötetek címét magyar fordításban közlöm, s a többi címtől 
a nagybetűs írásmóddal választom el ( – a szerző).  
8 Az előadásom három részből állt: az említettek mellett, az első részben az eredeti kéziratos, ókori 
japán nyelven, un. kuzusi karakterekkel, vagyis kurzív stílusban írt szemelvény mai japán nyelvre 
fordítását közöltem. Jelen szöveg az előadás második illetve harmadik részét foglalja össze.  
9 IZICSI Tecuó: KANÁK ALAKVÁLTOZÁSAI. Sintensa kiadó, 1966. 
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a kínai írásjelekkel és a Hiraganákkal furcsa szójátékokat, amelyek legtöbbje 

azonban más nyelven csak nagyon körülményes magyarázatok kíséretében 

adható vissza. Néhány ilyen a jelen dolgozat alapját adó szemelvényben is 

szerepel, ezekre azonban egyetlen kivételtől eltekintve külön nem térek majd ki. 

A másik fontos tudnivaló, hogy épp a fenti okok miatt a nyomtatásban megjelent 

„Párnakönyvek” egyike sem tekinthető eredeti vagy un. „alap” verziónak – 

szerkesztéstől függően szemelvények, teljes fejezetek hiányozhatnak egyik-

másikból, illetve a sorrendjük sem ugyanaz.10 

A fentieknek megfelelően először tehát közlöm a kéziratos szemelvény11 

szövegének magyar fordítását:12 

 

Tavak 

„Víz nélküli tó” - mily’ furcsa érzésem is van tőle. Épp arra gondoltam, hogy 

meg kellene kérdeznem, miért adnak ilyen különös nevet tavaknak,13amikor azt 

hallottam, hogy: „azokban az években, amikorra azt jósolják, hogy Szacuki 

havában14több eső esik, mint az átlagos években, ezekben a tavakban egy csepp 

víz nem marad. Továbbá, azon években, mikor ennek az ellenkezőjeként 

rettenetesen fel kéne melegítenie (a tavak vizét) a napnak, akkor a tavasz 

kezdetén rengeteg víz párolog ki.” Azt szerettem volna erre mondani, hogy „Ha 

már úgy is előfordul, hogy semmi víz nem marad benne, akkor éppen hívhatják is 

„Víz nélkülinek”, azonban, minthogy olyan is van, hogy sokat párologtat ki 

magából, elég egyoldalúnak érzem ezt az elnevezést.” Szaruszava-i tó, ahol egy 

Uneme magát a vízbe vetette, ami eljutott a császár15 fülébe, és el is látogatott a 

helyszínre – hogy ez mily’ csodálatos történet! Elképzelvén a jelenetet, ahogy 

                                                
10 A Hiroszaki Egyetem Japán Művészet és Irodalom C kurzusán két nyomtatott verziót 
használnak segédanyagként: A NÓINPON (能因本) két kötetes, 320 szemelvényt tartalmazó 

változatát illetve a SZANKANBON (三巻本), három kötetből álló, kicsivel kevesebb, mint 300 

szemelvényes változatát. A kéziratos változat hibás-hiányzó részleteit én is ezekből egészítettem 
ki. 
11 A dolgozatban feldolgozott kéziratos másolat a Hiroszaki Egyetemi Könyvtár Antik irat és 
levéltár részlegében 080.1 27 474-1 szám alatt található. (A másoló neve ismeretlen).  
12 A dolgozat minden fordítása saját munkám. 
13 Nem egyértelmű, hogy egyes vagy többes szám, de valószínűleg Kiotó környékén számos tavat 
hívtak Mizü nasi no ike-nek vagyis Víz nélküli tónak. JÓIÖMÚK 18. PÁRNAKÖNYV 89. 
14 Ötödik holdhónap. Ma már júliusra esik. A Cuju, vagyis a japán esős évszak korabeli 
megjelölése. 
15 A szerző a Mikado (帝) (vagyis a régies) megnevezést használja. Szei Sónagon korában már 

Tennó (天皇) volt a császár japán elnevezése. 
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Hitomaru16 megénekelte az „Álomba merült hajat”,17annak a nagyszerűségét 

szavakba sem lehet önteni. 

 

A dolgozat forrása tehát a fenti szöveg kéziratos, ókori japán nyelvű változata 

volt. Ennek alapján először azt fogom megvizsgálni, hogy hol voltak/lehettek a 

„Víz nélküli tavak”, és hogy milyen, valóban létező tavakat látva írhatta meg 

Szei Sónagon a fejezetet.  

 

Ike wa (Tavak) 
18

 – Nara, Kiotó és Oszaka híres tavai Szei Sónagon korában 

 

A 10-11. század fordulóján a japán nemesség tér-érzete (a világról alkotott „tér-

képe”) rendkívül szűkös volt, gyakorlatilag nem terjedt túl a főváros Hejan-kjó 

(vagyis a mai Kiotó) és Kansai (ma Kiotó-fu és Oszaka-fu) egy részén. Ha ki is 

mozdultak a fővárosból, akkor is leginkább csak a nagyobb templomok (mint pl. 

a Kófuku-dzsi Nara-ban) illetve szentélyek (pl. Isze) látogatása miatt tették. 

Ebből következeik, hogy a szemelvényben emlegetett tavak is nagyjából ezen a 

behatárolt területen keresendők. A kéziratos szemelvény meglehetősen rövid 

(mindössze 9 oszlop).19 Töredékes volta miatt, először azt néztem meg, hogy a 

benne felsoroltakhoz képest megjelennek-e egyéb tavak is a nyomtatásban 

kiadott változatokban.20 Az eredményt az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

 

 

                                                
16 Kiemelés a szerzőtől. Hitomaro költő, versíró, dalnok a 7. századból, a japán ókor egyik 
leghíresebb és legmisztikusabb költője. A neve leírására több variáció is létezik, a legelterjedtebb 
azonban a három karakterből álló 人麻呂 összetétel. Mégis, aki ezt a szemelvényt papírra vetette, 

egyedülálló módon írta le a nevet: 人丸. Több tucat hivatkozást találtam Hitomaro nevére, de ilyen 

formában csak itt láttam leírva. Különösen érdekes, hogy a szerző ezzel a két karakterrel írva 
megváltoztatta a kiejtést is: HitoMARU-ra. A szerző vagy szándékosan játszott a híres költő 
nevével, vagy – bár ezt nehéz elhinni egy a Párnakönyvet másoló emberről – nem ismerte a nevet, 
és véletlenül rontotta el az írásjelet. 
17 Maga Szei Sónagon is idéz egy még régebbi szöveget. Valószínűleg ugyanazt, ami Yamato-
monogatari-ba (大和物語) is bekerült korábban. Részletek alább. 
18 池は azaz Tavak – a szemelvény eredeti címe. 
19 A klasszikus japán írásmód fentről lefelé és jobbról balra 
20 Három különböző kiadás Tavak című szemelvényét vetettem össze. Zárójelben a fejezetszámot 
jelzem: 
NÓONBON/ SZEI SÓNAGON [eredeti szerző] PÁRNAKÖNYV, Ogama Soin kiadó, 1971. (45.) 
A JAPÁN ÓKORI IRODALOM ÖSSZES MŰVEI 11. kötet, PÁRNAKÖNYV, Sógakkan Kiadó, 
1974 (46.) 
A JAPÁN ÓKORI IRODALOM ÖSSZES MŰVEI ÚJ KÖTÉSBEN 18. kötet, PÁRNAKÖNYV, 
Sógakkan Kiadó, 1997 (2006 reprint) (36.) 
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kéziratos szöveg nyomtatásban megjelent változatok 

