
társadalom ❑ művészet I I kultúra a  1991/1-2  ❑ 30 dinár 

770503 0930 9 1 

J syІЃљ7osoљЇ  

YU ISSN 0503-0935 

i 



török attila 

KOANOK. HÁROM 
HÁIKU 

freškó, amiről 
se sár, se por: morzsalék 
koјzk: őszi csönd 

köszöriht kínkorallban 
csigaházfényű  magány 

koponyatető , 
máitírium 

kő  Matt madár 

heverj ki, hordd szét, 
mint hangyák eső  előtt, 
a nцorzsáimat 

kések bársonya, 
véráláfutásos ég, 
szemek, zsázsamag 

borjúszemékben 
holdpatak 



 

ÖT HAIKU 
(Böbének) 

hold: öntött ólom, 
szétsistergő  csillaggőz, 
fekete ezüst 

szerelemszögek, 
acéllemezbe foglalt 
apró gyémántok 

üvegtányéron 
a metszett gránit-tojás: 
napkelte néma 
tengeren 

keményre duzzad 
asszonyom illatától 
egy narancsgerezd 

héjatlan kagyló: 
örömre nyíló hüsa 
igazgyöngyöt rejt A szám illusztrátora Penovác Endre 



toszihiko és todzso izucu 

HAIKU, AZ EGZISZTENCIÁLIS ESEMÉNY 

1. A vakától a haiku  ig 

A haikut eredetileg hokkunak nevezték, ami annyit jelent, hogy egy renga, illetve láncvers els ő  
sora. Ez a haiku előfutára, az átmenet a vaka és ez utóbbi között. A haiku akkor született, amikor a 
láncvers első  sora önálló életet kezdett élni. 

A vaka egyébként egy 31 szótagból álló rímtelen vers, amelynél öt és hét szótagú sorok váltják 
egymást. A haiku egy vagy több 17 szótagú mondatból áll, amelynek bels ő  felépítése 5/7/5, és formáli-
san azonos egy vaka fels ő  versszakával. 

A haiku versforma jellegzetessége, hogy rendkívül rövid, és a nyelvi egység széls őséges lerövidíté-
se egy időtlen költő i-nyelvi síkot feltételez. A haikunál is a természet tölti be a legfontosabb szerepet, 
mind a természetes dolgok és események formájának, mind a kigo „évszakszó" tekintetében, mert ez 
utóbbi nélkülözhetetlen, hiányában a 17 szótagból álló költ ő i sík nem tarthat igényt árra, hogy haikunak 
nevezzék. 

A haiku és elődje között tehát sok a hasonlatosság, még ha formális is. Ámulattal szemléljük, hogy 
a külső  nyelvi forma évszázadokra nyúló, lassú fejl ődésével ellentétben a vaka és a haiku alakulásában 
drasztikus változáson ment át a bels ő  diszpozíció és konfiguráció. Még ámulatra méltóbb, hogy ez a 
drasztikus bels ő  fejlődés szabályszer űen és egyenes vonalban történt az eredeti strukturális keret kor-
látain belül, amely keret alapsémája évszázadokkal azel őtt a vaka m űvészetében alakult ki, amikor 
Teika Fudzsivara kidolgozta és bemutatta a kokoro (alkotó szubjektivitás) és a kotoba (szó) közötti 
rendkívüli kapcsolatot. Amikor a bels ő  fejlődés elérte a kidolgozás pozitív irányvételének végs ő  határát, 
átcsapott negatív irányba; negatívba olyan értelemben, hogy az egész alapterv szerves egészében 
mintha megfordult volna, aminek következtében az eredeti felépítési séma csak negatív értelemben 
maradt érintetlen. 

E strukturális fordulat oka iránti érdekl ődésünket mellőzve egy vagy két példával szeretnénk itt 
megvilágítani e jelenség provizórikus jellegét. Az usin (lélekkel, érzelemmel), a vaka egy alkotói stílu-
sának és a vaka-költő  alkotói magatartásának pozitív értéke a haikuban musinná (lélektelenül, érze-
lem nélkül) alakult. Egy másik példa: a jodzso (esztétikai teltség vagy esztétikummal való telítettség), a 
vaka esztétikai kulcsértéke a haiku területén ellentétébe, johakuba (üres vagy szabad tér) ment át. 
A jodzso egy szellemi állapot, amely pozitív módon érvényesül egy költő i síkon, egy nyelvi kifejezés sze-
mantikai többleteként. Ezzel szemben a johaku a még-nem-artikulált egész, egy nyelvi kifejezés üres 



háttere. A jodzso és a johaku mindig a vaka, illetve a haiku lényeges esztétikai értékeit képviseli. 
Kortárs irodalomkritikusok és -szakért ők gyakran azzal magyarázzák ezt apozitív—negatív for-

dulatot, hogy a középkori m űvészetekben és a m űvészi gondolkodásmódban „drasztikus változás állt 
be azzal, hogy a mu, illetve a semmi vagy a negativitás sz ű rőjén mentek át". 

A vakánál a külső  villág mindenékelőtt a természet, amelyet els ősorban szemantikai „evokálóként" 
vagy rezonátorként élelmeznek, és egyike a költ ő i — nyelvi sík legfontosabb tényez ő inek, Valójában 
csupán meghosszabbítása a bels ő  tagolásnak, illetve az elképzeléseknek és fogalmaknak. Még a „ter-
mészetábrázolás" speciális kés őbbi formájában sem er ősíti meg a tény, hogy a természet küls ő leg 
felismerés-objektumként szerepel, szükségszer űen alátámasztva a nézetet, miszerint a vakában adott 
nagyságot képvisel, amely a felismerend ő  szubjektumtól teljesen függetlenül létezik. A felismerend ő  
tevékenység ebben a kontextusban nem más, mint az artikuláció bels ő  tevékenységének meghosszab-
bítása. A természet a vaka világában végs ősoron egy artikulációs tér három kiterjedése: szemantikai, 
felismerési és kontemplatív jelent őséggel. 

A haikunál a természetnek — természeti dolgoknak és eseményeknek — ezzel ellentétben objektív 
ténylegességet tulajdonítanak az empirikus valóság kell ős közepén, amibő l azonban nem szabad arra 
következtetni, hogy a haiku a természet tisztán objektív leírása, amely a konkrét, empirikus valóságot 
ábrázolja. A természetet, amellyel a haiku-költ ő  alkotói tevékenységében szemben áll, és amelyhez 
viszonyulnia kell, inkább olyasminek tekintik, ami önmagában véve empirikus és objektív. Másszóval: 
a haiku alkotói tevékenységében a f ő  hangsúlyt a költő  tapasztalható valóságára helyezik, mert a költ ő  
dialektikus találkozásba bocsátkozik a természettel és az objektív küls ő  világgal. Es a költő  természettel 
szemben tapasztalható valóságának szükségszer űen előfeltétele, hogy ezt a természetet objektív szo-
lidsággal kívül feltételezzük, mintha ontologikusan a szubjektumtól teljesen független nagyság lenne. 

2. Hai -i, avagy a haiku lelke 

Mivel a haiku legkiemelked őbb és leglényegesebb ismertet őjelének, amely a vakától és a rengától 
megkülönbözteti, az alkotó szubjektum alkotói tevékenységében a küls ő  világgal való rendkívüli dia-
lektikus találkozása látszik, a haiku elemzését ezzel a rendkívüli szemponttal kezdjük. A fogalmat jelen-
tőségteljesen a hai-i (a haiku lelke) szakkifejezéssel jelöljük. 

Mint már említettük, a haiku mint 17 szótagos vers formailag a vaka fels ő  versszakára hasonlít, 
függetlenül attól, hogy minden haikunak tartalmaznia kell egy kigot (évszakszó). E követelmény csupasz 
teljesítésébő l mégsem lesz szükségszer űen haiku, ha a versb ő l, ami gyakori eset, hiányzik a haj-i. 

Egy 17 szótagból álló vers az 5/7/5-ös felosztással, de haj-1 nélkül, még akkor sem lesz haiku, ha 
van benne kigo (évszakszó); végs ő  esetben befejezetlen vakának tekinthet ő . Amitő l a haiku valóban 
haiku, nem a formális felépítése, hanem sokkal inkább a haiku lelke, a haj-i. 

Basó (aki általános meggy őződés szerint minden haiku-költő  közül a legnagyobb), aki a haiku el-
méletét a tökélyig kidolgozta, felszínre emelte a hai-it. Gondolatait a haj-i különleges kihangsúlyozásával 
fejlesztette, így e fogalom igen szilárdan beépült a haiku bels ő  felépítésébe és elméletébe, továbbá sok-
rétű  jelentőséggel és szerves flexibilitással ruházták fel. 

A hal-ivel szoros összefüggésben van még egy szakkifejezés: haigon (haikai-szó vagy a haiku 
-lélek szava). A hai-ira és haigonra vonatkozólag Doho Haltori, Basó egy jeles tanítványa meg ő rizte az 
utókornak Basó megjegyzését, amelynek értelme a következ ő : „Egy f űzfa a csendes tavaszi es őben" 
olyan téma, amely megfogalmazásából és tanalmából kifolyólag els ősorban a renga (láncvers) világába 
tartozik — a renga költ ő i szerkezeté a haikuval ellentétben a vakáéval azonos —, míg „egy holló, amely a 
rizsmező  iszapjában csigákra vadászik" a haikunak felel meg. 

Ebbő l a megjegyzésbő l könnyen levonhatnánk a következtetést, hogy a természeti leírásnál élés 
ellentét van a haiku és a vaka között, ami a témaválogatásban és a kifejezési módban nyilvánul meg. 
Elképzelhetnénk továbbá, hogy a természet, amilyen poétikusan a vaka-költ ők a témát felfogják, többé-
kevésbé elegáns, esztétikailag kultivált vagy költ ő ien nemesített modorban jelenik meg, míg a haikunál 
a természet leírása közel áll a profán, szinte vulgáris élethez. Basó megjegyzésének ilyen értelmezése 
talán nincs túl messze a valóságtól, ami a haiku és a vaka természeti leírásának küls ő  megnyilvánulásá-
ban tapasztalt ellentét elnagyolt vázlatát illeti. Mégis a haiku fundamentális bels ő  szerkezete félreértésé-
nek egyszer ű , de annál inkább veszélyes csapdájába vezethet bennünket. 

Az empirikus objektivitás és a profán pontosság ugyanis, amelyek éppen a haiku kifejezési módjára 
és témaválasztására jellemz őek, nem más, mint a haiku alkotói tevékenységének eredménye vagy 
nyilvánvaló hatása, összhangban bels ő  szerkezetének követelményeivel. Semmilyen módon sem utal-
nak a fő  tényezőre, amely a haiku tulajdonképpeni felépítését meghatározza, amely legbens őbb lényét 
és jellemét formálja. 

Partot emészt ő  
békés tengeri tisztás. 

tükre az ősznek 

Buszon Josza ezt a verset hozza fel példának arra, milyen sajnálatos módon „gyenge" lehet a haj-i 
(a haiku lelke), s ugyanakkor minden további nélkül, költő i szerkezete és természete alapján egy vaka 
felső  versszaka lehet, de semmi esetre sem haiku. 

Ebben a haikuban a természet leírása biztosan nem idealizált vagy sztereotip. Empirikus konkrétság 
van benne. Az „ őszi víztükör" és „a tenger partja" kifejezések pedig definitive nem tartoznak egyvaká-
hoz, mert a vaka szempontja szerint kissé túlságosan csiszolatlannak és profánnak t űnnek. Ráadásul 
ezek a kifejezések a mindennapi megszokottságuk és irodalmi újdonságuk miatt legalább részben hai-
gonnak vannak bélyegezve, amennyiben a vaka világában való alkalmazásuk még nem t űnik elcsépelt-
nek. Ezt a haikut mégis, noha esztétikailag több mint t ű rhető , nem tökéletes haikunak mutatják be, mert 
hiányzik belő le a hai-i, a haiku lelke. 
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A haj-i egyrészt arra a módra vonatkozik, ahogyan az alkotó szubjektum egzisztenciálisan bele-
mélyed a külső  világba, pontosabban a természetbe és emberi ügyekbe. Másrészt széls őségesen 
bonyolult, paradoxon és szerves módon vonatkozik a haiku rejtett bels ő  felépítésére annak egészében. 

Mivel a haj-1 ilymódon a haikuban az egyik főszerepet tölti be, joggal szemlélhetjük egész sornyi 
különböző  nézőpontból. Ezúttal különböző  kulcsfogalmak, például a fueki (állhatatosság, maradandó-
ság), a rjuko (futólagosság, múlandóság) és a fuga no makoto (az esztétikus alkotóiság becsülete-
sége) szempontjából fogunk vele foglalkozni. 

3. Az alany-tárgy kapcsolat dinamikája 

Foglalkozzunk kezdetnek a haj-i és a természet viszonyával, amely jellemz ő  a haikura. Ez ugyanis 
megmutatja majd a lényeges különbséget a vaka és a haiku között. 

Hogy az említett haiku miért tekinthet ő  hiányosnak a haj-i szempontjából, azzal magyarázható, hogy 
természetleírásában egyáltalán nem válik láthatóvá a felismer ő , alkotó alany és a természet dialektikus 
találkozásának dinamikus pillanata, noha maga a természetleírás inkább elegend ően objektív-leíró, mint 
szubjektív-expresszív. 

A haiku világában a természetet (és ugyanígy az emberi cselekvést) nem egyszer űen érzékelik, 
felismerik és leírják. A költőnek el kell „fognia" a dinamikus pillanatot és a természet közvetlenül ta-
pasztalható jelenlétét, mint egy érzéki-érzékelhet ő  drámát, amelyben az alkotó-felismer ő  alany egzisz-
tenciális egésze a küls ő  világgal találkozik. Az alany-tárgy találkozás minden eseménye egyszer s 
mindenkorra történik, csak egy pillanatig ta rt , egyszer s mindenkorra véget ér, és „elt űnik, anélkül, hogy 
nyomot hagyna maga után" a semmiben, a nem-érzékelhet ő , nem-artikulálható egészben. 

A haikut mindenekel őtt dinamikusnak kell tekinteni. A dinamikát ebben a kontextusban minden-
esetre nem szabad csupán mozgásnak tekinteni, amely a nem-mozgással ugyanabban az érzékelhet ő  
dimenzióban váltakozva helyettesíthet ő . A haiku dinamikája nemcsak a mulandóságon alapul, amely a 
külső  világban felismerhető , hanem a tapasztaló szubjektum mulandóságán is. Még precízebben kifejez-
ve: ez az a pillanat, amely a tapasztaló alany mulandóságának és a felismert tárgy mulandóságának futó 
találkozásakor van jelen. A találkozás pedig az érzékelhet ő  valóságban játszódik le, amely a semmi 
manifesztálódása nem artikulált egésszé, amely éppúgy a tapasztaló alany, mint az érzékelt tárgy forrá-
sa, és a kettő  pontosan ugyanolyan feltételek mellett az egész láthatóvá vált világ megjelenési formájá-
nak ugyanabban a szegmentumában aktív. Minden érzéki-érzékelhet ő  tárgy és esemény, éppúgy az ér-
zéki-érzékelhető , felismerő  alany, kivétel nélkül szükségszer űen és esszenciálisan mozgékony, dinami-
kus és funkcionális. 

A haiku világában a nem-mozgás aszó szoros értelmében csak a transzcendentális dimenzióban 
jelenik meg. 

Korhadó vén tó, 
békaugrás borzolja, 

vize megcsendül. 

s~ 



Ebben az ismert haikuban a semmi vagy a transzcendentális csend hátterén a legparányibb ter-
mészeti eseményt szemelték ki, hogy a haiku dinamikus pillanatának teljes súlyát viselje. 

A víz gyenge csengése, amelynek magában nincs a legcsekélyebb esztétikai jelent ősége sem, és 
esztetikailag nincs értelme sem, azáltal, hogy az érzékel ő-alkotó alany által felismerték, kiváltja az alany-
tárgy találkozást, amely létrehozza az örökös jelenlét egy metafizikai síkját. 

Ebbő l a példából kitűnik, hogy a haiku átfogó alkotói-felismer ő  tevékenysége megköveteli, hogy 
kevésbé a költő  esztétikai értelme, mint sokkal inkább az érzékel őképességének felfogó tevékenysége 
és intuitív felismerése teljesen átitatódjon ezzel a speciális észrevevéssel, ahogyan idéztük. 

Ebben a tekintetben a haiku figyelemre méltóan különbözik a vakától. Röviden: a vaka világa 
kokoroból (érzelem) és kotobából (szó) áll, míg a haiku a felismerő  alany és a külső  tárgy közötti 
dialektikus konfrontálódás eseménye. 

A haiku alkotói valóságában nem adódhat térköz, még egy hajszálnyi sem, a lelkiállapot és a 
felismerő-érzékel ő  aktus között. Másszóval: a lelkiállapot a legközvetlenebbül köt ődik az érzékelés fel-
ismerhető  aktusához, a szemantikai artikuláció bels ő  tevékenységének bárminem ű  közbelépése nélkül. 
A lelkiállapot, a szubjektivitás nem-artikulált egzisztenciális egésze — a semmivel teljesen azonosulva —
közvetlenül rátalál a tárgy nem-artikulált egzisztenciális valóságára, nevezetesen a hondzsora. 

Az alany és a tárgy közötti dialektikus hasonlóság magában véve megjelenít egy síkot, amely át 
van itatva az észlelés egy sajátos formájával. Az észlelés síkján az alany és a tárgy dialektikus hasonló-
ságának tapasztalható helyén a tárgy feltárja honjojót a pillanatnyi megjelenési képben, illetve egy spe-
ciális jelben (bi) önmagának minden lehetséges, korlátlan jele közül. 

Ez az a különleges bi, amely az alanyt mozgásba hozza. A bi által motiváltan az alany azonnal 
reagál, mert láthatóan aktiválja egyrészt a bi saját érzéki atrikulációja, másrészt ugyanannak a közvetlen 
felismerése. 

A jel (bi) dinamikus értelmezése és ugyanannak közvetlen, leíró kifejezése befejezi a haiku alkotói-
felismerő  „eseményének" egész folyamatát. Ez az egész folyamat csak akkor valósulhat meg eszményi 
módon, hatökéletes összhangban áll afuga no makotoval, „az esztétikus alkotóiság becsületességével". 

4. Fuga no makoto 

„Az esztétikus alkotóság becsületessége", a fuga no makoto, ahogyan Basó nevezi, az alkotó 
szubjektum emelked ően szerkesztett és esztétikusan színezett lelkiállapota. Ez a f ő  tényező , amely a 
haiku alkotó-felismerő  eseményének min őségét, értékét és annak esztétikai produktumát alapvet ően 
meghatározza —még a költő  alkotói tevékenységének id őszerű  lefolyása előtt. 

A fuga no makoto, az „esztétikus alkotóiság becsületessége", Basó szerint egybevág a „kozmikus 
alkotóiság becsületességével" (zoka no makoto). 

A természet alkotóságát gyakran úgy értelmezik, mint mu-i no i -t, ami annyit jelent, mint „tenni 
valamit anélkül, hogy bármit tennénk". Ez egy én nélküli vagy alany nélküli alkotás. 

Basó hangsúlyozza, hogy a költ ő  esztétikai — egzisztenciális észlelésének egybehangzónak és vég-
ső  soron identikusnak kellene lennie a természet alkotóiságának kozmikus észlelésével. A költ őnek sza-
kadatlanul és vágyakozva kellene törekednie esztétikus-egzisztenciális észlelése és a mu-i no i koz-
mikus-alkotóisága azonosulásának e legmagasabb céljára. Ily módon az „esztétikus alkotóiság becsü-
letességének" m űvészi lelkiállapota fundamentális forrástalajnak értékelhet ő , amely a napvilágra hoz 
minden esztétikai értéket, és amelyre a költ ő  egzisztenciális céltudatossággal törekszik. 

Ebben az értelemben a haiku is az „esztétikus úthoz" (geido) tartozik, annak egyik származéka-
ként. Maga Basó konstatálta: „szaigjo vakája, szogi rengája, szessu képei, Rikju team űvészete —
egyetlen fonal felismerhet ő  bennük, amely egymás mellé sorakoztatja őket." ,.Egyetlen fonal" alatt 
ebben az esetben a fuga no makotora, az „esztétikus alkotóiság becsületességére" való egzisztenciá-
lis törekvést értik. 

Amikor a „kozmikus alkotóság becsületességének" és az „esztétikus alkotóság becsületességé-
nek" síkja egybeolvad, és megalkotja az alkotói észlelés egzisztenciális-esztétikai síkját a természet 
magában és magáért esztétikai értéket ölt a költ ő  számára. 

Emiatt a költő  szemében, aki a fuga no makotora törekszik, „minden, ami elébe tárul, nem más, 
mint egy virág és minden, ami a gondolatait foglalkoztatja, nem más, mint a hold". 

Virág és hold, a természet empirikus megnyilvánulásai, amelyek a költ ő  érzékei és érzelmei útján 
tiszta felismeréstárgyakká válnak, itt esztétikai-egzisztenciális jelent őséget és értékmértéket kapnak, 
anélkül, hogy bármilyen változáson mentek volna át. A költ ő  empirikus felismerésének tiszta aktusa 
ugyanakkor magában foglalja az esztétikai felismerés aktusát is. 

Ebben az értelemben a haikuban kifejezett lelkiállapot közvetlenül és direkt összeköttetésben áll 
az érzékeléssel és észleléssel, míg a vakában a szemantikai artikuláció bels ő  tevékenysége az, ami 
visszavonhatatlanul összefügg a lelkiállapottal. 

A haikú-kifejezés egyszer űsége, profanitása, sőt vulgaritása —ellentétben a vaka esztétikai idealiz-
musának kultiváltságával — csak a haiku e szerkezeti keretében nyeri el egzisztenciális-esztétikai ta-
pasztalatként ezt a nagy jelent őséget. 

„Lelkiállapotát a kontemplatív szintjén tartva a költ őnek vissza kellene térnie tapasztalatvalóságá-
nak profanitásához." Nagy tévedés lenne Basó e híres figyelmeztetését olymódon értelmezni, hogy 
annak, amire a mondat első  fele utal, abszolút prioritás jár, míg a tapasztalatvalóság profanitását, amely-
rő l a második részben van szó, szükséges rossznak tartják, amely a kontemplatív „lélekmagasság" 
állapotát kíséri. A haiku szempontjából nézve ugyanis az, ami a lelkiállapot és a tapasztalatvalóság 
között létezik, nem ilyen egyoldalú kapcsolat. Ez sokkal inkább kölcsönös és váltakozó kapcsolat. A 
lelkiállapot „magasságát" csak a tapasztalható manifesztál ćdása bizonyítja szerkezetileg, illetve e spe-
ciális kontextusban a tapasztalatvalóság „profanitása" útján, amelyet a maga részér ő l a lelkiállapot 
pozitív és élénk módon valós érzéki-ézékelhet ő  valósággá mozdít elő . 



5. Fueki (maradandóság) és rjuko (mulandóság) 

A tapasztalatvalóság, amely a felismerő  alany és a felismert tárgy közötti érzéki-felismer ő  találko-
zásból konstituálódik, tulajdonképpen a rjuko dimenziója, ami a jelenségek mulandóságát jelenti. A 
rjuko egyike a kulcsfogalmaknak a Basó-féle haiku-elméletben. 

A jyukoval egy másik fogalom áll szoros összefüggésben: a fueki (maradandóság). A fueki di-
menziója a nem-tapasztalható id őtlenség. 

Feltétlenül ügyelni kell arra, hogy a fueki és rjuko, e fontos fogalompár, ugyanabban az id őben 
szisztematikus módon van alkalmazva a haiku mindkét különböz ő  szerkezeti aspektusában, nevezete-
sen az ontológiaiban és a stilisztikaiban. Ontológiai kontextusban a rjuko szó szerint azt jelenti: a jelen-
ségek mulandósága, a fueki pedig: nem-tapasztalható maradandóság. Stilisztikai kontextusban ezzel 
szemben az els ő  mulandó modernitást, a második egy szabványosított esztétikai normát jelent. 

Noha a fueki és a rjuko teljesen viszonylagos és egymást kiegészít ő  fogalmak, ez utóbbi a haiku 
felépítésében pozitív gyújtópontot tartalmaz. Más szóval: A központi gyújtópont saját ontológiai szem-
szögében a tapasztalat-felismerés-valóság jelenségeinek mulandóságára áll rá, nem annyira a numená-
lis, tehát érzék feletti és felfoghatatlan valóságra, a stilisztikai szemszögében pedig a mulandó moderni-
tásra és újdonságra, és nem annyira a szabványosított esztétikai maradandóságra. 

Amint azt mindjárt megmagyarázzuk, ez a nyilvánvaló prioritás, amely a haikuban a „mulandó-
ságnak" (rjuko) a „maradandósággal" (fueki) szemben kijár mind stilisztikai, mind ontológiai jelent ő -
ségben, mégis a kölcsönös kapcsolatok valóban bonyolult és elmosódó felépítésére szolgál. 

Mivel az ontológiai szemszög jelenti az alaphelyzetet, amelyre a stilisztikai épül, nézzük meg a 
fueki és rjuko fogalmakat ontológiai jelent őségük aspektusából. 

Amint már megállapítottuk, a fueki és a rjuko a kölcsönös függ őségben létezik: az egyik mint meta-
fizikai alap, a másik pedig mint annak megjelenési formája. Itt azt a legfontosabb megállapítani, hogy 
a haiku esztétikus alkotóisága ebben a szerkezetben szükségszer űen a fenomenális (rjuko) dimenziójá-
hoz tartozik, ami természetesen vonatkozik a természet független, spontán kibontakozására is, mivel a 
felismerhető  alkotói artikulációra való alkalmasságában mindkett ő  hasonló. 

A fenomenális ontólógiai-alkotói síkja a haiku-esemény esztéfi кcái-alkotói síkja. Ennek megfele-
lően a haiku nyelvi síkján a jelenségek mulandóságát (rjuko) arra ösztönzik, hogy pozitív formát öltsön, 
míg a metafizikai maradandóságnak (fueki) egy rejtett, negatív egzisztencia pozíciója jut mint hozzá 
illő  háttér. A haiku egész szerkezete mégis úgy van felépítve, hogy minél er ősebb kifejezésre jut a 
mulandóság pillanata, annál magasabb szint ű  és intenzív a nem-tapasztalható maradandóság (fueki) 
rejtett potenciálja. 

A haikuban a fenomenális mulandósága kifejezésének dinamikus intenzitása és élénksége valójá-
ban a gyújtópont a nem-artikulált egész mérhetetlensége negatív jelenlétére való beállításának közvet-
len módja, amellyel szemben a fenomenális nem jelent mást, mint a tovat űnő  mulandóság egy parányi 
részecskéjét. 

Vizsgáljuk meg most a stilisztikai aspektust. Az esztétikus alkotóiságnak mint teljes egésznek az 
alkotó alany egzisztenciális tevékenységével való egybevetése határozza meg a stilisztikai elvet, aminek 
következtében a haiku-kifejezés stílusának az egzisztenciális megjelenési forma dinamikus pillanata 
által kell lényegesen kiemelkednie: szakadatlanság, váltakozás, állhatatlanság, múlékonyság és átvál- 
tozás. 

A stilisztikai elvnek a felismerhető  idő  és felismerhető  tér dinamikus váltakozásával kell tökéletesen 
egybehangzóan és egyidej ű leg aktiválódnia. A haiku kontextusában a stilisztikai „modernitásnak" pon-
tosan a rjuko (felismerhet ő , egzisztenciális mulandóság) éhelmében vett „modernitásnak" kell lennie. 
A haikuban a kifejezés stilisztikai modernitása nem a stilisztikai szépítés formájának értelmében vett 
kellék, hanem sokkal inkább valami esszenciális, ami oly módon szavatolja az alkotói tevékenység 
igazságát, hogy szilárdan gyökerezik a haiku-költ ő  érzéki-érzékelhet ő  egzisztenciájában, amely töké-
letesen egybevág a valóság futó megjelenési formájával. 

Mivel Basó elmélete a fuekirő l és rjukóról a természet alkotósága és az ember esztétikus-eg-
zisztenciális alkotóisága közötti szerkezeti egybehangzóságon alapul, egyenként, egyformán autenti-
kusnak és igaznak minősíthető  a haiku-kifejezés stílusában fellelhet ő  történelmi kibontakozás (rjuko) 
számtalan stádiuma mindaddig, amíg az esztétikai megjelenési forma valódi kibontakozásának egy stá-
diumát alkotják. Úgy, ahogyan az esztétikai-egzisztenciális tapasztalat minden egysége visszavonhatat-
lanul véget ér, és pillanatról pillanatra elmúlik, úgy a haiku-kifejezés stilisztikai megjelenési formája is 
az idő  folyamán bontakozik ki. Egyikük sem sz űnik meg egyetlen pillanatra sem. A mulandóságnak ez 
a kibontakozása (rjuko), ez a modernitás maga a haiku, ahogyan stilisztikai értelemben érteni kell. 

A haiku elmélete itt érvényt és igazolást kap nyomatékos állításáért, hogy a „modernitás" a haiku 
stilisztikai aspektusának éltető  tényezője. 

Ezért Basó rjukó-elmélete mind a modernitás stilisztikai értelmében, mind a fenomenális mulandó-
ságának ontológiai éhelmében vett egzisztenciális és etikai szigorával együtt er őteljes ösztönzés arra, 
hogy a haikut raison d'étre-jével együtt a vakával szembenállónak tekintsük, ami viszont a fueki aspek-
tusát hangsúlyozza, amit a lelkiállapot, a nem-érzékelhet ő  szubjektivitás képvisel. 

6. Johaku (üres tér) és a haiku költő i „mezője" 

A haiku költő i síkja lényegében egy egzisztenciális felismerés-mércéj ű  sík, amelyben az alany —
tárgy találkozás dialektikus eseménye lejátszódik. Maga a felismerés-mércéj ű  egzisztenciális esemény 
pillanatról pillanatra folyamatosan hozza létre a haiku költ ő i síkját. A dialektikus találkozás konkrétan 
bekövetkező  történéseiben válnak realitássá az alany és a tárgy közötti megvilágító összhang megnyil-
vánulási formái. Mind az alkotói-felismer ő  alany, mind a felismert tárgy pillanatról pillanatra megnyitja 
a másik előtt megjelenési formáit azok korlátlan sokrét űségében és színességében. Az alkotó-felismer ő  
alany megjelenési formájának egy bizonyos aspektusa megvilágítja kint a felismert tárgy egy bizonyos 
speciális aspektusát, az pedig a maga részér ő l a magától megvilágosuló gyújtópontot a felismer ő  alany 
egy másik speciális aspektusára irányítja, és így tovább; és e megvilágító összhang fázisai alkotják az 



eseménynek potenciális költ ő i síkját. A felismerő  alany és a felismert tárgy tehát a két pólus, amely az 
érzékelhető , egzisztenciális esemény energia síkját létrehozza, amely megkísérli bemutatni a haiku nyel-
vi síkját annak centripetális dinamikájával. 

A haiku költő i síkján a pozitív nyelvi kifejezés központi dinamikája nyomatékkal utal a johaku (üres 
tér) létezésére, ami a természet és az emberi dolgok ki-nem-fejezett összessége az érzékelhet ő  időben 
és érzékelhető  térben, amelyek a kifejezés pozitív területét körülfogják, ugyanakkor utalnak a nem-arti-
kulált egész transzcendentális hátterére, amelyb ő l minden érzékelhet ő  tárgy és esemény manifesztá-
lódik, és amelybe visszatér, miután saját érzéki-érzékelhet ő  artikulációját újra feloldja. 

Ezzel kapcsolatban szeretnénk a vaka jodzsoját felidézni. A jodzso az esztétikai teltség, amely egy 
pozitív nyelvi kifejezés dimenziójában kedvez ő  módon aktualizálódik. Ahogyan az elképzelések és fogal-
mak szemantikai, asszociatív kapcsolata centrifugálisan ki szélesedik, az esztétikai teltség növeli rezo-
nanciáját akár a víz, amely szétárad a szemantikus asszociációháló minden irányában, amilyen messzi-
re csak elér az érzékelhet ő-szemantikai artikuláció, amíg el nem éri a kozmikus kiterjedés legszéls ő  
lehetséges határát. 

Ilyen értelemben az esztétikai teljesség, a jodzso teljesen összeolvad a vaka nyelvi síkjával, együtt 
teljesednek ki, egymásba lebegnek, és kölcsönösen visszhangot keltenek egymásban. A vaka esetében 
a végtelenség, a nem-tudható a szemantikus síknak még ugyanabban a dimenziójában, ugyanabban a 
kiterjedésében feltételezhet ő , noha az esztétikai-szemantikus artikuláció lehet őségének túloldalán ma-
rad. 

A jodzsoval ellentétben a haiku johakuja negatív módon létezik üres térként, amely a pozitív nyelvi 
kifejezést körülveszi, és ezáltal a jelenségek ki-nem-fejezett összességének maradványaira és a nem-
érzékelhető  egész transzcendentális dimenziójára utal. Eszerint ebben a speciális esetben a nem-érzé-
kelhető  egészet, a nem-tudhatót nem a szemantikus artikuláció horizontális kiterjedésében kell keresni, 
hanem ontológiailag egy teljesen más dimenzióban fészkel. Ennek megfelel ően a jelenlétére csupán 
az érzékelhető  artikuláció teljes hiánya utal. 

A haiku nyelvi síkja lényegében inkább centripetális, mint centrifugális. Ez jeleníti meg egy speciáli-
san érzékelhet ő  a гtikuláció dinamikus gyújtópontját. Az érzékelhet ően a гtikulált kimagaslik a johaku, 
az üres tér negativitásának potenciális feszültségéb ő l. 

Ha szemantikai térnek tekintjük a haiku és a vaka költ ő i síkjait, a vakát azonos alakú és homogén 
térként ábrázolhatjuk, amely átitatódik pozitív „formákkal", elképzelésekkel és fogalmakkal, melyek 
nem hagynak üres teret, míg a haiku olyan térként ábrázolható, amely egy érzékelhet ő  esemény pozitív 
„formájának" egyetlenegy foltját tartalmazza. A pozitív „forma" egyetlen foltja mágikus jelent őséget 
tartalmaz, amelytő l egy üres tér johakuvá, „üres térré" változik, amely át van itatva potenciális feszült-
séggel, amely a nem-artikulált egészre utal és azáltal támogatást nyer. 

Ezt a tanulmányt reprezentatív vaka- és haiku-fordításokkal szeretnénk befejezni, mindkét ágazat-
ból kettővel, azzal a reménnyel, hogy a fordításból kissé világosabbá válik az ellentét, amely a két japán 
versforma között fennáll. 

vaka 1: 
Mágányos szarvas 

kutatja útját bércén 
az őszi hegynek, 
szomorú avar ő rzi 

a kövek zöld moháját. 

vaka 2: 
Lenge tavaszi 

nap lágy sugarainál 
megbékül a szív. 

Szüntelenül hullnak szirmai 
a cseresznyevirágnak. 

haiku 1: 
Csend...! Sziklát porlaszt 

a kabocák végtelen 
cirpelése... 

haiku 2: 
Zord hullámverés! 

Szado felé feszül fel 
az ég folyama... 

Fordította Pálics Márta 
A verseket Papp p Tibor költötte át 



macuo basó (1644-1694) * 

KÉT HAIKU 

Öreg tócsába 
levelibéka ugrik. 
Csöndes csobbanás. 

Villámot látni 
s nem gondolni: az élet 
csak egy villanás - 

Fordította Török Attila 

gucsi buszon  (17 16  -1783) 

HÉT HAIKU 

Mustárvirágok. 
A sötétlő  tengeren 
nem látni bálnát. 

Fehér szilvafa: 
ágai között fordul 
reggelbe az éj. 

Körtefa szirma 
hull - egy asszony holdfényben 
levelet olvas. 

Tavaszi eső  
zuhog. Fönn a háztetőn 
rongybaba ázik. 

Tálban tiszta víz: 
vésőjét hűti benne 
a kőfaragó. 

Mélyülő  sötét - 
alszik az egész falu. 
Hulló víz zaja. 

Te elmész, de én 
itt maradok. Ez fölér 
két lombhullással. 

Fordította Török Attila 



kobajasi issza 

Létezéšemmel 
már jelen vagyok ebben 
a hóesésben. 

Cseresznyevjr Q?. 
Ezen a tájon még a 
fű  is kivirul. 

Mikor a szilva- 
fa kivirágzik, megfagy 
a pokol tüze. 

Hemzsegő  legyek -
mi után kutattok e 
ráncos kezeken. 

Paraszt az úton -
retekkel a kezében 
mutat jó irányt. 

Bambuszerdőben 
bolygok; ha fölkél a hold, 
otthonra lelek. 

Harmat száll alá -
csöppenként gyűlik össze. 
Jó ez a világ. 

Hol ember él, ott 
Buddha és légy egyaránt 
megtalálható. 

Varjú billeg a 
csupasz ugaron - lehet, 
föltörni készül. 

Azzal hogy vagyok, 
már jelen vagyok 
ebben a hóesében. 

Cseresznyevirágok? 
No ne! Errefelé 
még a fű  is virágzik. 

Mikor a szilvafa 
virágzik, a pokol tüze 
megdermed. 

Hemzsegő  legyek, 
mi után kutattok 
e ráncos kezeken. 

Egy paraszt 
retekkel a kezében 
mutatja az utat. 

Bambusz közt bolyongok -
de mikor felsüt a hold 
otthonra lelek. 

Igencsak jó világ: 
harmat csöpög 
egy csepp két csepp. 

Ahol emberek élnek 
megtalálni ott a legyeket 
s meg a buddhákat is. 

Varjú billeg 
a csupasz földeken - 
ki tudja, talán műveli. 

A bogaraktól 
kértem éji szállást, 
úgy aludtam el. 

Első  kabóca - 
nem kímél az élet, nem. 
Jaj, kíméletlen. 

A lótuszokat 
sáros földbe szántják. 
Milyen világ ez? 

Gуöngyöző  harmat- 
cseppek -csillog a sátán 
ezernyi magva. 

Te kicsiny tücsök - 
vigyázd meg síromat jól, 
ha útra kelek. 

Első  fénybogár -  
nііёгt húzódsz el tő lem, 
én vagyok, Issa. 

Ne feledd; pokol, 
min járunk, s virágokra 
nézünk szüntelen. 

Komiszul bántak 
velem; legyem s bolhám van 
csalt - alkonyodik. 

Milyen hideg van . 
Túlélek mindent, mindent. 
Dermed a lélek. 

Zanies Csaba /Bozsik Péter fordítása 

A föld bogaraitól 
kértem szállást 
- úgy aludtam. 

Az első  kabóca. 
Kegyetlen az élet, 
jaj, de kegyetlen. 

A lótuszvirágokat 
a sáros földbe szántják. 
Micsoda világ ez? 

Harmatcseppek -
csjllog a pokolnak 
ezernyi magva. 

Ha majd a hosszú útra kelek 
vigyázd a síromat jól 
te kis tücsök. 

Fénybogár, te első , 
ne húzódj vissza, 
én vagyok, barátod, lssa. 

Sose feledd. 
Poklokon lépdelünk 
s a virágokra nézünk szüntelen. 

Komiszul bántak énvelem, 
csalt bolhám van  és legyem 
- lezárul az este. 

Mindent mindent 
túlélek - 
megdermed a lélek. 

Fordította Zanies Csaba 

A fordító jegyzete 

Talán meglepб , hogy egy klasszikus költi ese-
tében eltérek a haiku versek formai „vezérelvé-
tб l", az 5-7-5-ös soronkénti szótagelosztástól, a 
köztudatba vésödött formától, ami által felismerni 
véljük a „velős, csattanós , formailag is tömör", 
kötött versformát. 

Hogy a japán költészetben milyen ritmikai, eset-
leg jelentésgazdagító, gondolattömörítő  szerepe 
van, nem tudom. A magyar nyelvben igazi fontos= 
ságát, némi formah űségtб l eltekintve, nem érzem. 
Nem érezte fontosnak a számomra közvetít đül 
szolgáló angol fordítás sem, amely egy angol-
szász és egy japán költб  közös munkája. 

És nem érzem a haiku lényegi jegyének sem. 
Sokkal inkább a képek tisztaságát, egyetemes köz-
érthetőségét , stilizálatlanságát ... valamint azok —
szúk — térbeli elosztását . Olyan elosztását, amely 
lehetővé teszi a két-három kép kölcsönhatását, 
természetes jelentésgazdaságának minél telje-
sebb kibontakozását (a szimbolikus jelentések 
egy részéről, a japán hagyományt kevéssé ismer-
ve, le kell mondanunk). 

