
GREGUSS SÁNDOR

Bevezetés a klasszikus japán költészetbe

A haiku a klasszikus japán költők által legjobban kedvelt és leggyakrabban használt
versformák egyike. Ámbár néha több sorban írják, mindig egysoros vers, amelynek
három része van 5, 7 és 5 szótagszámmal. A japán ember számára minden érzelem a
teljesség egy egyszerű, láthatatlan és folyamatosan megnyilvánuló része, amelynek
pillanatnyi lényeget csak néhány fontos szoval lehet kifejezni. Ez a karakter megta
lálható az egész japán müvészetben, legyen az tárgyi, képi vagy akár gondolati meg
fogalmazása az ember viszonyainak. Nem szabad például figyelmen kívül hagyni a
szoros összefüggést egy vers ecsetvonásainak dekoratív és emocionális értékei és ak
tuális tartalma között, ami néha azt sugalmazza, hogya haiku esetleg egy írott kép 
amint a suibokuga (tusfestmény) is egy festett vers.

"Ezt a hangulatot: felhők a hegyek fölött és hold a tenger fölött - szavakkal tökéle
tesen rnegragadni."

Ismereteink szerint a haiku az egyik legrövidebb költői forma. Eleinte része volt a
haikainak, amelyet a 16. század eleje óta használtak előszeretettel.Ez a költői kompo
zíció 36, 50 vagy 100 sort tartalmazott, és első versszakát általában hokkunak (nyitó
vers) nevezték. A hokku később függetlenné vált, és haikuvá fejlődött. Ez a látszólag
könnyed és félreérthetetlen pontosságával ámulatba ejtő versforma az idők folyamán
több szabályozáson ment keresztül. Szabályai bonyolultak és szigorúan kötelező ér
vényűek maradtak a mai napig. Ezek négy híres költő nevéhez fűzödnek.

Matsuo Basho 1644-ben született az Iga tartománybel i Nara közelében egy szamuráj
családban. Korán kezdett haikait tanulni, követve földesura példáját, akihez mélyen
kötődött. Ura halála után elhagyta a szülöi házat, elöször Kyotóba ment, majd Edóba,
ahol csatlakozott egy haikai mester-társasághoz. Mikortól úgy érezte, hogy rálelt saját
hangjára, életét szinte vallásos buzgalommal a költészet megújítására, egyfajta új köl
tészet rnüvelésére fordította. Ennek legmagasabb kifejezését a természetköltészetben
és a természetről való elmélkedésben érte el. Bashónál a haikai konvencionális ele
mei lágy humorra és az emberi gyarlóság iránti végtelen szeretetre cserélödtek, és
így költészete egy életfilozófia kifejezésének eszközévé vált.

A polgári és bizonyos fokig szabadgondolkodónak mondható Genroku időszakban

(1688-1704) a kereskedő középosztály között új világnézet kezdett kialakulni ("kite
kintés az életre"). A kereskedelem növekvő fontossága miatt nemcsak társadalmi ere
jüket kezdték felismerni, hanem az általuk müvelt és élvezett népi művészeti ágak
patrónusaivá is váltak. A kor müvészete kissé felületes volt, főleg az értelemhez és a
közvetlen érzelmekhez szólt. Ebből a szempontból Basho költészete fölfedezte a gon
dolkodás mélységeit is. Basho megkísérli a haikaiban kifejezni azt a nyugodt belső

szépséget, ami megtalálható a suibokuga tájképekben ugyanúgy, mint a teázás cere
móniájában. Kinyilvánítja, hogy olyan költészetet kellene elérni, amelynek sajátos
sága a pillanatnyi látvány pontos és teljes kifejezése és a szellemi megvilágosodás.

Valódi zarándoklélekkel bírt. Öt nagy utazást tett, amelyeket naplókban rögzített.
A múltat kutatva meglátogatott kolostorokat, templomokat, szentélyeket, csatame
zöket, és lejegyezte a helyszínen hallott tőrténeteket. valamint ezekkel kapcsolatos
gondolatait. [Hasonlóképpen a Tang dinasztia nagy kínai költőihez, mint Wang Wei
(699-759), Li Po (702-762) és Tu Fu (712-770). Azonban Basho az egyetlen, aki az
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egész életről lemond egy ilyen ideál miatt. Ahaikai, amivé Basho tökéletesítette,
ebből az életútból crcd.] Ahol megfordult, buzgón üdvözölték a tanítványok, és költő

találkozókat rendeztek, amelyeken megvitatták egymás írásait, közösen komponáltak
költeményeket - meghitt beszélgetéseket versben - és ilvenkor Basho a családfő és a
tanár szerepét töltötte be.