Víz nélküli tó (vagy tavak) 

Szaruszava-i tó 

Kacumata-i tó 

Iware-i tó 

Nihe-i tó 

Víz nélküli tó 

Szaruszava-i tó 

Omahe-i tó 

Kami-i tó (vagy Kagami-i tó – nem egyértelmű) 

Szayamai-tó 

Kohimuna-i tó 

Hara-i tó 

 

A mennyiségi különbség igen feltűnő, azonban amíg a kéziratos változatból 

kimaradt tavak az összes többi változatban is csak felsorolás szintjén jelennek 

meg, addig a Víz nélküli tóról illetve Szaruszava-ról hosszabban elmélkedik az 

írónő. A Nóonbon sorrendje alapján nézzük először a kéziratosból kimaradt 

tavakat. 

Kacumata-i tó: Valószínűleg a mai Nara tartományban21 lehetett, egyes 

kutatók úgy gondolják, hogy Szakurai város, un. Ayame-tavai közül a 

Kaerumata nevű tóval egyezik meg. Ez azért izgalmas felvetés, mert ez a tó a 

Jakusi-dzsi nevű buddhista templom mellett feküdt és van a japán ókorból egy 

másik forrás, amely megemlíti a Kacumata-i tavat, mégpedig egyértelmű 

utalással a buddhizmusra (Man’jó-sú22 3835-ös vers): „A Kacumata-i tavat mi is 

ismerjük ám! És nincs benne Lótusz-virág (kiemelés a szerzőtől)! Ez épp olyan, 

mintha Önnek nem lenne szakálla….”23 A lótusz pedig a buddhizmus japánban 

egyik legelterjedtebb szektájának, a Hoke, vagy Hokke-kjó-nak a szimbolikus 

virága (a Hokke jelentése is az) A Lótusz-szutra Kínából érkezett Japánba, az 

első fordítását egy Kuma-radszú nevű szerzetes készítette 406-ban. A Lótusz 

fénykora a japán középkorra tehető, amikor a 13. században Nicsi-ren, a híres 

Tendai egyik papja ennek a szutrának az összes többi feletti felsőbbrendűségét 

kezdte hirdetni. Személyes sorsa ugyan a száműzetés lett, de tanai jelentős 

mértékben elterjedtek.24 

                                                
21 FÖLDRAJZI ÉS HELYSÉGNEVEK A JAPÁN TÖRTÉNELEMBEN  (alább: FHJT) 26. kötet: 
NARA TARTOMÁNY, Heibonsa, 1981. 
22 A 8. század közepén összeállított legrégibb Japán versgyűjtemény – mintegy 4500 verset tartalmaz. 
23 JAPÁN ÓKORI IRODALOM ÖSSZES MŰVEI 2-5. Kötet, MAN’JÓ-SHÚ, Shógakkan, 1974. 
24 A Lótuszról és Nicsi-ren-ről: ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR A JAPÁN BUDDHIZMUS TÖRTÉNETÉHEZ, 
Joshikawa Hirobunkan, 1999, 822-939. 
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Iware-i tó:25 szintén a Nara-i Szakurai város egyik tava. A Nihonshoki26-ban 

van egy cikkely, amely a tó elkészítéséről szól. Felbukkan említés szintjén a 

Man’jó-shú-ban is. 

Nihe-i tó:27 más néven Nieno-i tó. Számos ókori forrásban/irodalmi műben 

felbukkan (pl. az Ökörnyál naplóban), azonban a 12-13-ik századtól sehol nem 

említik. Valószínűleg kiszáradhatott, de ennek az időpontját lehetetlen 

megállapítani. A történészek úgy gondolják, valahol a Hejan-ból (Kiotó) Nara-

ba vezető út mellett lehetett.  

Víz nélküli tó, - tavak: meghatározhatatlan helységnév. Valószínűleg 

számos „víz nélküli” tó lehetett Hejan-ban ill. Nara-ban Szei Sónagon 

idejében.28  

Szaruszava-i tó: Ma is létezik Nara városban, a Kófuku-dzsi29egyik tava. 

Leghíresebb irodalmi említése egyértelműen a Párnakönyvben is megemlített 

Uneme öngyilkossága. 

Omahe-i tó: valószínűleg szójáték.30 Az írásjel alapján az Ön Tava / 

Őméltósága Tava jelentéssel bír. Szei Sónagon vagy egy nála magasabb 

rangú/rendű személynek címezte a mondatot, vagy egy Shintó31 szentélyre utalt 

vele. 

Kami (Kagami) tó: Az Omahe-i tó látványát továbbgondolva jutott el a 

Kami-tóig. Jelentése: Istenek tava.32 

Szayama-i tó:33 Oszaka-fu, Szayama város középpontjában található. A 

felsorolt tavak közül messze ennek a legjobban dokumentált a története. Már a 

Nihonshoki-ban is megjelenik, és számos helyi történet kapcsolódik hozzá.  

Kohimuna és Hara-i tó: helyük ismeretlen, bár néhány japán történész azt 

feltételezi, hogy a Hara-i tó a mai Szaitama tartományban lehetett. Szei Sónagon 

egyszerűen csak a nevüket említi, semmit nem ír róluk. Egyéb irodalmi/történeti 

forrásban sem bukkannak fel.34 

A fenti rövid összefoglalóból is látszik, hogy a (kéziratost is beleszámítva) öt 

Párnakönyv változatban felbukkanó tíz tó közül hat egészen biztosan vagy nagy 

                                                
25 FHJT 26. kötet: NARA TARTOMÁNY, Heibonsa, 1981. 
26 Japán első történeti krónikája. Kínaiul íródott. Történeti hitelessége viszont erőteljesen megkérdőjelezhető.  
27 FHJT 30. kötet: KIOTÓ FU, Heibonsa, 1981. 
28 JÓIÖMÚK 18. PÁRNAKÖNYV  88. (Magyarázat a Párnakönyv mellé) 
29 FHJT 26. kötet: NARA TARTOMÁNY, Heibonsa, 1981. 
30 JÓIÖMÚK 18. PÁRNAKÖNYV (36.) 89. (Magyarázat a Párnakönyv mellé) 
31 Jelentése nagyjából: Az Istenek útja. Japán animista ősvallása. A 6. században a szigetországba 
érkezett Buddhizmussal összhangba rendezték (szinkretizmus), így maradt fenn a mai napig. 
32 JÓIÖMÚK 18. PÁRNAKÖNYV (36.) 89. (Magyarázat a Párnakönyv mellé) 
33 FHJT 28-29. kötet: OSZAKA-FU, Heibonsa, 1981. 
34JÓIÖMÚK 18. PÁRNAKÖNYV 89. (Magyarázat a Párnakönyv mellé) 
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valószínűség szerint a Kiotó – Nara – Oszaka „háromszögben” helyezkedett el, 

