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Horváth Ödön

A haikuról
J. van Tooren Haiku – Az ifjú Hold cím� könyve alapján

„A haiku egy kicsiny ujj, de a Holdra 

mutat.”

„A  haiku olvasása izgalmasabb, mint 

a szokásos költészet, és nem ismerek 

mást, ami nagyobb kielégülést adhat-

na” – idézet a nagy angol haiku-szak-

ért�t�l Blytht�l.

A haiku a f�nevek költészete. A hai-

ku természetköltészet: a  tájat mutatja 

be, vagy a virágokat, állatokat, az ember 

körüli dolgokat, és magát az embert.

Versformája feszes és a végs�kig 

tömör. A kis költemény 17 szótagból 

áll, 3 sorban 5-7-5 szótagszámú el-

osztásban, és felolvasáskor egyetlen 

lélegzetvétellel kimondható mondat.

A  haiku megfi gyelés, látás, hallás. 

A megfi gyelés ihleti a költ�t, és versében 

a szemlélt dolgok fogalmazódnak meg.

A  haikuban nincs rím. A  kicsiny 

költeményben található szavak több-

nyire egyszer�ek és mindennapiak. 

Ezért mondja a japán költ� Takahama, 

hogy a haiku a f�nevek költészete.

A  haiku olvasója a leírt élmény 

meglátását önmagában is kiteljesíthe-

ti, így maga is alkotóvá válik. A vérbeli 

haikukölt�t a látott dolgok kifogás-

talan kiválasztása jellemzi. A  haiku 

egyetlen pillanat alatt megadja al-

kotójának a lehet�séget, hogy bele-

lásson a dolgok mélyébe. Így ezek a 

költemények megidézik azt is, amit 

szavakban nem lehet kifejezni.

A haiku nem akar szép lenni, noha 

legtöbbször az, hanem mondani akar 

valamit.

A  haiku annak a m�vészete, ami 

nincs, hiszen a sz�ken mért szavak kö-

rüli üresség éppen olyan fontos a hai-

kuban, mint a tussal festett festmények 

esetében a fehéren hagyott felület.

Minden ábrázolt dolog önmagá-

ban ott áll az üresség el�tt, felkelti 

fi gyelmünket, mivel különleges jelen-

t�ség�. A haiku lényegéhez hozzátar-

tozik a könnyedség, a hangsúlytalan-

ság és a tréfa is.

Maga a haiku szó japánul tréfálko-

zó költeményt jelent.

A haiku az évszak igéje. A haiku- 

összeállítások többnyire évszakok sze-

rinti rangsorolást jelentenek. A haiku 

legtöbbje nem több illanó természet-

sugallatnál, ám ez a költészet hatással 

van tudatunk rejtett rétegeire.

Az 5-7-5 szótagos forma egyet-

len hullámhoz hasonlít. Az érkez�, 

a  kiáradó és az újra visszatér� jelleg 

jellemzi.

A  haikukölt�k gondolkodásmód-

ja és technikája választott mesterük 

állandó vezetése alatt, hosszan tartó 

gyakorlással fejl�dik ki.

A  haikuról elmondhatjuk, hogy 

népköltészet. A  múltban és ma írt 
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számtalan haikuformában írt vers egy-

szer�en nem több mint tovaszálló, 

elb�völ� és dekoratív kép.

A  legjobb haikukölt�k m�veib�l a 

könnyedség, a  mértékletesség és az 

odafi gyelés üdít�, tiszta illata árad.

A haiku az ötsoros lírikus versb�l, 

a tankából (5-7-5-7-7 szótagszám) ke-

letkezett. Japánban, a  császári udvar-

ban már az els� évezred környékén 

költ�i versenyek voltak. Két költ� össz-

játékából keletkezett a válaszjáték. Eb-

ben az egyik költ� a tanka egyik vers-

szakát mondta, az úgynevezett hokkut 

(5-7-5 szótagszámmal), és erre kellett 

a másiknak 7-7 szótagszámú versben 

választ adnia. A XII. században ezekb�l 

a tankákból láncverseket alkottak.

A tucatnyi tankát magukban fogla-

ló költeményeket, az úgynevezett ren-

gákat, a  renga-összejövetelek alkal-

mából több kiváló költ� rögtönözte.

Japánban az els� költ�k legtöbbje 

pap volt, mint például Moritake.

T�le származik a híres költemény:

Virágot láttam,

mely ágához visszatért?

– Ah, egy lepke volt!

A japán haikuköltészet 

nagyjai

Macuo Basó (1644–1694)

Munkássága még most is a japán kul-

túra legéleter�sebb kifejezése, az élet, 

a  m�vészet és a szellemi sajátosság 

egységének megteremtésével.

Basó 20 éven át a zen, a  kínai 

és japán kultúra tanulmányozásának 

szentelte magát.

Zen mestere, Butcsó irányítása 

alatt lassan elérkezett a bels� megvi-

lágosodáshoz, és költészetét tekintve 

fokozatosan kifejl�dött benne a korá-

ra jellemz� versm�vészett�l teljesen 

független, sajátos látásmód.