Végeredményben akkor mi is számomra a hai-
ku? —kérdezhetnénk. Mindenekel бtt egy nem 
mindennapi , kicsit tartбzkodбan élve a kifejezés-
sel, „misztikus" pillanat. 

Személyes és személytelen, szubjektum és ob-
jektív univerzum külső  és belső  találkozási pontja. 

Nevezhetnénk létélménynek, az idétlen kozmi-
kus princípumoknak a személyes tapasztalatban, 
figyelő  szemléletben történб  megtestesülésnek. 
Úgyhogy nincs ettő l személytelenebb, a személyi-
séget teljesebben feloldó, s nincs ettől személye-
sebben megélt , gyakran megszenvedett pillanat; 
egy-két, látszólag igénytelen de er őteljes kép 
ügyes elhelyezésével, mondatritmussal, egy só-
hajjal, fintorral, nevető  rácsodálkozással, három 
sorban újrateremtve. 

Zanin Csaba 



pető  tóth károly 
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— Mester, hogyan találhatok meg egy 
tűt a szénakazalban? 
— Tedd tűvé a szénakazlat — válaszolt 
a Mester. 

• 
— Mester, mire jó a beszéd? 
— A levegő  megy át legkönnyebben a 
rostán, mégsem tudsz levegőt rostálni. 

Beszéd sok lyukból 
fúj. Gyógyít, sebez. A csend 
egylyukú rosta. 

— Mester, mi az id ő? 
— Felhő  a Nap előtt. 

Homokórában, 
mindkettő  egymagában. 
Esik az eső . 

• 
— Mester, mi a történelem éhelme? 
— A palotának csak egy kapuja van, 
de sok az ő re. 

Ami császáré: 
Istené. Mi Istené: 
nem a császáré. 

• 
Egyszer egy lezüllött, mindenhon-

nan kiebrudalt szerzetes érkezett a 
Mesterhez. 

— Mester, sokat hallottam tanításaid-
ról — szólította meg a Mestert. 

A Mester első  pillantásra fölmérte, 
hogy a szerzetes nem alkalmas a leg-
egyszerűbb tanítás befogadására sem, 
ezért így szólt: 

— Hallottam rólad . Huszonkét mes-
ternél jártál s mindegyiket otthagytad, 
mert mindegyiknél kudarcot vallottál. 
Én sem segíthetek rajtad. 

— Mester , rajtam már csak a csoda 
segíthet , és te képes vagy a csodára. 
— Jól van , gyere velem — mondta a 
Mester, és behívta a szobájába. 

A Mester elővett öt liter bort és két 
poharat. Asztalhoz ültek. A Mester töl-
tött magának , koccintott a szerzetes 
üres poharával és ivott. Mindez hu-
szonháromszor történt ugyanígy, mire 
elfogyott a bor. A Mester ezután ájultan 
fordult le a székrő l. A szerzetes ágyba 
fektette , betakarta és maga is nyugo-
vóra tért. 

Másnap a Mester egész nap falfehér 
arccal és szótlanul járkált a kertben. A 
szerzetes alkonyat felé odamerészke-
dett a Mesterhez, s így szólt: 

— Mester, tegnap csodát tettél s 
megvilágosodott az elmém. 

— Miféle tegnapról beszélsz. Mindig 
ma van, sőt mindig egyetlen és ugyan-
az a pillanat . A káprázatot tartod meg-
világosodásnak . Ha nálam is kudarcot 
vallottál volna, akkor világosodtál volna 
meg. Bízom benne, hogy azért tudtam 
egy kicsit segíteni neked — válaszolta 
a Mester , és faképnél hagyta a szerze-
test. 

Szabdalja szívem 
a mámor éber kése. 
A szó nem minden. 

• 
Midőn a Mester és a tanítvány hossza-
san hallgattak , egyszer csak a tanít-
vány így kiáltott föl: 
— Mester, mi ez?! 
— Tartsd a szád! — válaszolt a Mester. 

Egyetlen dallam. 
Tízezerlyukú sípon 
csendedet hallom. 

• 
— Mester, mire gondolok most? 
— Nem — hangzik a válasz. 

Kérdésed síiket. 
Várad ii еs kiáltás. 
Porlepte visszhang. 

• 
— Mester , hallgatlak? 
— Jó, akkor beszélj! 
— De mester, ha én beszélek, akkor 
nem hallak téged! 
— Jó, akkor ne beszélj és ne hallgass! 

Fül nem lát. Szem nem hall. 
Szem nem lát. Fül nem hall . 
Vágyni vágysz, bolond? 

• 
Egyszer egy tanítvány érkezett a mes-
terhez. 
— A mestert keresem — szólt. 
— Ha megtaláltad, gyere vissza 
mondta a mester, és meghajolván 
tanítvány előtt, becsukta a kaput. 

Nem te keresed. 
Nem te találod. Álmod 
túlpartra sodor. 

A Mester már három napja semmi 
táplálékot nem vett magához, mikor 
délben az egyik szerzetes így szólt 
hozzá: 

— Mester, harmadnapja nem eszel, 
és már három napja az esti tanításod 
is elmarad. Mondd, mi végbő l éhezel, 
s m!ért fosztasz meg bennünket böl-
csességed fényétő l? 

A Mester megcsókolta a földet, majd 
meghajolt mind a négy égtáj felé, s 
aztán hanyattfeküdt a földön és be-
csukta a szemét. 

Az esti tanításra , bár nemigen re- 
ménykedett benne senki, az összes 
szerzetes megjelent. A terem közepén 
egy hatalmas asztal állt megrakva min-
denféle földi jóval. A Mester azonban 
késett. Egy óra leteltével a szerzetesek 
nem győzvén tüdőztetni étvágyukat, 
mohón nekiestek az ételnek. Ebben a 
pillanatban belépett a Mester, és így 
kiáltott: 

— Hét! 
A szerzetesek szégyenkezve a he-

lyükre vonultak. A Mester asztalhoz ült 
és jóízűen megvacsorázott, majd a 
maradékot lesöpörvén az asztalról, szó 
nélkül távozott. 

Nem a távozás. 
A nyolcadik nap a fény. 
Ez a folytatás. 

— Mester, mitől van legtávolabb az 
ember? 
— Ugyanattól. 
— Mester, mihez van legközelebb az 
ember? 
— Ugyanahhoz. 
— Mester, hol van az ember? 
— Ugyanott. 

Sehonnan soha. 
Sehová soha. Sehol, 
soha. Mindenütt. 

Airun egyszer messzire elbarangolt 
a kolostortól, és egy tengerszemhez 
ért. A tó tükrében egy gyönyör űsége-
sen szép lány fésülte a haját . Airunt 
megpillantván így kérdezte: 

— Szép vagyok? 
Airun becsukta a szemét. 
— És most? — kérdezte a lány. 
Airun kinyitotta a szemét. Ebben a 

pillanatban megkondult a kolostor reg-
geli meditációra hívó gongja. Airun föl-
kelt ágyából és a zen-doba ment a töb-
bi szerzetessel. 

Szép vagy. Nem vagy szép. 
Szavak ezek. Csak szavak. 
Ölbe hullanak. 

— Mester, mi a Lét? 
— Semmi egyéb. 

Nevén nevezed. 
Megtalálod. Elveszted. 
Neveden nevez. 

a 
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sánta gábor majla sándor tompa gábor 

HÁROM HAIKU 
elhaló sóhaj 
megnyúlt árnyékban vérző  
hibiszkuszvirág 

hársfaillatú 
szélben vak denevérek 
tántorgó tánca 

holdtöltekor ha 
a vadludak röpte ék 
az égen ne lőj 

HAIKUK 
A költő  beteg, 
most nem létezik, halott, 
halait gondol. 

A harang csak állt. 
s most a csendtől kondult meg. 
Mozdulatlanul. 

Évekig néma 
volt. Vallatták: él-e még? 
Fejével intett. 

Megharagudott 
a könyv lustaságomért: 
becsípte kezem. 

Csendes a gyermek. 
Arca pír. Lázas, remeg. 
Sírna... Mosolyog. 

Arcom árnyéka 
a patak vizén... csobban. 
Megtermékenyült. 

Megállítottam 
az idő t. Örömében 
kattant egy kerék. 

NÉGY HAIKU 

folyosó . 

fel-alá járva 
kitartón csupán a kék 
csigák a tarkón 

együttélés 

légypiszok-gondod 
ne varrd az én nyakamba 
imádott uram 

zuhanás 

szédiilt csillagok 
áttetsző  néma tetők 
csak közelednek 

Ajándék 

gyanakvó kecske- 
bak szakállát simogat-
ják a csillagok 



bozsik péter 

CHONTHAFEYER 

- a vajdasági hai-kukákból 

 
Lerágott, fehér 
csontját kék ég vakítja 
vörös szemedbe. 

 
Bíbor csík választ 
el tő led - mocskos éjtő l 
a mocskos nappalt. 

varga imre 

HAIKUK EGY 
VÁZLATFÜZETBŐL 
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molcer mátyás 

1 
mindenki külön 
és egymást keresztezve 
először többször 

2 
mindenki együtt 
először utoljára 
és végleg külön 

3 
rajtam kívül és 
magamon belül a tér 
lényed belengi 

4 
dagadt megváltás 
a kretenizmus körbe-
fogó határán 

5 
oly korban élünk 
mely ránkhozta a szörnyet 
s gyűlölve félünk 

6 
álmod lombtalan 
terv szerint csupaszodtál 
csontig hontalan 

8 
november súlya 
nyirkos naplemente a 
tömegsír fölött 

9 
ha rád gondolok 
elviselhető  ha nem 
akkor csak nehéz 

10 
árván kuporog 
bennem a közös emlék 
nincs fény se sötét 

11 
a tenger most már 
mindig csak az északi 
a tenger te vagy 

12 
szabadon indul 
a vonal pók-útjára 
könnyedén hálóz 

 
Disznószarszagú 
utcák, zsíros humusz. Hull  
rá savas eső . 

 
Egyhelyben állasz. 
Köd szitál -álarcodról 
a bőrt lemarja. 

 
Csont és vér - ez cseng 
nevedbć3. Koncot dobtál 
elém, rossz donor. 

'90. október végén 

Lefelé is jó, 
fölfelé is jó, hiszen 
te úgysem mozdulsz. • 
Lefelé se menj 
meg fölfelé se. Maradj, 
hogy messzire érj. • 
Kutyaszar mellett 
ezüstpapírból gyűrött 
fenyőfadíszek. 
(lakótelep, 1988. január) • 
Amiben vagy: éld. 
Az idő  épp betölti. 
Hajnal vagy, ébredj! 
(1989. december 3.) • 
Tengerpart. A víz 
felő l szárazföld. A part 
felő l: csupa hullám. 
(1990. március 26.) • 
Tengerpart. Vízrő l 
nézve: nyugalom. Partról: 
hullámzás, mozgás. • 
A part  nem mozdul. 
De öröktő l fogva zeng, 
zúg benned a víz. • 
Közelítsz hozzám. 
A világ bennem érted 
nő , nő , növekszik. • 
A szem amit néz: 
teremti épp a rózsát 
valóságossá. 
(1990. március 26.) • 
Itt ez a kis gömb 
is épp olyan végtelen, 
mint az a nagy gömb. 
(A végtelen = minő ség.) • 
Matrózlépésben 
dülöng egy fiú s egy lány. 
(Itt megy a múltam). 
(1990. június 14.) • 
Sárga meg fehér 
fénypelyhek most a lámpák 
(szemüveg nélkül). 
(június 19.) • 
A lenyugvó nap 
fényében: repül őgép. 
Az első  csillag. 
(június 24.) 



— zsávolya zoltán 

MINTÁK A HAIKU - 
LÁNCOLATBÓL 

géczi jános 

(HAIKUK) 

 
mire lehull a 

hóra a hű  encián 
alkoholkék lesz 

 
darázs dönög az 

üres sörösüvegben 
makacsul nézem 

 
két cirmos fehér 

bimbó a citromgallyon 
melyik szakad le 

 
málnaszemsisak 

a sás hegyén az isten 
ilyen magányos 

 
harmatcsepp hintál 
a telefonkábelen 
most lehallgatnak 

zalán tibor 

HÉT HAIKU 

 
Tigrisek lépte 
Puhán és fenyegetőn 
Közeleg az éj 

 
A növénymadár 
Megtelik fénnyel - ma már 
Üres úthoz érsz 

 
Nád rajzolatja 
Vizet érint az alkony 
Szájában sírás 

 
Vetkezik reszket 
A temetői bodza 
Halottja hívja 

 
Akkor kiválik 
Görcsösen öleli a 
Hideg rácsokat 

 
A túlsó parton 
Ahogy áll és integet 
Esőcsepp árnya 

 
Cseresznyevirág 
Szirma pereg hajadra 
Szótlan indiilsz el 

1/1 
6, tágas utca! 

Átver tavaszi eső . 
Virágok úsznak. 

U2 
Országnyi ember 

krémmel keni be magát: 
Fabulónia. 

1/3 
Kisleány - látja - 

sudár nád ѕ uál meghajlik - 
a szélbe lépve. 

1/4 
Égbe mártott fák; 

növésük lefele tart. 
(Lombjuk föld alatt.) 

II/l 
Rézbőrű  álma: 

lázban úszik fenn a hold. - 
Betegség, ragály. 

I1/2 
Álmában halott 

fiát látja az anya. 
Inge fehérlik. 

III/1 
Sötét falakból 

szobát zár köréd sz éj. 
Napi koporsód. 

II1/2 
Szemrés az éjfél 

hullámzó, hideg falán. 
Behavaz fénnyel. 

IV/l 
Gondolatok raj - 

zanak szeretőd körül: 
lzzó sugárzás. 

IV/2 
Gondolat hurka 

kerít valóság-halat. - 
Emléke marad. 

IV/3 
Szétnyílik újra 

(emlék), anIi összezárt. - 
Harapófogó. 

V/1 
Vakon a lélek 

tükörbe mártja arcát; 
megvillan: „láttam!". 

V/2 
Csönd nyitja száját, 

s csukja is be azonnal: 
szótlan haiku. 

VUl 
fenn a magasban 

honnan a víz lezuhan 
ott várlak soha 

VI/2 
• lőtt seb zuhanok 

vörös a hajnal sebe 
folyó nincs sehol 

VI/3 
most azt kérdezed 

folyó vize hová visz? 
orgonahang szól 

V1/4 
a torkolatnál 

találkozunk-e még mondd? 
- ne kérdezd (:) soha 
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Kozmoszról szóló 
versen hagyja elpusztult 
társát a hangya. 

Rovarok násza 
a hegyormon, viharban, 
Elforduló sas. 

Életem köd-kék 
verem. Idelent várok, 
egy szürke hegyen. 

kávai m. 

ENERGEIA 

Hernyó, magára 
ránt egy takarót. És lám: 
besötétedik. 

Halálkerék megy 
fehér réten át. Forog, 
jár nyomtalanul. 

A szem parazsa 
lobban, vagy a tűz lángja 

tekint vissza rád? 

kovács gábor 

Hold villan, mint bárd 
HUSZONEGY HAIKU a sötétben, fény csurran 

az utcakőre. 
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babics imre 

Feltámadt a szél; 
rám gondolnak ott fenn?! Nem, 
levéltáncóra. 

Bölcs asszony tanít 
engem éji fák alatt. 
Alázatóra. 

Vörös felhőket 
görget a szél; s idelenn 
testem leoldom. 

Aggastyán csoszog 
friss hóban, vulkánléptű . 
Szeretek élni. 

Riadt vadkacsák 
a szennyezett folyónál. 
Áramlat nélkiil. 

Tolókocsiban 
nyomorék zokog. Mintha 
már nem is élnék. 

Gyönyörű  ősz volt; 
mennyit haldokoltam! Jön, 
vihartalárban. 

Öreg csavargó 
csoszog a kocsma felé 
a szélviharban. 

Suhanó iirben: 
csengettyű . Mozog minden, 
de én meghalok. 

Csillagerćѕzak 
egy fiszálon. Magamtól 
is mentem volna. 

Levélfoszlányon 
elkábult hangya ta rt  a 
vízesés felé. 

Fekszem a fűben, 
és szarkák jönnek közel. 
Bűnöm feledve? 

A gyíktetemnél 
két darázs és öt hangya 
békésen elfér. 

Barna kezemen 
vad, sűrű  szőrszálerdő  
lángol vörösen. 

Válladra hulló 
aranycsiga-zuhatag 
kibontott hajad. 

Rém meglepődöm! 
Ékszeres dobozomban 
koszos, nagy köröm. 

Levágott fejek 
szállnak az égen, vérük 
fonal a szélben. 

бriás torony 
a nyak, fogak közt a rés 
sok sötét ablak. 

A halál csillan 
mosolyomon, ág-árnyék 
a homlokomon. 

* 

Ködhegyek mélyén 
búvik szívem, száz patak 
zuhogó vérem. 

Vérét ereszti 
egy bíbor sárkány-felh ő , 
ömlik aranylón. 

Megáll az idő ! 
Fölöttünk szállnak zúgva 
a harang-hadak. 

Búvik a bogár, 
óriás kavics mögül 
kémlel, kukucskál. 

A hóban apró, 
levágott madárkarom, 
jel a homlokodon. 

Omlik a napfény, 
kibontja vitorláját 
a hátam mögött. 

Suhogó magány 
végtelen hegyek fölött. 
Egy arc eltörött. 

Nem bántják falánk 
halak tó mélyén ülő , 
bölcs nyugalmadat. 

Katicabogár 
áll az ujjbegyen. Szárnyát 
nyitja, elrepül. 

A szék olyan, mint 
a gazdája: ha már üres, 
hűtlen a lelke. 

Eziistfátyolban 
már a táj, viaszcsepp hull, 
forró 	"rtyanyál. 

Messze a parttól, 	 Disznónyáj rohan 
lehullt albatrosztollon 
	

tengerbe, szavak lila 
pigmeus jelek. 	 mentsvára mögött. 



koliger károly 

Lepkészgondok 

Csengők, harangok 
kimért párbeszédében 
szárnyfedőpor hull. 

Elvadult telek 

A gazos portán 
út se ki, se be nem tér 
- varjak kárognak. 

Élők - és holtak 

A gyilkos nevét 
(Isten nevéhez méltón) 
ki nem mondanák... 

Visszatérő  emlék 

A holt Tisza-ág 
nádasában susogás 
- telihold, éjjel. 

Októberi eső  

Sárosak lettek, 
mind - őrzőangyalaink 
mindаzent havában. 

Látszat látszata 

Most is csak kezet 
fognak egymással: a két 
ádáz ellenség. 

Sors 

A kopár kertben 
Madárijesztő  Uram' 
befedi-e hó? 

varga szilveszter 

ÚJKORI HAIKUK 

Bánatos őszi vers 

Nem vagyok híján 
panaszoknak. Füstös az 
ég. Harangoznak. 

Tájkép csata elő tt 

Hol tegnap fű  volt -
lesekedni mer a hold -
ma futóárok, 

Újkori rémtörténet 

Jönnek az árnyak, 
késsel járnak. Jelszavuk: 
csukd be a kaput! 

In memoriam 

Hárman voltunk: egy 
felszívódott, a másik 
már nem él. És én? 

Sírfölirat 

Voltam olyan jó, 
hogy nem vihetett hadba 
a sok induló. 

Epilógus 

Ki költőt öl meg, 
poklok tüzében vész el. 
S ha ateista? 

1990.  nov. 6-аа  

fábián jmre 

HAIKU MAGYAR 
MÓDRA 

Ketten 

vetkőztetnek pőrére 
ketten testvérek 
szerelem és halál 

Én, a megváltó 

elindulok köldököd alatt 
fekete csillaghoz 
éket hasítok bozontos fejébe 

Memento 

friss vér párája terjed 
s látom a taglót 
a fémes-éhes futószalagot 

Megszakadt bennem 

megszakadt bennem valami 
a voltra most döbbenek 
amikor már nincs 

Gyanú 

házam falára valaki írt 
tiltakozott 
ki volt? a kezem volt? 
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Varázslat 

a nyolcadik napon 
vasárnap utániban hétfő  elő ttiben 
árnyékomból visszaléphetek? 

Szembesülve 

láttam a félelmet 
lobbanó sárga volt a fénye 
elcsapott kutya szemében 

Utazásom 

föld alatti folyón 
úszik a hajóm 
megvakult szemem 

Versem 

álom zúdítja a hajnalt 
mint kakas nyaka a kés alatt 
felvöröslik versem és tehetetlen 

Kötve 

én megjelöltelek te vérrel megjelöltél 
élő  keresztre testedre-testedre 
lettem szegezve -ámen 



16 

bogdán józsef 

Hokku-val indul. 
- Sok kurta morésnak ez 

vált szabályává. 

Felel reá vakiku: 
Kelepelő  kétszer hét. 

6. haiku Cselényi Bélának 

üdvözöllek király 
mint szűzlányt aki átáll 
a francia légióba 

zudor jános 

HAIKUK 

csend 

néma kutyák ugatnak 
ugatnak némán kutyák 
kutyák elnémultan ugatnak 

csendélet 

alma kancsó 
halál ébenfavonó 
selyemkesztyű  

csendélet 2. 

de itt megint kacagva szertehullna 
minden ha belépnél 
s megneveznéd magad 

a tisza-parton 

holdfényben állok kétszínűn 
a tisza-parton s belelóg 
szemem egy csillag szögébe 

haiku 

döglött kutyánk oszlik 
ország is körülötte 
épül: síremlék 

papp p tibor 

TAUTOLÓGIA 

(versről versben) 

I 
hokku 

Fásult idill a 
remény. - Másutt nem ível 

így a gerlepár. 

Feszültség néllcül 
elhal. -Elült szél hűtlen 

ikreket sirat. 

Párodtól el a 
galád csent. - Várod oldó 

patakcsókjait. 

Lelhet ő  hokku-t, 
hasztalan kínt. - Legel ő  

mélység mosolyod. 

A hokku léte 
megrabolt nyár. -Tahóknak 

5-7-5, nem több. 

II 
renga 

Ereit futja élet. 
Levelét festi ábránd. 

Rónatepsibe 
fényt a jégverés fojt. - Ró 

napterhelt igét. 

Jajdalt sz eső  szitál. 
Hajnalt vak senki kiált. 

III 
haiku 

Csempész tájaim már 
rohad. - Nem fészkel benne 

puha pillanat. 

Holdba veszett eb 
harap. - Holtba botolva 

dalom égbe fagy. 

Haikum csele 
jógaagy. - Hamis utak 

lelke omlatag. 

Jövőunt hernyóm 
végzete láp. -Szövődő  

álma a tegnap. 

Életem örli 
a kőmadár. - Képletet 

dúdol, s körbejár. 

„Rövid dal", hasadsz 
már. - Tövig, ha szellő  jár 

sajogni megszűnsz. 

Égi tankéból szakadsz. 
Régi láncdalt a nap költ. 

Völgyhátat dugdos 
a tél. -Tölgyágat földig 

ítél hajolni. 

Patak tapad az égre. 
Havat hord ezer felleg. 

Hajó orozta 
furcsa mag. -Haló tűzben 

lélek nem lohad. 

Üszköt kósza madár szab. 
Tüsköt kutat, s gyöngyöt kap. 

Renga-lánc ölel 
ójapán táj. - Reng a vers, 

hont itt nem talál. 

Földet emészt el a mag. 
Zöldet ígér, mégsem ad. 

Árát a szépnek 
meg nem tagadtad. -Szárát 

a volt ím űzi. 

TANKÁK 

Égi, földi zaj 

Pattanóbogár 
vagy csiliag, ami koppant 
a homlokodon? 

Égi volt, vagy földi zaj? 
Ki földre csalt, égre csal! 

Börtön 

Sugárkankalin 
halványsárga csészéjét 
könyvedbe teszed. 

Foglyul ejtett virágok 
lázadnak majd ellened. 

Sötétedés 

Vak napraforgók 
hajtják kerek arcukat 
a föld ölébe. 

Ringasd őket anyácska, 
Te szülted a világra. 

7. Caesar 

béke - mondja Caesar az utókornak 
és lefele fordítja hüvelykujját 
„RECIPE FERRUM" 

8. Évszak 

épp az ég szemét cserélik 
bennem is vérdarabmadarak 
tolongnak 

9. Alleluja 

Röptükben szétszakadó madarak buknak 
a zöldbe, üvöltés, titokban helyükbe 
egynéhány felrebbenő  kés.. . 



pintér sándor 

MADÁRBILINCS 

részletek 

16. 
A Mester éppen lótuszülésben medi-

tált, amikor belépett egy vándor. 
— Mester, eljöttem hozzád, hogy ta-

nítványod legyek. 
— Két ember sem Iát messzebb, mint 

egy — felelt a Mester. 

Nem tudni mást csak 
Magadat kell-e ennél 
Nagyobb fényesség 

23. 
— Mester, mi a halál? 
— Ahol vagyunk. Kérdezz tovább! 
— Mester, mi a halál? 
— Ahonnan jöttünk. Kérdezz tovább! 
— Mester, mi a halál? 
— Ahova megyünk. Kérdezz tovább! 
— Mester, mi a halál? 
— Helyesen feleltél. 

Halálszivárvány 
Egymagában egy helyben 
Mért hogy madara száll? 

58. 
Egyszer egy szerzetes kérdéssel for-

dult a Mesterhez: 

— Felelj, hol tartózkodik a gondolat! 
Hisz bennem van, mert én gondolko-
dom, ugyanakkor messze, mint amirő l 
elmélkedem. 

— Egy meg egy az semmi — felelt a 
Mester. 

— Hol lakozik a tekintet? A szemem-
ben, amivel nézek, vagy abban, akit lá- 
tok? 

— Egy meg egy az semmi — felelt a 
Mester. 

— Mi rejti a virág illatát? Az orrom, 
vagy a szirom? 

— Egy meg egy az semmi — felelt a 
Mester. 

— Ha ilyen bölcs vagy, felelj, mi az 
ember Buddha-természete? 

— Egy meg egy az semmi — felelt a 
Mester. 

A semmi gyökéг  
Róla sarjad minden 
Leszaggatni szirmot levelet 
Más dolgod nincsen 

88. 
— Mester, hányszor kell feltennem 

pár szót, hogy kérdés lehessen? 
—Ahányszor a rózsa szirmát hullatja. 

A tanítvány kiment a kertbe, felszedte 
az első  lehullott szirmot, s a 
Mester színe elé lépett. 

— Mennyi időbe telik, hogy Buddhá-
vá legyek? 

— Holnap esni fog, aztán kisüt a Nap 
— felelt a Mester. Ha mindennap meg-
nézed a kertet, tizenhét kavicson tizen-
hét bogár. 

Kavicson bogár 
Az eljövendő  Buddha 
Tudatra ébred 

— Mester, mi dolgunk a világom 
— Hét napon s hét éjen át kergetni 

egy lepkét, aztán ha megfogtuk, sza-
badon engedni. 

A boldogság: 
Lemondani róla 
Ha már a tiéd 

113. 
Egyszer egy újonnan érkezett szer-

zetes járult a Mester színe elé: 
— Tizenöt évig jártam kolostorról ko-

lostorra, míg végül elvetődtem hozzád. 
A Mester botjával megütötte a szer-

zetest, majd így szólt: 
— Tizenöt évig jártam kolostorról ko-

lostorra, míg végül megtaláltam he-
lyem. 

A tanítvány mosolyogva közelebb lé-
pett. 
A Mester Botjával újból megütötte. 
Másnap a szerzetes a földeken dolgo-
zott. 
A Mester odalépett hozzá, s így szólt: 

— Miért tartasz egy ásót az üres ke- 
zedben? 

— A szerzetes elbizonytalanodott. 
A Mester megütötte. 
Mire a szerzetes kifakadt: 

— Ha mindent tudsz, felelj, mit tesz a 
szél, ha nem fúj! 

— Semmi nem keletkezik, semmi el 
nem múlik — hangzott a válasz. 

— Most már csak arra felelj, mi az 
ember Buddha-természete! 

— Szólni kettő , hallgatni egy sem —
felelt a Mester. 

A kimondhatatlan 
Nem tapad meg sehol 
Lengése szabad 

1. 
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hayden carruth (1921- 

NÉGY HAIKU 

Nehéz utazás. 
Igen, biztosan... végül 
mind elalszanak. 

Nézd a könnyeket: 
gyennekeid, Niobé, 
megsokasodtunk. 

Teljesség vagyok, 
soha-megismerhető . 
Talán így a jobb. 

Hasznos költészet?! 
A költészet az, ami 
bennünket használ. 

Fordította Török Attila 

mirjana božjn 

VAD ÉJ ÉS NAPPAL 

Éjfél is elmúlt 
Kik nem szeretnek engem 
Lehet elaludtak 

Légy fuldoklik 
a kétségbeesésben 
Tejbe esett mondjuk 

Szép arca rejti 
el látása elől az 
órjás tájképet 
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Síró kisgyerek 
Játszik játszadozik a 
fodrozó vízzel 

011ó segítek 
rózsát vágni ne egyedül 
Gyere vissza 

Avarral fedett 
ösvényen egy gyerek lépdel 
gondtalanul 

Baráttól kölcsönkért 
pulóverben a magány 
is melegebb 

A sietségben 
olyanokkal ütközünk 
kiknek nincs hová 

nebojša simjn 

SIRÁLY 

Végén a napnak 
vadkacsaraj úszik az 
emlékezetben. 

Házról házra a 
ház nélküli emberek 
költözködnek csak 

Vége a napnak. 
Kacsacsapat úszik az 
emlékezetben. 

Hajnalhasadás; 
újra mellettem fekszel 
a nászi ágyon. 

Egy sirály repült 
utcánkba valahonnan. 
Durvaszagot hoz. 

Fűz árnyékában 
magával játszó folyó. 
Hullámra hullám. 

Rozsdás vaslánca 
kicsiny halászhajónak 
renget partokat. 

Lepke a réten. 
Ha pilleлdnek szárnyai, 
hozzárepülök. 

Ezüstfogsora 
s szaxofon ajka zenget 
dzsessz-zuhatagot. 

Fordította Bozsik Péter 

Te vagy itt velem, 
hajnali szürkületben, 
széles ágyamon? 

Ki tudja, honnét, 
utcánkba sirály repült. 
Dunai szagok. 

Fúzárпyak alatt 
magában játszó folyó: 
hullámra hullám. 

Kis halászhajó 
láncára akaszkodva 
vergődik a part. 

Lepke a réten - 
ha összecsukja szárnyát, 
röpülök felé. 

Fehér fogakon, 
a szakszofon ajkain 
dz~ezz-zuhatagok. 

Fordította Török Attila 

Tövét a rózsa 
kertben hagyta levegőn 
vízen él velem 

Ajtaját kinyitom 
A kályha tele izzó 
narancsokkal 

A sűrű  fűben 
egy csalán kiált rá a 
meztelen lábra 

Harmatos arcú 
cseresznye a standon 
Emlékszik az ágra? 

A mérlegen csaló 
kezet valaki . 
Megsimogatja-e? 

A fürdőszoba 
Ablaka kicsiny felhő  
mint egy gyermekarc 

Fordította Bozsik Péter 



ezra pound 

COITUS 

A sáfrányok aranyló phalo~aii 
a tavaszi légbe döfnek. 

Nem istenek, halott istenek, 
De fesztiváli körmenet, 
Körmenet, Ó Giulio Romano, 
Mely méltó, hogy lelked benne lakjon. 
Dione, éjeid ránk zuhognak. 

A levélen harmat ül. 
Köröttünk nyugtalan az éj. 

ALBA 

Akár a völgyililiom 
harmatos, halvány levelei, 

Hűsen feküdt mellettem 
egy hajnalon. 

XLIII. CANTO 

„Az ember paradicsoma saját jó természete" 
szólt Kati. 

„panis angelicas" Antef 
egy pecsét két  1/2-e   

mert saját elméje mellette á11t 
1.) 

Apollonius békét kötött az állatokkal, 
az arcivescovo köpönyege alá nyúlt 

s akárha civil ruha bal hátsó farzsebéb ől 
előhalászott egy ..La Tour"-b őségszarut 
vagy ahogy Ágoston - vagy neki a Pápa? -írta 

„könnyebben megtérnek, ha jóllakottak" 
de ez még a Szt Péter 

előtt volt, a caтozzához menet 
a belső  horroroktól (mozaik) 

en route a Santa Sahina 
& a San Domenico felé 

ahol a szellem tisztán él a kőben 
szemben 

a Hyksosok Mocskával, gyöngébbeket méGZárló hentesek. 
Napfényben álló keskeny alabástrom 

a Classéban, a San Domenicoban 
(Úgy van, Ondine-om, e sziklák istenverte szárazak) 
„Hullámok futnak, hullámok buknak el 
De te, akár a holdfény: 

Mindig ott vagy!" 2 •) 

A vén Grinell még jól emlékezett. 
Olibánummal 3 kényes udvarlással, füstjelekkel - 

Ne zaklassátok a szellemeket. 
„non fosse cive" 4.) 

Dantéba még szorult 
némi civilitás 

& Avonból is (ahonnét nem gyanítják) 
Mint a „sárkányepében", 

vagy a „meddő  majorságban'; 5.) 

Tolfából a timsó-bevételek 8.) 

- mármint a Pápaiak. 
S a Mediciek megbuktak 

A túl sok betét miatt. 
„Te voilá, mon Bourienne." 

corrent' attrattiva, 8' 1  
az ureusszal, 9  azúr  

türkizből és aranyból. 
Iside, türkizből és aranyból. 

Peitz trai pena d'amor 	Que Tristan l'amador 
Qu'a suffri marta dolor 

per Iseutz la bionda 10  

Előbb a szirmok 	aztán a hűs eső  
füveznek újra Castalia 

Peitz trai pena d'amor 
Que Tristans 1'amador 
Qu'a suffri mainta dolor 

Per Iseutz la bionda 
Előbb a szirmok 

aztán a hűs eső  
Füvekkel újra Castalia 
Az öngyilkosság nem komoly dolog 	meggyőződésből 

Előbb pár fekélyt kell kiirtani. 
Vagy csak testi depresszió miatt, c'est autre chose. 
San Cristoforo volt a szállító 

hajába kis Christo csimpaszkodott 
ködkupola a Gardasee fölött 

a keleti karéj kénláng-színe 
dove siede Peschiera 1L)  

Sorrento után már nincs ilyen kék 
Cortesia, onestade 12.)  

az Ureuszból . 
Kilenc tudás a _ f 	chih3-ről 13a 

' r chin 

Avicenna és Algazel 
A8.: természettudomány, 9.: morál 
8. a konkrét, 9. az agenda, 
Agassiznak állócsillagok, a kristályszféra Kungnak, 
S e tömjént Nephertarinak, 

tzisznek ím e tömjén 
„quest' unire" 

„quale é dentro fanima 
veggendo di fuori quelli che ama" 14.)  

Tengerbarlang-szenekbő l 
degli occhi l5. ~ 

Nyilvánvaló s nem absztrakt 
Numa Pompilius idején 

che Pitagore si chiamó. 17  
„non sempre" (a Convivio 3. része) 18.~ 

vagy mint a fentemlitett „hasadt" 
1'amor che ti fa bella 

(„ut facias” - Goddeschalk - „pulch гam" 19.~ 

Hogy a filozófia „formája" vagy alakja 
(é forma di Filosofia) a szerelem 
s az emberek természetük szerint barátságosak 

legalább az ő  (Daft') szemszögéből 
bár nálam magasabbra teszi a tudást 
s máshová: az „ő" beltá-ja, 

cioé moralitade, 
tűzpelyheket szór", 20 .) 

de tudásról nem beszél. 
Bár Jacopo Sellaio bevette ezt is 

„e solo in lealtá far si diletta"  2 1.) 

e „d'udir... prode" 21.)  mind ó-, mind új id őkből, 
s egy másik helyen 

600 évvel Beaumarchais el őtt 
38 évszázaddal KATII után 

„compagnevole ariimale" 23.) 
vagy „Peгché", kérdezett a Főnök, 

„voul mettere le sue in ordine?" 
„Pel mio poema." 24.)  

bellezza (Perugia mellett, 
három zsák szennlesen, 

pargoletta 
„onestade risplende". Dio, Ia prima bontade г6.~ 

mely így is írható 	i (négy) 27 .)  

• л4v4,~ --~— 

~ 

Risplende 15.) 

19 
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20 

innen a nevezett Ágoston. 
Alessandro & Saladin & Galasso di Montefeltro 

s említi, mármint Dante, az igazságos elosztást is, 
Convivio, Négy, tizene 

„cui adorna ista bontade" Ismerd az agendái, 
virtu-ja, saját virtu-ja 

leglényegéig. 
Ez persze lassú így az olvasónak 

meg fecsegésnek is tűnhet 
und kein Weekend-SpаRs 29.) 

Hoepli úr elkiildött Svájcba egy kis brosúrát 
mire bankár-barátja így felelt „uxgente": 

„semmisítsd meg e farlo sparire." 
Shivers-t (megint) nevezték 

„Alfalfa'- kimaradt a Ki kicsoda 
legfrissebb számából. 

Grenfell halála (mint már többeké) 
gyanúsan hirtelen volt. 

Az Avoni Bárd tett említést az ügyr ő l, 
Dante tett említést az ügyr ő l, 

de az irodtud-professzorok más passzusokat vitatnak 
abuliában 

vagy teljes öntudatlanságban 
Négyezer évvel KATI után 

Taffy elszürkült, mikor Zaharoffot (1914) meg 
Hogyhívják tábornokot szóba hoztam s 30 év után 

újra látta Aquerone nevét 
vagy mint Ub mondta: „tízet, ki géppuskafészket ostromol, 

egyért, ki váltót ír alá. 
Az őszi levelek kihullanak kezemb ő l, 

agitante calescemus . 
és ősz felé a szél lassan leh ű l. 

Lux in diafana, 
Creatrix, 

ono. 
Ursula benedetta, 

oro 
A szenvedély óráira, 

per dilettevole ore 3'.1  
vezesd követőd, 

Ysolt, Ydone, 
irgalmazzatok 

A szárnyas főre, 
a kaduceusra, 

irgalom; 
Ízisz-Luna szarvaira, 

irgalom. 
J-ai eu pitié des autres. 

Pas assez! Pas assez! 3 2 .) 

Magamnak semmit. Csak a gyermek 
léphessen békén a bazilikába, 

A fény ott csaknem szilárd. 
li 4 

~ hsing 2 

Irвв~ 

Cllm 4  
е  

f  hu 1  2154 

1—л  

ezt az energiát megtartani csaknem jóakarat sa. ~ 

Au bois dormant X34.1 
ne még ... ! Ne még! 
még ne ébredjetek. 

Alszanak a fák, a füvek, a szarvasok; 
Az ágak moccanatlan alszanak.  

„Kn! Krr!" - csak seregély kiált: 
„mai tardi... 

„per l'ignoto" 
s a lélek dolga? (Ocellus) 

„Megújulás" 
akár a Tang vázán: 

Megújulás 

megújulás зs.1 

Plusz a fénylő  szem 

chien 
437) 

 
minden hamiskártyások rettenete 
& kétségtelen: D Annunzio szaván 

egész színháznyi tömeg meghatódott; 
Bresciában fölemelkedett a szikla, 

Amphión! 
Mégis, Vénusznak s Rómának 

a légben kísértet jelent meg 
S Rapicavoli ottveszett egy ugratáson. 

Quanta Sponda a в . ~ 

tűnő  mint a lég 
Karthago után a pusztulás. 

ne még! ne még! 
Még ne ébredjetek. 

S jött Flora Castalia 
„A' lég sziromtalan, 
hol majd' levél fogan, 

most szél motoz. 
„pone metum, Cerinthe 39.1 

Nec deus laedit - a mez őkön 
már Lotaringia lányának hangját hallani. 4o.1  
Legyen lassú vagy gyors a korcsolyázó, 

a jég legyen szilárd. 
Pone metum, Cerinthe 

volucres delphinasque ad auditum  41.)  

dallam, hullám, hullám 
ha a delfint a dallam vonzaná 

~ 

	hsien 4г .) 

,, •• 

nouva vita 43.1 

e ti fiammeggio 44.) 

Ilyen a fény tengerbarlangok mélyén 
e la bella Ciprigna 45. > 

ahol a fürt szemekből réz veti vissza a lángot 
s a lángok fölcsapnak, elenyésznek 

a zöld levegőben. 
Lábnyom? alcum vestigio? 