vagy a Hejan-kjó-i császári udvar közvetlen környezetében, ahol Szei Sónagon 

is lakott, A maradék négy tó közül csak a Hara-i „kilétére” van elmélet, azonban 

még ha az helyes is (Szaitama tartomány, amely a Kantó régióban van), igen 

messze volt az írónő „világától”. Tehát, ha létezett is az a tó, szinte biztos, hogy 

csak hallomásból ismerte. Ezen tavak közül egyértelműen a „Víz nélküli” 

megnevezés a legizgalmasabb, a japán irodalomtörténészek állandó 

vizsgálatának tárgya.35  

 

Egy legenda a Yamato és a Taika reformok korából – Uneme a Szaruszava-i tóban 

 

Dolgozatom második, részében arra a kérdésre próbálom megkeresni a választ, 

hogy a Párnakönyv Tavak című, már idézett szemelvényében emlegetett 

öngyilkosság (a.) megtörténhetett-e; (b.) ha igen, akkor ki lehetett a szerelmes 

Uneme, aki eldobta az életét. Valamint hogy, ki lehetett az a császár, aki az 

udvarhölgy reménytelen szerelmének célpontja volt a történet szerint. 

Először is fontosnak tartom leszögezni, hogy bár a történet számos Nó 

darabban is felbukkan,36 mégis, gyakorlatilag nincs egyetlen történetileg 

hitelesnek tekinthető forrásunk sem az eredetéről. Éppen ezért, ha közelebb 

akarunk kerülni a legenda gyökereihez, akkor csak a szórványos irodalmi 

utalásokból indulhatunk ki. Először nézzük, miről is szól pontosan a történet. 

Szei Sónagon a következőt írta: „Szaruszava-i tó, ahol egy Uneme magát a 

vízbe vetette, ami eljutott a császár37 fülébe, és el is látogatott a helyszínre – 

hogy ez mily’ csodálatos történet!” Majd ehhez hozzáteszi, hogy Hitomaro, a 

költő milyen szépen énekelte meg ezt a tragédiát. Az első kérdés, hogy honnan 

ismerhette a költőnő ezt a történetet. Lehet, hogy csak hallomásból, de az biztos, 

hogy a Párnakönytől éppen egy generációval korábban összeállított Yamato-

monogatari is tartalmazza ugyanezt.38 

 

 

                                                
35 JÓIÖMÚK 18. PÁRNAKÖNYV 89. (Magyarázat a Párnakönyv mellé) 
36 Nó: drámai műfaj a Muromacsi-korból (1333-1573), jellemzője a szereplők idealizált ábrázolása 
és melodrámai elemek túlburjánzása.Az Uneme és a Nó kapcsolatáról: TOMITA Kazumi: 
VIZSGÁLAT AZ UNEME-NÓ-RÓL. Nihon bungaku-ronken, Sówa 59∙1. (1984.) 
37 Mint fentebb jeleztem, a szerző itt a Tennó (天皇) helyett a Mikado (帝) megnevezést használja. 
38 Yamato-monogatari: mese/legenda gyűjtemény a Hejan-kor első harmadából. 947-957 körül 
állíthatták össze. Tehát Szei Sónagon egészen biztosan olvashatta. A gyűjtemény címe japán régi 
nevét viseli. Nyersfordításban: „Japán történetek.” JÓIÖMÚK 12. kötet, TAKETORI 
MONOGATARI/YAMATO MONOGATARI/ISZE MONOGATARI, Sógakkan Kiadó, 1997 (2006 
reprint) (36.) 
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„150 fejezet. Szaruszava-i tó 

 

Nagyon régen, volt egy Uneme, aki a Nara-i császárnál szolgált. Megjelenése 

fájdalmasan gyönyörű volt, azt mondták róla szebb mindenkinél, sőt még a 

palotai szolgálónőknél is… 

Épp ezért, természetesen meséltek a császárnak is erről a mindenek felett álló 

hölgyről. Egyszer aztán a császár magához rendelte. Azonban, ezek után soha 

többé nem hívatta, ami mindenek felett álló fájdalom volt számára. Az Uneme 

éjjel-nappal a császárra gondolt, teljesen befészkelte magát a szívébe-lelkébe, 

nem tudta elfelejteni, és szánalmasan szerelmes lett. A császár nem hívatta 

magához, noha semmi különös oka nem volt, hogy így tett. Ennek ellenére is az 

Uneme természetesen jó néhányszor a császár szeme elé került. Mivel olyan 

állapotba került [az Uneme], hogy úgy érezte, így nem tud tovább élni, egyik 

éjjel kiszökött a palotából, és belevetette magát a Szaruszava-i tóba. A császár 

erről természetesen mit sem tudott, míg egy másik ügy kapcsán valaki meg nem 

említette neki, és így aztán megtudta. Annyira megsajnálta szegényt [a lányt], 

hogy császári menetben39 a tóhoz is ment, és felkérte a költőket, hogy énekeljék 

meg a történetet. Amikor Hitomaro így dalolt: A Szaruszava-i tó algái úgy 

látszódnak, mint eme szeretetreméltó ifjú hölgy szétterülő haja – akkor a császár 

így válaszolt rá versben: Mily’ utálatos ez a Szaruszava-i tó. Ha már elsüllyedt 

és algák közé került ez az elbűvölő lány, inkább száradna ki az egész tó. 

Készíttetett is a tó közelében egy kis pihenőhelyet, majd haza vonultak [a 

palotába].”  