Az új irányzatot kijelöl� költemé-

nye még komor:

A száraz ágon

ott kuporog a varjú

az �szi estben.

A  költemény széles kör� elisme-

rést aratott, a  tanítványok özönlöttek 

a mesterhez. Basó az egyszer� nép 

nyelvét tanította nekik.

A  szavak eredeti erejének vissza-

adása és kölcsönös összefüggések 

hangsúlyozása adja meg a vers szép-

ségét.

Tanítványainak el kellett sajátíta-

niuk a hangzás, a  ritmus és a tárgy 

választásának ezer fi nomságát.

„Vedd ezerszer ajkaidra a költe-

ményt – tanította Basó –, és ami 

fontos: ne azt mondd, ami szomorú, 

hanem mutass fel olyan dolgot, ami 

önmagában szomorú.”

A  versnek végül is villámcsapás-

szer�en kell létrejönnie, a gyors kép-

zelet és a fi nom árnyalatok közvetlen 

átérzése révén.

Basó verseiben a dolgok összefüg-

gését és azok kölcsönös visszhangját 

akarta érzékeltetni. Halála el�tt nyolc 

évvel keletkezett élete fordulópontjá-

nak tekintett haikuja. Ez tette világ-

hír�vé.

A vers megtéveszt�en egyszer�:

Öreg kerti tó!

béka ugrik a partról;

víz csobbanása.

Az öreg kerti tó a mélység érzetét, 

a  dolgok ismeretlen, kifejezhetetlen 

eredetét idézi fel. Csupán az él� pil-

lanat, a  mozgékony „most”, az ugró 

béka képes ezt a megfoghatatlant 
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számunkra hallhatóvá, érthet�vé ten-

ni – noha a történés jelentéktelennek 

t�nik.

Néhány Basó-haiku:

Lovamra d�lve

utazom; árnyékaink

megfagytak alul.

Magányos téli

táj; egy szín világában

a szél hangja szól.

Az els� gyönge

gyepen, mily felségesen

csillog a napfény.

Basó tanítványainak nem csupán 

a haiku technikáját tanította meg, ha-

nem mindenekel�tt a költészet megte-

remtéséhez szükséges szellemi adott-

ságot, és mindezt saját életmódjának 

példájával. Basó sokáig és messzire 

kóborolt Japánon keresztül. Széllel 

és felh�kkel feleselve ment világgá, 

nagyon nagy nélkülözésben. Útközben 

halt meg, egy hideg téli napon.

Basó költ�i elvei a mai napig érvé-

nyesek, és népszer�sége semmit sem 

csökkent.

A másik nagy haikukölt�, Buszon 

(1715–1783) mindenben jártas m�-

vész, korának egyik leghíresebb fes-

t�je is volt.

Érzékeny, csalhatatlan megfi gyel�, 

aki zavartalanul élvezi a látottakat és 

megfi gyeléseinek megfogalmazását. 

Természetmegfi gyelése olyan inten-

zív, hogy költeményeib�l felszabadító 

er� árad.

Életér�l nem sokat tudunk.

Hosszú gyakorlás után írt legszebb 

haikui bizonyítják, hogy közvetlenül 

megtalálta a dolgok lényegét, és té-

maválasztásával, hangvételével beha-

tolt a gondolat és érzelem öntudati 

rétege alá.

Néhány Buszon-haiku:

Tetter�s hangya

feketén rajzolódik

a fehér rózsán.

Öröm szememnek!

kedvesem legyez�je

oly tiszta fehér.

Téli erd�ben

baltám csapása nyomán

fa illata száll.

Egyre csak szánt, szánt –

a nem mozduló felh�

sincsen már többé.

Hatalmas zápor;

verebek kapaszkodnak

a kalászokba.

Issza (1763–1827) a haiku költészet-

be teljesen új elemet hozott.

Versei nem bölcselked� hangvétel-

�ek, nem kulturáltak. Az � haikui az 

emberr�l szólnak, és annak mindennapi 

életér�l, ahogy otthon él, szántóföldjén 

dolgozik. És sokszor magáról Isszáról.

A költ� rokonságban érezte magát 

a kicsiny, védtelen állatokkal: a  bé-

kákkal, csigákkal, a  verebekkel és 

a legyekkel. Issza parasztfi ú volt, és 

meggy�z�déses buddhista.

Haikuk Isszától:

Ne bántsd a legyet!

el�tted dörzsöli a 

kezét és lábát.

A fát kivágják;

a madarak nem tudják –

�k fészket raknak.

Kövér csigácska;

te is mászod a Fujit,

csak lassan, lassan.
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Magányos e sír,

de az ökörszemecske

az mindig ott van.

Egyedül vagyok, –

mondtam. Könyvébe írta.

Jéghideg éjjel.

Siki (1867–1902) nagyon m�velt, 

meglehet�sen kritikus költ�. Hatást 

gyakorolt rá az európai impresszionis-

ta festészet, de a szimbolisták is.

Siki versei egyszer�ek, képekben 

gazdagok, er�teljesek, de hidegen 

fénylenek. Megfi gyelése és átélése in-

tenzív.