így volt ez 5 ezer évig 
így mondó 	_ 1.,~,~~ (Kati). 

az ölni kész elmérő l 
csillagok között 
veszélyek között csak annyit: a mélységek 

hat utat bejárnak egy vasárnap; 
na és a filológusok? 

Életrajzírók húsvágódeszkája, 
okoskodás! 

Hallottak róla már? 
„Óh ti," így Dante, 

kik apró csónakokban ültök" 
Kell hogy legyen incognita 

s tengerbarlangok mélyén 
un lume pien' di spiriti 4s.1 

& emlékekkel 
De kell kettőnek ugyanaszt 	tudván tudnia? 

Te, ki Persephone küszöbét taposod, 
Kedves, ne hullj szét karjaim között. 



E „chi сгescen" aa.l  ők egyéniségek. 
Swedenborg beszélt a vonzalom 

„társulásaiгól". 
..Árnyak és vak szemek" 

napkeltekor jelenkörébe lépni 
fel a pokolból, ki a labirintból 

hajszálnyi ösvényen 
& a fölfogás gyorsasága; 

Ian  Hamiltonról mondta Yeats: „Olyan buta, 
hogy csak ágytízajban tud gondolkodni." 

Elettartama 
(mármint) a fölfogásé 

mint az antennák 
mint a rosszakarat. 

Hat út az egyhez 
egy vasárnap. Gyorsaság. 

Vezetők nélkül, csak a bátorsággal, 
kitart az elszántság, míg er ővé válik? 

Zsenge vagy, szerelmem, mint a pehelycukor, 
Nem használhatlak tengelyül. 

Porából fölkavartad elmém. 
Flora Castalia, a légben szirmaid sodra száll, 
a szelet 1/-ig fölgyújtja a pollen 

diafana, 
e Monna Vanna... tu mi fai rimembrar491  

Fordította: Török Attila 

JEGYZETEK 
Kadmou thügatér: Kadmosz leánya (görög) 

„Hullámok... ott vagy!" Egy Japán haiku poundi „átirata". Az 
emlitett Grinel Pound londoni ismerőse, a japán versformák 
jakértője 
Olibánum: Dionüszosznak szentelt illatos feny őolaj. 
„non fu se dve": „Mond most, vajjon jólléte visszacsappan, / 
vagy nő  még, az embernek, hogyha polgáг? (Dante, Paradicsom 
VIII. 116., ford. Babits M.) 
Shakespeare: János király U,  1,72-75.,  ш . H Richárd II,  1,58-60.;  
ford Arany J. ill. Somlyó György. 
A timsó (alum) a gyógyászat, az allámia és a festészet fontos 
alapanyaga volt. 

„Te voilá .. ": , ;ez vagy te, B.-em." (francia) B. Napóleon sze-
mélyi titkára volt 
torcent ...: „vonzó áramlás'-, vonzerő ; allámiai kifejezés (olasz). 
Urene: egyiptomi istennő ; urine: egyiptomi istenségek szent 
kígyót ábrázoló fejéke. 
Peitz... bunda: Jobban fáj nekem a szerelem! Mint Trisztán-
nak, a szeretőnek, / Ki sokat szenvedett / Iseutz, a sz őke miatt." 
(Bernart de Ventradon trubad іlг-költő  sorai) 
dove... Peschiera: „Peschiera, gép er ősség, sziklatábor / ül, 
szemben Bresciának s Bergamónak... (Dante, Pokol, XX. 70.) 
coxtesia, oneвtade: „Udvariasság és tisztesség azonos..."  (Dan-
te,  Convivio, II, 10.; ford. Szabó M. és Csorba Gy.) 
Kínai ideogramma, jelentése: „nyugodt", „mozdulatlan". A neo-
platinista világkép fix középpontjának kínai-poundi megfelel ője. 
„qued'... ama": „Ezt az egyestlést (nevezzük szerelemnek, ál-
tala meg lehet ismerni,)... hogy milyen belül a lélek, látva kívül 
ről, kiket szeret" (Cony. III, 2.) 
Rispleade: ragyog. (Cavalcanti: Donna Mi Prega) 
degli oochi ,,... hat sajátos szenvedélye van a léleknek, ... a jóaka 
rat, a buzgalom, a könубгii et, az irigység, a szeretet és a szégyen 
kezés, ezek közül egyik sem foghatja el a lelket anéllciil, hogy 
a szemnek ablakán át láthatóvá ne lenne képe..." (Conv. III, 8.) 
ahe ... thiamđ: „aki magát Pitagoraszr'ak nevezte". (Conv. III, 91.) 
„non sempre": „Elmondom tehát, hogy akik «itt«, vagyis ebben 
az életben lesznek bele szerelmesek, őt látják gondolatukban 
nem mindig, hanem amikor Ámor érezteti békéjét." (Conv. III, 
13.) 
l'amor.. bella: „a szerelem, mely széppé tesz' (Cony. III, 13.); 
„ut facias pulchram": „hogy szép legyél" (latin). 
„Szépsége tűz-szikrákat szór magából." (Conv. III, 15.) - belt đ  
doč  moralitade: „szépsége, a7a7 moralitása" (olasz) 
„e... diletta": „s csak a hűségben leli (a lélek) örömét." (Conv. 
II, 4.) 
„d'ndir... pride"; ,jót hallanii" (Conv.IV. 4.) 
compagnevole...: társas lény" (Conv, III, 4.)  

„ Perché... poems.": Mussolini és Pound beszélgetése: „Miért 
rendezi el a gondolatait? - Verseim számára." 
bеПezza; pargolittam szépség; leány (olasz) 
„anstade... bontade": „a tisztesség ragyog. Isten, a legf őbb 
jö'. (Cony. II, 7.) 
Kínai ideogramma, jelentése: „helyes magatartás". 
„cui... bontae": melyet e jóság csodái". (Cony. II, 7.) 
und... Spaвs „és nem hétvégi kimccanáš'. (német) 
sz őszi levelek...: hagyományos hatku-téma. Aglatante cales 
cemm: „Isten van  bennünk! Felggálaak, hogyha akarja." (Ovi-
dius, Fasti, I, 5.; ford. Gaál Járló.) 
Lux... ore: „Fény a megvilágosodásban, /Teremt ő  anya, / 
imádkozunk. Kegyes Ursula, imádkozunk a szenvedély óráira..." 
(latin és olasz) 
pai... aseez!: „Nincs benn mások iránt szánalom. Nem elég! 
Nem elég!" (francia) 
A kínai ideogrammák jelentése rendre: „energia, er ő", „men-
ni' „közel", „hoz, -hez, -hőz", ,jóakarat". 
Au... dormant: „Az alvó fákhoz" (francia). 
„mai tardi... per l'lgnoto": „Sohasem kés ő  (megpróbáцti) az 
ismeretlent" (D' Annunzio [1863-1938] olasz drámaíró egy so-
ra.) 
Az ideogranцnák jelentése: „újítsd meg". Egy T ang korabeli 
kád fölirata. 
chten: pound a látás jelentésű  jelben lábakra helyezett szemet 
lát. 
Quarta Spoada Líbia fasiszta neve. 
„pone... laedit": „félre a félelemmel, Cerinthus, Isten nem veri 
(a szerelmeseket)" (latin). 
Lotaringia lánya: Jeanne d'Arc. 
volucres... auditum: „a hangra megjelenő  delfinek" (latin). 
hsien: , megnyilубnulás" (lanai). 
nova vita: „új élet" (utalás Dante hasonló című  művére). 
e ti fiameggio: „és érted égek" (Dante, Paradicsom. V, 1.). 
e is bella Cipzigna : „és a szép Ktlpriszi", azaz Vénusz-Aphrodité. 
Paradicsom. II, 1. 
inoogaita... spiriti: „ismeretlen... s fény, mely szellemekkel te- 
li" (latin; olasz). 
E „chi crescerá": „akik gyarapodnak" (olasz). 
Monna Vanns ... tu mi fai nmembrar Madonna Giovanna Ca-
valcanti szeretett hölgye; „emlékeztetsz..." (Purgatórium, XXVII, 
49-51.) 

21 

Э  



22 

earl miner 

POUND, A HAIKU ÉS A KÖLTŐ I KÉP 
Régóta tudjuk, hogy Poundra er őteljes hatással volt a japán költészet, viszont eddig csupán egyfajta excentrikus 

Irodalmi vonatkozásként kezelték ezt a tényt, amely nem kapcsolódik szervesen irodalomkritikai elméletéhez és 
költészetéhez. E tanulmány célja, hogy Poundnak a HAIKU iránt tanúsított fokozott érdekl ődésén keresztül magya 
rázza japán tanulmányainak lényegét, s rámutasson, hogy ez nem csupán széles irodalmi érdekl ődésének egyik 
területe, hanem kitüntetett helyet foglal el, s együtt említhet ő  a latin és a provanszál költészet hatásával. El őször is 
a HAIKU rövid ismertetésével kezdenénk, s remélem, sikerül majd megmutatnom, hogyan hatott ez a japán versforma 
Pound képalkotási elméletére, továbbá hogyan sz ű rődött be Pound szinte minden írásába a HAIKU-ból adódó techni-
kai megoldások együttese. 

A HAIKU (nevezik még HOKKU-nak és HAIKAI-nak is) rövid japán versforma, amely körülbelül a 17. század 
közepén alakult ki. Három sorban elosztott 17 szótagból áll; a szótagok elosztási arány soronként 5-7-5. Minden 
HAIKU, lehető leg áttételesen, az évszakok egyikéhez köt ődik. Ha szem el őtt tartjuk, hogy a japánok behatóan ismerik 
az évszakok jellegét meghatározó állat és növényvilágot, valamint hogy a virágzó szilvafa vagy a rikoltó fácánra 
tett bárminem ű  utalás több évszázad vallásos szimbolizmusát és költ ő i gyakorlatát idézi meg, akkor a Haiku eme 
„törvénye" semmit ő l sem áll távolabb, mint a tetsz ő legességtő l és a korlátozottságtól. Annak érdekében, hogy kitágít-
sák e versforma adta sz űk kereteket, a japán költ ők egy olyan stílust dolgoztak ki, amely a tömör megfogalmazáson, 
kimondatlanságon, sejtetésen, a költ ő i képen és szimbolizmuson, valamint általánosan ismert korábbi verssorok 
visszhangzásán alapszik. Olyan stílust tehát, amely az említett eszközök segítségével olyan jelentésgazdagságot tud 
a szövegnek kölcsönözni, mint amilyet a legbizarrabb metafizikus koncsettó sem. Nyilvánvalóan kicsi annak az esélye, 
hogy aki nem ismeri a HAIKU nyelvét és a mögötte álló kultúrát, könnyen meg is értse. De még akkor is, ha sokan 
csak azt utánozták és hirdették fennhangon, amir ő l ők hitték azt, hogy a HAIKU lényege, kit jogosít fel ez gúnyos 
mosolyra? Nem az számít, hogy hány kötetet tesznek ki a téves Vergilius -és Ovidius-interpretációk, melyeket a 
középkor értelmezett/értett félre, vagy pedig hogy mennyire félreértik napjainkban a metafizikusokat és a HAIKUT, 
hanem az, hogy még ilyen részleges megértésb ő l is igenis nagy költészeti alkotások születhetnek, mint ahogy ez 
gyakran megesett az irodalom története folyamán. 

Mivel bizonyos tekintetben igaznak bizonyulhat az az állítás, miszerint a „félreértett HAIKU" fogalma segítsé-
günkre lehet Pound képalkotási elméletének és költészetének megértésekor, talán nem á гtana egy hagyományos 
HAIKUT közelebbrő l is megvizsgálni. Egy olyan HAIKUT választottam, amelyr ő l maga Pound is említést tesz. Ő  



először a vers szó szerinti, majd pedig szabadabb fordítását adja, végül pedig elmagyarázza, hogyan is fejezi az 
ki a maga tanalmi mondanivalóját. Aszóban forgó HAIKU meglehet ősen korai vers, amely még ő rzi a HAIKU el ő tti 
versformák eszköztárának egyikét, a szójátékot (KAKEKOTABA). A verset Moritake (1472-1549) ína. Olvasata a 
következőképpen hangzik: 

Rakka-eda ni 
Kaeru to mireba: 
Kocsi  kana. 

Virág a hullató faágra 
Úgy tűnik visszaszáll: 
Egy parányi lepke. 

De az eredetiben nem létez ő  angol központozást használva az olvasat változik: 

Rakka eda ni 
Kaera to mireba 
Kocso kana. 

Elhullott virág ágára 
Visszatér; mikor megnézem 
Egy parányi lepke az. 

Eme második olvasat a RAKK-EDA összetett szó. felbontásán alapszik, valamint a második sor megváltoztatott 
szintaxisán. Mindkét olvasatot a következ őképpen kell értelmezni: 

A szirmok visszatérnek a virágait 
Hullató faágra: visszatérve egy 
Parányi lepkét Iátok. 

A cseresznyefák elvirágoztak már, s most virágukat hullatják, de a költ őnek, aki a szirmok szállingózó hullását 
figyeli, úgy tűnik, hogy a szirmok némelyike visszafelé száll a faág felé. Rájön arra, hogy egy lepke mozgását figyeli. 
A cseresznyefavirágok a tavaszi pompa és a törékeny természeti szépség szimbólumai; a tény hogy le kell hullaniuk, 
egyélelműen patetikus. A természet rendje azonban helyreáll; a szirmokat felváltó lepke a nyár, és a nyárhoz 
kapcsolódó másfajta szépségek ígéretét rejti magában. A költ ő  csodálattal teli zavarából kit űnik, hogy a cseresznye-
virágok csakis hófehérek lehetnek, hogy összetéveszthet ők legyenek egy lepkével, valamint hogy a lepke mozgása-
nak igencsak megejtőnek kell lennie, hogy a sziromhullástól semmiben sem különbözzön, amely viszont annyira 
gyönyörű , hogy a HAIKU költőjének elég csupán „virágoknak" nevezni a sziromhullást, kifejezése mégis er őteljes. 

Ha tovább vizsgáljuk a szimbólumok jelentését, rájövünk, hogy a költő  bizonyos értelemben igenis virágszirmokat 
látott az ágra visszatérni. A természet egyik metamorfózisának volt szemtanúja; a virágok lehullanak, de bizonyos 
értelemben fel is emelkednek, újra inkarnálódnak. A szépség egyik formája elmúlik, de a szépség egy másik formá-
jává alakul át. Ez a vers végeredményben a természetre vonatkozó buddhista elképzelésen alapszik: mindennem ű  
természeti szépség múlandó és törékeny, a szépség princípiuma azonban továbbél az évszakok váltakozásában, 
örökké meglévő  metamorfózísában. Moritake az állandóságot és a változást is kidomborítja versében: a buddhista 
számára poláris princípiumok ezek, melyek megléte egymástól nem függetleníthet ő . 

Nehéz a versnek az asszonanciából és konszonanciából adódó effektusait érzékeltetni egy olyan olvasóval, aki 
nemigen jártas a japán költészetben, és aki a hangsúlyos versformán kívül mást nem ismer. Poundot mégis az 
ragadta meg és foglalkoztatta, ami megütközésül szolgálhatna az angol költészet számára, vagyis a költ ő i képek 
alkalmazása. A vers legelején az ágra visszatér ő  szirmok képe lep meg bennünket, az ezt követ ő  kép viszont azt 
várja él tő lünk, hogy azt egy lepke röpködésévé változtassuk. Mivel Pound nem értette sem a japán nyelvet, és 
a japán kultúráról is keveset tudott, haiku-értelmezése a képalkotás technikájára, valamint a haiku módszerét 
olyannyira jellemző  sű rítésre és szuggesztivitásra korlátozódott. 

Nincs okunk feltételezni, hogy Pound bármit is tudott a japán költészetr ő l, mielőtt csatlakozott T. E. Hulme és 
F. S. Flint Költők Klubbjához (Poet's Club), vagyis nem sokkal az els đ  világháború kitörése előtt. De miután Hulme 
és Flint megmutatták Poundnak a követend ő  utat, miután felhívták figyelmét a korabeli francia költ őkre, és megismer-
tették a haikuval, Pound lelkesedésben csakhamar felülmúlta mestereit, „felfedezését" pedig az óceán mindkét 
oldalán élő  versolvasókkal közölte. 

A haiku iránti érdeklődése nem volt azonnal észrevehet ő , mivel az idő  tájt a francia költészet és kritika tanulmá-
nyozásával volt elfoglalva, érdekl ődésének fokozatos elmélyülése azonban mégis nyomon követhet ő . Egészen biz-
tos, hogy a haiku -ról való első  ismereteit Hulme-tól és Flintt ől szerezte, akik a Költők Klubbјбnak többi tagjaihoz 
hasonlóan maguk is írtak haiku és harmincegy szótagos tanka utánzatokat. Flintnek Az imagizmus története c. 
írásából tűnik ki a legjobban, milyen mély tisztelettel fordultak ezek a költ ők a japán költészet iránt. Az írás a The 
Egoist 1915. május 1-i számában jelent meg: 

Több egymást követő  cikkben emeltem fel szavam olyan nemrégen megjelent verseskötetek mellett, 
amelyek a japán szellemiséggel rokonítható szabadversben (verse libre) íródtak. 

A korai imagisták azonban többre vágytak puszta szellemi rokonságnál, amire a cikk egy másik gondolatából 
következtethetünk: 

Több alkalommal is javasoltuk már, hogy (a hagyományos versformát) a tiszta szabadvers (vers libre); 
a japán tanka és haikai váltsa fel. 

Archeblógiai vizsgálódásunkhoz, melynek célja rekonstruálni Pound felfedezésének forrásait és id őpontját, kedve-
zően járul hozzá az a tény, hogy a francia fordítók és kritikusok többnyire haikainak nevezték a haikut, míg az 
angolok a másik lehetséges elnevezést, a hokkut használták. Mivel Pound szintén hokkurб l beszél, biztosak le-
hetünk abban, hogy miután a Költők Klubbjában megismerkedett a japán költészettel, a haiku kapcsán ezt követ ően 
angol fordítók és kommentátorok írásaiból tájékozódott. 

Ez arra enged következtetni, hogy Pound 1912 körül kezdett el komolyabban érdekl ődni a haiku iránt. Vala-
milyen oknál fogva a Poetry  elnevezésű  folyóirat a Whistlernek , az amerikainak (To Whistler, American) c. verset 
közli elsőként Pound munkásságából. Az' id ő  tájt szem elđ l tévesztették, hogy a japán m űvészet ismepetésével 
valójában szám űzött sorstársának adózik tisztelettel, mivel er ősen támadta az amerikai Filisztinizmust. Pound azon-
ban túlságosan jó pedagógus volt ahhoz, hogy egy ilyen fontos mozzanatott elmulasszon megismételni más helyütt 
is. Úgyhogy a The Egoist 1914. június elsejei számában megjelent Edward Wadsworth , Vorticist című  élétrajzban 
megismételte a versben elmondottakat. Ez alkalommal aligha lehetett szem el ő l téveszteni a m ű  alapgondolatát: 

Bízom abban, hogy a nyájas olvasó hozzászokott ahhoz, hogy örömét lelje a Whistler és a japánok c. 
írásban. Máskülönben jobb, ha megszakítja cikkem olvasását mindaddig, amíg nem edz ődött hozzá to-
vábbi okosító cseppecskék szedéséhez. 
Whistlertől és a japánoktól vagy kínaiaktól megtanulta a világ, illetve az angol nyelvterület azon frag-
mentuma, amely igencsak terjeng ősen jelenteti meg dolgait nyomtatásban, a színek és tömegek „elren-
dezésének" élvezetét. 

Aligha tartotta volna Pound a japán dolgok iránti kifinomult ízlést olyannyira fontosnak,  had  maga nem foglalkozott 
volna már jó ideje behatóan a japán m űvészettel és költészettel. 

Az imént használt „japán m űvészet és költészet" kifejezésnek külön hangsúlya van itt. Európát ugyanis már 
akkor lázba hozták a japán metszetek, lakkozott tárgyak és cserépedények, araikor még mit sem tudott a japán 
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költészetről. Szinte minden költő  a rnetszetekkel ismerkedett meg el őször, s csak azután a költészettel. Ez azt jelenti, 
hogy a japán versekről alkotott elképzeléseiket, igaz tudatlanul, de alapvet ően meghatározta a fametszetekhez f űző-
dő  korábbi élményük. Ez Pound és a többi imagista (kivéve talán H. D.-t) esetében azt jelentette, hogy mindazok, 
akik a japán m űvészetről és költészetrő l énekezve nagyban meghatározták eme költ őknek az imagizmusról alkotott 
elképzeléseit, a költő i képet (image) a maga képi, esetleg annak vizuális mivoltában szemlélték. Ez a nézet többnyire 
elvetette annak lehetőségét, hogy a költői kép valamely más érzékszerv impressziójához köt ődhet, valamint kizárta 
minden olyan terminus használatát, amely egyértelm űen metaforikus szóképleírását adta volna. Az, hogy Pound 
komoly érdeklődést tanúsított a Whistler és a japánok, Gaudier-Brzeska szobrász és általában az európai m űvészet 
akkori állapota iránt, arra enged következtetni, hogy a költ ő i képrő l alkotott elképzelése többnyire képszer ű  (pictorial). 
Ezt a feltevést erősítik meg Poundnak a költ ői képpel foglalkozó írásai, valamint — sokkal döntőbb bizonyítékként —
tulajdon költészete. Igaz ugyan, hogy a japán hatáson kívül más tényez ők is hozzájárultak ahhoz, hogy az imagista 
írásmód az érdekl ődés középpontjába kerüljön. Ennek ellenére, bízom abban, hogy a rendelkezésünkre álló bizonyí-
tékok, amelyeket a továbbiakban röviden ismertetni is fogunk, rámutatnak arra, hogy Pound a „japán m űvészetet és 
költészetet" a költő i képről alkotott elméleteinek kiinduló és állandó vonatkozási pontjául használta. 

Pound saját szavai igazolják azt a feltevést, miszerint 1912 körül elmélyülten foglalkozott a haikuval. A The 
Forthnight Rewiew 1914. szeptember 1-i számában a Vortisszizmusról (Vorticizm) írva rámutat arra, hogy milyen 
szerepet játszott a haiku egyik legismertebb versének kompozíciós folyamatában: 

Három éve (1911), mikor Párizsban jártam, és kijutottam a La Concorde metróállomásról, hirtelen cso-
daszép arcok tűntek fel gyors egymásutánban... és én egész nap kerestem a szavakat, amelyek él-
ményemről számot adtak volna... És aznap este... hirtelen megtaláltam a kifejezést... nem beszédben, 
hanem hirtelen felréml ő  színfoltokban. Ennyi volt az egész — egy „minta", azaz aligha minta, hogyha ez-
alatt valami megismételhetőt értenénk. Ige volt ez számomra, egy új, a színekben kifejezésre jutó nyelv 
kezdete volt ez számomra.. . 
Írtam egy harmincsoros verset, amit azonnal meg is semmisítettem, mert olyan munka volt, amely másod-
lagos intenzitással íródott. Hat hónapra rá írtam egy fele olyan hosszú verset; egy évre rá pedig megírtam 
ezt a hokkuszerű  mondatot: 

Arcok jelenése a tömegben; 
Szirmok egy nedves, fekete ágon. 

Nem „hokkuszerű " mondat ez. Részben ezért, mert a vers rövid, részben pedig, mert a kép csak nehezen mondható 
japánosnak. Amit Pound a haikunak köszönhet nemcsak alapos, hanem végérvényes is: 

A jápánokban ugyancsak megvolt ez a kutatási érzék. Megértették az ilyenfajta tudásnak a szépségét 
(vagyis az „imagista írásmódot, szemben a lirikus írásmóddal)... A japánok létrehozták ezt a versformát, 
a hokkut. 

Az elhullott virág visszaszáll ágára: 
Egy (parányi) lepke. 

„Ez képezi egy közismert hokku lényegét" — teszi hozzá Pound. Arról a haikuról van szó, amelyet a koráb-
biakban lefordítottam és magyaráztam. Pound után az elsajátított technika következ ő  definícióját adja: 

Az „egy képbál álló vers" az egymás fölé rendelés (super-position) formai elvét követi, ami nem más, mint 
egy gondolatnak a másik fölé való helyezése. Úgy éreztem, segítségével kijuthatok abból a zsákutcából, 
amelybe a metró-érzelmemnél kerültem. Írtam egy harmincsorors verset, amit azonnal meg is sem-
misítettem... . 

Poundnak a japán költészettel kapcsolatos akkori ismeretei szolgáltak alapul az imént említett technika kidol-
gozásához. Pound ugyanis azt hitte, hogy ezzel a haiku technikáját utánozza, illetve hasznosítja. A haiku többféle 
módon igyekszik a rövidségből adódó korlátozottságokon felülkerekedni — Pound ezek közül csak egyet alkalmazott. 
Bizonyos értelemben jogunk lenne megvádolni Poundot azzal, hogy nem megfelel ő  módon értelmezte a japán köl-
tészetet; ha azonban eltekintünk a túlzott pedantériától, örömünkül szolgálhatna, hogy azon kevés villanások egyiké-
nek vagyunk tanúi, amelyek fényt vetnek az alkotás folyamatára, a pillanatra, amikor a költ ő  megragadja a később 
verssé alakuló témát, és egy számára idegen irodalomból eltanult módszerrel idomítja azt — egy olyan irodalomból, 
amely megszűnik idegennek lenni, hiszen hirtelen revelációval bír verse számára — a végén pedig a m űalkotás 
végleges formájával ajándékoz meg minket. 

Pound jegyzetei a Metróállomással és egyéb versekkel kapcsolatban, valamint az „egymás fölé rendelés 
technikájával" foglalkozó írások természetesen nem maradtak visszhang nélkül. Ugyanebben az írásában ugyanis 
a következđket olvashatjuk: 

Gyakran megkérdezik tđ lem, hogy létezhet-e hosszú imagista, illetve vortísszista vers. A japánok, akik 
létrehozták a hokkut, ugyancsak létrehozták a Noh-drámákat is. A legjobb Noh-drámáknál az egész darab 
egyetlenegy képbő l áll. Ezt úgy énem, hogy az egyész darab egy kép köré összpontosul. Egysége egy 
képben rejlik, amit a mozgás és a zene csak meger ősít. Semmi okát nem látom annak, hogy ne lehessen 
hosszú vortisszista verset írni. 

Az a legnagyszerűbb ebben, az imagizmusnak felkínált programban vagy nyilatkozatban (az imagizmus Pound sze-
rint a vortísszizmus költészeti ága), hogy a japán költészeti formák mellett foglal állást a japán költészet kiválóságaival 
igazolva azokat. Az a kérdés viszont már e jelen tanulmány keretén kívül esik, hogy milyen mértékben határozta meg 
Pound költészetét a Noh-dráma iránt tanúsított érdekl ődése, mint ahogy W. B. Yeats darabjain érezhet ő  volt a Noh 
hatása. A figyelmes olvasó azonban a Cantókban is megtalálhatja az egységesít ő  költő i kép technikáját, valamint 
elgondolkozhat azon, hogy milyen kapcsolatban is áll ez T. S. Eliot, továbbá más írók igyekezete között, megfelel ő  
szimbólumok, „mítosz" után kutattak annak érdekében, hogy rendszerbe foglalják a jelen világ kínálta makacs költ ő i 
anyagot, valamint hogy bizonyos jelentést, értelmet tulajdonítsanak nekik. 

Pár gondolat erejéig még annál a kérdésnél maradunk, hogy mennyiben határozta meg a haiku Poundnak az 
imagoizmusról kialakított elképzeléseit. „Metróélménye" kapcsán ama bizonyos „pillanatnyi érzésgazdaság" cso-
dásságáról beszél, később pedig arról, hogy megtalálta annak kifejezését... nem beszédben, hanem hirtelen felréml ő  
színfoltokban". Ezt a visszaemlékezést végezetül nyugodtan összehasonlíthatjuk Pound híres definíciójával, amely 
a Poetry  1913 márciusi számában jelent meg: .. 

az idđ  töredéknyi részében megvalósuló gondolati és érzelmi teljesség.. egy ilyen kép megjelenítése 
képes csak a szabadság hirtelen érzését jelezni; az idđ  és tér korlátaitól való szabadulás élményét,a 
hirtelen kiteljesedés érzését, amely a legnagyobb m űalkotások láttán tölt el bennünket. 

Fordította Zanin Csaba 
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európaira fordítani , tudatos modulációkkal, a különbsé-
geknek, a befogadói közeg másságának figyelembevéte-
lével; ugyanakkor az ázsiai / európai távolságának igazi 
leküzdhetetlenségét is beismerve. 

Szokatlan, m űfajon túlmutató, filozófiai megalapozottsá-
gú hatás bukkant fel a nyugati irodalmakban, külön vonu-
latot teremtve; de azok hamarosan a maguk képére for-
málták, ha tetszik deformálták, az idegen anyagot. A haiku 
huszadik századi útja (nem tekintve most a jelenkori japán 
tendenciákat; pedig mondhatjuk, az angolszász visszaha-
tás sem lehet jelentéktelen, hozzájuk számítva természe-
tesen az öntörvény ű  belső  vonatkozásokat) kézzel fogható 
példája az elbizonytalanodott európai szellemiség meg-
újulásra való képtelenségének, egyben viszont végletesen 
kifinomult, tökéletesen kidolgozott voltára irányítja rá ismé-
telten a figyelmet: nevezetesen, hogy nem maradna ugyan-
az, ha igazából, lényegileg fogadna be magától elüt ő  
javakat. Mert a haiku az átültetések következtében néhány 
év alatt ugyan önállóan alkalmazott m űfajjá vált a konti-
nensen (Nouvelle Revue Frangaise 1924-es haikuverse-
nye), sőt, költő i irányzatok megtermékenyít ője lett (Pound, 
imagizmus), majd pedig a megjelentetést a reflexióval ár-
nyaltan egyesítő  újabb német nyelv ű  természetlírába (Karl 
Kleinschmidt, Irma von Bondmershof) oldódott bele; rég-
is valahogy visszavonhatatlanul merült ezekbe az irodal-
makba, amelyeknek saját jelenségeir ő l mára jórészt levá-
laszthatatlan. A haiku felt űnt, ihletett, formált, aztán az ide-
gen környezetben, a megváltozott körülmények között ad-
dig elképzelhetetlen hatásokkal szívta tele magát, és ne-
hezen ellen őrizhető , azonosítható irányzatokban csírázott 
ki. Elszabadult. 

Mégis, hogyha haikuról beszélnek, alapvet ően mindig 
az a verstípus kerül el ő , amely történelmileg hosszút zá-
zadok óta kimutatható, s amelynek kezdetei felderíthetet-
len távolságokra vannak a japán irodalomban, korán fel-
bukkanó, kodifikált formában megjelen ő  szabálygyűjtemé-
nyeikkel együtt. 

A századfordulón átvett m űfaj véglegesedési folyamatá-
ban legalább két döntő  fázist kell említeni. Az egyik: Ma-
cuo Basó (1643-1694) működése, aki a tradicionálisan 
szójátéknak illetve „vicces-élesesz ű " (Horst Hammitzsch), 
gunyoros alkotásnak tekintett haikut a magas irodalomba 
tulajdonképpen bevezette, drámai sugárzó er őt adva a 
versnek; a másik: a tizenkilencedik század végének japán 
átrendeződése; gazdaságilag, politikailag, kulturálisan 
egyaránt nyitás ; amikor a nemzeti irodalomnak ez az ősi, 
páratlan kincse —már nem el őször —felelevenít ődik, új tar-
talommal telik meg. 

Európai szémszögb ő l ezek a legfontosabb alakulási pe-
riódusok; a hozzájuk kötődő  újítások alapján létrejöv ő  jel-
legzetességek számítanak a nyugati irodalmakba áttev ődő  
„háromsoros" alapvet ő  m űfaji követelményeinek. Jellem-
ző  módon a szakirodalom csak ezt az utóbb kialakult válto-
zatot emlegeti haikuként, míg az összes korábbi id őszak-
ban keletkezett munka esetében a haikai elnevezés érvé-
nyes (Halla István). Gyakorlatilag tehát a legnagyobb mes-
ternek tekintett Macuo Basó írásai — noha talán legére-
detibben járultak hozzá a verstípus és a forma elmélyülé-
séhez, világirodalmi rangjához —, nem mondhatók haiku-
nak, ellenben a haikai kategóriába sorolandók. 

Mindez azonban a szakirodalom dolga. A lényegi meg-
határozók iránt érdekl ődők számára a századokat átölel ő , 
szívósan továbbél ő , kiirthatatlannak tetsz ő  minta örökér-
vényű , minden korszakban érvényes tulajdonságai szá-
mítanak (kevésbé a fejl ődés fokozatai); olyan mintáéi, me-
lyeknek termései minimálisan tucatjával t űnnek fel minden 
alkalommal, de nem ritkák több száz vagy több ezer da-
rabot felvonultató gy űjteményei sem, ahol tehát az egyes 
művek végtelenül sokszín ű  halmaza összességében fur-
csán egynem ű  közegét, nagy mértékben törvényszer ű  so-
kaságot eredményez. 

 

 

zsávolya zoltán 

A SZŰKÍTETT BLENDE 
INTENZITÁSA 

(bekezdések a haikuról) 

Amikor 1905-ben Franciaországban az els ő  európai 
nyelven írt haiku-kötetet kinyomtatták, beláthatatlan fejl ő -
dés vette kezdetét; hiszen jóval többr ő l volt szó, mint hogy 
a Távol-Kelet valamely versformája egyszer űen elterjedtté 
és szívesen alkalmazottá vált a nyugati népek irodalmai-
ban. A keleti verstípus az elkövetkező  időkben ugyanis —
bár alapvető  poétikai jegyeit mind megformáltsága, mind 
pedig tartalmi vonatkozásában megtartotta —, egyre mar-
kánsabban függetlenedett eredeti gyökereit ől és világ-
szemléleti-filozófiai meghatározásaitól, változásának, ala-
kulásának fontos ága lett az angolszász, francia, német 
stb. költők m ű faji tágasságú felfogásának megfelel ően 
kialakított szabadabb gyakorlata. Persze, az ilyen módon 
hihetetlen gyorsasággal megszület ő  modern haiku irodal-
mi frissítő  ereje és újszer űsége végső  soron nem választ-
ható el a századforduló általános szellemiségét ő l, Kelet 
kulturális (újra)felfedezésének eufóriájától; ennek megfe-
lelően hiba volna teljesen önállósult jelenségnek tekinteni 
az azóta eltelt évtizedek nyugati haikutermését, hiszen 
adoptálása, szerves beépítése már önmagában valami 
elütő , egzotikus elem visszavonhatatlan meghonosodását 
és latens továbbélését jelenti, bármennyire vitatott is egyes 
művelő inek viszonyulása az eredeti mintákhoz. 

A fehér civilizáció a maga megfáradásával, érzékenysé-
gének tompulásával; ahogy azt Kosztolányi a Nyugat 
1933-as évfolyamában körülbelül fejtegeti; valósággal új-
szerű  művészi eljárásként figyelhet fel a romlatlan keletiek 
eredeti és eleven, mesterkéletlen szemléletére; sajátos 
nosztalgiával közeledhet a látásmód közvetlenségéhez és 
tartalmasságához. A m űfordító szavai ezek, aki szakérte-
lemmel, felelősséggel kísérelte meg a m űveket ázsiaiból 
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Akkor: mi voltaképpen a haiku? Mit kap az olvasó a ti-
zenhét szótagos, három sorból álló „impresszionista epi- 
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gramma" befogadásakor? Mi olyan ellenállhatatlanul von-
zó benne, hogy költők százai, ezrei tömegméretekben ter-
melik, sőt még az irodalom iránt közönyösek is meg-meg 
próbálkoznak vele? Hogy szinte népszer ű , könnyedéi 
megközelíthető  bejáratot biztosít az igényes m űvek világá-
ba, bár maga sokszor az oda vezető  előszobát, a gyakor-
lóteret testesíti meg? 

Ezekre a kérdésekre mindössze a huszadik század ele-
jéig lehet átfogó igény ű  választ adni, vagy addig sem iga-
zán. s ez a korszakhatár körülbelül a haiku európai meg-
honosodásával esik egybe. A modernizmussal képlékeny-
nyé és viszonylagossá vált m űvészeti alapelvek meg ká-
nonok „jótékony" korlátozó szerepének megsz űnése pe-
dig csaknem alkotókra lebontott, egyénenkénti vizsgáló-
dást tesz szükségessé: kinek mit jelent most már az örök-
ség, mit emel ki bel ő le; vagy még inkább, milyen lesz egy-
egy, minden esetben az adott alkotói személyiségre sza-
bott, konkrét darab. 

1 V. 

Valószínű leg a versforma látszólagos „egyszer űsége" 
(a könnyű  kivitelezhetőség illúziója) csábít olyan sok kép-
zett vagy akárcsak bizonyos fokig m űvelt embert haiku írá-
sára. Széles körben ismertek poétikai szabályai: lényegé-
ben a múlt század vége óta változatlanok; íqy elvileg köny-
nyen meghatározható, behatárolható feladatra vállalkozik 
a jelölt; maga a vers meg rövid (tetszet ős, egészében 
csattanós): szinte kikerülhetetlen az er őpróba. Haikut min-
denki tud írni. Nem szükséges hozzá költ ő i lelkület, hi-
szen elegendő  tizenhét szótagnyi szilvavirág, őszi hold, 
sejtelmes köd összehozása, a dolgozat máris repül, zu-
han, akár az elhajított kő , valami kollektív tudat kútjába —
de csak ritkán csobban. 

Az elméletírók között nem egy akad, aki a természetkö-
zeli, finom japán lelket állítja egyértelm űen a haiku mögé, a 
cizellált, az átlelkesítő  szemléletet, mely a szigetország 
kultúrájának egyéb területeit ugyanúgy meghatározza, s 
amely a világ legkisebb részletét is hajlandó szimbolikus 
jelentésű  létezőként tisztelni. Ezek a szerzők gyakran vetik 
össze vizsgálódásuk tárgyát a japán tusrajzokkal, mert 
azoknál hasonlóan a kevés vonallal felvázolt kompozíció 
elevenedik meg, s bőven élnek a kihagyás keltette feszült-
ség képzeletserkent ő  hatásával. A többletet, az átbillenés 
titokzatos tengelyét persze sem egyik sem másik ésetben 
nem tudják megragadni: mikor lesz az odavetett vonások-
ból, kifejezésekbő l lefegyverző  m űvészet?, mi teszi a raj-
zot vagy az impresszionista „háromsorost" összhatásá-
ban annyira átüt ővé? 

Mint a gyakorlat igazolja, a poétikai szabályok mégoly 
tökéletes ismerete önmagában nem kielégít ő . A haiku lé-
nyege másban van, —az öt-hét-öt szótag, három sor, ritmi-
ka, alliteráció, nyelvben rejl ő  zeneiség, évszakszó, metsző  
szó, központozás, kanonizált szókincs, motívumrendszer; 
tartalom: természet, évszakok; részletek, pillanatnyiság, 
örök holdudvar, gondolat-érzelem, konkrétum-reflexió 
egysége stb. alakjában megformálódó sokrét űsége, hogy 
ezt a rengeteg szempontot ilyen kis helyre és kerek m űal-
kotás reményében össze lehet sz űkíteni: az, mindent ösz-
szevetve, alighanem virtuóz melléktermék; a haiku lénye-
ge egész más, éppen ezért jelenik meg a legtöbb esetben 
tucatjával vagy tömegével: egy Пieghatározott szemlélet-
mód elevenségét kell mindenképpen dokumentálnia, su-
gárzóan, erőteljesen, energikusan, frissen muszáj ablakot 
nyitnia újra meg újra a dolgok belsejébe tekint ő  figyelem, 
szemlélődés, látás számára. 

V. 

„Ablakrés, nyílásutánzat mindegyik, figyelmeztet ő  uta-
lás, hogy ott is elképzelhet ő  volna a mélyebbre hatolás, a 
beljebb merészkedés valamilyen formája." —Mészöly Mik-
lós konkrétan más összefüggésbe helyezett mondata átté-
telesen tökéletes foglalata gondolatomnak. De mondhat-
nám azt is, hozzávető legesen: ,,...mint gyertyasor, az ab-
lakok." (!) Pilinszky és Mészöly megrázó vizualitása a köl-
tészet olyan periférikus szeletét sem hagyhatja érintetle-
nül, mint a modern haikuírás. Az Apokrif, a Kráter vanv a 

Film szemléleti újdonságinak ismeretében a lírai kisplasz-
tika feladata ugyancsak valamiféle szerkezeti egység 
megteremtése, állandó létrehozása lehet szemlél ő  és 
szemlélt között. 