 

Ez tehát a teljes történet a Yamato-monogatari alapján. Ahhoz, hogy az időben 

elhelyezzük az eseményeket, és kísérletet tehessünk arra, hogy megállapítsuk, ki 

lehetet a történetben szereplő császár, és esetleg az Uneme személyéhez is 

közelebb kerüljünk, ez a szöveg csak támpontokat tud nyújtani. A helyszín 

például egyértelműen a Szaruszava-i tó, és legalább egy szereplő, a költő 

Hitomaro nevét ismerjük. Mielőtt azonban a főszereplők nyomába erednénk, 

feltétlenül tisztázni szeretném, hogy mit is jelent az Uneme fogalom. A szó 

maga egészen nyilvánvalóan nem japán eredetű, a megnevezés valószínűleg a 

kontinensről, talán Kínából érkezhetett a szigetországba.40 Nyelvészek sokat 

foglalkoztak/nak az írásjelével is, ugyanis az első betű, amivel ezt a szót írják 

(采) gyakorlatilag nem létezik a mai japán nyelvben, és ez az egyetlen ismert 

                                                
39 Un. Gjókó – vagyis a császár és teljes kíséretének a látogatása valahova. Különleges felkészülést 
igénylő protokolláris esemény volt.  
40 JAPÁN ÉRTELMEZŐ NAGYSZÓTÁR I. Sógakkan, 1974 (1984).  
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szó, amiben megjelenik. Hogy pontosan honnan, milyen közvetítőkön keresztül 

érkezett Japánba, és főleg, hogy az írásjel olvasata miért alakult a japán 

nyelvben Uneme-re jelenleg is kutatják.41 (Kiejtése néha lehet egyébként Unebe 

is). Az un. Uneme-rendszer42 egy bonyolult felépítésű, a császár közvetlen 

környezetébe szolgáló nőket képző/kiválasztó intézményrendszer. Az hogy 

milyen logika szerint választották, milyen számban, és milyen képzés után 

kerültek a lányok (nagyon gyakran testvérpárok) a császári udvarba, koronként 

változott. Azonban ha a legegyszerűbben szeretnénk meghatározni, hogy kik 

voltak ők, akkor a kor egyik legnevesebb kutatója Orikucsi Nobuó alapján azt 

mondhatjuk: az Uneme/Unebe mindig nemesi származású, magasan kvalifikált 

császári szolgáló az un. Kókjú-ban, vagyis belső palotában (tulajdonképpen 

háremben).43 Hogy pontosan mikor került központilag szabályozottan 

bevezetésre az Uneme-rendszer, azt lehetetlen teljes bizonyossággal 

megállapítani – a Kodzsiki-ben, Japán legkorábbi történeti krónikájá-ban44 

azonban már említve van egy Uneme, mégpedig Nintoku császárral 

kapcsolatban.45 Ez a szó legrégibb ismert írásbeli megjelenése. Mivel Nintoku 

uralma a negyedik század első felére tehető, ha igaz a leírás, akkor 600 évvel 

Szei Sónagon előtt már dolgoztak ilyen „udvarhölgyek” a császári palotában. 

Magáról a rendszerről csak a hatodik századtól kezdve vannak hitelesnek 

tekinthető forrásaink. 645 után, a Taika reformok idején46 jelentős átalakításokat 

végeztek az uralmi rendszer felépítésében, és nagy valószínűség szerint ezek az 

Uneme-rendszert sem hagyták érintetlenül. A kiválasztás mechanizmusa 

némileg átalakult, ezért ahhoz, hogy esélyünk legyen meghatározni a 

főszereplők személyét, először a dátumot kell, ha csak nagyjából is, de 

megállapítani. Ehhez több segítségünk is van: leginkább a költő, Hitomaro 

személye, aki a Yamato-monogatari fent idézett fejezete szerint versbe foglalta a 

                                                
41 SZÓTÁR A HEJAN KORI JAPÁN TÖRTÉNELEMHEZ, II/I, Ókori Tanulmányok Szervezete, 
Szerk. Az Ókori Tanulmányok Kutató Intézete, Kadokava Shoten 1994   
42 A jelenség kutatói mind Uneme-rendszerről beszélnek műveikben. 
43 ORIKUCSI NOBUÓ ÖSSZES MŰVEI 11: SZÓTÁR A MAN’JÓ-SHÚ OLVASÁSÁHOZ. Csúó-
kóronsha, 1996. 
44 Kodzsiki, avagy Régi dolgok feljegyzései. 712-ben fejezték be az összeállítását, Genmei 
császárnő (707-715) uralkodása alatt. A császári család uralmát volt hivatott igazolni ennek 

megfelelően erősen propagandisztikus jellegű, a mű nagy része a legendák homályába vész és 
forrásértéke a 4.-5. századi események leírásáig igen csekély. Kínai stílusú és kínai nyelven is 
iródott. 
45 MITANYI Eidzsi: A KODZSIKI ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS AZ UJI-NŐK∙UNEME-K. In: 
KODZSIKI∙NIHONSHOKI I, Nihonbungaku Kenkjú Sirjó, Júszeidó-suppansa, Sóva 45. 197-210. 
46 Addig a Szoga klán uralta a teljes politikai életet, a 645-ös államcsíny után viszont a Szoga 
minden egyes tagját megölték, és ekkortól került Japán élére a Fudzsiwara család. 
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tragikus történetet, sőt, akinek soraira maga a császár is szavalt egy 

válaszkölteményt!  

 

Kaki no moto no Hitomaro – egy legendás költő a japán történelem hajnalából 

 

Az egyetlen szereplő, aki név szerint megjelenik a történetben egy udvari költő, 

Kaki no moto no Hitomaro. Ő az egyik legkorábbi japán író, akit név szerint 

ismerünk, és biztos, hogy valóban létezett is. Ennek ellenére számos homályos 

pont van az életrajzában, és azt a keveset is, amit tudunk róla, mindössze 

egyetlen forrásból, a korábban már említett Man’jó sú-ból, a japán ókor első 

verseskötetéből ismerjük – az ugyanis tele van általa írott vagy neki tulajdonított 

költeményekkel. Születési ideje ismeretlen,47sőt halála időpontja is erősen 

kétséges, de a legelfogadottabb vélekedés szerint 710-712-ben hunyt el. 

Alacsony származású volt, viszont rendkívüli tehetsége folytán rangot szerzett a 

császári udvarban (így is csak az adminisztráció alsó fokáig jutott el). Irodalmi 

munkásságának fénykora egyértelműen Tenmu császár (672-686) uralmának 

időszakára esett: a Man’jó sú-ban megjelent versei nagy részben Tenmu-hoz 

kapcsolódnak.48 Ez alapján logikusnak tűnik a felvetés, hogy az Uneme 

öngyilkossága valamikor 660 és 710 között történhetett, hiszen Hitomaro 

személyesen jelen volt a Yamato monogatari szerint a Szaruszava-i tónál, mikor 

a császár oda látogatott. Ennek alapján hét császár jöhet szóba, mint lehetséges 

„főhős”: Saimei (655-661), Tendzsi (661-672), Kóbun (672), Tenmu (672-

686), Dzsitó (686-697), Monmu (697-707) és Genmei (707-715). Ezek közül 

azonban Saimei, Dzsitó és Genmei uralkodónők voltak, Kóbun pedig túl rövid 

ideig uralkodott, így a lehetséges jelöltek száma háromra csökken.49 Ha ehhez 

hozzávesszük, hogy Hitomaro pályafutása ezer szálon kötődött Tenmu tennó-

hoz,50 akkor bátran kijelenthetnénk, hogy ő volt az uralkodó, akinek szerelme 

miatt egy Uneme öngyilkos lett.  