Haikui gyakran a világmindenség 

hangjai. Nagy szegénységben lakott 

Tokióban, és rövid ideig élt.

Haikuk Sikit�l:

Az �szi szelek

fújnak, élünk, s egymásra

nézünk, te meg én.

Vadul táncolnak

az elhagyott csónakon

a jégszemecskék.

Kóbor macska ül

a téli kertben, s egy kis

tócsát hagy hátra.

Tizenegy lovag,

metsz� hóviharon át;

egy sem néz széjjel.

Pókra tapostam;

mily magányos és hideg

lett t�le estém!

Szepes Erika

Horváth Ödön 
kelet-nyugati haikui

Filozófi ai mélységekben jár és egyút-

tal a haiku hulló levél könnyedség� 

és kicsinység� versformájával – és 

egyben m�fajával – játszik a már cí-

mében is kett�s bölcsességet rejt� 

kötet. A  cím Proust nagy m�vének 

(magyar) címével „vitázik”: Az elt�nt 

id� nyomában Horváth Ödönnél örök 

id�vé változik. Az id� illanékonysága, 

illetve elvont örökkévalósága a nyu-

gati és a keleti bölcseletek jelent�s 

részének lényegi különbsége: az európai ember számára az elmúlt id� elt�nik, 

visszahozhatatlan, megismételhetetlen mind egyéni létünkben, mind az embe-

riség teljes történelmében. A keleti fi lozófi ák legtöbbjében – így a japán haiku 

hátterét nyújtó buddhizmusban és a taóban is – az id� örök, mert körben forog, 

körforgása önmagába visszatérés, és jóllehet ez az örök id� is tagolt, a körfor-
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gást éppen ezeknek a szegmenseknek a ritmikus visszatérése adja. A termé-

szet persze a nyugati ember számára is önmagába visszatér� jelleg�, de ebben 

a körforgásban csak a természet újul meg, az ember, amiként megszületik, úgy 

meg is hal. A különbséget már Homérosz is megénekeli: az idézet negyedik 

sora vonatkozik az emberre.

Olyan az emberi nem, valamint a levél a faágon.

Földre zilálja a szél, de megint új sarja rügyedzik

A viruló erd�n, ha közelg a tavasz fuvalása,

Így pusztul az egyik fajzat, s más lép a helyébe.

Kelet és Nyugat gondolati rokonságát és különbségét Horváth Ödön már 

ezzel a cím-telitalálattal lényegretör�en megragadta.

A haiku mindig természeti kép, meg kell jelölnie, melyik évszakról szól, ezért 

szerepel benne ún. évszakszó. E tulajdonságánál fogva rendkívül alkalmas arra, 

hogy naptár-sorozatokat állítsanak össze a kis strófákból; megtették ezt már a 

japánok is. A magyar költészetben pedig mára egész divatja lett a haiku-nap-

táraknak, amelyek annyi részb�l állhatnak, ahány részre kívánják tagolni a kör-

bejáró évet: évszakokra, hónapokra, hetekre, napokra. Horváth Ödön hónapos 

bontásában egy-egy hónap megközelít�en azonos számú haikut kap. Már a 

január második miniat�rjében – hiszen ezek a kis természeti képek mind-mind 

miniat�r festmények – elhangzik az egész kötet egyik kulcs-sora: „emberek nél-

kül”. Valóban ritka az ember ebben a csöndes, elmélked� világban, de ha meg-

jelenik – és ez ismét fontos európai sajátság! – mindig munkavégzés közben 

(hólapátoló, a disznóölést jelz� sivító malac, pásztor, fej�lány – és így tovább, a 

munkák hónapos id�rendjében).

A  természet az európai ember számára az irodalom kezdetét�l a mun-

kavégzés helye: gondoljunk Akhilleusz pajzsának ábrázolásaira, Hésziodosz 

Munkák és napok cím� tankölteményére, Theokritosz idilljeinek pásztoraira, de 

rokonai ezek a képek a román kori katedrálisoktól kezdve a hónapok munkáit 

bemutató domborm�sorozatoknak (Benedetto Antelami pármai faragásai talán 

a legismertebbek), amelyek a katedrálisokon az Örökkévaló Úr örök idejének 

körforgását szimbolizálják. Rokonai Brueghel Évszakok-sorozatának is: mind-

ezek az alkotások az emberi halandóság szomorúságán túl az ember teremt� 

munkájának dicséretét is hirdetik.

A haiku m�faji követelménye még a második és harmadik sor közötti ellen-

tét, amelyet egy ún. hasítószó vezet be, és utána rendszerint valamilyen ellentét 

következik, ami csattanót hordoz. Horváth mestere az ilyen szellemes meglepe-

téseknek:

Téli szobában

csöndesen cserélgetjük

lélegzetünket.

Miniat�röket említettem: valóban olyan gyönyör�ségünkre szolgálnak ezek 

a kicsiny, 17 szótagos strófák, amilyen álmélkodó szeretettel nézegetjük egy 

kódex miniatúráit vagy egy fi ligrán elefántcsont-faragványt.