A Basho irányításával létrejött reneszánsz a kor egyszerű emberének életmódjában
volt megalapozva, így lassan egész Japánban elkezdtek haikaikat írni az ő stílusában.
Ezek a kompozíciók a legkedveltebb költői formákká váltak. Azon fáradozott, hogy
megszüntesse az átlagember és az arisztokrácia közti kulturális korlátokat, és a költé
szetet az osztályok fölé emelje. Úgy tekintették őt, mint a nép kőltöjét. és a haikait
mint az ő egyedüli különlegcs formáját. Költészetes szimbolikus, mert az érzelmeket
és gondolatokat indirekt módon fejezi ki, és a partikuláris tárgyakhoz szimbolikus
értelmet csatol. Ez, bár másképp kifejezve, Basho teóriájának is a lényege, ahogy azt
a következő idézetekből láthatjuk:

"Mikor mesterünk azt mondta, hogya tanulást a fenyőfáról a [enyti[átol, a bambuszról
a bambusztól kell kezdeni, ő úgv érlelte, túl kell emelkedni magunkon és úgy tanulni . . .
A tanulás pedig azt jelenti, hogy meritsiik meg magunkat a tárgyakban, amíg valódi lé
nyegük láthatóvá válik, ami megteremtheti a vers létreiottének feltételeit. "

"Az érzéketlennek ismert lét minden formájának - novénvek. kövek vagy srersrúmok 
hasonlóan az emberhez, saját egyéni érzesei vannak. "2

"Tedd az univerzumot társaddá, vedd mindig figyelembe a létező dolgok igazi természe
tét .. , és élvezd a hulló virágszirmokat és a susogó leveleket. "J

Basho hosszú betegség után, 1694. október 12-én halt meg Osakában. Földi marad
ványait a Biwa tó melletti Gichuji buddhista templom alapjában helyezték nyu
govóra.

Taniguchi Buson (1716-83) már egy késöbbi költőnemzedéktagja, több társával közö
sen kifejlesztett egy új haj kai-stílust, amelyet az akkori történelmi korszak után
Temmeinek (1781-89) neveztek. Busont életében inkább festőként ismerték, de ma
már úgy vélik, költészete jelentősebb művészi értékkel bír, mint festményei. A kyotói
haikai-kör tagjaként írta verseit. Életfilozófiája. Bashoétól eltéröen inkább hedonista
és romantikus, stílusa grandiózus és elnagyolt, ellentétben az általa nagyra becsült
régi korok költölnek csendes, szernlélödö tisztaságával. Benyomásainak rögzítése túl
nyomóan festői, vizuális képeken keresztül történik, nem pedig lírai eszközökkel,
mint Bashónál. Amíg Basho szubjektív és szimbolista volt, és a Kamakura-Muromachi
korszak (1185-1603) szellemi minöségével bírt, addig Buson visszatért a Nara-Heian
idöszak (710-1185) merev stílusjegyeihez, kíbövítve azt saját hideg színeivel. A klasszi
kusok által inspirált "csodák világát" próbálta tiszta, fénylő és technikailag tökéletes
verseiben felidézni. A haikaival kapcsolatos elmélkedéseiben a képzelet szabadságá
nak szószólója, függetlenül minden természetfilozófiától. Buson idejében vált a
haikaitól önállósult haiku a legkedveltebb költői formává.

Bár a forma egyre népszerűbbé vált, Buson után nem alakult ki új stílus, és így
csak keveset fejlödött. Kobayashi Issát és még néhány más költöt kivéve a versek
többsége sztereotip mintákra épült, míg Masaika Shiki a Meiji korszakban
(1867-1912) mozgalmat nem indított a haiku újjáélesztésére.