Csakhogy, a szöveg megfogalmazása kétségeket ébreszt: „Nagyon régen, 

volt egy Uneme, aki a Nara-i császárnál szolgált.” Azonban Nara csak 712-ben 

lett a birodalom fővárosa Heidzsó-kjó néven (Genmei császárnő uralma alatt), 

illetve a szöveg a tennó megnevezés helyett a sokkal régiesebb mikado-t 

                                                
47 Van szakirodalom, amely 640-642 körülre teszi. REFERENCIA TÖRTÉNELMI 

SZEMÉLYEKHEZ, Hizoto Anshecu Könyszerkesztő és Kiadó, 1996. 
48 Hitomaro életrajza: VERSBELI KIFEJEZÉSEK ÉS GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ LEÍRÁSOK 
SZÓTÁRA, Kadokava Soten, 1999.  
49 Császárlista, illetve a japán ókori történelem összefoglalása: KASZAHARA Kazuó: A JAPÁN 
TÖRTÉNELEM KUTATÁSA, Yamakava Suppansa, 1995. 13-137. 
50 Tennó vagyis Mennybéli uralkodó – Tenmu óta ez a japán császár mindenkori megnevezése. 
Nincs nemi vonzata, és visszamenőleg minden császár (a nők is) megkapták ezt a nevet.  
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(császár) használja, ami viszont Tenmu uralma előtti időpontra utal (vagyis 672 

előtt). Ez nyilvánvalóan ellentmondás. A fentiekhez azt is hozzátehetjük, hogy 

Hitomaro Man’jó sú-ban megjelent versei között egyetlen sincs, ami a Yamato 

monogatari-ban megjelent és a Párnakönyben is említett történetre utalna. Ezért 

arra a következtetésre juthatunk, hogy a Yamato monogatari összeállítói (Szei 

Sónagontól kb. 30-40 évvel korábban) belevették ugyan a saját korukhoz képest 

valóban „régen” élt költőt a történetbe, de az annak alapját képező legendában ő 

valójában nem biztos, hogy szerepelt. Ahhoz hogy meg tudjam indokolni, miért 

pont őt írták bele a történetbe, kicsit részletesebben be kell mutatnom Hitomaro 

költészetét.  

Számos, az Uneme történetéhez hasonló keserű szerelmi verset találunk tőle a 

Man’jó-sú oldalain: pl. Kusakabe-herceg (Tenmu császár fia, aki félve egy 

merénylettől egyszerűen nem volt hajlandó trónra lépni) tragikus szerelmi 

kalandjairól, amelyek egyike szintén egy tóhoz, Arayamanaka-hoz 

kapcsolódik.51 Vagy az, amikor a koronaherceg a fővárosba hosszú útról 

hazatérő szeretője elé vonul. Vagy ennek a „párja”, amikor a hadjárásra vonult 

előkelőség a fővárosban hagyott szeretőjére gondol.52 Azonban ezek mellett is 

több a nemesség, udvari arisztokrácia, sőt a császári család tagjainak szerelmi 

ügyeit tárgyaló vers is található a gyűjteményben.53 A jelek szerint tehát 

Hitomaro szívesen foglalkozott a vezető rétegek magánügyeivel, és nekik 

tetszően tudta is a romantikus érzéseket tolmácsolni.54 Ebben, tehetségén túl 

nyilvánvalóan az is közrejátszott, hogy személyesen is jól ismerte a veszteséget. 

Felesége ugyanis egészen fiatalon hunyt el, amivel kapcsolatban egészen hosszú 

verssorozatot írt a költő.55 Cuzuki Sógo a Man’jó-sú szerzőivel foglalkozó 

könyvében egy egészen meglepő elméletet fogalmazott meg a Hitomaro 

feleségéről, illetve a halálával összefüggő versekkel kapcsolatban. Szerinte a 

költő nem is bánkódott igazán az asszony halála miatt, hanem inkább érdekes 

élménynek, tapasztalatszerzésnek fogta fel, amely aztán hozzásegítheti, hogy 

még jobban meg tudja ragadni az emberi érzelmeket.56 Ezzel a rövid 

                                                
51 JAPÁN ÓKORI IRODALOM ÖSSZES MŰVEI 2∙3∙4∙5, Man’jó-sú, Sógakkan, 1974. (alább: 
Man’jó-sú) III/241-es vers. 
52 Man’jó-sú I/60-as és I/73-as versek. 
53 Például: I/38-39; II/196-198; III/261-262. A szerelmi bánatból öngyilkosságba menekült Uneme 

történetéhez meglepően hasonló versek is találhatók a Man’jó-sú-ban. Pl. a II/174; III/474; III/482; 
IX/1797 illetve a IX/1799-es jelzések alatt. 
54 YAMAZAKI Kaoru: A MAN’JÓ-SÚ KÖLTŐINEK CSOPORTKÉPE. Waizumi Shoin, Shówa 61. 
évf. (1985) 
55 Man’jó-sú II/207-216-os versek. 
56 Hitomaro művészetéről hosszabban: CUZUKI Shógo: A MAN’JÓ-SHÚ-I TIZENHÁROM, Kavade 
Shobó Hósha, Shóva 49. évf. (1977) 229-251. 
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áttekintéssel azt szerettem volna demonstrálni, hogy ha a Yamato monogatari 

szerkesztői-szerzői választani akartak egy mellékszereplőt az udvarhölgyet 

gyászoló császár érzelmeinek megszólaltatására, könnyedén eshetett a 

választásuk Kaki no moto no Hitomaro-ra.  

A fentiek mellett, még egy dolog érdemel figyelmet. A szöveg egyértelműen 

Nara-t említi helyszínnek – ez az elnevezés azonban bőven a 8. század után 

alakult csak ki, akkor, amikor már Hejan vagyis a mai Kiotó volt a főváros. 

Japán korábbi fővárosai, a már említett Heidzsó-kjó (710-794), Fudzsivara-kjó 

(696-710), illetve a korábbi, még kevéssé egy birodalom fővárosához méltó 

Aszuka és Naniva is mind a mai Nara tartomány határain belül, vagy annak 

közvetlen közelében voltak.57 Tehát, amikor a forrás Nara-i mikado58-t, említ, 

akkor könnyen lehet, hogy egy Tenmu-tól korábbi, még a Ricu-rjó szeidó 

megszületése előtt, a Taika-reformok környékén élt uralkodóra utalt.  

