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A titok vonzásában
Gondolatok a Rejt�zköd� tó cím� haiku-kötet kapcsán

Titok rejlik már a címben 

is, nemcsak a „rejt�zkö-

dés” szó miatt, hanem 

a jelz�s szerkezet miatt: 

miért rejt�zködnék egy 

tó? De a válasz is rejtve 

marad, hiába olvassuk 

végig a kötet 234 hai-

kuját. Ennek oka nem-

csak a költ�k homály-

ra törekvése miatt van, 

hanem már magában a 

m�fajban (hiszen a haiku 

nemcsak 5-7-5 szótagos 

versforma, hanem m�-

faji kötöttségekkel bíró 

mini-költemény is).

Els� szinten a titkot a japán nyelv 

és a gondolkodásmód képszer� jel-

legében találhatjuk meg; a  látszólag 

egyszer�, gyönyör� tájképek közvet-

lenül hírt hoznak arról az évszak-

ról, amelyben születtek: a kötelez�en 

bennük foglalt kigó, az évszakszó 

mindenképpen jelzi, milyen termé-

szeti környezetben íródott a vers. (Az 

évszakszó elengedhetetlen volt: ezért 

váltak közkedveltté a haiku-naptárak; 

nálunk is a nyolcvanas évekt�l kez-

d�d�en.) Az évszakszón kívül még 

egy kötelez� kelléke van a haikunak: 

a hasítószó, a kiredzsi, ami ellentétet, 

tartalmi ellentmondást, meglepetést 

hordoz.

Ezeket az évszakokat a termé-

szetben fi gyeli meg a költ�, de az 

évszakban ábrázolt táj mögött mindig 

szimbolikus jelentés húzódik. A szim-

bolika eredete egyrészt maga a nyelv, 

másrészt a japán világkép, amelynek 

középpontjában az id�, ill. az id�tlen-

ség áll, és ebben az em-

ber mulandó élete, ami 

egyrészt kapcsolódik a 

természethez – az em-

ber is része a természet-

nek –, másrészt áthatja 

az embernek az a vágya, 

hogy úgy vegyen részt 

a természetben, hogy 

halála után valamilyen 

formában folytatódjék 

benne. Ez a szellemi-lel-

ki viaskodás az öröklé-

tért, mindenképpen leg-

fontosabb képzetköre a 

haiku-titoknak. Ha csak 

néhány gyakori szimbó-

lumot idézünk fel a maga megfejté-

sével, világossá válhat, milyen típusú 

szimbólumképzésr�l van szó: olyan-

ról, amelyben a szimbólumkör tagjai 

mindig ugyanazt jelentik.

a feny� és a kócsag: a hosszú élet

a harmatcsepp és a hullám habja: 

a mulandóság, a tünékenység

az ég felé repül� vadlúd: a  szerelmi 

bánat

a kabóca hangja: a magány

a telihold: a létben önmagát hiányta-

lanul megismer�, a küls� világgal 

tökéletes harmóniát kialakító em-

beri tudatosság

utazás: a  világon való átkelés zen- 

buddhista eszménye

erdei feny�fa: együttlét, a hosszú élet 

és a tiszta béke

jáde-szelence: az öregség és a halál 

lakik benne, nem szabad felnyitni 

(párhuzam a Pandóra szelencéje 

görög mítosszal)

Rejt�zköd� tó, Napkút, 

Budapest, 2015
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krokodil: csodatév� állat, arctalan, 

ezért kígyó vagy cápa is lehet

tenger hullámának országa: túlvilág, 

halál

valakivel ételen és italon osztozni: 

két ember mágikus viszonyba lép 

egymással

tükör: segítségével szabadítják ki 

Amaterasut, a  napistenn�t a fog-

ságból, ami lehet napfogyatkozás 

vagy csupán közönséges este

sárga forrás országa: alvilág, halottak 

birodalma

homály: alvilág

vízcseppek: bennük mossa Idzanagi 

istenn� a szemét, bel�lük lesznek 

a Hold és az Éj csillagai

nádas síkság országa: emberek or-

szága

a magasságos ég síkja: az istenek 

hazája

hímszarvas patájának repedései: jós-

jelek

sziklakemény, madárröpt� kuna-

fa-csónak vagy égi madárcsónak: 

a  holtak lelkei utaznak rajta a 

Napba

kagylóleány: istenn�, kagylójának po-

ra mint anyatej feléleszti a holtat

kard: élén ereszkednek le az istenek 

a földre

Ezek a képek töltik ki a régi és ré-

gebbi haikuk világát – az elemzend� 

kötet költeményei modernek: a  20. 

században, némelyikük már a 21-ik-

ben keletkezett. Izgalmas megfi gyel-

ni, mennyiben �rzik ezeket a hagyo-

mányokat, avagy mennyiben újítottak, 

tértek el t�lük.

A  modern haikuk jó részében a 

tradicionális szimbolika egyáltalán 

nem, vagy csak jelzésként él tovább. 

Általános érzelmeket, ki nem mondott 

vágyakat szólaltatnak meg:

Sina Fumiko verse:

Barackvirágok…

hátul választok széket –

jobban élvezem

A  fordító, Vihar Judit kommen-

tárja: „A  költ� és a virágzó lombok 

közötti távolság egyfajta vágyat fejez 

ki, amely még mélyebb benyomást 

képes nyújtani.” (31., az arab számok 

a továbbiakban is a kötet oldalszámait 

jelzik.)