A lencse — akarom: kamera — mozog vagy áll, reflexiókat 
ragaszt a látványhoz, titkol valamit, egyszer-egyszer ki-
mond, megint elhallgat, de a beszéd ( narrátorhang) vala-
hogy mégis ott „lebeg" lehetséges szálként a képerny ő  
előtt: a szem állandóan nyitva, de a száj is mindig tátott; 
hol csodálkozik, hol megszólal. S aki a felvételt készíti, aki 
néz, „igyekszik egy szintben maradni a sz űk blendével be-
fogott látvánnyal" (M. M.). 

Technikai nyereség is ez egyben, az alázaton túl, hiszen 
az érzékleteshez eltéphetetlenül kötődő  szimbolikus, átté-
teles, ha tetszik filozofikus-világszemléleti járulék közlése 
akkor a legsikerültebb, ha megjelenésével nem zavarja 
össze a képi szint harmóniáját, ha végig benne marad. 
Ugyanakkor a szűk blende kifejezés a lehetőségek hatá-
rainak felismerését jelenti els ősorban; szerény beisme-
rést, megadást. Alázatot —még egyszer —, de nem lemon-
dást. A lesz űkített, redukált látványdarab, részlet kiszakí-
tottságában, átröntgenezettségében az egészén felel, 
megmunkáltsága kárpótol az esetlegességért: hihetetlenül 
intenzív. 

VI. 

A szűkített blende intenzitása tehát a haiku; és hogy 
személyesre fordítsam a szót itt a végén: van egy versem, 
ami ezekkel a szavakkal kezd ődik. Nem haiku terjedelmi 
(és főként poétikai) vonatkozásban, de szemléletének lé-
nyegét ennek ellenére pengeélesség ű  belső  látomás vagy 
külső  figyelem adja; gondolatilag teljesen összemosódva a 
látás aktusának személytelenségében . Van ebben vala-
mi mechanikus, kamerai, mintha feloldódnának a határok 
gép és vetítés, vetülés, meg emberi szem, képzelet között, 
mintha igazából szenvtelenül mindegy volna, milyen ere-
detű  a látvány, és mi magunk szerepl őként vagy kiagyaló-
ként értődünk bele a képbe. A létezésnek ez az aspektusa 
fontos egyedül: van a látvány, az él őkép, az esőtő l (to-
vább) barázdált akvarell. 

Gyakorlatilag: a képben élni. Képekben élni. Szakado-
zottan, darabokban, haikuk tucatjainak töredékes esetle-
gességében; vagy mozdulva, filmmé lök ődve, elszabadult, 
lebegő  haikuk sokaságában, újra csak foszlányosan. 

Errő l is szól a versem: a film-korszakban él ők jellegze-
tes folytonosságáról-szakadozottságáról. Szól (azután) 
magáról a haikuközegr ő l, -életformáról. Úgy mondhatnám; 
mindez egy Basó körüli poétikának a modern technika 
segítségével történ ő  felelevenítése. Hattori Dohó munká-
jában esik szó a fuga fogalmáról. Ez a haikut m űvelő , hai-
kuban létező  ember (japán eredetiben: hadzsin) teljes vi-
lágszemléletét magába foglalja, végs ő  értelmében csak 
„alámerülés" engedi megismerni, s végül egyfajta teljes 
emberséghez vezet (vissza). 

Kevésbé lényeges számomra hogy Basóék effajta gon-
dolatainak a zen-buddhizmus eszmerendszerében, volt 
adekvát értelme, inkább a „hiánytalan építkezés", 
„-megragadás" lehet ősége ejt foglyul, ahol esetemben tö-
kéletes szemléleti- és szemléltetési metafora a film lehet. 
A film ugyanis összefogott, zárt totalitás; ami a lényeg: vi-
zuálisan teremt, „ad" elénk dolgokat. Bármekkora tágas-
ságot befoghat, emellett viszont képes ráközelíteni, rász ű -
kíteni, már-már metsz ően ráélesíteni egyes tárgyakra. 
Részletek: haiku. Szünetek, folyamatosság. Felvilágosítá-
sok ragyogása, üresség. A teremtés, mi magunk, mint 
Isten filmje. Vagy ahogyan mi ráláthatunk különböz ő  kép-
sorokra. Titokzatosan megvilágított rések; szemek minde-
nütt. Hirtelen áttörés, mögé látás : pillanatokra. Ennyi a 
haiku törekedés többlete, hozadéka. A haikuban él ő  én-
darab kiváltsága a hétköznapival szemben, minden kö-
zönséges látással, elhomályosult blendével szemben. 
Akár átfogó összefüggések fel ő l érkezik a megközelítés, 
akár a részletek változatossága gyönyörködtet. „Elképzel-
hető , hogy a szeme sokkal tágabb blendéj ű  most, mint 
amilyen nyílásra a mi kameránk egyáltalán képes. Es va-
lószín ű , hogy ez  611  a szűkítésre is" (M. M.) 
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kovács gábor 

GONDOLATOK EGY 
VERSFORMÁRÓL 

Tizenhét szótagban egy egész világ. Három nyúlfarknyi 
sorban mindaz, ami a jelen örökkévalóságában fontos. 

Röviden így tudnám bemutatni e drágak őszerű , apró 
versformát, mely szülőhazájában — akárcsak egy fest-
mény vagy egy gyönyör ű  sziklakert — meditációs tárgy le-
het. Tartalma ebb ő l adódóan lehetővé teszi a tudat meg-
nyílását a gondolatokon túlra. Oda, ahova a szavak feszít ő  
dinamikája és lényegretörő  egyszerűsége vezet. 

De írják a világ bármely nyelvén, a haiku rejtett moz-
zanatai mindig az irodalmi formán túli, többréteg ű  jelenté-
sekben nyilvánulnak meg. Ezek a gondolatok a szavak 
szerencsés találkozása révén, mintegy maguktól bukkan-
nak elő , s lényegük csak intuitív módon ragadható meg. 

A haiku azért cím nélküli, mert írója nem akarja a szép-
séget elkülöníteni, a végtelenséget behatárolni és térbe 
zárni. Ehelyett inkább igyekszik átjárhatóvá tenni az utat 
természet és m űvészet között. A kint és bent érzetének 
relativizálásával pedig azt sugallja, hogy bels ő  természe-
tünk, önmagunk lényege a „kint lév ő " nagy természetével 
rokon. 

A zen-buddhizmus szabad, formabontó szellemisége, 
mint meghatározó tradíció összefonódott a haiku mögöttes 
tartalmaival is. A hagyományos, hierarchikus tudatállapo-
tokkal való teljes szakítással, a lélek lecsendesítésével a 
költő  eléri az abszolút függetlenség állapotát, melyben 
visszatér hozzá a szavak eredeti méltósága. 

A jó haiku éppen ezért gyakori zarándoklat a hihetetlen-
hez. De tud prózai és „kézenfekv ő " is lenni. Olyan, mint a 
felbontott gyümölcs frissessége. Nem a vágyak teljesülé-
se, hanem a teljesség maga. 

Érdekes ellentmondásnak t űnik, hogy a legtágabb lehe-
tőségek a legkisebb, legzártabb költ ő i formán belül érvé-
nyesülhetnek. A váratlan, meglep ő  gondolattársítások 
olyan lépték ű  átalakulást is elő idézhetnek a versben, mint-
ha egy kicsiny, fekete pont a vakító, fehér lapon hirtelen 
határtalanul naggyá válna. 

A konkrét képekben kifejezett gondolatiság egyfajta 
festő i technikához áll közel. Az olvasó — ahogy éppen a 
költő  láttatni kívánja vele — gyakran szokatlan perspektívá-
ból nézi a színhelyet. Legyen az akár egy madár, vagy egy 
apró rovar perspektívája. A haiku az élet mellékes, jelen-
téktelennek t űnő  dolgainak új nézőpontba állításával nem 
várt módon megjeleníti a hétköznapok láthatatlan gazdag-
ságát is. 

Mai világunkban, ahol létünk töredékességét belátva vá-
gyunk a teljességre, ahol különös jelent őséggel bírhat szá-
munkra ez a gondolatvilág. 

A magyar nyelven írt haiku, az eltér ő  nyelvi sajátosságok 
miatt, persze lényegesen különbözik a japántól. Más lesz a 
hangszerelése és a tartalma is. A befoglaló forma és szer-
kezet megtartásával, valamint az ősi képalkotás ösztönös 
vonásainak megőrzésével azonban felidézhet ő  egy sajá-
tos szellemiség, mely visszautal a távoli, keleti múltra. 
Meglehet, e folyamat aligha tudatosítható, ám nyilvánvaló, 
hogy létjogosultsága van. 

Nem távolodtunk el a kelett ő l annyira, hogy ha akarunk ;  
ne állhassunk újra közel hozzá. Mindannyiunk lelkében 
van egy félreeső  zug, egy eltakart múlt-darabka, melyben 
érintésre megelevenednek e világ nagyon is ismer ős ár-
nyai. Engedjük hát, hogy átjöjjenek a falon, besz űkülésre 
hajlamos tudatunk falán, és valódi kapcsolatba lépjenek 
velünk. 



~g 

varga imre 

Hokku, haikai, haiku 

(rögtönzések ugyanarról) 

Ismered, ugye, azt az érzést, amikor egy szín, 
íz, mozdulat, szó, illat megszólít (megállít),/ s köz-
ben (lüktet, forog tovább a Föld ). S ha meg akar-
nád fogalmazni , micsoda volt ez, nem találsz гб  
szavakat. Mert szavakon inneni-túli, bár olykor 
benne van a szavakban : maga aszó . Megszólít a 
világ? Párbeszéd indulna? Ha emlékeznél, hol 
van akkor a világ, nem találod. Megsz űnt a sza-
vakkal együtt . Benne a tapasztalásban, s ez te 
vagy: ízzé, színné, mozdulattá lettél legbelülr ő l. 
Megváltoztál. 

Az absztrakciók , fogalmak hiúsítják meg, hogy a 
külvilággal és önmagunkkal közvetlen kapcsolat-
ban legyünk . Gyakorolnunk kell kitartóan. Hogy a 
burkot, amit a (név-leges) tudás növesztett ránk, 
lefejtsük. Mert aki gondolkodik, elvonatkoztat. Hát-
ralép, hogy szemügyre vegye birtokát. Kilép bel ő-
le. Rálát. S mivel: nem б , minősíti, véleménye van 
róla, kritizálja. Hogy a min ősítésnek érvénye le-
gyen, kiemeli magát környezetébő l. Kiválik. Kivá-
lóbb mint a többi ott. Minden tapasztalása küls ő . 
Pedig amit Iát: benne van . A világ s mások az 6 le-
hetőségei (is). De hogy ezt megértse, már ahhoz 
is alázat kell. Leborulás a mindenütt végtelen 
anyagra . Viszont az önhitt ember világa besz űkül. 
Szoros neki a világ(egyetem). 

►  

mondatdallam, a versbeszéd oldottsága, termé 
szetessége megmutatja, hogy a szerz ő  érti-e a 
szakmát. A haikunak van viszont szellemi, tudati 
háttere is. Szülőföldjén legalábbis. Japánban, 
ahol a zen-budhista m űveltség, szellemiség 
nemcsak közvetve hatott a költészetre, hanem 
úgy is, hogy a haikukölt бk néha maguk is szerze-
tesek voltak. A zen meditatív szekta, m űvészete 
(a no színház , kertépítés , teaszertartás ) transz-
cendentális tartalmú , intuitív érzékenység ű , ami-
hez hasonlítható jegyeket a nyugati misztika 
(szufizmus, Keresztes János) fénye is felragyog-
tat. 

• 

A külső  és belső  természet, a középpont meg-
tapasztálását a zen nemcsak a m űvészetekben, 
hanem a harci foglalkozásokban (kendo, dzsudo), 
sőt a köznapokban is időszerűnek látja. Kapcsola -
tunk a meg nem nyilvánulattal legyen mindenna-
pos. Ünnepek a köznapokban . Éljünk mindig a . 
dolgok közepében; legbelülrő l, bensőségesen, 
teljes valónkkal tapasztaljuk meg a létezést. Lehe-
tünk üdvözültek öregen, betegen is, romlandó 
testtel is. Meghal a nyár, s születik mindjárt az ósz 
—az elmúlás-megújulás bölcsességét a természet 
kínálja. Mindig kész, s mégis mindig készül. 

• 

Ami legbensőnket szólítja meg az évszázadok-
ból, az embert szólítja meg. Téged is bennem, en-
gem is tebenned, s mindkettőnket a múlandóság-
ban, és a világot mindkettőnkben. Nem is párbe-
széd ez, mert a kettősségekben létező  dolgok 
egyek. Amire két szavunk van, eggyé válik — s 
olyan szóban , amelyik nem hangozhat el. Mert ki-
mondhatatlan . Az ember és a mindenség egymást 
tartják fenn . A világ táplál. Én meg a világot úgy, 
hogy átszemélyesítem (a mélyre Iátok), amit ne-
kem megmutat . Hogy átélem . A láthatár peremé-
rő l szívünk közepébe kerülnek a dolgok. 

Gyakorolok egy érzést, megnagyítva töltse ki 
testemet, lüktessen át a bórön, s a testem töltse 
be az érzést. Amikor még alig sikerült; mennyi 
szót találtam rá. Megpróbáltam meghatározni, kö-
rülími. S mikor már elborít az érzés, testemen is 
túlcsap, betölti köröttem a mindenséget (a mélye-
mig), nem fér oda más . Már a tizenhét szótag is 
megalkuvás. Szavakkal kimondani , ami. Mert a 
legfontosabb dolgok végülis közölhetetlenek. 

• 
Templomi harang 
bronzán libegve alszik 
egy pici lepke. 

Ezt jeleníti meg Tanigucsi (Josa) Buszon a szer-
zetes-költő  egyik versében. Látom-e már én. is a 
lepkét? S a súlyos bronzharangot ? Hallom-e azt a 
csendet? Mert nincs ünnep, temetés, misére hívó 
harangkongás. Csak ez a csend. Ez az ünnepte 

len ünnep. Ennek képe. Hogy ez megtörténik. 
Hogy ezt rögzítették, s hogy én is elképzelem, át- 
élem, s érzem azt az örömet, békességet, amiért 
a világ szertelenkedéseinek , zű rzavarának, a ha-
lálnak, tűzvésznek , árvizeknek , szertartásoknak is 
értelme van . Hallgat bennem a harang. Csend 
legbelül magamban. Nehogy elszálljon a lepke. 

A haiku formai szabályai egyszerűek. Hđromso- 	De ha elrepül , már akkor is marad. 
ros vers, 5/7/5, összesen tizenhét szótag. A sza- 
bályt erősítő  kivétel ritka. Szójáték,. belső  rím, . 



paiakban: íme milyen gyönyör ű  dolgokat találtunk ott Tá-
vol-Keleten! Az indiai szanszkrit dráma recepciója talán 
nem is példázza eléggé ezt az elégedettséget, mint pl. a 
valamivel kés őbb felfedezett Csikamacu Manzaemonom 
drámaíró esete, akit „japán Shakespeare-nek" neveztek 
ei. Nemcsak a japánok nevezték őt annak: Európa elége-
dettséggel vett tudomást err ő l a jelző rő l Csikamacu neve 
mellett, tetszett neki, hogy Japánnak is megvan a maga 
Shakespeare-je. 

Ha azonban egy pillanatra figyelmen kívül hagyjuk a ja-
pán, illetve ázsiai színjátszás színpadi gazdagságot, és fi-
gyelmünket a drámára mint irodalmi alkotásra összponto-
sítjuk, el kell ismernünk, hogy Csikamacu egészen kö-
zépszerű  író, aki inkább a 19. század társadalmi dráma-
modelljével állitnató párhuzamba, Shakespeare-rel pedig 
semmilyen strukturális vagy pedig min őségbeli hasonlósá-
got sem mutat. Ó valójában a 17. század vége felé kibon-
takozó japán polgárság írója, színdarabjai pedig, amelyek 
igencsak szentimentális színezet űek, tárgyukat és jelle-
meiket a polgári életbő l kölcsönzik. Színdarabjainak cse-
lekménye általában olyan szerelmespárok sorsával foglal-
kozik, akik a környezet meg nem értése miatt öngyilkossá-
got követnek el. Drámáiban ez a téma variálódik, amire 
némely esetben már a címb ő l is következtethetünk: Ket-
tős öngyilkosság Sonezakiban, Szerelmesek öngyil-
kossága a mennyei hálók szigetén stb. E tematika valós 
alapjait megtalálhatjuk a korabéli Japán polgári életben. A 
nagyvárosok, kiváltképp Oszaka, tele voltak csodaszép 
kurtizánnal és ,.becsületese fiatalemberrel, viszonyukat 
szigorú szabályok határozták meg. Ha ez a viszony valós 
szerelemmel változott, szinte elkerülhetetlenné vált a tra-
gikus vég. Rene Sifer mutat rá arra, hogy Csikamacu a ha-
gyományos moralista szerepét veszi fel a téma ábrázolá-
sakor, egyúttal azonban élesen bírálja a hamis társadalmi 
erkölcsöt is. Nem áll ugyan ki az elcsábított fiatalemberek 
és a megszületett asszonyok mellett, de leleplezi az ese-
mények hátterében lévő  tirannus apát (vagy férjet), az 
események legfőbb kiváltó okát. Különös érzékenységet 
mutat a lélektani nüánszok iránt (kiváltképp n ő i jellemek 
esetében), valamint a lírai betétek iránt, amelyek azonban 
elenyésző  fontosságúak a hagyományos kínai drámában. 

Csak azért idéztünk ilyen sokáig Csikamacu példáján, 
hogy kitűnjön, milyen nagy mértékben határozta meg az 
ázsiai irodalom iránt tanúsított európai jóindulatot tulajdon 
„e I v á r á s i h o r i z o n t j a": ebb ő l az irodalomból azt 
éljenezték, amit fel tudtak ismerni és „el tudtak helyezni". 
Hasonló volt a helyzet a m űvészet egyéb formáinak recep-
ciójakor is. A c h i n o i s e r i e s az alkalmazott, illetve de-
koratív m űvészet eme termékei népszer űek voltak a fran-
cia királyi udvarban már XIV. Lajos korában is, a páratlan 
szépség ű  kínai tájképek, a shau shuik azonban az euró-
pai felfogóképesség hatókörén kívül maradtak, mivel a ter-
mészetet ábrázoló képeket nem egy pontból megfigyelve 
festették meg (európai tájkép), hanem a víz, a hegyek és 
egyéb alkotóelemek festő i szintezisét képezték. Egyrészt 
dicső ítették az édeskés szanszkrit drámát, másrészt vi-
szont megvetően beszéltek a leny űgöző  indiai szobrászat-
ról, részben a benne ábrázolt érzéki jelenetek miatt, rész-
ben pedig, mint ahogyan azt egy igazán negy szellem, 
John Ruskin is megmondta, mert „képtelen az emberi test 
valóságh ű  ábrázolására". Tudni kell itt, hogy éppen Rus-
kinnak köszönhető  a gótikus szobrászat m űvészi értékei-
nek eürópai újrafelfedezése, vagyis a képz őművészet 
s z e  II  e m i értékeinek figyelembevétele. Ami a klasszi-
kus indiai szobrászatban testet öltött, az valójában nem a 
középkori .Európa szellemében értelmezett szellem, ha-
nem sokkal inkább mozgás, r i t m u s, mint a kozmosz leg-
alapvetőbb, tehát egyben legszentebb princípiuma. „A 
m űvészet a természetnek a teremt ő  formáit utánozza", ál-
lítja Kumarasvami. A m űvészettő l tehát nem a természet 
átírását várjuk, hanem, annak aláírását. 

A Nyugat először a francia impresszionisták révén került 
komolyabb kapcsolatba a keleti m űvészettel. Ezek a festők 
fedezték fel azokat a színes japán fametszeteket, ame-
lyekbe a Japánból érkez ő  árút csomagolták, azt követően, 
hogy c o m m o d o  re  Peri a maga „fekete hajóival" er ő -
szakosan újjáélesztette az áruforgalmat Japán és a Nyu- 

 

tvrtko kulenovi ć  
A HAIKUKÖLTÉSZET 
RECEPCIÓJA ÉS 
ESZTÉTI  KAJA  

Az iszlám világát a Nyugat mindig is közelinek érezte, 
annak ellenére, hogy közös történelmük többnyire az egy-
mással folytatott hadakozás jegyében telt el. Ezzel szem-
ben India és a Távol-Kelet világa nemcsak földrajzilag, ha-
nem szellemileg is távoli és idegen marad a Nyugat szá-
mára, amely minden ellenséges érzülett ő l mentesen, ta-
nácstalanul és zavartan állt az említett kultúrák el őtt. Érde-
kes és pontos képet formálhatunk err ő l a zavartságról, ha 
megvizsgáljuk, hogyan is viszonyult a Nyugat e távoli föld-
rész irodalmához és m űvészethez az újabb történelem fo-
lyamán. Az indiai szanszkrit drámát, amely lényegét tekint-
ve nem-drámai, témája pedig „édeskés" általános elisme-
réssel és lelkesedéssel fogadták. A 19. században gyors 
egymásutánban fordították európai nyelvekre Kalidasin 
Shokuntaleját , és Goethének éppen a Shokuntale proló-
gusa szolgáltatta a példát a Faustus (második rész) р roló-
gusának megírásához. Ezt az elragadtatást els ősorban 
„tisztán európai" jelleg ű  okokkal magyarázhatjuk: miután 
az európai m űvészet megszabadult a klasszicizmus szigo-
rától, és ez hatványozottan érvényes a dráma területére, 
tő le távol eső  példákkal igyekezett „igazolni" ezt a lépé-
sét. Nem szabad azonban szem el ő l tévesztenünk az „eu-
rópai étkesség" komplexumából adódó tényez őket sem: 
csődött mondott ugyanis az a meggy őződés, miszerint a 
Civilizáció és a Kultúra egyenl ő  az európai civilizációval és 
kultúrával, valamint hogy az európai hódítások a Civilizá-
ció és Kultúra térhódításait jelentették a világban. Ez a vé-
lemény az egyszerű  elégedettség érzését kéltette az éuró- 
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gat között. Itt már nem csupán a keleti m űvészet „bájáról" 
volt szó, hanem egy alapvetően más világlátás felismeré-
sérő l és elfogadásáról. Az európai ember kétezer évig az 
ókori görögök szemével látta a világot; a négyzetet négy 
kisebb négyzetre osztotta, majd azt újabb négyre, míg vé-
gül eljutott a pontig. Az egyenlő  szárú háromszöget 
aranymetszéssel vágta két részre, kétharmad 
rész maradt lent, egyharmad rész pedig fent; vagyis, ráve-
títve ezt a képz őm űvészetben ábrázolt tájképre, kéthar-
mad rész föld és egyharmad rész ég volt az elosztás ará-
nya. Ez viszont valami egészen más volt, olyasmi, amit 
Ito Bihalyi-Merin precízen „a párhuzamosok ferde met-
szésén belüli perspektívarendszerének" nevezett el: olyan 
hullámzó, kacskaringós vonalak, amelyek ebben az eset-
ben a nem európai m űvészetek famózus „bájának" az 
alapját képezték, és amelyek minden bizonnyal sokat se-
gítettek Van Goghnak abban, hogy „rátaláljon önmagára", 
pedig csupán egy másfajta térszemlélet járulékos elemei 
voltak. 

Az idő  tájt, amikor a képz őm űvészeti j a p o n i z m u 
jegyében megvalósult a nyugati és keleti m űvészet közötti 
első  figyelemreméltó találkozás, a h a i k u mint vers a „ja-
pán epigramma" elnevezéssel vált ismertté, a n o h drá-
mát pedig primitív rítusnak tekintették. Nem sokkal ezután 
viszont megjelent Ezra Pound és Ernesto Fenellosa köny-
ve, a Noh, avagy a beteljesülés amely azonnal kivívta 
William Butler Yeats elismeréség őt személyében azon-
nali követő re is talált, s csakhamar világszerte meghódítot-
ta a költőket. A h a i k u költészet pedig ezzel egyidej ű leg 
olyan népszerűségre tett szert, hogy a vezet ő  kultúrnációk 
szinte tiszteletbeli kérdésnek tekintették, hogy saját h a i-
k u — költő iskolákkal és társulatokkal rendelkezzenek. A 
népszerűség vajon magával hozta ennek a m űvészeti je-
lenségnek teljes mértékű  megértését is? 

Pound és Fennelosa könyve el őször 1916-ban jelent 
meg, a keleti színház európai vendégszereplésére pedig 
1957-ben, Párizsban került sor, a Népek színháza kere-
tén belül, és mondhatni, teljesen hidegen hagyta mind a 
közönséget, mind a kritikusokat; pontosabban mondva, ha 
ugyan élhetünk ezzel a kifejezéssel, h i d e g m e g r ö k ö-
n y ö d é s t váltott ki. Sok évnek, s őt évtizednek kellett el-
telnie ahhoz, hogy „színházi emberek t űnjenek fel", közöt-
tük kifejezetten avantgárd felfogásúak, a maguk sajátos 
elvárási horizontjával, hogy a színház is meg-
kapja mindazt a megbecsülést és elismerést, ami a n ó 
drámának már korábban is kijárt. Ezen azonban nem kell 
csodálkozni, mivel a nó mint dráma végtelenül szabad 
és egyszerű , mint színház végtelenül összetett és fegyel-
mezett, szigorú: muzikológiai eszközökkel és megközelí-
tési módszerekkel szinte könnyebb elemezni, mint a ha-
gyományos irodalomelmélet eszközeivel és módszereivel. 
Ha a nó képezte ama bizonyos tanácstalanság „próba-
kövét", amelyrő l írásunk elején mint a Nyugatnak India és 
a Távol-Kelet világával szemben tanúsított jellemz ő  állás-
pontjáról szóltunk, akkor ennek meg is voltak az okai. Mi 
van azonban a haikuval, amely nemcsak látszatra, hanem 
lényegét tekintve is végtelenül egyszer ű? ' 

Egyszerűségével nem tudtunk m e g b é k é I n i, habár 
éppen egyszerűsége töltött el minket a legnagyobb g y ö-
n y ö r ű  s é g g e I. Azzal, hogy elvetettük azt a tudatlan-
ságból táplálkozó nézetet, miszerint a h a i k u „japán epi-
gramm" lenne, szinte szükségszer űen keresni kezdtünk 
valamiféle rejtett s z i m b o l i k á t annak egyszer űsé-
ge mögött; hisz lehetetlen, hogy egy ennyire egyszerű  kép 
önmagáért létezzen. Horace Reginald Blyth azonban, aki 
valószín ű leg a haiku legkompetensebb nyugati értelme-
zője, „szigorúan megtilt" mindenféle szimbolikus megkö-
zelítést, illetve elenyésző  mértékben, csupán egy helyen 
engedélyezi azt, Basónak a portalan krizantémról szóló 
versének értelmezésekor: 

Fehér krizantém. 
Törékeny testét nem éri 
szemernyi por sem. 

(Ford. Z. Cs.) 

Mivel a szimbolikus értelmezésmód „nem vált be", a 
haiku költészetet a d e i k t i k u s m ű  v é s z e t egy for-
májának kiáltottuk ki: nem ír le semmit sem, hanem köz- 

vetlenül rámutat, lényegét tekintve pedig cselekv ő , nem 
pedig elbeszél ő . Ebbe a csapdába esett bele részben Ro-
land Barthes is, annak ellenére, hogy a „deiktikus" termi-
nust sehol sem használja. H a i k u elemzése ennek elle-
nére sok szempontból is figyelemre méltó, és nem árt, ha 
pár szó erejéig kitérünk rá: a h a i k u a definiciónak egy 
formája, amely definiciónak azonban nincs tartalma (ha-
sonlóképpen fogalmaz H. R. Blyth is, amikor azt mondja: a 
h a i k u „értelmetlen szillogizmus"). Ez a „definició" 
azáltal válik verssé, hogy a „gesztus formáját veszi fel", 
és éppen azért válhat gesztussá, mert nincsen tartalma 
(egy koncepcióból semmilyen csavarintással nem lehet 
formát kovácsolni, mondja Mandelstaim a Beszélgetések 
Dantéról c. kiváló írásában, ha az már eleve nem volt for-
ma). 

A haiku költészettel kapcsolatos dolgok azonban nem 
ennyire, és fő leg nem ily módon egyszer űek. A haiku mö-
gött bonyolult filozófia bújik meg, csakhogy az e g y m á s-
f a j t a filozófia, amely a zen-buddhizmusból adódik: 
„Zenne kérdezi: Mi az ember?" Arisztoteliánus kérdés ez 
az emberi „esszenciáról", az emberi lényegr ő l... A zen-
buddhizmus éppen egy ilyen „esszencializáló" emberi 
szituáció megteremtésével szegül szembe. A zen szerint 
ezt a kérdést nem így kell megfogalmazni. Téves abszurd 
dolog egy örök időkre adott és pontosan körvonalazható 
emberi „esszencia" után kutatni, mivel ilyesmi nem léte-
zik. A zen értelmében az ember — vagy bármely más dolog 
— nincs olyan állandosult ontológiai maggal megajándé-
kozva, amely szilárdan és töretlenül létének — lénvegének 
határai között tartana. A kérdést nem ilyen elmosódó általá-
nosságban, tárgyilagosan és az emberi természet lénye-
gét objektivizálva kell feltenni, hanem úgy, hogy az az 
egyént a maga intimitásában, egzisztenciális egyszerisé-
gében szólítsa, tehát az individuum abszolút egyedisége 
felé tájolódva. A legfőbb kérdés nem az, hogy: „Mi az em-
ber?", hanem hogy: „Te ki vagy?". „A probléma te magad 
vagy, függetlenül attól, azaz általánosan értelmezett em-
ber is" (Tosihiko Izucu: A belső  ember a zenben). 

A h a i k u nem rámutaю  gyermeki gesztus, amély a tár-
gyakat csak úgy min ősíti, hogy: „Ez az", hanem az érett 
ember kérdés formájában megfogalmazódó g e s z t u s a 
(„forma” tehát s nem pedig „koncepció"), vagyis: Te ki 
vagy?". A kérdés formáját legtöbbször azért mégsem ve-
szi fel, rejtett, provokatív kérdésszer űsége azonban nyil-
vánvaló, habár megtörténik, hogy a h a i k u szabályos 
kérdéssé áll össze: 

Ósznek utóján 
ki is az ki mellettem él 
s jó-e most neki? 

(Ford.: Z. Cs.) 

A h a i k u azonban igenis g e s z t u s, és Barthes inter-
pretációjának eme mozzanatáról nem szabad megfeled-
keznünk. Ha meg szeretnénk égyeni a zen-buddizmusból 
táplálkozó m űvészeti jelenségeket, elkerülhetetlen, hogy a 
műalkotást gesztusként, tettként elemezzük. Ez valóiéban 
Kumarasvami indiai filozófus nézeteinek térhódítása els ő-
sorban Japánban, Kínában, illetve az egész Távol-Kele-
ten, tehát mindenütt, ahol ezt a zen-buddizmus terjedése 
lehetővé tette. Ennek éhelmében tehát „a m űvészet a ter-
mészet teremtő  formáit utánozza". Az a tudat, hogy a foly-
tonos mozgás és átváltozás képezi a kozmosz alapvet ő  
princípiumát, nemcsak a m űben, tehát az alkotói folyamat 
eredményében testesül meg, hanem magában az alkotói 
folyamatban: állíthatnánk ugyanis, hogy a zen számos ko-
runkbeli avantgárd mozgalomhoz hasonlóan az alkotás fo-
lyamatát részesíti el őnyben magával a m űalkotással, ma-
gát a munkafolyamatot az eredménnyel szemben. A moz-
gás lényege nem egy bizonyos cél elérésében rejlik: az 
eredmény kizárólagos fontosságának hangsúlyozása má-
sodrend űvé fokozza az azt megel őző  mozgás minden 
egyes mozzanatát. Az embert pedig kibillenti a maga ter-
mészetes szellemi kontextusából (Te ki vagy?), és olyan 
szférák felé löki, amelyek célja az ember misztifikációja... 
és amelyekhez semmi, de semmi köze nincsen (Mi az  em-
ber?).  

Az emberi megfigyelés, akárcsak az emberi elme, ré-
szét képezi a természetnek, a természet szerkezetének, 
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vadai istván 

„MOST VADMACSKÁK HALK 
HANGJA RÍ FEHÉREN" 

Verset írni —verstani értelemben annyit tesz: megfelelni 
valamilyen metrikai követelményrendszernek. Szabályo-
kat kell betartani, olyan szabályokat, amilyeneket az adott 
metrikai rendszer elő ír. E szabályok vonatkozhatnak a 
szótagok hosszúságára, hangsúlyokra, összecsengések-
re és sok más effélére. Különböz ő  versformák különböző  
mértékben szabályozottak. Az aszklepiadészi versszak 
definiciója például szótagról szótagra el ő írja, hogy hol 
használhat a költ ő  hosszú, hol rövid szótagokat. Ha nem 
így tesz, akkor vagy hibás ritmusú aszklepiadészi strófát ír 
vagy egyáltalán nem aszklepiadészi strófát ír. Tinódi Se-
bestyén sokkal kevesebb szabállyal beérte. Négysarkú 
11-est írni, metrikai szempontból könnyebb, hiszen csak 
arra kell ügyelnie, hogy minden 11. szótag után vége le-
gyen a sornak, és négy-négy soronként azonos rímeket 
találjunk. 

A metrikai kötöttségek különböz őségérő l írva Lotz János 
(Általános metrika. In: Szonettkoszorú a nyelvrő l. Gon-
dolat Kiadó, Bp. 1976. 219. o.) nagyon érdekes és tovább-
gondolható példát hoz. A haikut állítja szembe a szonett- 

koszorúval. Míg a haiku metrikailag nagyon egyszer ű , a 
szonettkoszorú félelmetesen összetett. Az el őbbi forma 
rövid (pontosan 17 szótag) és viszonylag kevés metrikai 
szabállyal leírható, az utóbbi hosszú (kb. 2200 szótag) és 
leírásához bonyolult matematikai apparátust kell használ-
ni, amint Lotz is bemutatja ezt egy másik tanulmányában 
(József Attila szonettkoszorújának szerkezete. I. m. 
258. o.). 

A szonettkoszorú kulturális hagyományával Lotz János 
nem foglalkozik, a haikúról szólva azonban nem mulasztja 
el megjegyezni, hogy metrikailag ugyan nagyon egyszer ű , 
de kulturálisan roppant kifinomult forma. Jelzi ezzel, hogy 
gondolatmenete szigorúan metrikai, ám az egyszerű  külső  
bonyolult jelentéshordozó struktúrát takarhat. 

Valóban. A haiku japán irodalmi hagyománya felmérhe-
tetlenül gazdag. A haiku története talán megírható, a törté-
net néhány jelentősebb fordulata ismert Európában is, de 
a haiku-forma jelentéséhez nemcsak a forma története 
tartozik hozzá, hanem azaz ideológiai, filozófiai környezet 
is, amiben létrejött. Bármennyire is divatos filozófiai (?) 
irányzat a Zen (akár az amerikai), akár az európai iroda-
lomra gondolhatunk), bármennyire is erős a befolyása a 
XX. századi irodalomban, arról azért mégsem beszélhe-
tünk, hogy az itthoni olvasó fel lenne készülve a haiku-for-
ma a gondolkodásmód szerinti befogadására. 

A haiku nem csupán versforma, hanem m ű forma is. 
Ezért megéléséhez nem csupán a forma történetének is-
merete, nemcsak a japán nyelv (!) és japán gondolkodás-
mód ismerete szükséges, hanem elengedhetetlen a japán 
haiku-költészet „nem középiskolás fokon" való tudása is. 
A japán iskolákban Macuo Basó haikuit úgy tanulják a 
diákok, mint a magyar iskolákban a Szeptember végént, 
vagy a Fekete zongorát. Hogyan is lehetne megérteni ik- 



kora kulturális távolságból bármit, vágy legalábbis hogyan 
lehetne megteremteni annak az illúzióját, mintha a legfon-
tosabbakat mégiscsak értenénk? 

Hogy ad absurdum, a végsőkig fokozzuk a problémát, 
elég annyit belátnunk: nem elegend ő  japán nyelv tökéletes 
ismerete a haiku megéléséhez; több kell, el kell tudnunk 
felejteni az európai nyelveket, s velük együtt a grammati-
kát, stilisztikát, retorikát és poétikát. Meg kellene semmisí-
teni a metaforikus gondolkodást, tudnunk kellene igeid ők, 
sőt igék nélkül gondolkodni, látni, mutatni, ráismerni és 
eggyé válni. Ez, mindez világosan következik a japán 
nyelvbő l és a Zen gondolkodásmódjának abból a szeleté-
bő l, amit még európai fejjel is könny ű  belátni. 

Hogy mi módon viszonyulnak e más kultúrához, arra 
beszédes példa ennek az írásnak a címe. Példa érték ű  il-
lusztráció. Az idézet a Nyugat 1933-as évfolyamának ápri-
lis 1-i (!) számából való. Itt jelent meg Új japán versek cím 
alatt Kosztolányi Dezs ő  harminc haiku-fordítása. Tanulsá-
gos a lábjegyzetben szerepeltetett mini-tanulmány is, 
most ebbő l csupán az utolsó mondatot citáljuk: „Ázsia ó-
asszír nyelven ezt jelenti: »A Fény Országa«, Európa pe-
dig ezt: »A Sötétség Országa»." Jelen írás címe az alábbi 
haikuból való: 

VADKACSÁK 
- Basó — 

Az éj borult az óceánra távol. 
Most vadmacskák halk hangja rí fehéren 
és a sötét derengve fölvilágol. 

A műfordítás szövege Illyés Gyula 1944-es Kosztolányi-
kiadása óta már így hagyományozódik: 

VADKACSÁK 
— Basó — 

Az éj borult az óceánra távol. 
Most vadkacsák halk hangja rí fehér, 
és a sötét derengve fölvilágol. 

Amint látható, a fergeteges sajtóhibából született vad-
macska visszavedlett vadkacsává, ám a második sor vé-
gének változtatása nem tette érthet őbbé az eredetiben 
szerepl ő  képet. Ső t! 

Mondhatná bárki, olcsó dolog nyomdahibákon, fordítá-
si pontatlanságokon élcel ődni, a m űfordító gondja legyen 
a kulturális háttér átadhatatlansága, a filológusé pedig, 
hogy számon tartsa Kosztolányi szövegeinek minden ér-
telmes és élelmetlen variánsát. Mondhatná bárki, de nem 
lenne egészen igaza. Mert az csupán a kisebbik gond, 
hogy Tehetetlen m űfordítással a japán nyelv zeneiségét 
visszaadni. (Elég arra az elképeszt ő  tényre gondolni, hogy 
a japán nyelv nem használja az I hangot.) A nagyobbik 
gond az, hogy lehet bármennyire h ű  is a fordítás, az olvasó 
hallása nem elég kifinomult ahhoz, hogy h űen érzékelje. Itt 
a Föld másik oldalán —úgy hiszem — másként hallunk és 
látunk. Más a zajszint, és ebb ő l kifolyólag más a hallás-
küszöb. Más a megvilágítás, és ezért más szemünk fel-
bontóképessége. 

Állíthatjuk tehát, hogy nem az eredeti japán hagyomány 
folytatódik a modern nyugati költészet haiku-verseiben. Az 
angol, amerikai beat-költők körében népszerűvé vált ugyan 
a Zen, a keleti gondolkodásmód és világlátás; Salinger no-
vellái nem is közelíthetőek enélkül; az imagista költészet 
természetet és hangulatokat ábrázoló, felidéz ő , törekvése 
rokona a japán haikunak; de a századunkban megszület ő  
nyugati haiku — akár akarjuk, akár nem — dönt ően más, 
mint japán elődje. 