 

A Taika-reformok és a Ricurjó-szeidó (adatok a történeti háttérhez) 

 

Japánban nagyjából az 5. századra alakult ki erős központi hatalom, amely előtt 

csak kisebb egymással állandóan háborúzó királyságok léteztek a Kinai-

medencében illetve Közép-Japánban. Ezek közül az egyik volt a félig még a 

legendák homályába vesző Wa országa, amelynek élén egy Himikó nevű 

sámánnő állt (250 körül). Erről a korról még csak Kínai forrásaink vannak, főleg 

olyan utazók naplói, akik jártak Wa földjén. Himikó ugyanis hosszú diplomáciai 

előkészítés után sikeresen felvette a kapcsolatot a „Nagy testvérrel”. Himikó 

országát máig nem tudni pontosan hol lehetett, de a harmadik-negyedik 

századból már számos hozzá hasonló országot ismerünk. Az egyik, (talán a kinai 

régió Miva nevű országának) vezetői terjeszkedni kezdtek és eljutottak egészen 

Naniva-ig (a mai Ószaka) ill. a Szeto-beltenger vidékéig. Az ötödik század 

elején aztán a legendás államalapító Nintoku megteremtette a későbbi hatalmi 

rendszer alapjait. Ez a hatalom már erősen belefolyt a kontinens háborúiba is, 

ami mutatja a katonai potenciálját. Az ötödik századi kínai források ennek az 

országnak az uralkodóit királyként, a kínai császár „vazallusaiként” (de 

uralkodóként) emlegetik. A Kodzsiki és a Nihonsoki is beszámol Wa Öt 

Királyáról. Az ország elnevezése azért maradhatott Wa, mivel az eredeti, egykor 

Himikó által uralt azonos nevű ország elbukott, de a helyette jött kinai hadúr, aki 

annak érdekében, hogy ne kelljen elölről kezdeni a diplomáciai tárgyalásokat 

Kínával egyszerűen továbbvitte a nevet. Ez aztán egészen a 7. századig Wa (倭) 

                                                
57 Az ókori Japán fővárosairól: KASZAHARA 1995. 13-137. 
58 A Császár régies Japán elnevezése 
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maradt, vagy ennek a „nagy” írásjelével megtoldott változata a Daiwa (大和). 

Más olvasatban Yamato, tehát Japán! Yamato urai a 6. századra kínai mintára 

szervezték meg az uralkodói udvart, és kezdték az uralkodót császárnak, 

Mikado-nak hívni. A volt nemzetségfők, akik helyben még mindig jelentős 

hatalommal bírtak, un. „országalapító hősként”, azaz Kunyi no Mijacuko-ként 

(国造) lettek „beintegrálva” a hatalmi rendszerbe. A császári hatalom már ebben 

az időszakban is számos megrázkódtatáson esett át (pl. 509-ben birodalom szerte 

fellázadtak a nemzetségfők), de a legnagyobb ilyen egyértelműen a 645-ös 

lázadás volt, amelyben kiirtották a politikai életet uraló, gyakorlatilag a 

császárokat is bábként mozgató Szoga-klán minden tagját. Ennek az 

összeesküvésnek a két főszereplője volt. Az egyik Naka no Óe herceg a császári 

családból, aki aztán Tendzsi (661-672) néven a trónra lépett. A másik pedig 

Nakatomi no Kamatari, aki később nevét Fudzsivara-ra változtatta és kinek 

utódai aztán egészen a 12. századik uralták a japán politikai életet. Az 

államcsíny végrehajtói csak a szereplőket cserélték le, a Szoga-kor intézkedéseit 

lényegében tovább vitték. Még erősebben elkezdték a kínai típusú 

berendezkedést másolni, illetve a buddhizmust erősíteni az országban.  Mivel 

Tendzsi maga is államcsínnyel jutott hatalomra, s mivel a hatalmas Tang-

birodalom felől támadásra számíthatott, ezért reformjai igen lassan haladtak. 

Uralma az un. Taika-reformok59 kora, de igazi eredményt reformjai csak a 670-

es évtizedben hoztak. 672-ben Tendzsi halála után (ez Japán egész 

történelmének egyik legfontosabb dátuma)60 kitört az utódlási harc a fia, Ótomo 

és az öccse, Óama között. A háborút ez utóbbi nyerte, és Tenmu néven 14 éven 

át uralkodott (ebben az időszakban alkotott pl. Hitomaro). Az ő reformjaiból 

született meg a Ricu-rjó rendszer, amely ötvözte a Tang birodalom61 modelljét a 

régi (tehát a Taika-reformok előtti) korok gyakorlatával, miközben a japán 

társadalom sajátosságait is figyelembe vette. A Ricu-rjó szeidó gyakorlatilag a 

büntető és polgári törvények rendszere, aprólékosan kidolgozott politikai 

hatalom, amelynek a központja a császári udvar, bárhol legyen is az. A központ 

bürokratikus apparátussal tartotta a kapcsolatot a birodalom többi részével: a 

Kunyi-kkal, amelyek nagy része korábban önálló királyság volt, illetve a kisebb 

közigazgatási egységekkel az un. Gun-okkal (leginkább talán a magyar  

vármegye feleltethető meg ezeknek). Ennek a kornak62 az egyik legendája a 

                                                
59 A Taika jelentése Nagy Változás. 
60 A Japán történeti kronológia kulcselemei emellett: 1185 – Minamoto hatalomra jutása; 1600 – 
Tokugawa győzelme Szekigahara-nál; 1868 – a Meidzsi-restauráció kezdete és 1945 – Japán 
második világháborús veresége. 
61 Gyakorlatilag a kínai történelem csúcspontja a Tang-ok uralma (7-10. század). 
62 A japán ókorról magyarul: Conrad TOTMAN: Japán története. Osiris, Bp. 2006. 64-200. 



 
 
 
 

Uneme és a Szaruszava-i tó – Egy szerelmi öngyilkosság vizsgálata a Japán ókorból 

 

 58 

jelen dolgozatban tárgyalt szerelmi öngyilkosság, és mivel a fentiek alapján én 

kizárhatjuk, hogy Tendzsi császár lenne a Yamato monogatari-ban emlegetett 

uralkodó, és azt feltételezem, hogy Hitomaro szerepeltetése is egy utólagos 

hozzáköltés, ezért új szempontok alapján próbálom meg elhelyezni a történetet 

valahol az időben és megfejteni a főszereplők személyét. Ehhez immár 

áttekintem az Uneme-rendszer felépítését a kezdetektől a Ricurjó-szeidó koráig. 

 

Az Uneme-rendszer a Taika-reformok előtt és a Ricu-rjó szeido korában 

 

Az ókori Uneme-rendszer egyértelműen három nagy részre osztható fel: (1.) a 

Taika-reform előtti kor, (2.) a Taika reformok és Ricurjó elkészültének 

időszaka illetve (3.) a Ricurjó-rendszer szétesésének ideje. A vizsgált 

legendává lett történet biztosan 700 előtt, közelebbről talán 630-680 között 

játszódhatott le, ennek megfelelően tehát az első két korszak az, amit át kell 

tekintenünk.  