Kobayashi Issa (1763-1827) Shinano tartomány egyik falujában született. A szánalom
érzését, melyet olyan védtelen teremtmények iránt érzett, mint a verebek, békák, pil
langók, legyek és moszkitók, az emberi társadalom szatirikus ábrázolására használta.
Nem volt képes elfogadni az élet boldogtalanságát (nagyon nehéz, tragédiákkal teli
életet élt), nem is tudott felülemelkedni rajta, és elérni a szellem békéjét, ahogy
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Basho tette, hanem kegyetlen mosollyal próbált a körülmcnvck hálójából menekülni
azáltal, hogy komikus megjelenésformákat tulajdonított nekik. Feltunc ellentétben
áJI Bashoval. akinek munk ái ,I szcnvedéscn túlcmclkcdcu ember mosolyát tükrözik.
Basho önként választotta a magánvos életet, fiatalon clhagvta otthonát és kikötöt
keresett a magányban. Issa gyermekkorában elveszneue édesanyját, mostohája és
féltestvére kegyetlen módon bánt vele. megsem tudott soha elszakadni a helvtöl,
ahol szülctctt és nevelkedett. Hazatert szulofalujába, ahol letelepedett, de felesége és
gyermeke meghalt, háza leégett és végül életét cgv raktárépületben Iejezre be, szün
telenül gúnyolódva szcnvedcsein.

Issanál, úgy tűnik, a haikai visszatért eredeti egvszeni és látszólag könnved szel
lemességéhez. Az Issa utáni költöket gúnyosan ISllkillillllinak4 (havonkénti, hónapos)
nevezték, me rt a haiku komponálást tarsasjátékok sorozatára rcdukaltak. Ezek a köl
tök azzal keresték kenverüket. hogy tanították az efféle versek komponálását, ezért
sushónak (mestcr) is hívták öket.

A valódi haikai szellem he lyrcállitója Masaoka Shiki (1867-1902) volt, aki késobb az
új kőltöi mozgalom vezetöjcvé lett.

Shiki boldogtalan költo volt, hosszú idon keresztül gvógvíthatatlan betegségben
szenvcdett. Bár a versírás által próbálta feledni szenvedéseit, versei a szép ábrándo
bt és benyomásokat mégis Busori ubjektív modorában írják le.

Shik i mindcn tsuk inarni költö mcst crkc ltscgét gvu lőltc, és gúnyolta öket azért az
önelégült és üres tisztclctadásc rt. amivel Basho tanainak adóztak. Hiteles és tiszta
élményei hatására írta verseit. "Természet-vázlataihoz" a modern európai festök raj
zaiban talált inspirációt, és a haikut a picn-air iskola tanításaival egeszítette ki. Shik i
elméletének egyik konzck vcnciája az elfordulás a realizmusról a szimbolizmus felé.
Elméleteit az Araragi' iskola fejlesztette tovább, arnelv a tanka rcformacióját hajtotta
végre úgy, mint a haikaiban a Hototogisir iskola. Rövid es nagy hatásu élete alatt a
haiku egész karaktere mclvrchato változáson rncnt keresztül. Shik i, más reformáto
rokhoz hasonlóan, hatásosan hozzajaruit a japán irodalmi hagyományok újjáformálá
sához az európai irodalom hatása alatt, dl' a kor érzelmeinek mcgfclclocn. Késobb, a
Taisho idöszak (1912-26) során még különbözo kísérletek történtek a haiku meg
reformálására ("haiku az évszak szavak nélkül", vag v "szabad haiku" stb.), dc ezek a
kísérletek nem jelentettek maradandó változtatásokat.

A haiku a legkésöbb kilcjlodőtt japán irodalmi forma. Rendkívüli egyszerűsége

mind a városi lakosság rétegciben. mind a falusi nép között ncpszcruvc tette. Basho
óta gyakran szolgálta a megszabadulás érzetét az élet bonvodalmaitól és nehézségei
tol, De a haiku nem valamiféle jártassag, amit könnyen el lehet sujautani. Nem sok
haiku van, ami múveszi értékkel bír, és csak kevés a sok haiku költö között, akit elso
rendű muvésznek tarthatunk. A muvészi krcaciók a japán ember életében mindig az
esztétikai élmény és a szórakozás forrásai, és ez a ket elem a haiku ban harmonikusan
fonódik össze. Minden japán rnuvészetnck sajátossága, hogy múvclöi a lcgcgvszcrubb
és legtömörebb formában ragadják meg a dolgok lcnvcgét. Es ezt a tenvezet figye
lembe kell vennünk ahhoz, hogya haiku maradandó esztétikai értékeit megbecsül
hcssük.