Ami közös a japán és nyugati haikuban, az a forma. Ér-
demes felfigyelni arra az apróságra, hogy a szonettkoszo-
rúval való szembeállítás a terjedelem és az összetettség 
szempontjából helyes, de nem teljesen idegen alakzatok-
ról van szó. Számos közös jegyet is észrevehetünk. Mind-
két forma szimmetrikus, és meghatározott terjedelm ű , te-
hát zárt (szemben például a terjedelmes szabadverssel). 
A metrikai zártság mellett még az is igaz, hogy egyik forma 
sem narratív és nem lineáris, azaz retorikailag is zárt. A li-
nearitás hiánya a szonettkoszorú esetében az összetett- 

séget, h!erarchizáltságát, strukturáltságot jelent; a haiku-
nál pedig a másik végpontot — de ugyanannak a tulajdon-
ságnak a másik végpontját —, a pontszer űséget. A pont-
szerű ség —mint majd később látjuk —fontos következmé-
nyekkeljár. 

Történelmileg ez a miniat ű r forma rövidüléssel állt elő . 
Egyrészt az 5-7-5-7-7 szótagszámú tanka fels ő  strófájá-
ból eredeztethet ő , másrészt a hikai-renga, egy humoros 
láncvers,-forma egy-egy láncszemeként értelmezhet ő . 
Basó volt az, aki megfosztva komikus felhangjaitól a hai-
kut, e rövid formából mély tartalmú gondolati verset, önálló 
költeményt csinált. A régi magyar irodalomból merítve a 
hasonlatot, Balassi Bálintot említhetjük. A róla elnevezett 
strófa- és versforma hasonlóan, két lépésben jött létre. 
Először is egy korábbi epikus forma, az  al 9-al 9-al  9-es 
Lucretia-vers átformálásával; majd az új strófákból álló 
vers rövidítésével, azzal, hogy Balassi önálló verssé emel-
te a szakaszt. Ezzel a lépéssel a magyar reneszánsz köl-
tészetben olyannyira hiányolt zárt forma megalkotására 
tett kísérletet. Persze gondolhatunk ki más párhuzamot is. 
A disztichon például egyaránt lehet eposz, elégia és epig-
ramma versformája is. A szonettkoszorú vidékér ő l indulva, 
talán a rondót lehetne felmutatni ilyen kis formaként. 

Bármennyire hasonlatot hozunk is, annyi bizonyos, a 
haiku önálló költeménnyé vált; a teljességet hordozza ön-
magában, s ha a rész fel ő l közelíti is az egészet, ezt nem 
valami részeként teszi. Léteznek ugyan haiku-gy űjtemé-
nyek japánul is, más nyelven is, ám ezek a gy űjtemények 
nem a lírai ciklusalkotás retorikája és poétikája szerint ren-
deződnek. A haikuk független egységekként szólnak 
ugyanarról az egészrő l. Rendező  elvként legtöbbször az 
évszakok szolgálnak, magyarul Tandori Dezs ő  remek m ű -
fordításában olvasható ilyen gy űjtemény (Japán haiku 
versnaptár. Magyar Helikon, Bp. 1981.). A pontokból 
persze összeáll egy kép, pointilista technikával ugyan, de 
kirajzolódik a festmény. Ez a festmény azonban nem a költ ő  
alkotásaként élelmezhet ő  elsősorban, hanem az olvasási 
sorrendtő l függő  véletlen alakzatokként. Európai elmével 
óhatatlanul alakzatokat látunk, de ez csupán illuzió! Mint 
a — szintén pointilista technikára emlékeztet ő  — repetitív 
zenében, a gépiesen ismétl ődő , és folyamatosan, lassan 
változó ritmusok és dallamtöredékek közül fülünk és el-
ménk motívumokat emel ki, olyan motívumokat, amelyek 
objektíven nem léteznek. (A kissé er ő ltetettnek t űnő  ha-
sonlat igazolásaképp, Steve Reich: Zene fadarabokra cí-
mű  munkája említhető , a 180-as csoport els ő  nyagyleme-
zérő l, SLPX 12545.) E gondolatmenetb ő l következik a mo-
dern nyugati haiku-költészet egyik súlyos tévedése. 

A ciklus- és kötetépítés fontos terepe a XX. századi ma-
gyar költészetnek. Haikukból ciklust vagy kötetet építeni 
azonban ellenkezik a haiku poétikájával, fából vaskarika. 
Hogy mégis léteznek ilyen ciklusok és kötetek, ez arra mu-
tat, sutba dobhatjuk a japán tradíciót, és e rövid formát 
önálló, öntörvényű  17 szótagos formaként kell kezelnünk. 

Mi következik az elmondottakból? Az, hogy meg kell 
vizsgálnunk, hogyan lehet verset írni 17 szótagban. Elfo-
gadhatjuk megkötésnek az 5-7-5-ös osztást, de az egyéb 
formai követelményekt ő l (metsző  szó, évszakra utaló mo-
tívumok szigorúan hagyományos rendszere) el kell tekin-
tenünk. Általános tartalmi megkötések (természetközeli-
ség, hangulatok, érzelmi benyomás, pillanatszer űség, filo-
zofikus mélység) irányíthatják a költ ő  kezét, ennyi talán 
átsz ű rődik a kultúrák közötti válaszfalon. Alapproblémánk 
a következ ő : mi fér bele 17 szótagnyi versbe? Hogyan vál-
hat öntörvény ű  műalkotássá ilyen rövid szöveg? Persze, 
ismerünk egészen rövid költő i formákat is; tagadhatatlan, 
hogy Weöres Sándor egysorosa: 

Tojáséj. 

három szótagjával kielégíti a kerek egészr ő l alkotott min-
den elképzelésünket. Akár a hallgatás is közölhet, de kivé-
teles költő i pillanatok nem tarthatnak életben ezer létez ő  
verset; melyek egyáltalán nem kivételesek. Napjaink köl-
tészetében (akár csupán a magyar költészetben) ugyanis 
ezzel kell számolnunk. Száz és ezer szerencsés, de nem 
megváltó haiku-pillanattal. A haiku népszer ű  és divatos 
forma. Ugyanúgy megkísérti a kezd ő  versfaragókat, mint a 
szonett, vagy nagytestvére a szonettkoszorú. A haiku-di- 
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vaton túlmenően azonban legújabb líránk egyik központi 
versformája is, olyan forma, aminek megértése nélkül jó 
néhány elsőkötetes költő  könyvét tehetnénk félre. És amíg 
a szonett olvasásának van hagyománya, stratégiája, a 
haikunak nincs. A szonett terjedelménél fogva hitelesíti ön-
magát, ad elég fogódzót elemz ő  elménknek, a haiku rövid-
ségénél fogva nem. Lehetetlen elkülöníteni a költ ő i műal-
kotást az esetleges szövegtő l. 

Talán nem járunk messze az igazságtól, és a Zen egyik 
alapgondolatától sem, ha folytatjuk az egysorosokkal 
kapcsolatos gondolatmenetet. Mint azok, a haiku is tekint-
hető  lírai talált tárgynak. Míg az egysorosok két-három 
szóban bukkannak rá mondanivalójukra, a haiku sem más, 
mint a nyelv gazdag tárházából kiragadott 6-8 szó; gram-
matikai m űveletekre szinte alig van szükség, retorikai 
alakzatokra egyszer űen nincs hely. Egy szerencsés pilla-
nat megragadhatja az esetlegest, azokat a színeket és jel-
zőket, határozót és f őnevet, ami összeáll verssé. Elolvasá-
sa életre kelti, hatásának mechanizmusát magyarázni 
ugyanúgy nem lehet, mint ahogyan a koan, a paradoxon, a 
vicc, a kárómkodás vagy a létige sem magyarázható. A rá-
mutatás ereje tartja életben, megalkotni sem nagyon lehet 
másként, mint ráleléssel. Rá kell találni, ahogyan Du-
champ a palackszárítóra, ahogy Örkény egy átszállójegy-
re, ahogy Tandori második verseskötetének szavaira. 

A nyelvi talált tárgy irodalmibb formája: meglelni egy 
szöveget, ami haikuvá alakítható, vagy azzá emelhet ő . Er-
re az eljárásra példa Balázsovics Mihály Haikuja (Szél-
irányban. Magvető  Kiadó, Bp. 1982. 54. o.), mely De-
dinszky Erika Nyár a vörös szigeten című  versébő l (Foly-
ton valami más. Magvető  Kiadó, Bp. 1983.  70-80.0.)  állít 
elő  a centi eszközével terjedelmes szabadversb ő l minia-
tű r háromsorost. Erősebb formája a megidézésnek az, 
amikor egész költeményt emel az idéz ő  haikuvá. Fodor 
Ákos döbbenetes erej ű  találata: 

HOMMAGE (VII) 
egy forma csonkán is tiszteleg 
a törötten-is-tökéletes előtt 

„Irgalom, édes- 
anyám, mama nézd, jaj kész 
ez a vers is!" (V) 

A nyelvi talált tárgy egyszer űbb formája: meglelni egy ki-
fejezést, egy szókapcsolatot, egy képet, egy hangulatot 
úgy, hogy ráismerünk arra a többletre, amitő l verssé vál-
hat. Ilyen szavakat könnyen találhat bárki. A rámutatás 
gesztusa sem költő i privilégium, vagy legalábbis ennyire 
mindannyian költők vagyunk. Haikut írni tehát (japánban 
ez így igaz) mindenki tud, és mindenkinek szíve joga. Eli-
tem bármely pillanatát kimerevíthetem haikuvá. 

A haiku azonban —ellentétben az egysorosokkal — spe-
ciális forma. Épp a formai megkötöttség mutatja, nem ele-
gendő  felmutatni egy nyelvi leleményt, nem elegend ő  17 
szótagra szabni egy szöveg terjedelmét; ennél többet kell 
vállalni; vállalni kell a formai követelmények betartásával 
magát a haiku-formát. Hiába hiányzik az eredeti japán tra-
díció, hiába más a nyugati haiku, mint őshazájában, a for-
ma jelentése nem sz űnik meg. Mást jelent, de van jelenté-
se. Minden ilyen formájú költemény el őhívja ismereteimet 
a többi hasonló formájú versrő l. Rokonságot vállal, aki fel-
mutatja a formát. 

És ez így persze ellentmondás. Nyelvi talált tárgy, ez azt 
jelenti: hiányzik a beszerkesztés, a megkomponálás, az 
átformálás aktusa; a szöveg természetes. Formai kötött-
ség, ez azt jelenti: formába öntött, ki van találva, arányai 
fel lettek mérve, megkomponálták; a szöveg mesterséges. 

17 szótagú szövegnek lenni hálátlan feladat lehet. 
Ha én 5-7-5 szótagos sorokba tördelt szöveg lennék, ál-

landóan a kétség gyötörne. Egyfel ő l meglenne mindenem, 
hisz a formám tökéletes; másfel ő l tudnám, spontán szöveg 
vagyok, rám bukkantak, szerencsés csillagzat alatt szület-
tem, hisz ugyanennyi erővel egy másik 17 szótagos is áll-
hatna itt helyettem. Egyáltalán, ami bizonyítja, hogy éppen 
én kellettem ide? Miért hiszi rólam bárki el m űalkotás vol-
tomat? Mitő l vagyok én hiteles? 

Szerencsére nem vagyok 17 szótagos szöveg. Kétsé-
gek ettő l persze még jócskán gyötörnek. Képtelen vagyok 
ugyanis belátni, mit ő l hiteles egy haiku. Kénytelen vagyok 
belátni: 17 szótag kevés ahhoz, hogy a szöveg önmagát 
hitelesítse. Nem érhetők tetten a szöveget létrehozó okok, 
eszközök és remények. A vers megalkotásának (közlésé-
nek) gesztusa hordozza még a legtöbb elemezhet ő  infor-
mációt. Maga a szöveg, ha nem is néma, közel áll a 
csendhez. 

Lehetetlen megkülönböztetni a m űvészi szöveget a 
blöfftő l, az értékeset az értéktelent ő l. Haikut írni túlontúl 
könnyű ! Minden m űvészi szándék nélkül is rögtönözhe-
tünk akár tucatnyi szöveget, és ezek csupán a címadással 
haikuvá tehetők. Nem nehezek a formai követelmények 
sem, akár ezek betartásával is gyárthatunk mondanivalót-
lan, valótlan haikukat. Bántódások elkerülése végett ma-
gamtól hozok példát: 

Haiku 

Palaszürke ég. 
Feketén magasodó 
száraz, öreg fa. 

A szöveg megfelel a szabályoknak. Természetábrázolás, 
szigorúan megszemélyesítés és metafora nélkül, 17 szó-
tagban. Kérdés, hogy haiku-e? Formailag az. Mi különböz-
teti meg hát társaitól, a kötetekben, folyóiratokban megje-
lenő  versektő l? Nem csupán a megjelenés ténye, hiszen —
ha minden igaz — ez a vers is nyomdafestéket Iát. A kü-
lönbség csupán a költő i szándékban van. A költő i szándék 
emeli haikuvá a haikut. És néhány kivételes esett ő l elte-
kintve nem is hitelesek ezek a szövegek csupán önmaguk-
tól. Ha hitelesek, akkor szövegen kívüli okok teszik hiteles-
sé őket. Ilyen szöveg mögötti eszköz lehet egy világosan 
kirajzolódó költő i magatartásforma, az eddig megírt szöve-
gek színvonala, mennyisége, jelentése. A fenti haiku hitel-
telen, mert nem áll mögötte m űvészi hitvallás (ha állna, 
sem lenne ismert), nincsenek el őtte megírt m űvek (vagyis 
lehetnek, de nem ismertek), és hát ami a legf őbb, itt e ta-
nulmány szövege (amint magamagára mutogat szerz ő  és 
szöveg) eleve kétségbevonja a versíró költ ő i szándékait, 
vagyis a kontextus nem járul hozzá a hitelességhez (vagy 
Ironikusan teszi azt). 

Képzeljünk el egy költőt, aki egész életm űveként néhány 
haikut hagy hátra! Abból az alapállásból közelítve, hogy a 
m űvészi alkotások létrejöttének (és létre nem jöttének) 
vélhetően végiggondolt m űvészi okai is vannak, úgy kell 
hinnünk, ez a néhány haiku hiteles, legalábbis megérdemli 
a szerető  figyelmet. Hiába lesz ez a néhány vers rövid és 
keveset mondó, ezt a keveset hitelesítik a körülmények, 
hitelesíti a kontextus. Képzeljünk el most egy másik költ ő t, 
aki legelső  kötetében, sok más formás és formátlan vers 
mellett közread 120 haikut is. Válasszunk néhányat közü-
lük, és gondoljuk végig, mennyire hiteles szövegek ezek? 
Nem kell, hogy rosszindulatúak legyünk, még a pontossá-
got és megfontoltságot sem kérhetjük számon, hiszen 
nincsen mérce. Mégis beláthatjuk, a kontextus kissé más. 

A példa persze sarkított, de nem áll távol a valóságtól. 
Legalábbis ami a 120-as számot illeti, egészen realista. 
De persze nincsen olyan költ ő , aki egész életm űveként 
egyetlen haiku-formában írott verset hagyna örökül. (Illet-
ve most már egy — talán — van.) 

Egyszerűen fogalmazva: az önálló rövid formák hiteles-
sége fordítottan arányos. a darabszámmal. A kevesebb 
több. 

Nehéz megmondani, mi számít rövid formának. Érezhe-
tő  a terjedelembeli különbség egy három- és egy négyso-
ros között is. A haiku bizonyosan rövid. Rövid akar lenni. 
Kosztolányi fordításainál többek között éppen ez okoz 
problémát. A rt  nekik a bőbeszédüség, és a túl szép rímek 
mellett a legnagyobb vérveszteséget a négysoros darabok 
négysorossága jelenti. 

Haiku az, amit haikunak olvasunk. Definíciónk a követ-
kező  lehet: 

— Haiku minden olyan szöveg, amit japán haiku fordítá- 
saként olvasunk, függetlenül a versformától (például Kosz- 



tolányi négysorosai). 
— Haiku minden olyan szöveg, ami betartja a legszüksé-
gesebb formai követelményeket (három sor, 17 szótag, 
5-7-5-ös osztás). 
— Haiku minden olyan szöveg, ami haikunak nevezi ön-
magát, vagy költője (asatleg olvasója) annak nevezi. 
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E harmadik pont talán igényel némi magyarázatot. Olyan 
szövegekre gondolhatunk, amik nem tartják be pontosan a 
formai követelményeket, de valahogyan mégis a haiku 
műformájához sorolhatók. Például: háromsoros a szöveg, 
de az osztása 4-7-6. Nem pontos haiku, ám ha írója a m ű -
formát címmel vagy alcímmel megjelöli, akként fog m űköd-
ni. Vagy: a szöveg nem is emlékeztet a haiku-formára, s őt 
nem is vers, de tudni lehet, haiku-formára készült, úgy is 
olvasható, az is. Esterházy Péter írja (A kitömött hattyú. 
Magvető  Kiadó Bp. 1988. 122. o.): 

„1984. okt. 9.: Terv: 1. Mányoki Lili: 17 db. »haiku '-no-
vella —Tinódi Lili? Csokonai?" — Ez a legelső  nyom. A 
bejegyzéseim olykor tárgyszer űek, terveket tartalmaznak 
a századvég szorgalmatos eltöltésér ő l, olykor lelkesek 
vagy levertek, szóval indulatosak: mintha közös volna 
bennük, hogy egy id ő  után (azaz másnap) már nehezen 
érthetők. De mikor leírom, értem még, és kés őbb is, 
olykor-olykor értek valamit rajta, itt például, hogy mi a 
„haiku"-novella. Le tudnám rajzolni. 

Továbblépve, azt is állíthatjuk, mindenféle utalás nélkül is 
olvasható bármi haikuként, sőt mindenféle utalás ellenére 
is. Ha akarom, az Ulysses haiku. Csak ok nélkül akarni ezt 
kissé hiábavaló. Kirúgjuk vele magunk alól a konvenció tá-
masztó zsámolyát. Mert hát azért valami képünk csak-
csak kialakult már err ő l a megfoghatatlan kis versformáról, 
ha eredetiben sosem értettük is. Mint Tandori Dezs ő  már 
említett kötetének (Egy talált tárgy megtisztítása. Mag-
vető  Kiadó, Bp. 1973.) egyik fontos versében (A. Rimbaud 
a sivatagban forgat) olvashatjuk: 

(HAIKU; A CSILLAGOK ALATT) 

Azt a stb. stb. 
ahogy a stb., stb., 
nem látta senki. 

Hogyan működnek tehát a haikuk a magyar költészet-
ben? Milyen szöveg feletti eszközökkel éri el a költő  a hite-
lességet? Erre könnyű  felelni. A legáthatóbb poétikai esz-
köz a kötetkompozíció és a ciklusalkotás. Ekét eljárás —
mint mondtuk — ellenkezik ugyan a haiku eredeti hagyo-
mányaival, ám lehetővé teszi, hogy egyáltalán létezzenek. 

Ciklust szervezni haikukból — mondtuk —, olyan, mint 
festményt összerakni pontokból. Nem a pontok fognak je-
lenteni, hanem a bel ő lük összeálló alakzat. Lehet persze 
pointilista módon is többféleképp festeni. Seurat képei mu-
tatják az egyik végletet, Veszelszky Béla festményei a má-
sikat. Veszelszky filizófiája áll közelebb a haiku poétikájá-
hoz. Nem ábrázol, csak a lehetőségét teremti meg a képi 
világnak. Egy vízszintes és egy függő leges jelenti az ösz-
szes kapaszkodót, a többi puszta illúzió, a többi az esetle-
gest, a végtelent kísérti, a többi néma csend. 

Babics Imre kötete, A kék ütem lovagrend (Magvető  
Kiadó, Bp. 1989.) szép példája e feszes, szigorú, architek-
tonikus, és ennek ellenére könnyed, laza szerkesztésnek, 
amire érvényes a minimal a rt  elve, a „könnyedén, ép-
pen hogy érintsd" szabálya. A kötet első  felében 60 hai-
ku szerepel. Ijesztően nagy szám haikuból. De úgy t űnik, a 
költőnek sikerült koherens verseket egymás mellé illeszte-
nie, anélkül azonban, hogy e koherencia didaktikus, sért ő  
módon kiabáló lenne. A versek mögül felsejl ő  mitológia, a 
kötet összetartó motivikus szálak lassan óvakodnak el ő , 
csak néha vetődik elénk néhány éles árnyék. Mint itt: 

87. haiku 

Vízcseppek, kereszt 
alakban a pereszke 
gomba kalapján. 

A 87. HAIKU ÁRNYÉKA 

Űztek, s szétszórtak minket, megsz űnt a lovagrend. 
Kínzóim, miután nyomorékká vertek, az izzó 
rostélyról leemelték harminc éve nyakamban 
hordott, ősi keresztem, durván homlokom izzadt 
és kormos bő rére sütötték, majd kizavartak 
— nagy hahoták közepette — a várból. Végtelen erd ő  
mélyén, hajnali fényben, délceg gomba kalapját 
választottam: gyengén rányomtam sebem. Apró 
spóráit szétszórja a szél, és majd a kibújó 
termések fogják ő rizni a lényem. Ez így lesz, 
bár módját nem sejtem. Holnap meghalok. Ennyi. 

Anélkül, hogy elemzésbe bocsátkoznánk, néhány meg-
jegyzés e verskettős kapcsán idekívánkozik. Figyeljük 

meg, a cím önmagában is a beszerkesztettségre utal. 87. 
versként jelöli önmagát, noha a kötetben sorrendben a 8. 
haiku. A könyvben összesen nincs 87 haiku, tehát egy 
olyan világot is el kell képzelnünk, ahol még vannak eze-
ken kívül társai. Lehet gondolkodni, miért nem szerepelnek 
itt? (A töredékességet érzékelteti a szerző? Másról szól-
nak? Valóban léteznek, vagy csak létezhetnének?). S le-
het gondolkodni azon is, miféle sorrendi változáson men-
tek keresztül a megjelent szövegek? Legtöbbjük cím (és 
így sorszám) nélküli, de a számozottak nem növekv ő  rend-
ben követik egymást. Figyeljük meg azt is, hogy a haiku 
árnyéka hogyan értelmezi át a haikut. Mondhatnánk kép-
zavarral: más megvilágításba helyezi. Az ellentét világos. 
A haiku rövid, az árnyék hosszabb. A haiku nem narratív, 
egy pillanatképet rögzít, a hexameteres sorok történetet 
mondanak el. Az első  rész zárt, a második nem. Mégis, 
feltételezik egymást a szövegek, nem csak tartalmukban 
rokonok, a haiku harmadik sora szabályos adoniszi kolón, 
a hexameter egyik gyakori zárlata. (Ez egyébként a ma-
gyar haiku egyik kedves szokása.) 

Hosszabb-rövidebb haiku-ciklusra sok példát lehetne 
hozni. Említsük a pointilista technika veszelszkys ágához 
tartozóként most Fodor Ákos hasadó anyag című  köteté-
nek (Magvető  Kiadó, Bp. 1982.) akupunktúra című  részét. 
A másik, alakos, rajzos technikára a szerkesztettség, reto-
rizáltság jellemző . Ide tartozóként utalni lehet — sokak kö-
zött — Gergely Agnes Kilenc haiku -jóra, Csordás Gábor 
13 haiku az utánzásról és Hat haiku a teremtésrő l című  
sorozatára. Ez utóbbi kettő  címében is jól példázza a te-
matikus szerkesztésmódot, kit űzi acélt futó párhuzamosai 
elé. 

A másik szöveg mögötti eszköz, amivel a haiku többlet-
jelentést és hitelességet nyerhet, a kötetépítés. Ilyenkor a 
szerző -szerkesztő  könyvének meghatározott pontjain he-
lyez el egy-egy haikut, kijelölve ezzel m űvének töréspont-
jait. A haiku pontszerűsége lehetővé teszi, hogy határjelöl ő  
eszközként funkcionáljon. Ilyen tagoló szerepe van a hai-
kunak például Tandori Dezs ő  egyik kötetében (A feltéte-
les megálló. Magvető  Kiadó, Bp. 1983.), ahol e kis versek 
a fejezetnyitó mottók. Különösen erős e versek tagoló, 
szervező  ereje, ha egymásra utalnak, ha világosan kit űnik, 
nem a többi vers folyamatába illeszkednek bele, külön áll-
nak, a kötet egy magasabb szintjét jelenítik meg. Holló And-
rás Préselt lepke című  kötete (Kozmosz Könyvek, Bp. 
1987.), és Aranyi László (Szellem)válaszok cím ű  kötete 
(Magvető  Kiadó, Bp. 1990.) is erre mutat példát. Mindkét 
kötet pontonként felbukkanó haikui sorszámot viselnek cí-
mükben, ezzel teremtve meg a kötet szintjén létez ő  ciklust, 
a vázat; s ezzel értelmezik és hitelesítik helyüket és magu-
kat a haikukat is. 

A haiku pontszerű . Töréspontszerű . Zárt. Lehetséges 
végpont. Mint minden megnyilatkozás végén lévő  írásjel. 
Törjük meg hát e tanulmány szövegét is így, álljon vég-
pontként itt egy haiku, mit talált tárgyként ideillesztek Csor-
dás Gábor kötetéb ő l (Kuplé az előcsarnokban. Magvető  
Kiadó, Bp. 1984. 40. o.): 

cinke-haiku 
ágprizmán macskatörés 
elmondtam mindent 
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36 	török attila 

A HAIKURÓL 
„Ha a föld minden óceánját tintává, minden hegyét ecset-

té és az egész világot papírrá változtatnánk, hogy a zenr ő l 
írjunk, a zent akkor sem lehetne teljességgel kifejezni. [...] 
Ugyanakkor azonban, ha akarjuk, megmutathatjuk a lé-
nyegét egyszer űen azáltal, hogy felemeljük a kisujjunkat, 
köhintünk egyet, kacsintunk, vagy kiadunk egy élelmetlen 
hangot" —írja Daisetz Teitaro Suzuki egy 1957-es ameri-
kai előadásában.' Témánk nem a zen, s a haiku is jóval tá-
gasabb irodalmi térben él már, minthogy elég lenne csu-
pán a zen felő l megközelítenünk. A fenti idézet mégis ta-
nulságokkal szolgálhat számunkra. A haiku, legalábbis a 
klasszikus tizenhetedik századi japán zen haiku, nem 
más, mint az említett misztikus kisujjemelés; egy mozdu-
lat, amely nem mutat, nem irányul semmire; sem úgy, mint 
Michelangelo freskóján a Teremt ő  keze az első  emberre (a 
haiku ritkán mondja: „legyen"), sem úgy, mint Jézus tanító 
Ujjai (a haiku aligha tanít: „tedd" vagy „ne tedd"). Nincs 
benne ítélet, szemben a Cézár intésével, mely gladiátorok 
sorsáról, életérő l dönt; s végül nincs benne szenvedély 
sem, rajongás vagy düh, mint a viktória-jelben vagy abban 
a mozdulatban, amely, ha van ilyen, a kézmozdulatok 
szlengjéhez tartozik: a középs ő  ujj felmutatásában. A hai-
ku egészen más és másként mutat föl: „mozdulata" nem 
jelent, egyszer űen csak van. És ami még fontos: a maga 
módján. 

A japánok az ötödik század környékén vették át a kínai 
kalligráfiát saját, a kínaitól alapjában eltér ő  nyelvük rögzí-
tésére. A japán nyelv szavai — szemben a kínaival — nem 
egy szótagosak; így a kínai fogalomírás több tíz- vagy száz-
ezer jele helyett egyszer űbb volt a viszonylag kevés lehet-
séges szótagot egyértelm ű  fonetikus jegyekkel jelölni. 

Megmaradt azonban a fogalomírás is maga a kínai nyelv 
pedig —olyan szerepet játszott Japán kulturális-vallási éle-
tében, mint a középkori Európában a latin. Csakhogy itt 
nem egy holt kultúra továbbélésérő l van szó: néhány há-
borús évszázadtól eltekintve költ ők, festők, vallásalapítók, 
filozófusok ezrei vándoroltak a két birodalom között. A ja-
pán nyelvű  irodalom —különösen igaz ez a zen haikura —a 
kínai irodalom és a kínai nyelv ű  japán irodalom mellett, ké-
sőbb pedig annak nyomdokain fejlődött, ugyanúgy, aho-
gyan a japán zen-buddhizmus sem más, mint a kínai csan-
buddhizmus önállósult és nagyrészt módosult „változata", 
utóda. 

A kínai fogalomírás eredend ően képírás. Árulkodó ez az 
európai elnevezés. A keleti ember ugyanavval az eszköz-
zel ír, mint amelyet festéshez használ: az ecsettel. Számá-
ra a kétféle tevékenység sokkal közelebbi rokonságban áll 
egymással, mint a Gutenberg utáni Európa embere szá-
mára. Amikor a keleti ember ír vagy fest, tökéletesen egye-
dül van a papírral, a tusrudacskával és az ecsettel, akkor 
is, ha sokezredik „hasonló" m űvét alkotja. S ez igaz a be-
fogadó oldaláról nézve is: a szemlélt kép, az olvasott vers 
ritkán esik futó pillantások, rutinszer ű  összevetések áldo-
zatául, hiszen célja sem valaminek a meghaladása, ha-
nem az önmagában való tökéletesség. Kép és vers párhu-
zamba állítása jelen esetben nem hasonlat vagy általáno-
sítás: a haiku nem nyomtatásra születik. Kép is. 

** 

Ami az egzotikumok iránt lassan fogékonnyá váló Euró-
pát a Kelet m űvészete felé vonzotta, épp annak csendes, 
csendéletszerű , romantikus és látszólag naiv képisége 
volt.2  Csakhogy ami Európa számára pusztán izgalmas 
dekorativitás, az a Kelet számára mélyebb kulturális jelen-
tőséggel bír. A keleti ember sokkal inkább Iát, mint gondol-
kodik, sokkal inkább szemlél, mint rendszerez. A japán 
vers olvasója a vers által felmutatott miniat ű r tárgyat — fű -
szálat, lepkét, harmatcseppet — mint teljességet éli meg. 
Ez hasonlít ugyan a „cseppben a tenger" európai mód- 



szeréhez, de egészen másképpen m űködik: nem mintavé-
tel, amelybő l logikus következtetések és általánosítások 
útján ismertek, nyerhetők. A keleti ember a szemlélt rész-
let teljességében közvetlenül a világ teljességét éli meg, 
egy lépésben, bármiféle logika nélkül; eközben pedig nem 
minél alaposabb tudást, hanem minél teljesebb egységet 
keres a világgal — s nem hasonlóságokon keresztül, ha-
nem a lét arányoktól független tökéletességében. 

Ez a szemlélet természetesen ugyanúgy megteremtette 
a maga köznyelvét, mint bármely más kor vagy kultúrkör. 
A japán lírában összehasonlíthatatlanul több a cseresz-
nyevirág, a kabóca és a holdfény, mint bármely európai 
irodalomban. Nem véletlen tehát, hogy Európa ezen a vi-
zualitáson keresztül próbált el őször közelíteni a valóság-
ban sokkal többrét űbb keleti kultúrához, létrehozva saját 
ál-japános sztereotípiáit. Japánt máig a gésa legy őző , a 
nö-maszk, a bambusznyomat, a finom fametszetek képvi-
selik — hogy a hálóköntössé avanzsált kimonót ne is említ-
sük. A közeledés azonban mégiscsak megindult. A múlt 
század végén Shakespeare olvasható japánul; 1904-ben 
színpadra kerül Puccini Pillangókisasszonya , s hama-
rosan megjelennek Kosztolányi kínai és japán versfordítá-
sai a Kínai és japán versekben, a Nyugatban, majd az 
Idegen időkben.3  

A JAPÁN HAIKU KIALAKULÁSA 
ÉS ELŐZMÉNYEI 

Japánnak a két kultúra közeledéséig nem volt európai 
éhelemben vett etikája. Míg a nyugati nagyepika Homé-
rosztól Vergiliuson át Sterne-en keresztül Joyce-ig vagy 
akár az amerikai Ezra Poundig nem más, mint az id ő  nagy-
formája, addig mindaz, ami a világegyetemr ő l, a kozmosz-
ról és az idő rő l japánul hitelesen elmondható, minimalizált 
lírai formákban jelenik meg. A keleti ember számára az 
időt nem az egymásra torlódó események sodra jeleníti 
meg; ellentétes utat jár: úgy próbál meg kitörni az id őbeni-
ség bögyönébő l, hogy egyfajta id őtlenséget —a pillanatot —
egy másfajta időtlenséggé, örökkévalósággá tágítja, olyan 
örökkévalósággá, amely — egyszerre paradox és termé-
szetes módon —éppen és csak a pillanatban érvényes 
vagy érvényesül. Errő l szól majd — ha hagyjuk — Bas ó bé-
kája 4 

A japán irodalom első  fönnmaradt lírai anatológiája a 
Manjósú , melyet ugyan csak a nyolcadik században állí-
tottak össze, de részint évszázadok hagyományaiból. A 
versek kisebb része kötetlen formában lejegyezett ősi dal, 
döntő  többségük azonban három forma valamelyikéhez 
tagozik; e három forma a csóka , a szedóka és a vaka 
(újabb nevén tanka). Hozzájuk képest a haiku csupán a ti-
zenharmadik század szülötte, s csak a tizenhetedik szá-
zadtól számít klasszikus, egyszersmind divatos japán 
versformának. Hogy a Manjósú formáit mégis áttekintjük, 
annak nem az az egyetlen oka, hogy ily módon helyet kap-
hat a „már ezer évvel ezel őtt.." szerkezetű  kötelező  ke-
retgondolat. 5  Kivételesen olyan rendkívül kötött, szinte 
mereven tradicionális irodalommal van dolgunk, amelyben 
a formák fejl ődése töhénete akár másfélezer év távlataira 
visszatekintve is kulcsot adhat a haiku — akár a mai ma-
gyar haiku — megértéséhez is. 

Ha Japánnak nincs is európai éhelemben vett epikája, 
van verses regénye: ilyen az Isze Monogatari (Ise meséi), 
amely nem más, mint Ariwara Narihiri kilencedik századi 
költő  versei köré szerveződő  novellisztikus tökénetek meg-
lehetősen laza füzére. Az egyes prózarészek általában a 
vers megszületésének körülményeit írják le, megkönnyítve 
az olvasónak a vershelyzettel való azonosulást. A két szö-
veg néha ugyanazt mondja el — az egyik versként (s a tan-
ka-forma elég tömör ahhoz, hogy a vers ne lehessen epi-
kus), a másik prózaként, másfajta — prózai — költ ő iséggel. 

A két szöveg között nincs alárendeltségi viszony; inkább 
átvilágítják, mintsem definiálnák egymást. Lássunk egy rö-
vid részletet az Isze Monogatariból:E 

Élt egyszer egy hölgy Dowager császárn ő  palotájá-
nak nyugati lakosztályaiban, amikor az Godzsóban állt, 
a főváros keleti részében. Narihira, kezdetben keveset 
gondolva a dologgal, meglátogatta őt, később azonban 
valamely ügy kapcsán közelebbi viszonyba kerültek 
egymással. Az els ő  hónap tizedik napján azonban a 
hölgy máshová költözött. Narihira jól tudta, hova, de 
minthogy azt a helyet maga nem látogathatta, napjai 
sötét bánatba borultak. A következ ő  év első  hónapjá-
ban, szilvavirágzás idején rajongással idézte föl az el ő -
ző  év boldogságát, s újra ellátogatott a nyugati lakosz-
tályokhoz. O tt  azonban csak állt és ámult, ült és néze-
lődött maga körül, annyira más volt a hely hangulata. 
Szívében szomorúsággal és fájdalommal, óvó ajtók és 
tetők nélkül hanyatt feküdt a csupasz deszkákon, s úgy 
maradt, míg a hold le nem bukott nyugat felé. Emléke-
zetébe idézve az előző  év eseményeit, e sorokat íja: 

Lehet más a hold? 
lehet másmilyen tavasz, 
mint a régi volt? 
Lehet az, hogy csak a test, 
a testem nem változott?" 

Hasonló dolog tö гténik a Manjósú első  versformájánál, 
a csókánál; itt azonban a prózai szövegrész szerepét egy 
ötös és hetes sorokból álló hosszú, de legföljebb százöt-
ven sornyi vers veszi át, amelyet két hetes sor zár; a verset 
követő  tankőt itt hankának, kísér őversnek vagy ismétl ő -
versnek nevezik.' A csóka a nyolcadik század után foko-
zatosan eltűnik. A versek költő i ereje eleve a hankában (a 
tankában) összpontosult, legalábbis ez jelenthette az igazi 
költő i kihívást, hiszen míg a csóka csak évszázadok múlva 
jelenik meg újra (akkor is szórványosan), addig a hanká-
val azonos szerkezet ű  (5-7-5-7-7-es) tanka a Manjósú 
óta többé-kevésbé folyamatosan jelen van a japán iroda-
lomban.$ Az itt például hozott csóka a nyolcadik század 
Jamabe Akahito alkotása. 

Átkelvén Kaszuga mocsarain 

Mikasza csúcsán, 
a Kaszuga-hegy fölött 
minden hajnalban 
nagy felhők gomolyognak 
és póling kiált — 
soha abba nem hagyja. 
Akár a felh ők, 
szívem nem nyugszik soha, 
akár a madár, 
kiáltom egyoldalú 
szerelmem —álljak 
vagy üljek, éjjel-nappal 
utána vágyom — 
e lány után, akivel 
sohasem találkozom. 

lanka: 

Mikasza csúcsán 
mad  rak kiáltása 
hallik és hal el — 
meghal s újjászületik 
ugyanígy szerelmem is. 

Hasonló sorsot ért a Manjósú harmadik versformája, a 
szedóka is, amelyből már az antológiában is csak hatvan-
egynéhányat találunk. Ez a versforma két 5-7-7-es részb ő l 
áll, középen cezúrával. Példaként egy 7-8. századi sze-
dókát mutatunk be eredetijével együtt: 
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Tama-dare no 
Oszu no szukeki ni 
1ri-kajoi ko ne 
Taracsine no 
Haha ga tovasaba 
Kadze to mósamu 

(Kjorai) 

(Basó) 

(Boncsó) 

(Fumikuni) 

(Basó) 

(Kjorai) 

(Fumikuni) 

Gyere be hozzám, 
suhanj át csilingel ő , 
gyémántos függönyömön! 
Anyám ha kérdi - 
- anyám, a petyhüdt mell ű  — 
azt mondom majd: szél zörög. 

Elcsendesedtek 
a dolgok — most mindenütt 
béke, csönd honol. 

Meglátják a legelső  
falut, s kürtjükbe fújnak. 

Minden romokban, 
a tavalyi gyékények 
törtek, piszkosak. 

Meginganak a lótusz 
szirmai, s lehullanak. 

Kezdjük levessel —
friss tengerisaláta 
Szuidzéndzsibő l! 

Még vagy hat mérföld az út, 
amit ma meg kell tennem. 

Idén tavasszal 
hű  szolgálója ismét 
Rodóval marad. 

(Boncsó) 	Gyökeret hajt a dugvány — 
ködfátylas éjféli hold. 

Az első  haiku a téli táj nyugalmát idézi meg. A fehér hó-
ban legtöbbször egy-egy varjú, madárijeszt ő  vagy magá-
nyos vándor jelenik meg, most csak a „dolgok", mindegyik 
saját külön magányában (szabi). A második vers szerze-
tesekre utal, akik épp visszatérnek lelkigyakorlatukról a 
hegyek közül. 

A harmadik vers hangulata az avare, a mulandóság fölött 
érzett melankólia, Jacques Roubaud megfogalmazásában 
az „émotion nostalgique", ami közel sem ismeretlen szá-
munkra. 10  A négydarabos ciklust kiteljesít ő  kétsoros ugyan-
ezt a hangulatot ragadja meg, de míg az el őző  vers a hét-
köznapok tárgyaiban (vabi), addig ez természeti képben, 
utalva annak kifürkészhetetlen titkaira és törvényeire (ez a 
jugen: homály, misztikum). — Ha visszaemlékezünk, az 
Isze Monogatariból idézett részlet alaphangulata szintén 
az avare. 11  

A második ciklus vidámabban indul: az elmúlásra utaló 
lótuszlevelekkel szemben most a tengerisaláta jelenik 
meg: ezúttal a vacsora főszereplőjeként. Az egyik vendég-
nek azonban távoznia kell (a bucsúvers az egyik legha-
gyományosabb m űfaja a japán irodalomnak is); ezt ellen-
pontozza a Rodó h űséges szolgálójára való utalás, amely 
azonban a teaszertartást is felidézi. 12  Végül ismét termé-
szeti kép zárja a ciklust: ahogy a szolga mesterével marad, 
ugyanúgy a bambuszdugvány is gyökeret hajt. — Termé-
szetesen a hasonlatot kimondatlansága élteti. 