 Miután a számos kis országot és törzsi jellegű államocskákat összefogta az 

újonnan létrejött Yamato hatalom, a volt uralkodóknak, törzsfőknek illetve azok 

leszármazottaiknak igen széleskörű autonómiát hagyott meg. Sőt, utólag szinte 

minden nagyobb helyi vezető megkapta az un. országalapító (Kunyi no 

mijacuko) rangot; hiába harcoltak korábban esetleg épp az egyesítés ellen. Ezek 

a helyi vezetők különféle szolgálatokkal tartoztak az udvarnak (adózás, katonák 

besorozása a birodalmi hadseregbe stb.) amelyek pontos teljesítését a központból 

kinevezett legmagasabb rangú hivatalnok a helytartó (kokusi) felügyelte. A helyi 

urak egyik különleges kötelezettsége volt az udvar felé, hogy szolgálólányokat 

küldjön a császár legközvetlenebb közelébe, az un. belső palotába. Ezek a 

lányok voltak az Uneme-k. A kiválasztásuk valószínűleg a helytartó feladata 

volt, és legtöbbször a helyi vezetők családjából kerültek ki a jelöltek. A 

kiválasztott lányokat először alaposan kiképezték, és csak utána kerülhettek 

„föl” a palotába. A képzésük rendkívül szigorúan szabályozott volt, megfelelő 

épületre és személyzetre volt szükség hozzá; anyagilag igen nagy tehertétel volt 

ez s családoknak.63 A Taika-reformok korából csak a Kodzsiki-re illetve a 

Nihonshoki-ra támaszkodhatunk, de azokban számos említés esik ezekről a 

nemes szolgáló lányokról. Ezekből a forrásokból egyértelműen kiderül, hogy 

nemcsak a kunyi-k, azaz a volt „országok”, de a még kisebb közigazgatási 

egységek, az un. gun-ok is sokszor „delegáltak” Uneme-t a palotába.64 Mindezt 

                                                                                                                    
Japánul: KASZAHARA 1995 13-137. 
63 ISZOGAI Maszajosi: GUN-OK HELYTARTÓI ILL. AZ UNEME RENDSZER KUTATÁSA. 
Yosikava Hirobunkan, 1978. 
64 MITANYI i. m. 197-210 
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azért, hogy erősítsék kapcsolataikat a császári házzal, és bizonyítsák hűségüket 

az uralkodó felé. Ahogy a kunyi és a gun vezetők egyre gyarapodtak, úgy ezzel 

párhuzamosan nőtt az Uneme-k létszáma is. A helyi hatalmasságok között 

valószínűleg presztízskérdéssé vált, hogy lányaikat a palotába tudják-e juttatni 

vagy sem. A „hős” államalapítók különösen kényesen ügyeltek arra, hogy 

legyen képviseletük a belső palota lányai között. 

A Ricurjó-rendszer időszakáról már jóval több hitelesnek tekinthető forrás áll 

a rendelkezésünkre. Például a Man’jó-sú-ban, vagy éppen magától Hitomaro-tól 

származó versben is felbukkannak Uneme-k! Az új rendszer csak annyit 

módosított a helyzeten, hogy immár nem „önként” vállalt szolgálat, hanem 

előírt, pontosan meghatározott kötelesség lett minden helyi hatalmaságnak, 

(legyen az kunyi vagy gun), hogy megfelelő számú katonát vagy Uneme-t 

állítson ki. Ezek aránya 2:1 volt, tehát egy rendesen kiképzett Uneme értéke 

pontosan a kétszerese volt egy katonáénak. 

Végül Iszogai Masajosi hatalmas összefoglaló műve65 alapján közlöm azon 

Uneme-k nevét, akik körülbelül abban az időintervallumban szolgáltak a „Nara-i 

császárnak”, amikor a legenda alapját adó tragédia megtörténhetett. A nevek 

legnagyobb része tartalmazza a küldő ország nevét (az ON betűkombinációval 

jelölöm majd meg), esetleg a gun nevét (GN), valamilyen más helységnevet 

(HN) illetve néhány esetben az apa/családfő nevét (CSFN).  

Taika-reformok előtt: 1. Yamato (ON) no Uneme no hime 2. Isze (ON) no 

Uneme 3. Iga (ON) no Uneme Jakako 4. Kibi (ON) no kami no micsi (HN?) no 

Uneme Ósiana 5. Kibi (ON) no kunyi kaja no Uneme 6. Isze (ON) no kuni no 

mie (GN) no Uneme 7. Owari-da (GN) no Uneme 8. Kuru kuma (ON) no 

Uneme Kurome 9. Jagucsi (GN?) no Uneme Sibime. Ezek közül 1-3 a 

leghatalmasabb országalapítók, 4-9 pedig alsóbb szintű „kuni-szerű” 

szerveződések nevei lehettek. 

Ricurjó-szeidó megszületésének kora: 1. Uneme Iwa-szaka Hime 2. Uneme 

Yamabe no Koshimako 3. Uneme Isze no Óka no Shito Okuma (CSFN) no 

muszume.66 Ezek nem jelölnek meg származási helyet.  

1. Simousza (ON) no kuni Inba-gun (GN) no Uneme Takabe 2. Isze (ON) no 

kuni Idaka (GN) gun no Uneme Idaka no Kimi (CSFN) no Kasame 3. Muszasi 

(ON) no kuni Adacsigun (GN) no Uneme Muszasi (CSFN) no Sukuno Ietodzsi 4. 

Aki (ON) no kuni Numata (GN) gun no Uneme Szaeki no Atainaga (CSFN) no 

muszume 5. Hitacsi (ON) no kuni Tsukuba (GN?) no Uneme Mibu no Szukume 

(CSFN?) Ko Ie Nusi 6. Kózuke no (ON) kuni Szai (HN?) no Uneme Kózuke no 

                                                
65 ISZOGAI: i.m. 
66 A jelentése szó szerint:  „…nak/nek a lánya” 
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Szaino aszon-oki no Todzsi 7. Inaba (ON) no kuni Takakusa (GN) no Uneme 

Kuni Mijatsuko Kijonari (CSFN) no muszume 8. Inaba (ON) no Jakami (GN) 

no Uneme 9. Siga (GN?) Uneme Cukimoto (CSFN) no Muradzsi Waku-go 10. 

Kurita Uneme Komijama (GN?) no Kimi Hiromusi (CSFN) 11. Tosima (GN?) 

no Uneme 12. Óhara (ON) no Uneme Kacube no Tori (CSFN) no muszume 13. 

Itano (ON) no Uneme Kuni no Mijacuko Awa no Atai vaka-go (???) 14. Acumi 

(GN?) no Uneme 15. Muro (GN?) no Uneme Kumano (GN?) no Asoihiro-hama 

(HN?) 16. Gamou (GN) no Uneme Szaszakijama no Kimigahi (HN?) Ebben a 

16-ban az első nyolc hibátlanul tartalmazza a kuni és gun nevét is, a többiből 

csak a gun neve derül ki.  

A következő hét név nem tartalmaz ON-t, és néha GN-t sem: 1. Uneme 

Mugicuki mi no mai∙Anakimi (CSFN?) no Mimuro∙Kume no Asoimanaho 

(CSFN?) 2. Uneme Mino no Omiku (CSFN) muszume 3. Izumo (ON) no kuni no 

Uneme Kacube kimi (CSFN) no Make 4. Oki no Kokudzsin Hattori Macumori 

Uneme Hattori Micume (CSFN) no muszume 5. Szuruga (ON) no Uneme 6. 