Jegyzetek

I. Sanroshi: "A három jegyzetfüzet"; Basho bcszclgetcsei a haikairól. - 2. Zoku Goron: "Öt na
gyobb tanulmány"; közreadta Kagarni Shiko, 1699. - 3. Yamanaka Mondo: "Beszélgetések
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Yamanakában": Basho néhány tanítványával találkozott a Kaga tartománybeli helységben. - 4.
tsukinami: a szó irodalmi jelentése a 18. sz. végi haiku költök gyakorlatából származik, akik
havonta egyszer vagy kétszer találkozókat rendeztek, hogy ott verseket rögtönözzenek. Ezek
gyakran csupán a szellemeskedésekért voltak. rnintsem a valódi érzelmekért. A Meiji korszak
ban Shiki reformmozgalma a haikuban a tsukinami típus ellen intézte támadásait, bár a havonta
történo találkozásuk gyakorlata még megfigyelhetö a reform utáni költőknél is. - 5. Aratagi egy
magazin volt, amelvet Shiki követői alapítottak 1908-ban Ita Sachio (1864-1913) kezdeményezé
sere. A magazín sok fontos tanka költöt mutatott be - mínt pl. Shitnaki Akahiko (1876-1926),
Saito Mokichi (1882-1953) és Tsuchiva Bummei (1891-) - akik a Manyoshu tanka-stílusát követ
ték. Az ö realista stílusuk vezette be a modern tanka fö áramlatát. - 6. Haiku magazin, 1899·ben
alapitották Tokióban.

MATSUO BASHO (1644-1694)

Hegyi ösvényen
kimondhatatlan vágyam 
iholyacsokor!

Ó, a nyári hold
csak tünékeny ábránd a
polipjaeékban!

Egy apró kis rák
mászik a hús patakban
fel a lábamon!

Öst] holdtükör!
A tó körül járok csak
egyre szúntelen.

Hová tűnt a hold?
Tenger mélyén megpihen 
Egy harang kondul.

Ó, iniért ,milok
egyre! Ösz vaH, egv madár
a felhőkbe száll.

TAN TAIGI (1709-1771)

Markomban csillog,
hogy kalitkába zárjam 
szentjánosbogár!

*
A harsa rózsa
porzoi rezgő lángok
a napsütésben.

*
A vízi félhold
átbukott haioni felett
hullámtaréjon!

*
Ó, a hideg hold!
Magam járok idekint
a híd visszhangzik.

Milyen gyönvörú!
Behavazott táj fölött
haladt el a nap.

Minden ragyogni,
csillogni-villogní kezd
metszo a hideg!

Szakadatlanul
csak söpörtel7l, már elég!
Hulló levelek.'
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TANIGUCHI BUSON (1716-1783)

Tavaszi eső!

Valaki lakik ott, füst
száll a falon át!

*
Körtefa-virág -
a holdvilágnál könyvet
olvas egy asszony.

*

Ó, a téli fa
előtörő illata
fejszecsapáskor!

KOBAYASHI ISSA (1763-1827)

Hajnali szellő

borzolgatja a hernyó
selymes szoreit.

"
Ezüstszín harmat!
a bozót minden tüskeién
egy üveggyöngy.

Mozdulatlanul
a béka - elmélkedve
nézi a hegyet.

*
Szegény kisebbik
béka, ne add fel soha!
Issa majd segít.

Figyelj, te kakukk!
Vigyázz a házra, amíg
vissza nem jövök!
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Ma, kora reggel
vöröslik az ég alja 
boldog vagy, csiga?

....

Kérlek, ne csapj le 
kezekként teszi össze
lábait a légy!

*
Hát végül is ez
lesz utolsó otthonom?
És ötlábnyi hó?!

Apám is e nagy
hegyeket nézheue itt.
Ó, téli magány!



MASAüKA SHIKI (1867-1902)

Ködbe merűlten

mily törpék nek tetszenek
Kína hegyei!

"
Csillogó fények
szerte a szigeteken 
Tavaszi tenger!

*
Milyen hosszú nap!
A szamaras ostora
még árnyékot vet.

*
Egy csupavirág
cseresznyefa pompázik
elhagyatottan.

*
Romos ház mellett
egy virágzó körtefa
a csatamezőn.

"
0, csodálatos!
Magányos [enyo a sziget
meredek ormán!

*
Ó, patakocska!
Békalencse-virágok
kort garnélarák.

Rezgő lámpafény!
Fiatal leveleket
borzol a szellő.

*
Ö, esti szellő!

Ide-oda leng a sok
fehér rázsaszál.

*
Sík termőföldek,

virágzó vadliliom 
bőség szigete!

*
Kígyó söpört le
a meredek kőfalról

Őszi szélvihar!

*
Kaptam néha tíz
kortét a halottakért
is áldozatul.

*
Elnyugszik minden.
Mandarinkacsdk tollan
hópelyhek ülnek.

"
Kelő esti hold 
Földrehull egyik levél
a másik után.

Greguss Sándor fordításai
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