Egy, a  régi haikuk szimbolikájára 

épül� miniat�r:

Háziköntösben

hétköznapi gondolat –

ó, barackvirág!

A fordító magyarázata: „A  legtöbb 

japán a barackfákon nyíló tömött, ró-

zsaszín virágok láttán a gyermekkorá-

ra asszociál. A  virágok önmagukban, 

a családon belüli – a kívülálló számára 

talán érthetetlen – megelégedettséget 

sugallják.” (53.)

E hegynek vize –

szól egy esti zarándok –

mily kristálytiszta!

A  magyarázat: „A  zarándok spiri-

tuá lis utazása a szent hegy természe-

tét is visszatükrözi. A  haiku valahon-

nan az emberi elme mélyér�l jöv� 

refl exiókból eredeztethet�.” (63.)

Más típusú a következ� haiku, 

amelyet kommentár nélkül nem ért-

hetünk:

A dobókockán

egyes szám: nagy piros pötty –

egy tavaszi hegy

Egyik fordítójának, Vihar Juditnak 

a kommentárja: „A japán dobókockán 

az 1-est a nemzeti lobogóra emlékez-

tet� nagy piros pötty jelenti, míg a 
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többi számot kis fekete pontok jelzik.” 

A haiku másik fordítása még titokza-

tosabb:

A dobókocka

tavaszi hegyre néz�

nagy piros szem.

(Bakos Ferenc)

Nincs mítosz, nincs igazi szimbo-

lizmus, egyszer�en az ismeret hiánya 

szüli a titokzatosságot (49.).

A haiku mai továbbfejl�dési lehe-

t�sége a szimbolikát, vallásos nézetet 

felváltó fi lozofi kus jelleg (nálunk is, 

legf�bb képvisel�je Fodor Ákos).

Tavaszi tájban

egymagam gerelyt dobok –

s megyek utána.

A  Rejt�zköd� tó ma már mély, 

bölcselked� gondolatok gy�jt�me-

dencéje, s  minthogy igényünk van 

a  titokzatosságra, könnyen jósolható 

a röpke kis m�faj hosszú továbbélése.

A kötet szerkezete. A japán m�-

veket válogató Kató Kóko és a két 

magyar fordító felmérhetetlenül nagy 

munkát végzett. A  japán szerkesz-

t� úgy válogatta meg haiku-anyagát, 

hogy azon keresztül egy-egy haiku-is-

kolát, haiku-irányzatot megismertes-

sen. Ha csak azt mutatja be, hogy a 

kötet 234 haikuját író költ�k mind-

egyike más-más iskolához tartozik, 

már ez is elképeszt�: 234 haiku-isko-

la! A kötet felépítése pedig komolyan 

átgondolt, jó koncepcióhoz igazodik: 

öt szinten mutat be minden m�vet:

1. az oldal tetején áll az eredeti 

japán haiku japán bet�kkel

2. alatta a szöveg fonetikus átírással

3. a haikuk kétféle magyar fordítá-

sa: Bakos Ferenc és Vihar Judit m�vei

4. magyarázó szószedet

5. kommentár a haikuk szimboli-

kájához.

Hatalmas munka volt ennek a 

gy�jteménynek ilyen példaszer� el-

készítése, és hatalmas munkát vég-

zett a két magyar fordító. Érdemes 

volt egymás mellé helyezni a kétféle 

fordításokat: Bakos Ferenc szövegei 

szögletesebbek, tagoltabbak, talán 

jobban közelítik is a japán mondat-

szerkesztést, Vihar Judit fordításai si-

mábbak, gördülékenyebbek, inkább 

közelítenek a magyar prozódiához. 

Ami megoldhatatlannak t�nik nem-

csak kett�jük számára, hanem álta-

lában a japán haiku fordítóinak, az a 

két nyelv grammatikai különbségeib�l 

adódik: a  japán er�teljesen nomi-

nális gondolkozású, azaz a f�nevek 

mell�l gyakran hiányoznak az igék 

(mondattanilag: az alanyok mell�l az 

állítmányok), a  magyar inkább kíván 

állítmányt a mondatba. A  nominális 

szerkesztés a japán gondolatvilághoz 

közel áll: az igétlenség id�tlenséget 

jelent, így a miniat�rök megtapadnak 

a pillanatban, megáll az id�, csak az 

örök jelen van.

Az európai gondolkodás számára 

ez idegenebb, s ha magyar költ� vagy 

fordító alkalmazza, amögött mindig sa-

játos világkép, egyedi fi lozófi a húzódik.

A  kötet kivitelezése mesteri: szép 

japános grafi ka fölött a kétféle bet�, 

kemény kötés, a  belívek nagyon jó 

min�ség� papíron, hibátlan tördelés-

sel valósítják meg a kötet szerkezeti 

ideáját.

A  kötet fordítói mindent elkövet-

tek, hogy ezeknek a gondolatoknak, 

élményeknek a közelébe kerüljünk, 

s  ha nem tudunk is megmerítkezni 

a Rejt�zköd� tóban, de legalább a 

felszíne fel�l megpróbáljuk kideríteni, 

mit rejt a mélye.

Szepes Erika