Uneme no Jaszumiko 7. Kibi (ON) no Cu (GN?) no Uneme.67 

 Összesen ezt a 35 nevet ismerjük a 7. század első két harmadából. Az 

viszont, hogy közöttük van-e a „híres” legenda hősnője nem állíthatjuk, s 

valószínűleg sosem fog pontosan kiderülni.  

 

Az öngyilkosság helyszíne – a Szaruszava-i tó 

 

Végezetül ismét a történet helyszínéül szolgáló tóra fordítok figyelmet. Mind a 

Párnakönyv, mind a Yamato monogatari-hoz írott kommentárok azt jegyzik meg 

a Szaruszava-i tóval kapcsolatban, hogy a Kófuku-dzsi68 nevű templom 

területén volt és van ma is. A tavat tehát összekötik a templommal, noha a 

történet egyik változata sem említ templomot/szentélyt, sőt a Yamato 

monogatari egyenesen azt írja, hogy a gyászoló császár kisebb emlékhelyet 

építettet oda. A Kófuku-dzsi-t az „első” Fudzsivara, a legendás Kamatari, a 

Szoga-klán legyőzője építette, eredetileg Aszuka-ba (akkor még Umajaszaka-

dera volt a neve). Azután a főváros Heidzsó-kjó-ba való átköltöztetésekor (710) 

vitték át a templomot, és építették fel újra már a mai helyére.69 A Kófuku-dzsi 

                                                
67 Ennek az Uneme-nek a haláláról Hitomaro verssorozatot írt (Man’jó sú II/217∙218∙219). Erről 
bővebben: A KIBI NO CU NO UNEME TEMETÉSI DALA. In. KÓNOSI Tamicu: KAKI NO MOTO 
NO HITOMARO KUTATÁSA. 1992. 302-340.  
68 Japán egyik legrégebbi és legjelentősebb Buddhista-temploma, az Öt-szintes pagodája az ország 
egyik legmagasabb ilyen jellegű épülete. 
69 KONISI Maszafumi: JAPÁN ÓKORI TEMPLOMAINAK MŰVÉSZETE. A KÓFUKU-DZSI. 
Hoiku-sa, Sóva 62 1987. 
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név pedig 720-ban jelenik meg először írott forrásban (Shoku-Nihongi). A tó 

valószínűleg sokkal korábban elkészült, mint a templom, és a japán tavak közül 

ez rendelkezik az egyik legbővebb legendáriummal. A középkorban olyan sok 

megmagyarázhatatlan esemény kapcsolódott a nevéhez, hogy úgy tartották, 

sárkány lakik benne, illetve, hogy valahol a tóban van egy un. sárkány-lyuk, 

amely összeköti ezt a világot a túlvilággal. A tó középkori történetét kutató 

Szaszamoto Szeidzsi negyven, a korabeli (1161-1701 közötti) emberek számára 

megmagyarázhatatlan esetet dolgozott fel. Ezek között a víz színének vörössé 

(vérré) változása, öngyilkosságok (egy nő magát az Uneme reinkarnációjának 

tartva sétált be a tóba!), különféle lények, kísértetek előbukkanása a vízből 

(számosat közülük összefüggésbe hoztak az Uneme-vel), illetve emberek 

eltűnése volt a leggyakoribb.70 A Kófuku-dzsi hivatalos naplója szerint 

egyébként (Kófukudzsi-rjúki) a 729-es év környékén még Szanuszava volt a tó 

neve, de kétségtelenül megegyezett a későbbi Szaruszava-val.71 

 

 Ez a vizsgálat sem tudta bizonyítani (sem pro sem kontra), hogy a 

Párnakönyvben érintőlegesen említett és a Yamato monogatari-ban teljes 

egészében megjelentetett legendának valós alapja volt-e. A történet esetleges 

szereplőit sem lehetett pontosan meghatározni, hiszen csak a császár személyére 

sikerült óvatos következtetést tenni, de az Uneme neve (továbbra is és minden 

bizonnyal örökre) ismeretlen maradt. Viszont a források elemzése alapján azt 

valószínűsíteni lehet, hogy a költő Hitomaro csak utólag került be a történetbe. 

És az sem elhanyagolható szempont továbbá, hogy az öngyilkosság helyszíne, a 

tó már biztosan létezett a tárgyalt korban, és a későbbi időkből is számos 

tragikus/megmagyarázhatatlan esetet jegyeztek le vele kapcsolatban. 

Vizsgálatunk eredménye éppen csak annyi, hogy nem igazolta, de nem is zárta 

ki a legenda esetleges „történetiségét.” Éppen csak szűkebb keretbe zárta az 

elbeszélt (és egyáltalán nem biztos, hogy megtörtént) történet lehetséges tér-idő 

koordinátáit.  

 

 

 

                                                
70 SZASZAMOTO Szeidzsi: VÉRREL FESTETT SZARUSZAVA. In: CSÚSZEIBUNGAKU 52. szám, 
Csúszeibungakukai, 2007. 27-41. 
71 A Szaru jelentése majom: középkori források két különböző történettel indokolták a 
névválasztást. Az egyik szerint még a templom megépítése előtt majmok jártak a tóhoz, hogy a 
Hold tükörképét bámulják benne, és gyakran belepottyantak a vízbe. Egy másik szerint, már állt a 
templom, amikor egy majom utolsó lélegzetével eljutott Buddha egyik oltára elé, és ott lehelte ki a 
lelkét. Az apát ezen annyira meghatódott, hogy a tó mellé temette el (SZASZAMOTO i.m.) 
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Uneme and the Sarusawa Pond 

Investigating an Ancient Japanese Love-Suicide 

(The “Pond Extract” of The Pillow Book by Sei Sonagon) 

 

This paper intends to provide a „careful” approach to a famous and well-known 

Japanese legend, which has been presented to the audience in many forms over 

the centuries. The Pillow Book, written by Sei Sonagon is an outstanding piece 

of ancient Japanese literature, which depicts the court life of early 11th Century 

Japan and it is also rich in literary references. The protagonist of one of these 

references is a so-called uneme or maidservant at the court, who fell in love with 

the emperor, but committed suicide because of her unrequited love. The main 

purpose of this paper is to reveal the historical event behind these literary 

references. It attempts to place this historical event in space and time and also to 

provide a portray of the uneme system. Although the historical reality of the 

story is questionable, by analyzing extracts from contemporary poems, diaries 

and legends and by studying secondary sources, the paper draws certain 

conclusions about the emperor himself and also about the time of the event. It 

sums up the historical knowledge regarding the most reliable part of the story, 

which is Surasawa Pond, the scene of not only this suicide, but also the scene of 

many other mysterious events that took place before the 18th Century. 