A haikai renga egyik legszigorúbb követelménye az, hogy 
az egyes daraboknak önálló versként is meg kell állniuk, meg 
kell felelniük a formakonvencióknak stb. Így majdnem mind-
egyik versben szerepel kigo, azaz évszakozó; olyan kife-
jezés, amely az év egy adott szakára utal. Ilyenek a lótusz, 
a tengerisaláta, maga a tavasz és a bambuszdugvány. 
Ezeken kívül azonban több mint háromezer hagyományos 
évszakszó is van; a leggyakoribbak a cseresznyevirág (ta-
vasz), a nyári zápor, az őszi telihold és természetesen a 
hó; de évszakszavak a vadliba ( ősz), a retek, a kabóca és 
számos más állat és növény is. 

Az évszakozó a haikuban többnyire a két feszültségpont 
egyikét jelenti; de mint minden m űfaj, a haiku is hajlamos 
az öniróniára: 73  

Cseresznyevirág, 
kakukkszó és hold és hó -
- ennyi volt az év. 

A haikura vonatkozó el ő írások koronként és iskolánként 
változtak és változnak. A Macuo Basó által kidolgozott 
klasszikus kánonon már Buszon t4  „lazított": több lett az 
emberközelibb, hétköznapibb téma. Issza 15  ennél is na-
gyobbat lépett: a haiku nyelvévé a köznapi beszéd nyelvét 
tette, egyúttal pedig a filozofikum fel ő l a személyesség felé 
csúsztatta a hangsúlyt. A modern haiku felé közelítve Si-
ki16  már a formai kötelékeken is változtatott: haikui nem 
feltétlenül öt-hét-ötösek, a kigót azonban megtartotta. A 
klasszikus haiku mellett a tizennyolcadik századtól megje-
lenik a szenrjú is, amelyrő l később még szólni fogunk; for-
mailag a haikuval azonos, tartalmaiban azonban humoros 
és akár az obszcenitástól sem riad vissza. 

Térjünk vissza most a zen haikuhoz, először is Basó hí-
res békájához. Megadjuk az eredetit és néhány párhuza-
mos angol és magyar fordítást; ezek összessége talán 
többet elárul, mint akár csak az eredeti vagy csupán vala-
melyik fordítás: 

Furu ike  ii 
Kavazu tobikomu 
Mizu na oto 

A Manjósú valamennyi kötött formája ötös és hetes sorok-
ból építkezik. A japánban a szótagok egyforma hosszúak 
és kiegyenlített hangsúlyúak, így a lírai szöveg ritmusát 
csak a váltakozó hosszúságú sorok ritmusa, lüktetése ha-
tározhatja meg. Ez az oka a viszonylag rövid sorok gyako-
riságának. Meg a dramatikus n ő  szövegek is ötös és hetes 
sorokból állnak, sőt, a nyolc-tizenkettedik századi imajó 
stílus tizenkét szótagos sorában is cezúra van a hetedik 
szótag után, amely a so rt  lényegében egy hetes és egy 
ötös sorra bontja. 9  Ez azonban csupán a küls ő  szerkezeti 
hasonlóság a versformák között; emellett talán még fonto-
sabb a belső  szerkezeti hasonlóság: az a jellegzetes szö-
vegszervező  eljárás, amit a japán líra ellenpontozó-kon-
textuális jellegének nevezhetnénk. A monogatori prózai 
szövegrésze és az általa kommentált tanka között ugyan-
az a definiálatlan, ellenpontozó viszony áll fönn, mint a 
csóka és hankája, a szedóka két szimmetrikus fele vagy 
a tanka első  három és utolsó két sora közt. Az évszázadok 
során a japán líra formái látható mértékben rövidülnek; 
amikor azonban megszületik a haiku, a forma csak tömö-
rebbé válik; ellenpontos szerkesztettsége nem sz ű nik 
meg, csupán visszahúzódik a haiku valamivel sz űkebb for-
mai keretei közé. 

A haikut mint versformát többnyire a tankából eredezte-
tik. Eszerint a haiku nem más, mint a tanka els ő  három so-
ra, amely mögül azonban elmarad az azt kísér ő-kifejtő-el-
lenpontozó utolsó sor. Mivel a haikut és a tank őt nagyjából 
ugyanazok a m űfaji megkötések jellemzik, ezek bemutatá- 

38  sóra a legideálisabb lehet őséget egy eddig nem említett 
„átmeneti" forma, a haiku renga avagy a láncvers nyújtja. 

A haikai renga nem más, mint a klasszikus formákra 
építő , egyszersmind formaújító költ ő i „társasjáték", ame-
lyet többnyire négy költő  játszik oly módon, hogy az els ő  ír 
egy haikut, amelyhez a második egy két hetes sorból álló 
verset kapcsol (azaz a haikut tankávó egészíti ki); a har-
madik ismét egy haikut ír és így tovább kilenc „körön" át. 
Minden „kört" más kezd; az eredmény egy harminchat 
láncszembő l álló sorozat, amelyen belül a kapcsolódás 
módja korántsem véletlenszer ű . Ez azonban első  pillan-
tásra aligha tűnik fel, hiszen a renga nem epikus vagy te-
matikus szál mentén halad: az egyes darabok közötti han-
gulati rokonság jelenti a szervez őerőt. Ennek részletezése 
előtt lássunk egy részletet a négy híres költ ő  rengájából. 



Nyersfordításban: „Öreg tó, / béka ugrik, / víz hangja." 
Takasi Ikemoto japán és Lucian Styrk angol költ ő  fordítá-
sában:" 

Old pond, 
leap-splash —
a frog. 

Donáld Keene változata. 18  

The ancient pond 
A frog leaps in 
The sound of water 

Tandori Dezső  fordítása: 79  

Tó, békalencsés. 
Béka ugrik, zsupsz, bele! 
Vén vize csobban. 

Végül Rácz Istváné: 20  

Síma víztükör. 
Béka ugrál a parton —
Megcsendül a tól 

(Az angol fordítások nem formah űek, a magyar fordítások 
azok; később azonban idézni fogjuk Kosztolányi Dezső  
nem formah ű  fordítását is.) 

Láthatjuk: a haiku valóban — Faludy György szavával él-
ve — pillanatfelvétel, természeti kép. 21  Egyúttal azonban a 
zen-buddhizmus id őszemléletének költ ő i foglalata is. A 
mozdulatlan tófelszín az örökkévalóság képe, a béka a 
mulandóságé, a csobbanás pedig a kett ő  — az örökkévaló 
és az időbeni — találkozása a pillanatban. Bármiféle bo-
nyolultabb elemzés azonban ellentmondásokhoz vezet, 
hiszen az „örökkévaló" a béka becsobbanásának pillana-
tában „széttörik"; igaz, egyetlen pillanattal a csobbanás 
után már csak a csobbanás bizonytalan emléke él. Basó 
ugyanazt teszi, mint — az összevetés merésznek t űnhet —
Zénó a nyílvessző rő l szóló aporiában: ütközteti a logikus 
emberi szemléletet, a nyelv által elmondhatót a valóság 
más tapasztalataival. De míg az aporia maga is logikus fel- 

építés ű , addig a haiku esetében ez már nem igaz: a haiku 
csak annyira logikus, amennyire anyaga, a nyelv az; ami 
most mégis logikusnak t űnhet, az nem a haiku szerkezete, 
hanem saját európai közelítésmódunk. 

Közelítésünk hasonló módon egy másik „alapm űhöz", 
Buszon lepkéjéhez, amelyet most Kosztolányi Dezs ő  nem 
formah ű  fordításában idézünk: 

Templomi harang bronzán libegve 
alszik 
egy csöppnyi lepke. 

A harang mint szakrális tárgy ugyanúgy az örökkévalóság 
képe, mint a nyugodt tófelszín, a lepke éppúgy a mulandó-
ságé, mint a béka —csupán a találkozás közege más: nem 
a pillanat időtlensége, hanem egyfajta id őtlen álom-idő : a 
lepke álma. Bármilyen szép is a kép, valódi feszültségét az 
adja, hogy a harang bármely pillanatban megkondulhat, s 
így éppenséggel önmagával ellentétes dologgal fenyeget: 
véget vethet a lepke id őtlen álmának. 

A haiku ennek ellenére sajátos békét sugall. Olvastunk 
azonban olyan (európai) olvasat, amit a haikut jobban „ér-
tő" japán olvasó aligha tapasztalhat meg. De aligha köze-
líthetünk más irányból, mint Európa fel ő l. Innen nézve te-
hát a haiku nem mást tesz, mint rámutat a nyelvi vagy akár 
a szimbolikus képi gondolkodás belső  ellentmondásaira, 
csapdáira, buktatóira; s amennyiben ezeket mint a nyelv 
és a képi gondolkodás kudarcait éljük meg, a haiku épen-
séggel leleplezi a nyelvet, eközben azonban tökéletes for-
mát ad kudarcának. Ez a mélyebb tartalma annak, hogy a 
haiku, elsősorban a zen haiku, amely nem csupán irodalmi 
m ű , de meditációs tárgy is, nem tanítani akar, hanem meg-
világosítani. 

Kemens Géfin László Ezra Pound haikus képei kapcsán 
arról beszél, hogy a haiku „szinte kizárólag metaforával 
dolgozó versforma". 22  Ugyanakkor Hayden Carruth ameri-
kai költő  és az amerikai költőképzés aktív résztvev ője arra 
panaszkodik, hogy a friss diplomás hivatásos költ ők jó ré-
sze nem tud különbséget tenni az önmagáért álló kép 
(image) és a másra utaló (metafora között. Kép-e a hai-
ku, vagy metafora? A kérdés azért is fontos, mert a japán 
lírát elsősorban az említett Ezra Pound és a köréje szerve-
ződött imagista mozgalom emelte az európai és az ameri-
kai irodalom homlokterébe a keleti verseszközök „honosí-
tásával". A kérdés megválaszolásához azonban a haiku 
formai előzményei mellett szót kell ejtenünk kulturális el őz-
ményeirő l is: a kínai csan-buddhizmus és a japán zen-
buddhizmus kínai nyelvű  irodalmáról és a koanról. 

A csannak és a zennek — szemben a kereszténységgel 
— nincs dogmarendszere, így tanítási módszere sem a kér-
dés-felelet, a káté, hanem a koan 24  A koan olyan, nemrit-
kán kifejtetlen és alig kommentált történet, melynek nincs 
egyértelm ű  tanulsága, sőt, bármely értelmezése botütést 
érdemel a mestertő l, hiszen bármely értelmezés sz ű kíti az 
eredeti jelentés gazdagságát, így szükségszer űen hazu-
dik. A koan azonban nem is magyarázó jelleg ű  példázat 
vagy allegória, hanem meditációs tárgy. Az európai ha-
gyomány hajlamos rövidre zárni m ű  és jelentés áramkörét. 
A koan és utóda, a haiku azonban nyitott áramkör, amely 
az olvasóban záródik, nem logikus „kisülésének" eredmé-
nye pedig az olvasó megvilágosodása. A koan jelentése 
nincs benne a koanban; a haiku fénye az olvasót magát vi-
lágítja át. 

A haiku tagolt, mint maga a nyelv, amelyb ő l felépül. „ Je-
lentése" nyelvileg csak lesz űkíthető , el nem mondható. A 
haiku jelentése leginkább a mögé képzelhető  összes le-
hetséges jelentések homogén összessége, amely a nyel-
ven túl, egy nem nyelvi térben ragyog, tagolatlanul, mint 
maga a lét. A koan és a haiku „kapujanincs átjáró": nyelvi 
küszöb a nyelven túlihoz, aszó mindkét értelmében: egy-
szerre út és akadály. Sz űcs Géza gyönyör ű  szavaival élve, 
a haiku is, mint minden vers, zsilipkamra a nyelv pacate-
reihez; rés, amelyen egy teljesebb valóság fénye szürem-
kedik be. 25  Issát idézve: 

Milyen szép — mintha 
papírra szúrt lyukakon 
nézném: a Tejút... 

39 



Ha tehát a haiku jelentésszerkezetét megpróbáljuk Eu-
rópa felő l rekonstruálni, a következ őképpen kell eljárnunk: 
vetítsük egymásra az európai hagyomány jelentésalakza-
tait, a hasonlatot, a metaforát, a szimbólumot, az allegóriát 
és így tovább, majd mossuk el a köztük lév ő  határokat. 
Ami megmarad, az maga a haiku a maga zeneiségével, 
képiségével, kötöttségeivel és szabályaival, lehetséges 
jelentéseinek teljes holdudvarával. S az eszközök, ame-
lyek eddig gátoltak bennünket a haiku megértésében, vagy 
éppenséggel azt sugallták, hogy a haiku aligha komoly iro-
dalmi teljesítmény, inkább csak naiv bütykölés a nyelvben 
— most szabadságunk eszközeivé válnak. 

A FORDÍTÁSRÓL 

Faludy Györgynek nincs egészen igaza, amikor azt 
mondja, hogy „a tankőt az, és csak az teszi verssé, hogy 
31, a haikut, hogy 17 szótag hosszú". 26  Ezt természetesen 
butaság lenne számon kérni, hiszen a Faludy-fordításokat 
sem csupán a Kosztolányitól örökölt „Nyugatos jambu-
sok" teszik verssé. 27  A kijelentés inkább egyfajta fordítói 
magatartást tükröz, amely — hiszen célja „a költészet 
népszerűsítése" — nem terheli az olvasót a költő i-fordítói 
m űhely titkaival, sőt, akár a „nehézkes" hexametert is 
„megkönnyíti". — Más kérdés, hogy ez vajon az olvasó 
vagy a fordító dolgát könnyíti-e meg, hiszen ha „a bonyo-
lultabb görög versformák nékünk nem mondanak sem-
mit' , 28  mert, úgymond, nem hallatszanak, akkor akár ott is 
lehetnek. 

A fordítás mindenekelőtt translatio, görögül metafora, 
azaz átvitel az egyik nyelvb ő l a másikba. De hogy minek 
az átvitelérő l van szó, arról e szavak egyike sem ad fölvilá-
gosítást, pedig ez az a kérdés, amely leginkább rávilágít a 
mű fordítás lehetőségeire és korlátaira. 

Az európai hagyomány az irodalmi szöveget tartalomra 
és formára bontja, s őt, ezen túl megkülönböztet szó vagy 
betű  szerinti, átvitt vagy metaforikus és allegorikus jelen-
tést, illetve olyan formajegyeket, mint a metrum vagy a rí-
mek és asszonáncok rendszere — a sort folytathatnánk. 

40 Ezen elemek bármelyike tökéletesen különböz ő  módon Vi-
selkedik bármely két nyelv határán, ráadástл  bármely irány-
ban: másképpen „veszik el" vagy „ ő rződik meg". A japán 
nyelv például nem ismeri a metrumot, hiszen szótagjai 
egyforma hosszúak: —így „formah ű " Homérosz-fordítás 
japánul eleve nem lehetséges. A fordító ilyenkor megpró-
bál valamiféle analógiát teremteni, amely legalább helyet-
tesíti az „átmenthetetlen'- tulajdonságot; Shakespeare 
hangsúlyos jambusait teljes természetességgel fordítják 
időmértékes jambusokra (nyelvünknek, úgymond, „ez fe-
lel meg"), jóllehet eközben versrendszert váltunk: a hang-
súlyos verselésrő l áttérünk az id őmértékes verselésre. 
Visszafelé a probléma másként jelentkezik: hogyan fordít-
sunk egy metrum-érzéketlen nyelvr ő l egy metrum-érzé-
keny nyelvre? Nem „h űtlenség" -e metrumot alkalmaz-
nunk? Ha a japánban nincs meg az „I" hang, alkalmazhat-
juk-e a fordításban? Az összevetés aránytéveszt ő  ugyan, 
de rámutat a probléma lényegére. Kosztolányi és Faludy 
számára természetes volt, hogy a haikunak magyarul az 
európai költészet köznyelvén, jambusban kell megszólal-
nia, rímesen, jóllehet a japán nem ismeri a rímet. Ez azon-
ban nem az egyetlen lehetséges út. 

Lehet-e hitelesen fordítani? Ha igen, mi adja a fordítás 
hitelét, fordítás volta vagy vers volta? A fordított vagya be-
fogadó irodalmat gazdagítja-e a fordítás, s melyek ennek, 
bármely esetben, a következményei? Léteznek-e, rekon-
struálhatók-e fordítói elvek? Természetesen aligha vála-
szolhatunk kielégítően ezen kérdések bármelyikére; min-
denesetre ez az a kör, amelyen belül a magyar haikufordí-
tások kapcsán mozogni fogunk, keresve a fordítások és a 
honosított forma, azaz az eredeti magyar haikuk közötti 
rokonságot. 29  

KOSZTOLÁNYI 

Amikor Kosztolányi első , nemritkán több közvetít őnyelv-
bő l „összedolgozott" haiku-fordításai megjelentek el őbb a 
Kínai és japán versekben , majy a Nyugatban, végül az 
Idegen költőkben, még az előszóivó Illyés is arra gyana- 

kodott, hogy a fura nevű  keleti költők egynémelyike csu-
pán Kosztolányi japánbabás játszósarkából lépett el ő . 
Amikor ilyen sorokat olvasunk: 

Táncolva száguld, hullám csattog. 
A Nyár, az izzó, édes, buja Nyár 
rá csókokat dob. 

— aligha gyanakszunk japán költő re, egyáltalán, más költő -
re, mint Kosztolányi. 30  De nézzük meg ismerősebb verse-
ket, először is Basó békáját, az eredeti és néhány koráb-
ban közölt párhuzamos fordítás tükrében, de ezúttal Kosz-
tolányi-köntösben: 

Öreg halastó szendereg a langyos 
magányba némán... Most beléje cuppan 
loccsanva egy loncsos varangyos. 

Nyilvánvaló: Kosztolányi aligha törekedett formah ű  fordí-
tásra. Az eredetinél sokkal gazdagabban zenél : ezt szol-
gálja a jambus nyugodt hullámzása éppúgy, mint a hang-
utánzó szavak (cuppan, loccsan stb.) alkalmazása vagy a 
kéttagú rím (langyos / varangyos). De van olyan Kosztolá-
nyi-haiku is, amely „majdnem" formah ű : ez pedig az 
egyszer már idézett lepkés haiku Buszontól. Nem idézzük 
újra, ellenben próbáljuk meg (forma- és szentségtör ő  mó-
don) „betartani" Kosztolányival az öt-hét-ötös szabályt: 

templomi harang 
bronzán libegve alszik 
egy csöppnyi lepke 

Az eredmény elszomorító, egyben tanulságos. Megmu-
tatja, hogy Kosztolányi — ez esetben —azért nem tartja be 
az öt-hét-ötös küls ő  formát, legalábbis azért utasított volna 
el — minden bizonnyal — egy ilyen tördelési javaslatot, 
amiért az eredeti azt létrehozta: a belső  forma megő rzé-
se, illetve megteremtése érdekében. A barbár formába tö-
rés eredményeként létrejött középs ő  sor ugyanis nemhogy 
nem egy képi egység, de egyenesen értelemzavaró 
(„bronzán libegve alszik"). Kosztolányi saját fordításában 
az első  sor a harangé, a harmadik a lepkéé, s a középs ő  
egyszavas sor kettejük találkozásáé, a már említett id őtlen 
álom-időé, egyszerűbben fogalmazva, magáé az álomé. 
Kosztolányi itt a haiku lényegére érzett rá, arra hogy az mi-
nimális képi egységekb ő l építkezik, egyfajta képi ellenpon-
tozással, melynek technikája nem egészen azonos az eu-
rópai „kompozíciós" szabályokkal: nem különböz ő  dolgok 
harmonikus elrendezésére törekszik, hanem olyan eleve 
harmonikus „leletek” fölvilágosítására, amelyek ugyan-
olyan mélyen magukban hordozzák az önmagukkal való 
ellentmondást is; hiszen a harang az örökkévalóság jelké-
pe, de ha megszólal, véget vet a lepke id őtlen álmának, 
ugyanígy a csobbanás is összetöri a tófelszín nyugalmát, 
bár —és ez a fontos —fogalmazhatunk fordítva is, hiszen a 
tó nyugalma mintegy elnyeli az id őbenit, a mozduló bé-
kát, magát az id őtlen pillanatot is. E tartalmak megjelenési 
formája mindkét haiku esetében az a hármas taglódás, 
amelyet Kosztolányi a béka esetében elvet ugyan, de 
a lepkénél teljes mértékben érvényesít; s míg a bé-
kából kihozható bármely tizenhét szótagos variáció alig-
ha érezhette versnek, a lepkénél annyira megelégedett az 
eredménnyel, hogy szinte valamennyi hagyományos vers-
csináló technikáját félredobta: alig van pótlás (nincs 
„édes", nincs „bús", nincs „fájó"), a rím — szemben a 
„tetemet! betemet'- vagy a „zizeg /rizset" Kosztolányi-rí-
meivel — itt olyan természetes, hogy szinte észrevehetet-
len („libegve/lepke"), s végül a ritmus is csak az utolsó 
sorra szigorodik vagy éppen szelídül jambikussá. 

A két Kosztolányi-fordítás szemlélete tehát tökéletesen 
eltér egymástól. Költ ő i-fordítói eszközeit nem az eredeti 
formahagyományaihoz igazítja, hanem az egyes veršek 
mint „szüzsék" által fölkínált költ ő i lehetőségekhez. A víz-
be csobbanó béka esetében ez a hangzásélmény, a lepke 
esetében pedig —jobban megközelítve az eredeti szemlé-
letét —a vizualitás. Kosztolányi maga így vall a m űfordítás-
ról: „A m űfordítás alkotás és nem másolás. A m űvész az-
zal a verssel, melyet nyelvén új formába önt, olyan kap-
csolatban van, mint az életével, melynek rezzenéseit tulaj- 



don verseiben rögzíti meg." 31  Kosztolányi, akit Karácson 
Endre a „felszínen való táncolás ékesszóló védelmez ője-
ként említ, verset ír a versrő l, mi több, európai verset csinál 
a japán mütyürbő l.32  Haiku-fordításai így inkább Kosztolá-
nyi-versek japán(os) témákra, mintsem a hagyományos 
értelemben vett versfordítások. Ez ad számot az olyan 
szavak alkalmazásáról is, mint az „esőkabát", a „fagylalt" 
vagy a „hamutartó", hiszen ezek inkább Kosztolányi jól is-
mert tárgyi világához tartoznak, mintsem a tizenhetedik 
századi Japánhoz. 

Ez azonban jóformán természetes. Távoli kultúrák talál-
kozásakor az els ő  közös lépéseket a közös élmények je-
lentik, azok a jelenségek, amelyek mindkét kultúra számá-
ra megnyugtatóan ismerősek, ugyanakkor izgalmasan 
mások is. A japán képi gondolkodás esetében az európai 
közelítés csak ez a csendéletszer ű , gyermeki, naiv leképe-
zés lehetett, a cseresznyevirágok, kabócák, békák kaval-
kádja, a miniatű r tájképecskék, a törpe állatmesék és így 
tovább. Emellett a jambikus formát a minél pontosabb kul-
turális illeszkedés tette szükségessé. Ugyanez a jelenség 
azonban ellentétes irányban is megfigyelhet ő : az a Mori 
Ógai, akinek néhány m űve magyarul is olvasható, a múlt 
század végén Shakespeare hangsúlyos jambusait, az an-
gol blank verset a nyolc-tizenkettedik század imajó stílus 
versformájában; tizenkét szótagos sorokban fordította, a 
hetedik szótag után cezúrával. Erre pedig két ok késztette; 
a változtatás kényszerét az szülte, hogy a japán nem al-
kalmas sem hangsúlyos, sem id őmértékes verselésre, le-
hetőségét pedig az, hogy Ophelia dala a Hamletben —tel-
jesen véletlenszer ű  egybeesésrő l van szó — ugyanabban 
az öt plusz két szótagos versformában íródott. A tökélete-
sen véletlenszer ű  formapárhuzam megteremtette azt a hit-
les analógiát, amely aztán az európai költészet japán nyel-
vű  megszólalását hosszú időkre lehetővé tette. A fordító 
egyetlen ponton tért el az imajótól: az eredetihez „hason-
lítva'-a formát, rímel, jóllehet a japán líra, mint azt már ki-
fejtettük nem alkalmaz —európai értelemben vett — rímet. 

Kosztolányi fordításai végs ő  soron európai versek japán 
témákra; bennük Kosztolányi japán álarcos képmását lát-
juk, s a verseknek inkább új kontextusuk —a teljes Koszto-
lányi-életm ű  — ad hitelt, mintsem eredeti kulturális-vallási 
hátterük. Ugyanígy Ógai Shakespeare-fordításai sem má-
sok, mint Shakespeare japán köntösben — s végs ő  soron 
japán m űvek. Kosztolányi fordításai a fordítás egy útját je-
lentik. Amikor más fordítók m űveit és fordítói elveit is átte-
kintjük, nem az „igazi" utat keressük. A különböz ő  kísérle-
tek, ha kényszer űen más-más torzulásban is, a haiku 
más-más arcait villantják föl. 

FALUDY GYÖRGY 

Faludy a fordítások tekintetében Kosztolányi tanítványá-
nak vallja magát, nála azonban szigorúbb formai elveket 
követ. A haiku nála mindig háromsoros, lejtése pontosan 
jambikus, és Kosztolányi vándor rímeihez képest mindig 
az első  és a harmadik sor rímel. Ám ha Faludy formah űbb 
is, Kosztolányi színesebb. Mindenesetre Faludy kijelenti: 
„Verseket fordítok és nem versformákat." 33  Emiatt tanul-
ságos, hogy Faludy a haikuval azonos formájú szenrjút, 
nem három, hanem négy sorban fordítja, xaxa rímképlettel 
—egyszóval másként, mint a haikut. 

De  ml  is a szenrjú? 
Európában a haikut régóta „japán epigrammaként" em-

legetik, 34 jóllehet még rögtönzött formájában, a haiku ren-
ga láncszemeként sem pusztán humoros-csattanós alkal-
mi vers. Sokkal jobban illik ez a szenrjúra. A szenrjú a 
ku tizennyolcadik századi oldalhajtása vagy inkább le-
csúszott, popularizálódott változata, melynek megkötései 
a haiku-forma ellenére szabadabbak: nyelve a köznapi be-
széd nyelve, témája szabad, legtöbbször humoros, nemrit-
kán vulgáris; ha évszakszót (kigót) tartalmaz, az leginkább 
a haiku paródiája. Nem véletlen, hogy szerz ő i akkor is a 
névtelenség homályában maradnak, ha egyébként neves 
haiku-szerzők. 

Nos: Faludy a szenrjút csattanós négysoros európai 
bökversként fordítja, a jelent ős mennyiség ű  pótlással 
megnehezítve a finom helyzetkomikum érvényesülését, il-
letve azt csattanóval poénnal helyettesítve (ezt szolgálja a  

xaxa rímképlet is). Ha Kosztolányi kapcsán azt mondtuk, 
hogy a megválasztott eszközöket az eredeti által felkínált 
lehetőségek szabják meg, most azt mondhatjuk, hogy Fa-
ludy a két m ű faj, a haiku és a szenrjú között tesz formai 
különbséget, amire természetesen minden joga megvan; 
ez azonban elég jelent ős változtatás ahhoz, hogy legalább 
a „rendhagyó tartalomjegyzékben" szó essék róla. 

A FORMAH ŰSÉG LEHETŐSÉGE 

Horatius saját, görög versmértékben írott latin verseit 
nevezte translationak („princeps Aeolium carmen ad Ita-
los"), azaz nem a görög versek tanalma vagy formah ű  
fordítását, hanem a görög forma átvételét. S ez érthet ő  is, 
hiszen a nemzeti irodalom fölemelésének egyik módja 
mindig a klasszikus formák átvétele volt; ugyanakkor a 
klasszikus irodalmi alkotások anyanyelvi tolmácsolása pa-
radox módon csak akkor vált szükségessé, amikor a nem-
zeti irodalom már annyira er ős volt, hogy lassanként kiszo-
rította a klasszikus irodalmakat és nyelveket. Végs ő  soron 
hasonló folyamat játszódott le a japán haiku világirodalmi 
formává való fejl ődésekor is: első  lépésben megjelentek a 
nem formah ű  fordítások, majd ezután, szinte egy id őben, a 
formah ű  fordítások és a haiku-formában írt eredeti versek. 
Ez igaz a magyar és az angol-amerikai irodalomra is. Mi 
több, amíg az USA-ban például rendszeres haiku-folyóira-
tok és haiku-klubok m űködnek, amelyek természetesen az 
öt-hét-ötös hagyomány köré szervez ődnek, addig a haiku-
fordítások legnagyobb része nem formah ű . Ennek a köz-
vetlen okai nyilvánvalóak: egyrészt az angol tömörebb, így 
elég sokat kell pótolnia, ha a rendelkezésre álló teret ki 
akarja tölteni, másrészt a funkcionális szavak (segédigék, 
névmások stb.) visszonylag nagy aránya miatt ilyen kis for-
mák fordításakor meglehet ősen nehézkes: legalábbis a jó-
val szabadabban formálható magyarhoz képest. 

A közvetett okokat nehezebb igazolni, így róluk inkább 
feltételezésként, sejtésként szólhatunk. Ugy t űnik, a for-
mahű  műfordítások megjelenését majdnem minden eset-
ben megelőzi a puszta forma átvétele, belakása, honosí-
tása, amelynek során — a weöresi distinkcióval élve — a 
forma megsz űnik korlátnak lenni, s támasszá, segítséggé 
alakul.35  Ez az a pont, ahol a fordítás és a formaátvétel 
igazolhatóan érintkezik, lehet őséget adva eredeti és fordí-
tás bonyolultabb összefüggéseinek vizsgálatára. 

Ha Kosztolányinál és Faludynál a szükségszer ű  pótlás 
veszélyeit emeltük ki, most, a formah ű  fordításokra térve 
el kell mondanunk, hogy a probléma itt is jelentkezik. Az 
olyan sorok Tandorinál, mint „rizsültetés, ó!", „szül őfalum, 
ó!" „öregember, ó!", „bazsarózsa, ó!", inkább az ötszóta-
gos sor kitöltése imperativusának hatására születhettek, 
és nem acélból, hogy „visszaadják" a japánban általános 
különféle érzelmi felkiáltásokat, haiku-szakszóval: a met-
szőszavakat. Tandori „ б ' -i evvel együtt nem bántóak, in-
kább sajátos bájt adnak a szövegnek, jóllehet ezt ugyanaz 
a naivitás-képzet m űködteti, mint amely Gulácsy Lajost el-
némította a japán képek el őtt 1910-ben, 36.  

Bizonyos szabadság a formah ű  fordítók munkáit is jel-
lemzi; egy-egy vagy akár több versben mindegyikük „meg-
sérti" a formát, ha ennek árán nem kell egy más szem-
pontból sikerült sort eldobnia. Erre kiváló példa Rácz Ist-
ván Onicura-fordítása: 

Ha a csalogány 
nem dalolna, akkor csak 
szürke kismadár volna. 

A „túltengő” harmadik sort itt az elért népdalszer ű  hatás 
szentesíti; hasonló észrevételek szerepet kapnak majd ak-
kor is, amikor Kánvádi Sándor saját haiku-formájú versei-
rő l szólunk. 
A fordítás — tágan értelmezve — nem más, mint olyan köl-
tő i alkotás, amelyet egy másik nyelv vagy irodalom vala-
mely alkotása ihlet. E meghatározás természetesen túl 
tág, de nem is kíván sz űkebb értelm ű  lenni. Annyi útja van 
a fordításnak, s mint épp Ezra Pound igazolta, ezek annyi-
ra könnyen áthajlanak a primer költ ő i teremtés szféráiba, 
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hogy kár lenne róluk általánosító elméletet gyártani, lega-
lábbis egyelő re. Igazán az a fordítás gazdagítja a befogadó 
nyelv irodalmát, amely önmagát versként is hitelesíti. Min-
den más, ha tiszteletre méltó is, csupán közelítés. 

A MAGYAR HAIKU 

A „magyar haiku" körüli vita kezd olyasmivé terebélye-
sedni, mint a Berzsenyi által emlegetett „csóragos szonett-
háború" volt jó másfél évszázaddal ezelött. 37  Akkor a tét 
az volt, hogy milyen legyen vagy milyen ne legyen a ma-
gyar szonett, alkalmazhat-e olyan tájszavakat, mint az in-
kriminált „csőrag" stb. A haiku kapcsán most csupán 
annyira vállalkozunk, hogy áttekintsük néhány megvalósult 
lehetőségét. 

Az említendő  költők mindegyike szembekerült a haiku 
rövidségének problémájával, pontosabban és méltóbban 
fogalmazva: a forma kihívásával. Részben már a fordítá-
sokat is ebbő l a szempontból elemeztük; láttuk, hogy 
Kosztolányi is, Faludy is jelentősen pótol, akár egész so-
rokkal bővítve a formát; mi több, Kosztolányi címet is ad, 
ami egyrészt ismeretlen ajapán haikunál, másrészt gyakor-
latilag egy negyedik (vagy akár ötödik) so rt  jelent, fő leg, ha 
olyasmit tartalmaz, ami a haikuban nem ismétl ődik („A 
boldog folyó” című  Basó-fordításában például az els ő  mon-
dat alanyát). Amikor az eredeti magyar haiku lehet őségeit 
áttekintjük, ismét nem az ideális utat keressük. A különböz ő  
sikeres vagy sikertelen próbálkozások azt a folyamatot mu-
tatják meg, amelynek során egy idegen, átvett forma szer-
ves részévé fejl ődik a befogadó irodalomnak, alkalmazko-
dik annak szövetéhez, így egyrészt ismer őssé és termé-
szetessé válik, másrészt meg is változik. E folyamat vizs-
gálata során megpróbálunk összefüggéseket teremteni —
és nem föltétlenül föltételezni — a másfélezer éves japán 
formahagyományok és a mai magyar költő i kísérletek kö-
zött. 

KÁNYÁDI SÁNDOR 

Itt a körömvers 
ideje, Kosztolányi! 
Körömszakadtig. 

— Így szól Kánvádi Sándor 1989-es, Sörény és koponya 
című  kötetének első  haikuja38  Harcos versek ezek: lehe-
tetlen nem mögéjük látni a teret és a kort, amelyben szü-
lettek. Kánvádi egyike azon költ őknek, akiknél a haiku-for-
ma nélkülöz minden kísérletiséget, s rögtön érett forma-
ként jelenik meg. 

Kánvádi azonban csupán kétszer említi magát a haikut; 
először a kötet els ő , huszonnégy haikuból álló ciklusának 
második darabjában, amely talán a Kánvádi-haiku, a kö-
römvers ars poeticájának is tekinthet ő : 

Rakétarózsát 
pukkant patron: haiku. 
Élessel töltelek. 

Másodszor a haiku szó a kötet egyik legszebb versének 
címében jelenik meg: „Három haiku témára". A címadás 
korántsem játék csupán: valóban ez a vers a „leghaiku-
sabb": három haikuból álló füzér, amelyben a cseresznye-
virágzás és a gyümölcsérés japán (és természetesen 
nemzetközi) témája gazdagodik szinte népköltészeti tisz-
taságú személyes allegóriává. Ugyanakkor a megkülön-
böztetés (haiku haiku-témára és haiku nem haiku-témára) 
arra utal, hogy Kánvádi tudatosan különbséget tesz a hai-
ku (a japán haiku) és a haiku mint versforma vagy az álta-
la képviselt költészet és világlátás ihletésére született 
európai, magyar vagy — horribile dictu — Kánvádi-vers kö-
zött. Ezt hangsúlyozza a m űfaji meghatározás is: Kánvádi 
versei körömversek. A már említett Hayden Carruth 
ugyanígy jár el, amikor több száz aforizmaszer ű  haikuját 
a Short-shorts („Rövidkék") címmel látja el, hiszen csak 
formájukban azonosak a haikuval, műfajukban nem.  

(Talán nem fölösleges megismételni, hogy a haikut nem az 
öt-hét-ötös forma teszi haikuvá, hisz ez esetben a szintén 
öt-hét-ötös senrjú is haiku lenne, pedig a kettő  között min-
den hasonlóság ellenére akkora különbség van, mint az 
Arany-balladák és a Zerkowitz-kuplék között. Ezért is kü-
lönböztetjük meg terminológiában a haikut és a haiku-
formát.) 

Kánvádi körömversei tovább csoportosulnak: Két kö-
römre, Három körömre és Sámánkörömre, azaz hat kö-
römre. Ez azt jelenti, hogy az adott versek kétszer, három-
szor, illetve hatszor három sorból állnak. S ha az els ő  ha-
iku-ciklust haiku-füzérnek nevezhetnénk, hiszen az e-
gyes versek között még annyi kapcsolat sincs, mint a klasz-
szikus renga láncszemei között, akkora körömversek utób-
bi típusának leírásához alkalmazhatjuk a haiku-strófa ter-
minus: itt ugyanis már formailag sem haikukról van szó, 
hanem egymásba gyakran enjambement-nal áthajló öt-
hét-ötös versszakokról. De nemcsak e formai kapcsolat 
miatt volt érdemes Kánvádit megemlíteni: Szent Mihály 
hava cím ű  verse annak példája, hogyan lehet egy idegen 
hagyomány teremtő  erej ű  anélkül, hogy a legcsekélyebb 
mértékben is idegenszer ű  lenne. 

Szent Mihály hava 
hóharmat-verte 
krizantémok — idén is 
fekete lovon 

kocogott velünk 
a remény telenségbe 
szent mihály hava 

Kánvádi, mint említettük, elveti a forma zártságát; nem 
két haikut ír, hanem két haiku-strófát alkalmaz. Ugyanak-
kor mindkét strófában van klasszikus japán évszakszó vagy 
kigo (a krizantém az őszé, a hó a télé). Mindkét versszak 
két, illetve három egységre tagolódik, jóllehet nem képi, 
hanem szintaktikai egységekr ő l van szó. A vers tömörsé-
gére vonatkozó basói el őírás azonban a m ű re mint egy-
ségre is vonatkozik: a forma b ővül, de nem hígul. Tömör-
sége balladaibb a balladainál. Ez azonban elvezet bennün-
ket egy újabb észrevételhez: ahhoz a rokonsághoz, amely 
a japán haiku és a magyar népdal képszerkesztése között 
fönnál. Egyetlen példát hadd idézzünk: 39.  

Száraz a bokor a tetőn, 
Elhagylak, régi szeretőm.. . 

A népdal bevezet ő  természeti képe és a hozzáf űzött sze-
mélyes kommentár között ugyanolyan definiálatlan, inkább 
hangulati, semmint logikus kapcsolat vagy inkább feszült-
ség van, mint a szedóka és a tanka két rész vagy a haiku 
két feszültségpontja között (amelyek közül az egyik több-
nyire szintén természeti kép: kigo, évszakszó). — Meny-
nyivel szegényebb lenne ez a kép, ha bármilyen hasonlat-
szerű  szűkítés, akár egyetlen „mint" is terhelné! Ugyanak-
kor naivság lenne azt gondolni, hogy a természeti képnek 
pusztán hívórím szerepe van — hiszen mindig a vers, a dal 
elején áll, s később csak ritkán fordul el ő . 

Mondhatnánk azt, hogy Kánvádi nagyszer űen ötvöz két 
költő i hagyományt, hisz verse egyként megfelel ajapán hai-
ku szabályainak, másként a magyar népköltészet nyelvén 
szól. De talán pontosabban fogalmazunk, ha azt mondjuk: 
Kánvádi nagyszer ű  költő i érzékenységgel érez rá a két 
költészet természetes, de nem genetikus rokonságára, s 
képes azt saját hangjának hordozójává tenni. S ha lega-
lább a megfontolás szintjén elfogadjuk, hogy nem csupán 
egy szöveg tartalmi visszaadását tekinthetjük fordításnak, 
de egy-egy m ű  vagy akár egy-egy költő i technika áteme-
lését is (a különbségek összemosásának szándéka nél-
kül), akkor azt mondhatjuk, hogy a fordítás mint els őrend ű  
költő i eszköz egyben kultúrák és költészetek rokonításá-
nak eszköze is; sőt, fordítva is: a fordítás talán legtermé-
kenyebb útja (föltéve, hogy a jó fordítás els ősorban jó mű ) 
a két m ű , a két kultúra közti rejtett rokonság megkeresése 
és kiaknázása oly módon, amely talan mindkét kultúrát 



Mi több, olyan formába-törésekre is sor kerül, ahol a szóei 
választást csupán a forma szentesíti, a m ű  nem: 

a világ egyik 
fele róluk szól, a má-
sik róluk hallgat 

Fodor tovább formab ővítő  eljárásokkal is kísérletezik: 
Egy haiku túlcsordul cím ű  versében a haiku két szótag 
híján tankávó bővül (Fodor kötete tank őt nem tartalmaz); 
Haikurondб  című  verse pedig a keleti haikut próbálja az 
európai rondóval ötvözni. Az eredmény mindkét esetben 
megközelíthető  a japán formahagyományok fel ő l is: az e-
lőbbi vers tulajdonképpen egy rövid és csonka csóka, a 
második pedig —rondójellegbő l adódóan — a csóka szem-
szögébő l nézve redundáns sorokkal bővül. (Ha már itt tar-
tunk, Kánvádi Két körömre írt verseit is jobban megköze-
lítjük talán, ha nem két haikuként, hanem egy szedókaként 
vizsgáljuk őket.) 

Visszatérve a haiku-formába kényszerített József Attila-
sorhoz, meg kell jegyeznünk, hogy nem ez az egyetlen 
kísérlet a keleti versformák és az európai id őmértékes for-
mák házasítására. Rácz István Fényes telihold című  for-
dításkötetének el őszavában eljátszik awal a gondolattal, 
hogy az öt-hét-öt-hét-hetes tanka megfelelhet a disztic-
honnak, ha minden lehetséges helyen daktilus áll (így való-
ban 17+7+7 szótagot kapunk, ami megfelel a tanka els ő  
részének, a haikunak és az azt követ ő  kétszer hét szó-
tagos egységnek). Csakhogy a két versrendszer ilyenfajta 
egymásra montírozásának nyilvánvaló határai vannak: míg 
a haiku és a tanka szótagszámláló, addig az id őmértékes 
versek lábakban, változó szótagszámban gondolkodnak. 
Van azonban egy látszólag egyszer űbb út is: az, amelyet 
Babics Imre jár. A Kék Utem Lovagrend cím ű  köteté-
ben.41  

BABICS IMRE 

Babics a formák egymásravetítése helyett egyszer űen 
egymás mellé rendel egy haikut és egy tizenegy soros 
hexametert. Kísérlete több szempontból is sikeres: egy-
részt épp azért, mert a verseken nyoma sincs a kísérleti 
jellegnek (nincs utalás a formák viszonyára); másrészt Ba-
bics — talán akarva, talán akaratlanul — a japán líra év-
ezredes kontextuális-ellenpontozó hagyományát folytatja. 
A hexameter ugyanazt mondja el, mint a haiku (ebben 
hasonlít az Isze Monogatarira), de másképpen. Azt mond-
hatnánk, hogy a haiku és a hexameter tökéletes fordítá-
sai egymásnak: haikuról hexameterre, hexameterr ő l hal-
kura. (Hogy melyik az „eredeti", az — mint az igazán jó 
fordításoknál —eldönthetetlen). Egyik sem viseli magán a 
másik „visszaadásának" kényszeréb ő l eredő  gyöngéket: 
a haiku nem epikus, a hexameter nem haikus. S minthogy 
a két vers a maga módján tökéletes, tehát megáll önállóan 
is, csupán a felületes olvasat számára „értelmezik" egy-
mást, azaz sz űkítik egymás jelentéseit. Ahogy azt az Isze 
Monogatarinál mondtuk, a párhuzamos szövegrészek 
nem értelmezik, hanem átvilágítják egymást; kettejük közt 
ugyanolyan feszültség teremt ődik, mint a tanka két része 
vagy a haiku két fölvillantott, kifejtetlen viszonyú pólusa kö-
zött. 

MÉG EGY LEHETŐSÉG: A VARIÁCIÓ 

Végül — a viszonylagos teljesség jegyében —érdemes 
megemlítenünk azt az eljárást, amikor egy-egy téma hai-
ku-megfogalmazásai kerülnek variációs láncba: ennek 
példája Kodolányi Gyula és Rácz Péter egy, illetve két kí-
sérlete42  Hogy miért csak egy-két kísérletr ő l van szó a tel-
jes haiku-kötetekhez képest, az elég gyorsan kiderül: a 
haiku-variáció könnyen azt a hatást kelti, hogy darabjai 
egy megíratlan „végs ő  változat" közelítései csupán, s 
bennük a téma ugyanúgy csak helyét keresi, mint Fodor 
Ákos haikujában József Attila hexametere. Rácz és Kodo-
lányi közt az a különbség, hogy míg Rácz a küls ő  (öt- hét- 
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képes gazdagítani , ahogyan — zenei példával élve — Bar-
tók képes volt a magyar folklór zenei nyelvét egyetemes 
nyelwé tenni. Mindez azonban inkább kiindulási pont, mint 
konklúzió. Egy bizonyos: Kosztolányi fordításaiban is távo-
labb állt, az egy Buszon-haikut kivéve, a japán haiku-köl-
tészettő l, mint Kánvádi ebben a saját versében. Ez azon-
ban természetes. Nem véletlen, hogy Kánvádi rögtön az 
első  „körömversben" megidézi Kosztolányit. 

FODOR ÁKOS 

Ha előbb a forma szempontjából olvassuk Fodor Ákos 
verseit, azt láthatjuk, hogy az eddigiekhez képest gyöke-
resen más választ ad a forma kihívására 40  Jóllehet ő  is 
ír haiku-füzért, és ő  is alkalmaz haiku-strófát, jóval tovább 
megy a kísérletezésben, mint Kányád! vagy a vizsgált for-
dítók. Olyannyira, hogy nála a formával való játék nemegy-
szer a vers főtémájává válik: 

Hommage 
egy forma csonkán tiszteleg 
a Törötten-Is-Tökéletes előtt 

„Irgalom, édes- 
anyám, mama, jaj, nézd, kész 
ez a vers is!"  /V/  

43 
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ötös) formán belül próbálja többértelm űen elhelyezni mon-
dandóját, addig Kodolányi - valószín ű leg a nem formah ű  
angol haiku-fordítások és a japán vizualitást fölemel ő  ima-
gisták és utódaik, Ezra Pound és Charles Olson hatására 
- a két vagy több felvillantott kép közötti határokat moz-
gatja. Az eredmény evvel együtt mindkét esetben megle-
hetősen aleatórikus - s ahol a m ű  érdekességét a forma 
érdekessége adja, a formától független olvasat nem talál-
hat túl sokat. A mértéktartó kísérletek azonban föltétlen 
beletartoznak az átvett haiku-forma honosításának folya-
matába; arról nem is beszélve, hogy Kodolányi nercvariált 
őszi haiku-ciklusa a legszebb példája annak, hogy a haiku 
nem föltétlenül öt-hét-ötös: 

Januári almaillat 
eltűnni hajló ágak közén 

Nehéz nem továbbvinni a gondolatmenetet: hiszen szól-
ni kellene nemcsak a formáról, de Fodor Ákos zennel ro-
kon, mégis nyugatias aforizmáinak szemléletérő l is, hogy 
csak egyetlen hiányosságot említsünk. Kétségtelen: haiku-
divat dul - de mint minden divat, néhány örökélet ű  értéket 
már ez is teremtett a magyar irodalom és a magyar olva-
só számára. De legalább ilyen fontos az, hogy tanúi lehe-
tünk egy m űfaj elterjedésének, kialakulásának, egy forma 
egyre többarcúvá válásának, még miel őtt a szelektáló idő  
megteremtené azt az egységes értékrendet, amely szerint 
majd szólni lehet a haiku világirodalmi és magyar irodalmi 
életérő l is. 
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KISESSZÉ A VONATOKRÓL II. 

Wimbeldoni jácint 

„De mi az az utolsó csupasz rom, végs ő  vázlat, amit 
ezek a kétségbeesett és mocsokkal edzett csipkék ta-
karni akarnak ?" (Oh, che delta notte!) 

Mészöly Miklós Wimbeldoni jácint (1990) cím ű  új el-
beszéléskötete egészében és egyes szövegeiben is töre-
dékes. Nem végleges hát a kötet tartalma, mint ahogyan 
azt újabb prózaciklusa egyes darabjainál jelzi a szerző  
(Végleges vázlatok a hagyatékból). Amolyan el őzetes szin-
tézis ez, egy születőben lévő  nagyobb koncepció előzetes 
vázlata, töredéke. Azoknál az íróknál, akiknek életm űve 
nem egységes, megszoktuk, hogy az életm űvön keresztül 
diagonálisokat húzzunk a koncepció biztosabb megraga-
dásának érdekében. Mészöly prózájában legcélszer űbb a 
stílus diagonálisán elő rehaladni. Az állandóan bővülő  
szemléleti/formai újítások során megfigyelhető  a leegy-
szerűsödés és egy ezzel egyidej ű  belső  feszültséggel való 
feltöltődés folyamata, amit a kritika nála egyfajta lirizáló-
dásként regisztrált. Szerintünk azonban mindez nincs el-
lentmondásban az epikus jelleggel, annak feler ősödésé-
vel, ahogyan azt más kritika kétségbevonja. Mészöly nem-
rég a Kossuth Rádióban nyilatkozott legújabb prózájának 
poétikai törekvéseirő l. Itt beszélt a töredékrő l, arról, hogy 
panorámát már csak töredékkel adhatunk. A Volt egyszer 
egy Közép — Európa (1989) cím ű  elbeszélésgy űjtemény 
ennek az első  belátása: lemondás a nagyregény lehet ősé-
geirő l másféle kompozíciós és elbeszéléstechnikai eljárá-
sok javára, ahol is egy nagyszabású történelmi-földrajzi 
panorámát már csak a „töredékek megkomponálasával" 
(Mészöly) lehet nyújtani. Mint ahogyan a kritika is fölfigyelt 
rá, a Wimbeldoni jácint szövegei a töredékesség mellett 
tömörségükkel t űnnek ki, Mészöly ,,... tíz-húsz oldalas 
torzóiba regénymennyiség ű  és — léptékű  anyagot, súlyos 
narratív töredékeket, cserepeket, szikladarabokat, nagy 
erej ű  és teherbíró képesség ű  történetszilánkokat s ű rít, ez-
által rendkívül feszültté és talányossá, hatásában is nyug-
talanítóan összepréseltté, helyenként zsúfolttá téve szöve-
geit. Torzóinak tömörsége valamiképpen pótolja, s őt fölös-
legessé teszi a befejezettséget..." (Balassa) A fragmen-
tum nem zárja ki a tömörséget — a romantika esztetikájá-
ban egy m ű  töredékben maradásának ez volt az egyik f ő  
indítéka. Aktuálisabb kérdés inkább a fragmentum és a Lí-
raiság, a fragmentum és a metafora viszonya. Vélemé-
nyünk szerint ez a probléma áll Mészöly Miklós !egújabb 
prózájának középpontjában, a metaforikusság ugyanis a 
töredék mellett a Volt egyszer egy Közép -Európa másik 
tanulsága. 

Mészáros Sándor a panorámával kapcsolatban írja, 
hogy Mészöly legújabb prózájában nem a horizontális, ha-
nem egy vertikális tabló kialakítását célozza: „Ezt szolgálja  

a már említett időszemlélet, a rögzített térkoordináták kö-
zött az elbeszélő  szabadon mozoghat fel-alá a különböző  
idő rétegekben. A nagy id őbeli távlat megteremti azt az epi-
kai horizontot, ahonnan valamilyen mértékben felmérhet ő -
ek, a kaotikussá vált, egységesen már nem értelmezhet ő  
mikro- és makrovilág történései, de a fragmentumból való 
építkezés miatt rendre kérdésessé válik a m űvek befejez-
hetősége, ezért gyakoriak a lírai-atmoszférikus, ill. függe-
lék jelleg ű  zárlatformák." Mészáros ezt az eljárást metoni-
mikusnak nevezi, az újabb metaforaelméletek alapján a-
zonban mindez a metaforikus szerveződésre érvényes. 
Ezt igazolják azok az eljárások, amelyek Mészöly történet-
fölfogásának egészét határozzák meg, és nemcsak az id ő , 
hanem a tér, a személyek, a tárgyak szelekciójára is kiter-
jednek. A Wimbeldoni jácint elbeszélesei vertikálisan 
rendeződnek az id őben, emblematikus kapcsolatot hozva 
létre egymással és a kisprózai életm ű  bizonyos részeivel, 
amely egy Közép-Európa-panoráma kialakítását célozza. 
Másrészt vertikálisan szerveződnek az egyes szövegek•is, 
amely Jakobson tipológiájában a nyelv metaforikus ten-
gelyének felelne meg. A hely, az id ő , a személyek, a tár-
gyak szelekciója nem az érintkezésen és az egymásmel-
lettiségen alapul, mint a metonímia esetében (kombináció), 
hanem a hasonlóságon vagy az azonosságon (szelekció).' 
Egy metonimikus szervez ődés tehát horizontális tablót e-
redményezne, és ez Mészáros megállapításával ellent-
mondásban lenne. Mészöly esetében helyesebb inkább 
egy kvázi metonimikus elbeszéléstechnikáról beszélni, 
amely segítségével a szerz ő  a metaforikus és a hagyomá-
nyos elbeszélés lehet őségeit egy magasabb szinten egye-
síti. Az életm űben a Bolond utazás cím ű  elbeszélés te-
kinthető  egy ilyen egyesítési pontnak. Nemcsak azét, mert 
ez az elbeszélés Mészöly els ő  végleges vázlata, hanem 
azért is, mert els ő  és második változatában (1977; 1986) 
pontosan regisztrálható Mészöly Miklós módszerének vál-
tozása. A metonimikusan elkezdett elbeszélés már csak 
metaforikus módszerekkel fejezhet ő  be. Ebben az érte-
lemben egy és/vagy a fragmentum nem tekinthet ő  befeje-
zetlennek. Ez lenne a metaforikus magyarázat. Egy meto-
nimikus szemlélet gondolatmenetében azonban a frag-
mentumot mindvégig befejezetlennek kell tekinteni. A 
Wimbeldoni jácint cím ű  kötetben a Zsilip cím ű  elbeszé-
lés tekinthető  egy ilyen igazi vázlatnak — befejezetlennek. 
Regénykezdet, amelynek a vége egyszer űen hiányzik. Egy 
újabb rendszerezésb ő l valószín ű leg ki is esik, vagy a többi 
töredékével együtt Mészöly majd ezt a szöveget is „befe-
jezi". És ekkor jutunk talán el a végs ő  vázlatokhoz is. 

A Wimbeldoni jácint szerkezete még nem egységes, 
nem befejezett, egyes elbeszélések erősen kötődnek még 
a Volt egyszer egy Közép-Európa poétikájához. Különö-
sen a mottóul választott Oh, che bella notte! — mely szin-
tézis érvény ű  elbeszélés, akár az Ügynök és a lány. A to-
vábblépést a Wimbeldoni jácint, A kitelepít ő -osztagnál 
és a Nem felelt meg neki cím ű  elbeszélesek jelzik. 
Ezeknél egy újfajta elbeszélő i szubjektum, egy lírai én-
hez hasonló elbeszél ő i én jelentkezik, melyrő l Balassa 
Péter tesz említést: ,,... a m űvek szubjektuma nem a szö-
vegszerűen megformált, megszólaltatott krónikás (hiszen 
az maga is narratív elem, persona, fiktív alak), hanem az 
elbeszélés egyre személytelenebb szelleme, ez a különös, 
öregkori tárgyilagosság, objektivitás, ellenállás és rezigná-
ció, amely/aki nem más, mint a torzó forma, a vázlat vég-
legességének egyensúlyi feltétele." Alírai-metaforikus 
eszközök behatolása az elbeszélésbe nem öncélú eljárás 
Mészölynél, nem a történetek, se nem azok elbeszélhet ő -
ségének a megkérdőjelezése, hanem az életm űben való 
gondolkodás eredménye, melyben a hagyományos (meto-
nimikus) és a metafori іCus eszközök szintézisre jutván Mé-
szöly Miklós prózastílusának végs ő  letisztulását, klasszici-
zálódásit eredményezi. 

Piszár Ágnes 

Roman Jakobson: A nyelv két aspektusa és az afázás zavarok két tipusa 
Helikon, 1977/1. 
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géczi jános 

Esszénapló, Újvidékre 

I. B. Z. FÜZETE 

Persze, ok mindenre van. Holott amikor megszereztem b. z, raj-
zos füzetét (hol, ha nem Kanizsán), máris sorjáztak az indokaim, 
miért szeretnék róla írni. Mindenekel őtt mert én a második kani-
zsai hetem után kezdtem úgy érezni, látni, élni ott, ahogy a karcsú 
kötet szerzője tette, amíg tehette. Lehet valami ebben a déi-alföldi 
(észak-bácskai) városkában, ami meghatározza a benne él őt, no 
nem kényszeresen, csak úgy, szabadon, választhatóan. Aztán le-
foglalt egy hosszúvers (amelyrő l most, hogy elkészült, hökkenten 
veszem tudomásul, hogy mennyi motívum, s mennyi hatás, ami 
ebbő l a közép-európai módon megroncsolt városkából származik, 
az ott élőktő l, költő itő l, polgáraitól és leginkább a Tiszájától, amely 
Szegedtő l hozza — az engem felnevelni igen, de megtartani nem 
hajlandó városomtól — a szennyett, az uszadékfát, a madártite-
mik; és bénít a rádöbbenés, ami néhány kilométerrel közelebb az 
Északi-sarkhoz nekem nem, az itt — igaz, másoknak —sikerült: a 
lakók birtokolhatják a településüket, s olyan szimbiózisban élnek, 
amilyenre a régi költ ők is csak vágytak), a Veszprém—Budapest 
közti szűntelen utazás, magánbajok és fortyogások, és az ősz 
meg a tél, amit egyre gy ű lölök, amióta képtelen valódi ősznek, tél-
nek lenni. 

De alig akad olyan hét, amikor ne forgatnám ez emberkézbe 
való rajzos szöveggyűjteményt, s nem akadna belém Kanizsa 
messzire nyúló finom polipkarja. S micsoda kacskaringókkal kö-
zelít, hogy érintsen és figyelmeztessen: párizsi színházi beszámo-
lókkal, Szabados György és Váczi Tamás ikerkönyvével, s végül 
egy újvidéki ősbemutatóval, Tolnai Paripacitromának előadásá-
val. Ezt a könyvet lehetetlen nem kiírnom, és máris kihull bel ő lem 
minden kritikusi agresszió, holott sz űntelen bennem az oppozíció: 
most éppen azért, mert tizenkét éve lakott városomról ismét kide-
rült, hogy szajha, aláfekszik mindenféle hatalmaknak, és még 
vinnyog is a boldogságában, hogy két kézzel tapasztják fülüket az 
itt annyi mindent megélt polgárok. Bennem reked a leveg ő , amikor 
rádöbbenek, hogy Tolnai Kanizsa-víziójának színpadra állítását 
három Veszprémben él ő  művész —s nem is a rosszabbjai —segí-
tette, magam meg, ki tudja hány veszprémivel együtt ott ülök a 
bemutatón, és csak figyeljük, hogy hová terjeszkedik ez a kanizsai 
polipkarú gyökérzet, s kiket is ránt össze és egybe. Mi ez a vonat-
koztatási közösség, amirő l, íme, kiderült, nem is olyan képzetes, 
mint Balázs Attila imaginárius Lánchídja, amit Mátis Livia baráto-
kat egymáshoz ültet ő  összeröffenéseinek egyikén Csapody Mik-
lóstól orozott  el  (persze, nem egyedül tolvajol ő , nézzünk bele Za-
lán Tibor, Zelei Miklós vagy akár azén verseimbe —hány nyelvi és 
logikai lelemény atyja a páfrányos lovag!). Ja, persze, ez az irigy-
lésemet kiváltó — helyzetünket leginkább kifejez ő  —kifejezés per-
sze, hogy a Hídban látott napvilágot, véletlenül se... Hol nincs ez 
a véletlen? De abbahagyom. 

Vissza b. z.-hez, akit értek már, hogy miért vonult vissza mono-
gramjába ;  s tudom dühét, mivel nem sikerült elérnie, hogy ez a két 
betű  is lemaradjon a könyvrő l, hisz ő  nem magát írta, hanem egy 
létező  közösség magvát mutatja föl, önlényegét és hatóerejét, azt 
a szívnyi mágnest, amely maga körül oly szépen kivehet ő  mintá-
zatba rendezi a körébe hullt vasreszeléket (hogy értelmesen fe-
jezzem be a képet — holott a vasreszelék helyett írnom kellene 
vagy egy lexikonnyi szavat, de még inkább egy szóvégmutató 
szótárat: Id. Tolnai Paripacitromának teljes sz ővegét.) 

Mégsem a könyvrő l! Hiszen lenyomat. A m űteremtés szem-
pontjából: dialóg, amikor csak az egyik jelenlév ő  beszél, a másik 
szűnhetetlen hallgat, mert nem aszó, a szöveg, az artikuláció a 
feladata, inkább a szituáció megteremtése, amelyben lehet pon-
tos és pontatlan, szabályos és csavart mondatokat formázni, hir-
telen fölvázolni egy képjelet, bemutatni egy filmképet, sima és té-
res papirostestet. 

A borítón félkarú szent, folyami kagyló héjának szárnyaival, kiáll 
a fekete térbő l, tanúskodik és figyelmeztet, talán rád is nézne, ha 
volna szoborfeje, s abban szem — persze, itt kép, pontosan 
nyolcszáz példányban létezik —, gondosan ügyelve, hogy miként 
változik, terjed és csökken értelmezhetősége a média-váltások- 

ban. Mert ez az id őkorhasztotta kőszent Kanizsán létezik szárny-
talan —szárnyakat a tiszai kagyló köpenye választott ki hozzá: le-
gyenek így eggyé. Van b. z.-nek egy '88-as filmje szül őhelyérő l, 
arra hamarabb figyeltem, mint a park torzójára. Fülledt és koszos 
teremben vetítették, s rendkívül irritált a kritika nélküli vetítési mód: 

a képek óriás vásznon peregtek egymás után, a színek föllazultak, 
a kontúrok megolvadtak —nem láttam többet egy lazúros akvarell-
sorozatnál. Széthulló volt a szobor filmképe, ami fel-felvillant, 
szándék szerint egységbe fogta volna az alkotást. Nem értettem, 
a kanizsaiak miért látnak mást, mint én. Nem a turistáknak szóló 
nevezetességeket, apró helyszíneket, különös megfigyeléseket 
sorakoztató, gondosan megkomponált — s min ősíthetetlen körül-
mények között bemutatott m űvet. Mindez első  kanizsai tartózko-
dásom elején volt — mára átváltozott a hely valódi képévé, beeső-
zött — agyonkarcolt, elnyűtt helyszínekké, ahol, ami van, annak ott 
a helye, s funkciója van a számomra elviselhetetlenül giccses 
üveg-tiszavirágnak, a mohos padoknak, a tiszai jéglekérgezte, 
kosárfonók legallyazta bocskorfüzeknek, a vízszintesek közé be-
ékelődött embervékony függő legeseknek. Megvan-e még ez a 
film? S templomi zenéje? 

S van-e ez a város? Egyáltalán, létezhet? Ahol a maga jelent ő -
ségét letagadva  61 az egyik legtisztább hangú költ őnk, s karnyúj-
tásnyira a teljes életet meg- és átélő  asszonyok-férfiak. Ahol őszi-
dőben írók gyű lnek, beszélgetni kertrő l, agyagról, gabonáról — és 
bejárják a maradék kocsmákat. S ahonnan elszármazott Párizsba 
ama Szkipe, hogy megcsinálja mozgószínházát, de akár el se 
ment volna, mert itt is, ott is tud a másik helyszínen létezni. S ahol 
festők, megszállottak, örök-állandó figurák, de mindenekel őtt: pol-
gárok. Van —állítja b. z. laudatio urbisában. Fohász ez a könyv, a 
megtartó városhoz, amúgy latin mód, vagy ha tetszik, akkor görög 
panegyrikos; tehát m űfajba besorolhatatlan, indulataiban és irá-
nyultságában tiszta és határozott beszéd, amely egyként közös-
ségteremtő  és énmighatározó. 

Nehéz vállalás. Nem kisebb, mint korábban volt Lábass Endre 
Budapesthez írt Az ünnepe — ekét könyv önfeledten mondogatja 
a város dicséretét, a terek, utcák, a fák, parkok és egy élet ű  em-
berek megismételhetetlenségét, a kicsibe, a részbe való bevacko-
lódás gyönyörét és a külvilág tudomásulvételét, amely lehet tágas 
vagy sem, de jelentősége nem lehet több, legfeljebb ugyanannyi, 
mint a belakott helynek. 

E könyvben is együtt él a szöveg és a kép — miért, hogy van 
mindegyiknél jobb, m űgondosabb is, s most mégsem cserélhető , 
javítható vagy rontható, bántható. Láttam b. z, grafitrajzait, színes 
ceruzapasztelljeit —érzékeny és finom látomások, groteszk és fa-
nyar egzotikumok; nem csak szépek, jók is. Nem levonatok — ha-
nem teremtmények. Jobbak, mint a kötetbe került rajzok. Olvas-
tam költő ibb és épebb prózát, Kanizsa-motívumokkal építkez ő  
verset, novellát, esszét —de azok mind a szerzőjükre vallanak. Így 
van jó, ki-ki végzi a saját munkáját. A füzet alkotója nem önmagá-
ra koncentrált: ama közeget határozta meg, ahol megteremtődött 
az írásra-rajzra való képessége, ama érzékenység, amely szerte 
e világban biztosan vezeti és irányítja. 

De nem csak a szöveg-kép két pólusa jelöli a bejárhatót, a linea 
térré tágul Párizs—Kanizsa (csöppet sem szemben álló, de mégis 
ellentétes erej ű ) vonzásától: a létrejött porondon helyén az apadó 
Tisza homokpadja, a magaspartba ékel ődött lakóhajó, a szikes 
mániás festője. Élnek, mozognak, változnak — akárha egy önma-
gát kiteljesítő -megíró Tolnai-versben. Az alkotási eljárás —nem el-
vetendő ! — bizonyíthatóan rokon Tolnai Ottóéval. Mindig van egy 
vékony fonal, amely bármi elvonatkoztatást, messzire futó gon-
dot-gondolatot odaköt az eredethez. És ez az a hely, amelynek 
szelleme belakhatóvá tesz minden másholt, s rákényszerít a vi-
szonyításra és vállalásra. 

Egyáltalán nem hiszem mellékesnek és esetlegesnek azt a né-
hány perces beszélgetést, ami néhány hónapja történt: üres una-
lommal nyomkodtam telefonom gombjait, s hogy véletlen nemzet-
közi vonalat kaptam, gyorsan tárcsáztam barátomat. Alig csöngött 
ki a készülék, amikor egy hang jelentkezett, hogy a hívott nincs ott-
hon, de ő  b. z. szívesen ad át üzenetet. Zavaromban, hogy azzal 
akadtam össze, akinek kötetét éppen forgattam, megkérdeztem, 
pontosan emlékszem-e, hogy a rajzai láthatók egy frissen megje-
lent, párizsi kiadású folyóiratban. Tiltakozott —én pedig váltig állí-
tottam (ó, szelektív emlékezet!), hogy bizony, a neve van a rajzok 
alá írva. Persze b. z. emlékezett jól, tudnia kellett, miért nem haj-
landó ennek az experimentális alkotásokat kiadó européer lapnak 
anyagot adni. Később gondolkodtam csak, hogy mitő l lenne köte-
lező  neki ott megjelenni? Mert Veszprémb ő l, Magyarországról, 
Közép-Európából, ami ott, Párizsban van, egységesnek és köte- 
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lező  megjelenési helynek tűnhet? Mert b. z. terében ott van Pá-
rizs? Nevetséges voltam. Hiszen nem igaz, hogy Európa legjobb 
művészei, szalonjai, eseményei Párízsban, Münchenben és Ber-
linben vannak. Ott is. S vannak számosan, akiknek Párizs—Mün-
chen—Berlin megtapasztalása mellett (éljen еk bárhol) mégis egy 
és változatlan a helyük. 

Ott  a könyvben erre a beszél ő  példa a kanizsai születés ű  Nagy 
József színházának megragadása: egy olyan alkotó megidézése, 
aki messzire vetődve se feledte küldetését és közösségét, akinek 
minden kidolgozott munkájában jelen vannak az indulás lenyoma-
tai. És a felhasadozott létezésr ő l is szól így-úgy valamennyi: a Pe-
kingi kacsa, A hét rinocéroszb őr vagy A kormányzó halála. Ha 
Nagy nem tudta otthon megcsinálni a szerinte érdemes magyar 
színházat — elment, hogy máshol próbálja. De szüntelen azt ren-
dezi. A pódiumban hisz — nem a megírt darabban. Igen, azt hi-
szem belő le ez fontos b. z.-nek. 

És mintha b. z. színházeszménye is megvalósulni látszana: ér-
zésem szerint azok a szövegek lesznek igazán éltethet őek, ahol a 
játék a tér elemeihez köt ődik, valamint amelyek nyelvezete a leg-
távolabb áll a hétköznapi beszédt ő l. Tehát a verses drámák, lírai 
szövegek, versek. Tolnai Paripacitroma (akár a korábbi Mamutte-
mető ) — versbeszéd. 

Végül, hogy az immaginárius Lánchídról is essék még szó: a 
minimal art  bűvöletében Kemény György újrarajzolta Széchenyi 
hídját, s az oroszlánok helyett — akik egyébként sosem éltek állat-
kerten és cirkuszon kívül Magyarországon, így nem is tekinthet ők 
őshonosoknak — pulikat állított a hídf ő  talapzataira. Nos, nekem is 
van egy pulim. Akirő l — a Tolnai-ősbemutató napján — kiderült, 
hogy unokatestvére Balázs Attiláék pulijának. 

Belaktuk volna ezt a vidéket? 



BESZÉDAKTUS-ELMÉLET ÉS 
IRODALOMELMÉLET 
ÖSSZEKAPCSOLÁSA* 

Az európai gondolkodást szavak és tettek dualista fölfo-
gása határozza meg. A két szféra különféleségének teó-
riáját Austin beszédaktus-elmélete haladta meg. "Szavak 
és tettek viszonyát újszer ű  megvilágításban láttatta. Az el-
mélet alapját a konstantív és a performatív megnyilatkozá-
sok dicohtómiája képezi. Míg az el őbbiek esetében érvé-
nyesíthető  az igaz-hamis ismérve, addig az utóbbiak ese-
tében nem. Az olyan típusú igék, mint fogadom, üdvözlöm, 
emlékeztetem stb. nem a leírást, a ténymegállapítást szol-
gálják, ellenkező leg: kimondásuk által személyközi aktus, 
cselekvés valósul meg. Kritériumok a sikerültség-sikeril-
letlenség. A beszédcselekvés világához tartozó kijelenté-
sek jellegadója az illokúció (a tett), a lokúció (a tartalom) és 
a perlokúció (a hatás) mozzanata. 

A szavak, az állítások dinamikus voltára épül ő  koncep-
ció filozófiai táptalaja Ludwig Wi ttgenstein és az ő  nyom-
dokait követő  „oxfordi" iskola bölcselete. Noha egyesek 
kétségbe vonják ezen viszonyt, az viszont kétségtelen, 
hogy a beszédaktus-elmélet térhódítása a tudományfelfo-
gás „klímájának" átmin ősülésével járt együtt. A deskriptív 
strukturalizmust 1957-ben felváltó generatív grammatika a 
szöveg létrehozására helyezte át a hangsúlyt. Csakhogy a 
kommunikációval, a pragmatikával, valamint a kontextus-
sal összefüggő  dolgokat „nyelven kívülieknek" nyilvánítot- 
ta ki, s így egy önálló elmélet megszületésénél bábásko-
dott. A generatív szemantika — mint a strukturalizmus 
egyenesági leszármazottja — a kompetencia mellett a véle-
ményalkotás modellálását is problémaként kezelte. 

Ilyen meggondolásból a megújhódás továbtíi táplálója a 
hatvanas, hetvenes évek „kontinentális" (mindenekel őtt 
német) bölcselete. A hermeneutika, a „konstanzi iskola" 
befogadásesztétikája (Iser, Jauss), a frankfurti iskola tradí- 
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aránt hamar reagált a beszédaktus-elméletre. S mivel a 
beszédaktusok teóriáját felhasználó irodalomelmélet ered-
ményei más irányokból is realizálhatóak, ezét: „ A beszéd-
aktusok elmélete példázhatja az új szemléletek térnyeré-
sét, s így a megújulás egy formáját, de nem ez maga az új 
szemlélet letéteményese." Ennek folyományaképpen a 
beszédaktus-elmélet „önromboló" elmélet, az interpretá-
ciótörténetnek csupán egyik fejezete. 

A nyelvre vonatkozó új gondolkodásmód nem pusztán a 
(nyelv)filozófiát, a pragmatikát termékenyítette meg, ha-
nem a nyelvészet tartományait (a nyelvi leírást, a társal-
y~sі iemzést a szociolingvisztikát), a szociálpszichológiát 
és az etnográfiát úgyszintén. ***A hetvenes évek óta pedig 
mind több irodalomelméleti tanulmány érinti a gondolko-
dás fordultával előtérbe állított jelenségeket. 

Szélesebb perspektívából szemlélve a beszédaktusok 
teóriája nem egy új paradigma megteremt ője, hanem abba 
beilleszkedő . Mint nyelvelmélet az új paradigma irodalom-
elméletének kialakításában is asszisztálhat. Ennek módja 
a beszédaktuselmélet és az irodalomelmélet összekap-
csolása, ****mert „a beszédaktusok elméletének sem az 
austini, sem a Searle-i megfogalmazásában nincs «kiha-
gyott hely« az irodalomelmélet számára." Az austini di-
chotómikus szembeállítás (normális nyelvhasználat — „a 
különleges módon üres és érvénytelen" kifejezések, azaz 
a nyelv élősködő  használata) arról árulkodik, hogy elfo-
gadhatónak vélt egy valamennyi megnyilatkozást tanul-
mányozó elméletet, s ezzel egyetemben egy a „normális-
tól" eltérő  megnyilatkozásokra összpontosító diszciplínát 
is: az irodalomelméletet. 

Kálmán C. György a strukturalizmus elveihez beszédak-
tus-elméleti szempontból közelít. A korábbi szemlélet több 
vonása lényeget érintő  módosításokat, átalakításokat pro-
vokált. Az impresszionista és bölcseletesztétika indíttatású 
kritikára adott válaszként megszületett strukturalizmus ki-
zárólagos tárgyává az irodalmi szöveget téve az életrajzi, 
szociológiai magyarázatokkal együtt a történeti dimenziót 
is figyelmen kívül hagyta, akárcsak a szövegalkotás, a 
szövegbefogadás aspektusát. 

A m ű  (jel) inherens szerkezeti sajátosságaira összpon-
tosítható irodalomtudomány az egzakt tudományágakkal 
(nyelvtudomány, információelmélet, matematika, logika 
stb.) törekedett kapcsolatfelvételre. Azokkal analóg módon 
elvetette a szubjektum illetékességét, „igen óvatosan ke-
zelve" a tiszta deskripciót meghaladó hozzáállásokat, az 
értelmezést és az értékelést. A strukturalista irodalomtu-
domány mint a jelközpontú diszciplínák egyike a kontex-
tus, meg a jelentés fogalmát is radikálisan lesz űkítette, 
miután mind a konvenciók diakrón átminősüléseitő l, mind 
a szöveg szinkrón változataitól eltekintett. Jóllehet a Lévi-
Strauss vagy a Barthes által képviselt kulturális antropólo-
gia, illető leg semiotika túllépett a korábbi, klasszikus felfo-
gás kontextusértelmezésén. A jel konvenciórendszerét és 
mögöttes kódját egyaránt vizsgálódása körébe vonta. A 
strukturalizmus deviáció elve ugyancsak feleletre késztet-
te az új szemléletmódot. Mindennapi és irodalmi nyelv, 
szószerinti (els ődleges) és metaforikus (másodlagos) kü-
lönválasztásakor a kitüntetett esetnek, a jelnek a normális-
tól elhajló, a szokottól eltér ő  voltára hivatkoztak. Informá-
cióelméleti megközelítésbő l pedig jelentéstelítettnek, foko-
zott információ (redundanciá)val rendelkez őnek látták az 
adott jelenséget, jelet. A strukturalista nyelvteória marke-
rekre, szemantikai összetevőkre (kulturális univerzálékra) 
bontotta le valamennyi szó jelentését. Elemzés során a 
szöveg formális, szerkezeti paramétereire, jegyeire ha-
gyatkozott. Tehát a strukturalista irodalomtudomány és az 
új szemlélet közötti eltérés lényegileg az objektivizmus-
ban, illető leg ennek megkérd őjelezésében nyilvánul meg. 

Ezzel ellentétben a beszédaktus-elmélet a megnyilatko-
zásokat helyezi górcs ő  alá. Austin óta ismert a konstantív 
(ténymegállapító) és a performatív kijelentések (a beszél ő  
ezek által végrehajt valamit) közti szembenállás. Ez utóbbi 
verbális megnyilatkozástípus illokúciós, lokúciós, valamint 
perlokúciós jellemzővél rendelkezik, azaz tartalommal, ha-
gyományos értelemben vett „jelentés"-sel, valamint ha-
tással. A performatívum illokúciójára sajátos, hogy jelen 
időben és egyes szám első  személyben álló ige. Az angol 
filozófus tanítása szerint a vizsgálat tárgya „a teljes be-
szédaktus a teljes beszédhelyzetben". Ezáltal egy kom-
munikációközpontú nyelvfilozófia alapjává válik. 

Ilyeténképp az új szemléletben a kitüntetett helyet a meg-
nyilatkozás foglalja el, amelynek kategóriája a beszédszi-
tuációt is felöleli. Jelentése pedig nem eleve méglev ő , in-
herens jegy, ellenben a kijelentés illokúciós értékét (nem 
egyenlíthető  ki a jelentéssel!) a beszél ő  intenciója, vagy a 
béfogadó értelmezése alakítja ki. A jelentés értelmezést 
feltételez, ugyanakkor az értelmezés jelentés is. A meg-
nyilatkozás csak interpretáltként létezik, s eleve a társa-
dalmi-történeti paraméterek által meghatározott kommuni-
kációs folyamat része. A szöveghez kizárólag mint kon-
venciók közepette egzisztálóhoz viszonyulhat az iroda-
lomtudomány. Leírásuk egyúttal sajátos szövegfelfogás: 
értelmezés és értékelés, amely a szövegen „kívüli" vi-
szonylatokra (feladó, befogadó, kód, csatorna), valamint 
szerepükre helyezi a hangsúlyt. A korábbi mindennapi és 
költő i nyelv, szó szerinti (denotatív) és metaforikus (kono-
tatív) jelentést az irodalmi közlésfolyamatban a „nyelvjá-
ték" váltja fel. 

A tárgyalt szemléleti váltás térnyerését az elméleten be-
lüli ellentmondások is nehezítik. A teoretikusok vagy elme-
taforizáliák, vagy átveszik (maga Austin is) a strukturalista 
szakirodalom fogalmait. A Searle-i illokúciós érték-propo-
zíciós tartalom (regulatív-konstitutív szabályok közötti) di-
chotómia, melynek alapja azon hipotézis, hogy a kijelenté-
sek már eleve egy maggal rendelkeznek, még nagyobbfo-
kú bizonytalanságot váltott ki a beszédaktus-elméletben. 

Beszédaktus-elmélet és irodalomelmélet össžekapcso-
lására vonatkozóan többféle elképzelés született. Kálmán 
C. György szakirodalmi áttekintéséb ő l emelnék ki néhá-
nyat. Beardsley írása szerint a szöveg jelentése nem szer-
zőjének szándékával azonos, hanem „a szavak összjáté-
kán" nyugszik. Az interpretáció: aktus, tevékenység. A kri-
tikus munkája: a megítélés beszédaktusa. Eaton az austini 
terminus technikusok mellett transzlokúciós aktusokat is 
megkülönböztet, „amelyek révén az író átviszi a lokúció-
kat, illokúciókat és perlokúciókat (szokásosan illokúciókat) 
a drámai beszélőre". Barbara Smith cikkében az olvasha-
tó, hogy a regényekben az utalás aktusa fiktív, nem pedig 



a beszélő  utal fiktív alakokra, térre és id ő re: „a regény a 
leírás, utalás, beszámolás aktusát ábrázolja, és nem végre-
hajtja". Ohmann 1971-es tanulmánya el őször a beszédak-
tus-elmélet szakkifejezéseinek irodalomelméleti meghono- 

sításával foglalkozik. Nyelvorientált irodalommeghatározá-
sai által a mindennapi nyelvhasználattól különíti el az iro-
dalmi textust, s a jelentés, a hatás (perlokúciós aspektus) 
eltérését, valamint a poétikai funkció kitüntetett voltát, meg 
a szövegszerkezeti jegyek egyediségét konstatálja. Ám 
alapvetően téves úton halad, mert „adottan" irodalmi szö-
veget vet össze egy „adottan" nem irodalmival. Vagyis, 
nem azt boncolgatja, hogy mitő l minősül az olvasó szá-
mára egy textus irodalminak, autentikusnak. Austin termi-
nusainak irodalomelméleti alkalmazásával próbálkozva a 
stilisztika tárgyának a m űben fellelhető  illokúciókat tulajdo-
nítja. S így a m űfajelmélet a stilisztikai illokúcióelemzés ki-
terjesztésévé min ősül. Close hozzászólása szerint a kriti-
kus tevékenysége az illokúciós érték konvencionizált újra-
leírása, azaz a „teljes kontextuális jelentés" meghatározá-
sa azonos a „szándékok újrafelfedezésével". Van Dijk a 
beszédaktus szakkifejezés helyébe a közlési tevékenysé-
get vezeti be, melynek összetevője a beszédaktus, a hall-
gatási tevékenység és a közlési helyzet. Kontextus alatt 
nem ez utóbbi elemet érti, hanem a beszédaktus nélküli 
sztimulációt. Eaton 1973-as írásában az irodalom külön-
bözőségét abból eredezteti, hogy a „szerz ő  nyelvi tevé-
kenységet tulajdonít másoknak" — a drámai beszél őknek 
—, s nem ő  maga hajtja végre ezen állításokat, kérdéseket, 
felszólításokat stb. Míg a drámát illet ően a szereplőkkel 
egyenlíti ki a drámai beszél ők fogalmát, addig a regény és 
a líra vonatkozásában ingatag talajon mozog; mert az 
előbbi esetben a történetmondóval is, meg a h ősökkel is 
azonosíthatóak, az utóbbi esetben pedig a lírai énnel, aki 
sokszor nem egyértelm űsíthető . Baron az irodalmi kom-
munikáció szereprendszerér ő l az alábbi tetszetős áttekin-
tést állítja össze: 

a szerző  performatívja: „írom"; 
a beszélő  performatívja: „azt mondom"; 
szöveg; 
„hallgasd": utasítás a megszólított szerepl őnek; 
„hallgasd és értelmezd": utasítás a hallgatóságnak. 

Iser a szöveg-befogadó viszonylatát állítja el őtérbe. Gon-
dolatait összegezve, a fiktív nyelvet az illokúciós aktus ka-
rakterizálja (konvenciókat szervez, elvárásokat rombol le), 
s ily módon „illokúciós értékre tesz szert, s ennek lehetsé-
ges hatékonysága nemcsak figyelmet ébreszt, hanem irá-
nyítja is az olvasó szövegközelítését, és válaszokat vált 
ki". Chatman elképzelése szerint a narratív szövegben a 
beszédaktusok elmélete segítségével differenciálhatók 
egyfelő l a külvilágra utaló (következésképp igaz vagy ha-
mis) beszédaktusok, másfel ő l az' elbeszélésvilágban el-
hangzó megnyilatkozások (melyek tekintetében nem érvé-
nyesíthető  az igazság kritériuma). Az ábrázol világ köz-
ponti beszédaktusa az elbeszélés, amelynek megvalósító-
ja a nerrátor. A h ősök beszédaktusainak illokúciós értékét, 
a kijelentések „mögött" rejlő  igéket (ígé гte, utasította stb.) 
a befogadónak kell rekonstruálnia. Campbel érvelésének 
alapját az olvasó kompetenciája képezi, s ezáltal a perlo-
káció mozzanatára irányítja a figyelmet. T. A. van Dijk 
1975-ös dolgozata a metaforát mint beszédaktust tanul-
mányozza, s a Grice-féle társalgási maximák megértése-
ként fogja fel. A metaforikus szöveg pragmatikai föltételei 
ugyancsak rögzíthet őek. Egy további cikkében (1976) az 
irodalmi m űvet mint makro-beszédaktust és az abban áb-
rázolt beszédaktusokat választja külön. S eltekint a befo-
gadói aspektusoktól, amin Eco lép túl: „ A modell-olvasó a 
szerencsésségi feltételeknek egy szövegszer űen megala-
pozott támasza, amely feltételeknek teljesülniük kell ah-
hoz, hogy a makrobeszédaktus (amilyen a szöveg is) telje-
sen megvalósuljon." 

A beszédaktus-elmélet alkalmazására az irodalmi m ű -
vek elemzése, a kritika teóriája, valamint a m űfajelmélet 
nyújt lehetőséget. Az ezen technikához kapcsolódó vizs-
gálódási módszerrel természetesen nem közelíthet ő  meg 
kimerítően az összes; bármely korból származó, bármely 
m űfajú alkotás. A sajátos általánosításra törekv ő  írások 
támpontokat szolgáltatnak az irodalomnak egy lehetséges 
beszédelméleti definíciójához. A drámai, lírai m űvek kon- 

krét elemzése mellett oly elgondolás is felmerül, amely a 
stílus-tartalom kettősséget a lokúció-illokúciós érték dicho-
tómiával óhajtaná fölcserélni. „A beszédaktusokra épít ő  
stilisztika (...) egyel őre kidolgozatlan, s túl vérmes remé-
nyeket nem szabad hozzá f űzni" — int Kálmán C. György, 
majd így folytatja gondolatát: „Az alá-fölérendeltség nyelvi 
formáinak vizsgálata valószín ű leg gyorsan kivezet a be-
szédaktusok elméletének körébő l, s eljuttat más nyelvé-
szeti megközelítésekhez (akár hagyományosakhoz, akár 
újakhoz)." 

Michael Hancher az értelmezés mint beszédaktus lehe-
tőségét veti föl, s rögtön le is szögezi, hogy „az élelmezés 
biztosan illokúciós aktus", ámbár nem létezik ennek meg-
felelő  performatív ige. A teoretikus az interpretációt mint 
„közvetítést", „közbenjárást" fogja fel, mivel feladata, 
hogy „az elmék találkozását hozza össze". 

Bruss és Todorov a m űfajokat a beszédaktusok elméle-
tére támaszkodva próbálják meghatározni. Míg Bruss kiin-
dulópontja az önéletrajz, addig a francia tudós sarkallatos 
kérdése: „van-e valamilyen különbség az (irodalmi) m űfa-
jok és más beszédaktusok között?". Válasza: 1. a m ű faj 
bármilyen másik beszédaktus beszédtulajdonságait kodifi-
kálja (mint a szonett), 2. a m űfaj egybeesik a nem irodalmi-
lag is létező  beszédaktussal (fohász); 3. a m űfaj bizonyos 
számú átalakítás és bővítés révén származik a beszédak-
tusból (mint az elbeszélés m űveletébő l a regény). Ez utób-
bit érintően (egy luba mondóka és a fantasztikus regény 
példáján) a beszédaktus és a m űfaj közötti „leszármazási 
lánc" elemeit is kidolgozza (narrativizálás, ismétlés, foko-
zás stb.). Kálmán C. György számára mindkét próbálko-
zás érdekfeszít őnek, „habár nem feltétlenül messzire ve-
zetőnek tetszik." 

A beszédaktusok elméletéhez köt ődik Grice munkássá-
ga is. Társalgáselmélete —sejtetés (implicature) fogalma 
és a társalgás maximéi, az együttm űködés elvei, a kom-
munikáció koherenciáját biztosító szabályok —nem csupán 
a nyelvfilozófiára, a nyelvészetre, hanem közvetett úton az 
irodalomtudományra is hatást gyakorolt. A társalgáselmé-
let alkalmazására kétféle mód nyílik. Egyrészt elemezhe-
tőek az irodalmi szövegben ábrázolt társalgások, másrészt 
mint dialógus is elképzelhető , amelyben az egyik fél a m ű -
alkotás egésze (mint megnyilatkozás), partnere, a „má-
sik" pedig a befogadó. Van Dijk álláspontjának helyt adva, 
az irodalomra a maximák „megsértése" a sajátos. Erde-
kes, irodalmi kiindulású áthasonításokat javasol. A min ő -
ség elvét (mondj igazat!) a valószín űség princípiumával 
váltaná fel, a (szükséges információ) mennyiség elve he-
lyébe a túl sok és a túl kevés imperatívuszát léptetné, a re-
levancia maximáját (légy releváns!) a „légy közvetetten 
releváns!" szabállyá módosíthatná át, a modor követelmé-
nyévé pedig a kétértelm űséget, a homályt avatná. Az iro-
dalmi kommunikáció maximéinak listája tovább folytatható 
(pl. légy nem konvencionális!). 

Az irodalmi m űalkotásnak mint megnyilatkozásnak, te-
vékenységnek, beszédaktusnak a nézetével a strukturalis-
ta szövegcentrikusságtól a közlésközpontúság irányába 
lépett az irodalomelmélet. A strukturalizmus „Milyen a tex-
tus (jel, kód) szerkezete?" neuralgikus kérdését ő l a be-
szédaktus „Mi biztosítja egy megnyilatkozás jelentését?" 
problémáján át az irodalomelmélet „Mi biztosítja egy meg-
nyilatkozás illokúciós értékét?' ,  — másként fogalmazva: 
„Mi biztosítja az irodalmi szöveg irodalmi lokúcióját?" vagy 
„Mitő l értjük irodalomnak azt, amit irodalomnak énünk?" —
kérdéséig juthatunk el. A várható felelet az irodalmiság mi-
benlétét világítaná meg. 

Az irodalmi m ű  illokúcióját érint ően négyféle válaszlehe-
tőséget kínál a szakirodalom. A megközelítések vagy a 
szövegre, vagy a közlésre irányulnak. Az első  kettő  magá-
ban a megnyilatkozásban rejl őként kutat az illokúció és/ 
vagy a jelentést kölcsönz ő  összetevők után: szándékolt 
jelentés. Az utóbbi szemlélet képviselő i a jelentés kontex-
tusában (közlés, befogadás körülményei között) nyomoz-
nak: tulajdonított jelentés. 

A szövegre összpontosító performatív elemzés azt su-
galmazza az irodalomelméletnek, hogy az irodalomlokúció 
a mű  mélyszerkezetében húzódik meg. Ezzel cseng össze 
Kuroda „narrátorelmélete", az, hogy az elbeszélés mon-
datainak feladója a narrátor, „azaz: a mondat performatív 
alanya a narrátor". 
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A jel, a kód inherens jellemző inek analízise során a fi-
gyelem homlokterébe vagy a szintaxis, vagy a szemantika 
és a pragmatika kerül. A strukturalizmus s meglep ően a 
performatív közelítésmód is a szövegek szintaktikai voná-
saira koncentrál. Az els őként Searl által felvetett ötlet, hogy 
„az illokúciós értéket jelöl ő  eszközök" is a szöveg illokú-
ciós értékének letéteményesei, úgyszintén szintaktikai jel-
legű . Ámbár a szintaktikai illokúciós értékjelöl ők és a prag-
matikai-kontextuális illokúciós értékjelöl ők (pl. gesztusok, 
mimika) között nem húzható meg egy végérvényes, egyér-
telmű  válaszvonal, következésképp ezen elgondolás a 
kontextuális teóriák közé sorolható. 

A performatív elemzésnek és az illokúciójelöl őkbő l kiin-
duló közelítésmódnak a jelközpontúságával szemben az 
intencionalizmus a kommunikációs folyamatra épül. A 
szándékelv űség, azaz a beszél ő  szándékát szem el őtt tar-
tó elképzelés a beszédaktus-elmélet austini és különösen 
Searle-i megfogalmazásával áll összhangban — akárcsak 
a kontextualizmus. Az intencionalizmus egyik széls ő  válto-
zata a kijelentés (szöveg) jelentését illet ően a megnyilat-
kozó (feladó, szerz ő) szándékát véli kizárólagosnak, a má-
sik (kontextualizmussal rokonítható) pólus képvisel ő i sze-
rint a beszél ő  szándéka kiegyenlíthet ő  a befogadói rekonst-
rukcióval. 

A szándékközpontúságot több irányból érheti támadás. 
Vitatható az életrajzi, tö гténeti szempontok bevonása 
miatt. Más érvel ők szerint a szerz ő  szándéka m űalkotáson 
„kívüli", s így a jelentésben nem játszik közre. További kri-
tikusai a szándékot a szövegben realizálódónak mondják, 
ebből fakadóan a jelentés csakis a textusból ismerhet ő  
meg. A szöveg fiktivitását illetően Searle egyik írásában 
leszögezi, „hogy egy m ű  irodalom-e, azt mindig az olvasó 
dönti el". Tehát nem szemantikai, hanem pragmatikai kér-
désként értelmezi, jóllehet központi tengelynek mégis az 
író intencióját tekinti. Másutt az „extralingvisztikai, nem 
szemantikus konvenciók halmazában" fedezi fel a fiktivi-
tás megkülönböztető it. Az „»intenciós tévhit« általános 
gyöngeségé"-t Doležel fejti ki a legvilágosabban: „Mikor a 
szerzőnek egy bizonyos illokúciós szándékot tulajdoní- 

JO tunk, ezt a posteriori tesszük, miután eldöntöttük — intuitív 
vagy empirikus módon — megnyilatkozásainak fiktív vagy 
nem fiktív státusát." 

Az intencionalista jelentéselmélet másik végpontjának 
képviselő i a megnyilatkozó szándékát mint a befogadónak 
konvenciókkal összhangban és kontextusban lejátszódó 
tevékenységét (szándékvisszaállítását) interpretálják. 
Ezen megoldás a közlési folyamat befogadói pólusát teszi 
nyomatékossá. A szöveg mögött megbúvó szándék in-
stanciájának a megértést, a recepciót nyilvánítja ki. A kon-
textualista irányítottságú intencionalisták szerint a kontex-
tusalkotás célja a feladó szándékainak rekonstruálása. 

A mű  (megnyilatkozás) illokúciós értékét a szövegössze-
függésbő l eredeztető  közelítésmódot a szakirodalom kon-
textualizmus, konvencionalizmus vagy institucionalizmus 
szakkifejezéssel jelöli. Mivel aszóban forgó nézet sarkkö-
ve a jelkörnyezet és a befogadás, ezért a „kontextualiz-
mus" elnevezés illeti meg. A szöveg intézményrendszerbe 
és konvenciókba is beágyazott, ami a két utóbbi terminust 
magyarázza, jóllehet a kontextualizmus t űnik a legátfo- 
góbbnak. 

A beszédaktusok teóriájának keretén belül kibontakozó 
kontextualizmus azt szorgalmazza, hogy a megnyilatko-
zásnak ne csak a felszíni sajátosságaival foglalkozzunk, 
hanem az őket megalkotó kontextusokkal is, a résztvev ők 
szándékaival, viselkedésével és elvárásaival, s úgyszintén 
a szöveg feladásakor és befogásakor ható közösségi ér-
vényű  normákkal és megállapodásokkal. Az irodalmi m ű -
alkotások — mint kommunikációs tevékenységek, folyama-
tok — „kontextus-függ őek". Az irodalom: beszédaktus. 
Ezért az irodalom meghatározása során nem szabad 
szem elő l téveszteni az őt determináló egyezményeket, el-
várásokat, vagyis azon kimondatlan, hallgatólagos kontex-
tuális mozzanatokat, körülményeket, melyekre a résztve-
vők (a feladó és a befogadó) támaszkodnak. 

Kálmán C. György maga is kísérletet tesz az egymástól 
eltérő  kontextusok rendszerszer ű  tagolására: 

1. szintagmatikus-paradigmatikus kontexus: szöveg és 
a „mellette levő" szöveg viszonya — szöveg és a „háttér-
ben levő " szöveg viszonya (m ű faji előzmények vagy kor- 

társak rokon típusú szövegei); 
szövegszerű  — nem szövegszer ű  kontextus: a szö-

veggel homológ-heterogén kontextus (pl. vizuális jel a ver-
bális textusban: lásd: Sterne, Esterházy); 

szövegen belüli (intratextualis) —szövegen kívüli (ext-
ratextuális) kontextus (pl. egy Pet őfi-vers számára egy 
másik Petőfi-vers szövegen kívüli, vele homológ kontex-
tust jelent); 

a megnyilatkozás (szerz ő) —a befogadó (hallgató, ol-
vasó) nézőpontjából tekintett kontextus; 

jelentés — szerkezet szerint értelmezett kontextus. A 
tetszetős elrendezés azonban nem zárja ki az átfedések 
eshetőségét, a bizonytalanságokat, az egyértelm űsítés 
nehézségeit. 

A kontextualizmus magyar teoretikusa a szövegössze-
függést mint a textus jelenésében szerepet játszó mozza-
natot a befogadó tudatában szituálja. Mivel szemlélete 
szerint a jelentést „nem a szöveg hordozza, hanem a be-
fogadó teremti". A Kálmán C. György által képviselt kon-
textualizmus ősforrása Dilthey bölcselete, és a habermasi 
társadalomelmélettel, valamint a gadameri hermeneutiká-
val is összefüggésbe hozható. Szövegösszefüggésre 
összpontosító jelentésteóriája „nem egy »üres«, néhány 
elemi konvencióval felszerelt tudatot tételez fel, hanem a 
nyelvi és nem nyelvi konvenciók, szövegszer ű  és nem 
szövegszerű  kontextusok teljességét. A szöveget viszont 
csak mint ebben a tudatban konstituálódó szöveget, csak 
mint »használtat« veszi tudomásul." 

Irodalmi közlésfolyamat és mindennapi kommunikáció 
szembenállására, eltérésére is magyarázatot kínáló felfo-
gás szerint az utóbbi esetben nem szükségeltetik a befo-
gadó értelmező i tevékenysége, miután a jelentés a beszé-
lő i szándékok felismerésének függvénye. Ezért tekinthet ő  
az —alkotás (jel) és a befogadó együttm űködésére ösztön-
ző  — irodalmi közlés paradigmatikusnak, a többi viszont 
leegyszerűsített változatának, formájának. 

Milyen további tanulságokat hordoz magában az iroda-
lom beszédaktus-elméleti megközelítése? Felelettel Kál-
mán C. György „az új, kialakulóban lev ő  (és folyton újra-
felbomló?) szemléletmódnak" a strukturalimus alapelveire 
adott válaszaira támaszkodva szolgál. 

Felvetődik a kérdés, hogy vajon az irodalmi közlésfolya-
matnak a kitüntetett helyzetre arra is módot nyújt-e, hogy 
egy ortodox, radikális kontextualista álláspont érvényes-
nek mondja ki az életrajzi-lélektani kontextust. Semmikép-
pen. Sőt, az új szemléletet képvisel ő  irodalmár a tő le ide-
gen, ám vele egyenrangú értelmez ő i közösségek létét és 
tevékenységét is elfogadja — akárcsak önnön és a „má-
sik" interpretációjának viszonylagos, „félreértett" voltát. 

„Minden leírás egyfajta értelmezést is magában foglal. 
A dolgokat mindig valahogyan —értjük (Wittgensteinnél: 
»úgy-látjuk«), s nem egyszer űen felfogjuk" —állapítja meg 
Kálmán C. György objektív leírásra nincs is lehet őség. Az 
észlelés, a szöveganalízis közösségi egyezmények által 
meghatározott. A jelentés, az értelmezés, a megértés és 
az értékelés a szubjektum vízjelét viseli magán, nélküle el-
képzelhetetlen. Ilyeténképp ezen kategóriák egybeforrnak. 
Az élelmezés egyúttal megértés, amely értékelést is in-
volvál. Noha sajátos (hallgatólagos) konszenzusok alapján 
elkülöníthetőek egymástól. Az értelmezést és a megértést 
kizárólag történeti objektivitás karakterizálja. Ez az objekti-
vitás attól függ, „hogy az az értelmez ő i közösség, amely 
ezt az értelmezést megítéli, osztja-e az értelmezés kon-
vencióit és kontextusait." 

A beszédaktusok teóriájának álláspontja az, hogy nem 
minden megnyilatkozás referál, lényegileg „egyik sem: mi 
referálunk". Ez az ami a feladót és a befogadót egyaránt 
jelölheti, akiknek a referálás tevékenységét, beszédaktu-
sát tulajdonítani kell, a szöveg (a m ű ) ellenében. „Ha a je-
lentés tevékenység, akkor ez csakis valakinek, egy szub-
jektumnak a tevékenysége lehet, s így a nyelvhasználók 
maguk is bekerülnek a szemantika területére; a pragmati-
ka mintegy befurakszik a szemantika (egyébként is megté-
pázott) kerítésén." A megértés, az irodalom a verbális és a 
nem verbális (pragmatikai) mozzanatokat, körülményeket 
egyaránt feltételezi. Ebb ő l eredően a mű  fiktivitása nem in-
herens jellemz ő i, hanem befogadói konszenzusokra épül, 
amelyek kétségbe vonják a textus referáló hivatását. 



A szó szerinti jelentések és a befogadó értelmez ő i tevé-
kenységére apelláló nyers tények kérdéskörét tárgyalva 
Kálmán C. György leszögezi, hogy a m űalkotás (jel) kjzá-
rólag mint befogadott  azaz a szubjektum ilyen 
célzatú tevékenysége által létezik. Amennyiben a kontex-
tus a befogadói tudat része, úgy nincs kontextus nélküli 
szöveg. S így a megnyilatkozás recepciója eleve szöveg-
összefüggésre támaszkodik. Vagyis a megértés, a befo-
gadás aktivitás, melynek célja, hogy a m űvet „az általa el-
sajátított konvencióknak megfelel ően hozza összefüggés-
be a kontextussal." Ezt látszik igazolni Fish írása is: „A 
szó szerinti erősebb értelme, amelyben az egyetlen elvá-
laszthatatlan az »egyszer s mindenkoritól«, csak akkor ér-
telmes maga is, ha lenne olyan jelentés, amely nem az ér-
telmezés terméke volna, hanem attól függetlenül volna 
nyerhető . Minden szó szerinti jelentés ezzel a követeléssel 
áll elő ; csakhogy ezt a követelményt, úgy tetszik, csupán 
az támasztja alá, hogy az értelmezés tevékenysége már 
beindult ugyan, de annyira beágyazódik a szituációba (az 
élelmezés szerkezete a szituáció szerkezete), hogy egyál-
talán nem látszik tevékenységnek. Soha nem vagyunk 
nem szituációban. Mivel pedig soha nem vagyunk nem 
szituációban, soha nem vagyunk nem az értelmezés tevé-
kenységében." 

Az új szemléletmód koncepciója eleve kizárja annak le-
hetőségét, hogy az irodalmi szöveget bármiféle „formális 
jegyek"-re támaszkodva disztingváljuk a nem irodalmi 
megnyilatkozástól. A formai jegyek hitelvesztése a kontex-
tualizmus térnyerésével indokolható. Kálmán C. György 
gondolatmenetét követve, a szövegek sajátosságainak 
megállapítása már eleve konvenciókat és kontextusokat 
tételez föl. A kultúrák által tudasított, elfogadott konszen-
zusok és szövegösszefüggések hivatása a formális jegyek 
kimutatásakor nyilvánul meg a legkézenfoghatóbban. Va-
lamennyi „objektív" elemzésre irányuló törekvés mer ő  
képtelenségként hat. A kiválasztás szempontjai mindig 
szubjektívek, pontosabban interszubjektívek, miután a kö-
zösségi megállapodások bélyegét hordozzák magukon. 
Azt, hogy mi tekinthető  irodalmilag relevánsnak, az egyez-
mények és a kontextus ,által meghatározott egyén(ek) 
döntik el. „Az eredmény: az értelmezés egyszerre lesz 
rögzített és önkényes; rögzített, mert a kontextustól elsza-
kítva határozzák meg őket (tudniillik az adatokat); és önké-
nyes, mert ezek rögzítettek, mert a kontextusok azok, 
amikben a jelentés el őtűnik." Fish ezen gondolata arra bá-
torítja Kálmán C. Györgyöt, hogy kétségbe vonja azon té-
telt, mely szerint az irodalmi szöveg vonásai akármilyen 
értelemben is univerzálisak lennének. A konvencionális 
(konvencionalizálódott) megkülönböztet ők kizárólagossá-
ga azt implikálja, hogy nem léteznek olyan jegyek, melyek 
a textus „irodalmi jólformáltságnak" letéteményesei vol-
nának. „A formális jegyek csakis a kontextus miatt, ahhoz 
képest, azzal szemben léteznek, csakis akkor élelmezhe-
tők valaminek a formális jegyeiként (például az jrodaloméi-
ként), ha erre a kontextus ad módot. A kontextus pedig 
nem univerzális." 

Kálmán C. György a beszédaktusok teóriáját ér ő  eluta-
sító, kritikai hangokat megfontolandóaknak tekinti, jóllehet 
az ezen elmélet által képviselt új szemléletet akkor sem fe-
nyegeti a zsákutca veszélye, amennyiben magába a be-
szédaktus-elméletbe vetett bizalom megrendül. 

POZSVAI Györgyi 

A dolgozat Kálmán C. György: Az irodalom mint beszédaktus. Fejezet 
az irodalomelmélet történetéböl. (OPUS —Irodalomelméleti tanulmányok 
12.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990. könyve kapcsán íródott meg. 
"A beszédaktusok teóriáját John L. Austin 1955-ben a Harvardon tartott 
Willim James-elöadásokon fogalmazta meg (How to Do with Words 1962; 
magyar nyelven: Tetten ért szavak 1990), és searle dolgozta ki a Speech 
Acts-ben. 
"'Minderrő l részletesebben: Pléh Csaba: A szaván fogott szó. in. John L. 
Austin: Tetten ért szavak. Akadémiai Kiadó Bp. 1990. 
*"'Míg Martin steinmann az irodalom—mint—utánzás—beszédaktus—elmé-
let—koncepciót támogatja. (lásd: Helikon. 1983/2. Tematikai szám: Iroda-
lomelmélet és beszédaktus-elmélet. — M. Steinmann: Felhalmozás, for-
radalom és haladás.) 

ISTEN IS OLVASÓ 

Beszélgetés Babjcs Imrével 

Bozsik: Fontos volt számomra, hogy megismerhettem azt 
a versvilágot, amelyrő l ma este beszélgetni fogunk. Érint-
jük majd az irodalmi életet, amelyen Babics Imre kívül 
van. Ostoba kérdésnek t űnhet, de kénytelen vagyok föl-
tenni, mert úgy érzem, hogy sok ember ír verset, de keve-
sen jutnak el odáig, hogy mindezt el kellene helyezni vala-
hol. Ti  hogy jutottál el eddig? 
Babics: Amikor úgy éreztem, hogy elérkezett az ideje, kül-
dözgetni kezdtem verseimet különböz ő  folyóiratoknak, az, 
Alföldnek, a régi Mozgó Világnak. Miután sehonnan se 
kaptam visszajelzést, beszüntettem a levelezést, és teljes 
mértékben az íróasztalommnak írtam. Szerencsémre gim-
náziumi magyartanárom révén megismerte verseimet 
Krasznahorkai László, aki pont akkor lépett egy csapásra 
az irodalom középpontjába Sátántangó c. munkájával. Ő  
nagyon szeret engem mint embert és mint költ őt is, mert 
a barátom lett azóta, és ő  vitte el verseimet Zalán Tibor-
hoz, aki már akkor a Kortárs szerkesztője volt. Miután Za-
lán Tibor bemutatott az olvasóknak, egyszerre mindenhol 
megjelentek verseim, majd kés őbb a kötetem is. Mindösz-
sze ennyi a kapcsolatom az irodalmi élettel, semmi több. 
Bozsik: Kizárólag gimnáziumi tanárodon múlott a pályafu-
tásod? Ha véletlenül ő  nem lett volna, lehet, hogy még ha-
lálod után se fedeznek fel? 
Babics: Igen, szerintem ezen múlott minden. Ha Krasz-
nahorkai és a tanárom nem egy szerkeszt őségben dol-
goznak, akkor én most nem ülnék itt, és nem lennék ismert 
költő .. . 
Bozsik: A haiku nem igazán európai forma, hogy került 
ilyen közel hozzád ez a szigorúan, képileg is kötött vers-
forma? 
Babics: Ennek igen prózai. oka van. Katona voltam, egy 
hónapom volt a leszerelésig. El ő re kell bocsátanom, hogy 
ekkoriban jelent meg Magyarországon egy versnaptár, a-
melyben három középkori japán költő  legszebb haikui vol-
tak olvashatók, nagyon szép japán metszetek illusztrálták 
ezt a könyvet. Nagyon szívesen forgattam, (beszólásra vá-
laszolva) igen, Tandori fordította, nagyon megragadott a 
haiku, a könyvben levő  tanulmányt is elolvastam, hogy 
egyáltalán megértsem mi az a haiku... Hogy európai vagy 
nem európai? Azt kell hogy mondjam, valóban semmi kö-
ze Európához, de végtére is olyan sok közöm nekem 
sincsen Európához, és egyáltalán, a magyaroknak leg-
alább annyi közük van Ázsiához és a japán kultúrához, 
mint Európához... Szóval, kinéztem ott a katonaságban 
az ablakon, és akkor írtam meg az első  haikut, mert ez 
pusztán csak egy érzés volt, és semmi több: 

Felhők a hegyek 
között higgadt haldokló 

lennék a csúcson. 
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Ebben nem volt semmi tudatosság, csak egyszerűen ezt 
éreztem ott, a katonai priccsen. Mindössze ez volt ben-
nem. És utána, mivel kevés id őm volt — ki tudja, miért van 
ez így a hadseregben —, elkezdtem haikut írni, mert nem 
kellett rajta sokat dolgozni. Amikor az emberben az érzé-
sek feltolulnak, akkor a képi megfogalmazásokkal, és ezt 
a nem is olyan nehéz formát, az 5-7-5-ös szótagszámot 
betartva, képessé válik haikuk megírására... Az európai 
haikukat nem is tudom ezekhez a gyönyör űséges versek-
hez hasonlítani. Egy igazi európai ember nem képes átélni 
se azt, amiben egy japán teljes természetességgel és köz-
vetlenséggel mozog. 
Bozsik: Te is közvetve ismered ezt a világot! Egy Tandori, 
aki, föltételezem japánul nem tud bizonyára közvetítéssel 
fordította az általad olvasott verseket. 
Babics: Itt nem az angol fordítás számít, hanem az érzelmi 
töltés, és állítom, hogy ezek a versek sokkal jobban hang-
zanak magyar nyelven, mint angolul. 
Bozsik: Ezzel viszont egyetértek. 
Babics: Én tulajdonképpen mélyre akartam menni az id ő -
ben, tehát a magyarságnak végül is sokkal több köze van 
az ázsiai lélekhez, mint egy angolszásznak vagy germán-
nak. Ez valahol mindig fölbukkan az id őben. 
Bozsik: Egyik kritikusod azt állítja, hogy hatott rád Fodor 
Ákos, egy másik pedig, akit Tatár Sándornak hívnak, egy 
rakás nevet sorol föl veled kapcsolatban... Mi a vélemé-
nyed errő l? 
Babics: Az, hogy Fodor Ákos költészete hatott az én köl-
tő i világomra, alapvető  tévedés, egyszer űen nem igaz. 
Csak annyi a hasonlóság, hogy mindkettőnk versformái rö-
videk. Nem is ismerem annyira, de amit ő  művel, az inkább 
valami epigrammaszerűség, és ő  teljesen európai... Sze-
rintem nem kell ezt annyira tudatosan keresgélni, hogy hol 
és ki hatott valakire, az igazi költ ő  az ösztönös, és ha ma-
gáévá tesz egy versformát, akkor nyilván otthonos benne. 
Egyszerűen csak ráérez a haiku világára, arra, hogy egy 
kép kibontása végül is az olvasó által lesz teljesen befe-
jezett. Mert a költő  csak elkezdi ennek a képnek a kibontá-
sát, de az olvasó fejezi be. Akkor jó a haiku, ha az olvasó 
tényleg be is fejezi ezt a m űveletet... Természetesen 
mindenkit érnek valamilyen hatások, nagyon szeretem 
például Weörest és Babits Mihályt, de vannak a kritiku-
soknak túlkapásaik is. Még hogy Mészöly Film cím ű  köny-
ve, amikor nem is olvastam... Itt a kritikus egyszer űen 
csak tévedett. 
Bozsik: Itt vannak a haikuid, és a haikuid árnyékai. Mi ez 
az árnyék? Szőcs Gézánál olvastam ilyet, hogy van a 
vers, és a vers árnyéka. Ez innét egy ötlet, kifejteni a haikut 
európai formában, hexameterben, vigy pedig ez teljesen 
független a Szőcs-féle versárnyéktól, és csak számomra 
tűnik hatásnak? 
Babics: Ötvözni szerettem volna az ázsiai formát az euró-
paival, és ezért igyekeztem a számomra legérdekesebb 
haikuknak valahogy felfejteni az árnyékát, hogy hogyan is 
alakult ki ez a kép. Es ezzel ott hibáztam — ha itt hibáról 
lehet szó —, hogy besz űkítettem a történést... Ez az euró-
paiság, az európai mindent lesz űkít. Úgy vélem, hogy ami-
kor a haikut megmagyaráztam, akkor teljesen európaivá 
váltam, de akkor valahol b űnt követtem el a verssel kap-
csolatban, mert az olvasó lusta, és ha elolvassa a vers 
árnyékát, nem foglalkozik vele behatóbban, hanem megál-
lapodik az általam leírt történésnél, és ezáltal a haiku ki-
bontása nem fejeződik be. 
Bozsik: Ki olvas itt és ma verset, és ki fog egy haikuval 
behatóbban foglalkozni? 
Babics: Én optimista vagyok, csak vannak ilyen emberek 
... A költőnek nem az a legfontosabb dolga, hogy azzal 
foglalkozzon, ki olvassa a verseit, bár, nem mondom, jól-
esik, ha vannak olvasók, de én els ősorban Isten számára 
írok, mert ha nincs Isten, nincs halhatatlanság sem, hisz az 
emberiség előbb-utóbb elmúlik, egyszer véget ér bolygónk 
forgása is, és ha nincs odaát valaki, aki ezeket olvassa, 
akkor, lehet ez 1000, 500 vagy 100 000 év múlva is, de 
akkor a történet véget ér. 
P. Nagy: Mekkora az időbeli eltolódás a haiku és az árnyé-
ka között? 

Babics: A haikutól függ, akkor írom meg, ha érzem az 
árnyék lehetőségét. De már nem foglalkozom ezzel, mert 
csakis haikukat írok, éppen az imént elmondottak miatt, 
mert így többet ér az olvasónak. Rögtön tudom azt, hogy 
az adott haikunak lesz-e árnyéka vagy sem. Az árnyék 
egy olvasói változata a haikunak, és ezzel már le is sz űkí-
tettem, behatároltam az élelmezés lehet őségét. Szerin-
tem az a legjobb, ha egy vers önmagáért beszél. Ezekben 
elmondtam, hogyan alkottam. Ha valaki másként értelme-
zi, annak tudok legeslegjobban örülni. Az ér a legtöbbet, 
ha működik az emberi képzelet. 
Bozsik: Iszonyú mennyiség ű  képet halmoztál most föl. 
Az jut errő l eszembe, hogy nemrég azt mondtad, nyugaton 
azért nincsenek költők, mert akik költ ők, azok tulajdonkép-
pen filmrendezők. Ezeket a haikukat, amelyeket most 
praktikusan fölsoroltál, lehet-e egy film mozaikkockáinak 
tekinteni? 
Babics: Igen, mert az én szemem fényképezte őket. Át-
dolgoztam, valamilyen módon absztraháltam, de valahogy 
mégsem az igazi... 
Bozsik: Azonosítod a költőket a filmrendez őkkel, nem vé-
letlen tehát a Videoclip c. versed sem. Azonosítható-e a 
költészet a filmmel? 
Babics: Az angolszász kultúrákban az írásbeliség vissza-
vonult. Nagyon kevesen írnak, és aki valóban költ ő i lélek-
kel rendelkező  alkotó, az a filmben próbálja meg kifejezni 
érzéseit, átadni m űvészetét az emberiségnek, mert nyuga-
ton egész egyszerűen sokkal kevesebbet olvasnak, mint 
akár Közép-, akár Kelet-Európában. Ázsiáról ez ügyben 
nem sokat tudok, de a haikuköltészetet kb. 10 millió japán 
m űveli, és ez biztosan jelent valamit. Ott bárki írhat haikut, 
nem kell hozzá költőnek lenni, elég csak ránézni egy f ű -
szálra. Az angolszász és az európai kultúra a film felé ha-
lad, de ez nem azt jelenti, hogy a költészet és az írásbeli-
ség meg fog halni, mert elképzelhet ő , hogy ez a filmkultúra 
is véget ér, és az írásbeliség túléli ezt a kivégzést, amit a 
költészettel m űvelnek. Talán egyszer befejez ődik a TV-
kultúra, a fércm ű irodalom, és akkor újból visszatérnek majd 
az igazi költők, ahogy forog a világóra, ha szabad ilyen pa-
tetikus kifejezést használnom. De újból és újból átalakul az 
emberiség, a gondolkodásmódján, ezért nem értem én 
meg az ókori embert igazán, és nyilván ő  se értene meg 
engem. Én optimista vagyok. Felvirradhat még az írásbeli-
ség reneszánsza. Most éppen a mélypont közelében lehe-
tünk. Éppen azért, mert a pénz határoz meg mindent, és 
pénz nem az írástudókat támogatja, hanem a filmet, mert 
reklámozni így tud jobban. De a film m űfajában — mert 
vannak igazán jó rendezők — is születnek igazán költő i 
m űvek... Azok is. 

(Rövidebb vita következik Papp p Tiborral és Horváth 
Ottóval akik a hátsó sorban ültek, így aztán a fölvételen 
kivehetetlenek szavaik) 

Babics: Az félreértés, hogy pusztán csak azért jók a ma-
gyar haikuk, mert a magyar nyelvben sok az egyszótagos 
szó. A magyar lélek is számít. A gondolkodásmód. Hiába 
állna egy nyelv csupa egyszótagos szóból, ha a gondol-
kodásmód nem egyezik, nem születnének sikeres, és iga-
zán jó haikuk. 
Bozsik: Szó volt itt a technikai civilizációról, vagy ahogy 
én nevezem, a technikai drogról, amely a komplett nyugati 
civilizációt tönkretette. A kelet-európai civilizációt pedig az 
ideológiai drog tette tönkre. Mennyire határozta meg a te 
világodat ez az úgynevezett ideológiai drog? 
Babics: Sokkal kevésbé, mint a technikai. Az ideológiai 
könnyebben elmúlik, és kevesebb kárt tesz az emberben, 
bármilyen furcsán hangzik is ez. A kommunizmus tartós 
ideológia volt, de mégis véget ért, és a szemünk el őtt 
hullt porba.. . 
A közönség: Itt még nem! 
Babics: Akkor egy kicsit el ő re mentem az időben, mint egy 
utazó. De ez legalábbis kényszerpályának t űnik. Számta-
lan ilyen ideológia volt Európában, az inkvizíció, a rabszol-
gakereskedelem (most a rosszabbakat mondom), a bolse- 



vizmus, az antiszemitizmus, most a kommunizmus... mind 
csak könyvtári anyag maradt. A technikai drog viszont mé-
lyebb rombolást képes végezni magában az emberi gon-
dolkodásban. Az ember mindent készen kap, és egyszerű -
en megsz űnik gondolkozni. 
Bozsik: A kötet második ciklusát a négysorosok képezik. 
Kritikusaidnak eltérő  róluk a véleménye, Tatár Sándornak 
például pozitív... Mib ő l adódhat szerinted ez, talán túl sok 
négysoros van a magyar irodalomban, vagy te is úgy ér-
zed, hogy ezek nem épp a legjobb verseid? 
Babics: Valóban, ha rangsorolnom kellene a három részt, 
akkor utoljára a négysorosokat hagynám. És ahogy Tatár 
Sándor mondta, valóban túl sok a szimbólum és a zsúfolt-
ság ezekben a versekben. Az is elképzelhet ő , ha kritikusi 
szemmel vizsgáljuk, hogy a haikuk a reveláció erejével ha-
tottak, viszont a négysorosokból valóban túl sok volt már a 
magyar költészetben, és nem hatott annyira újdonságnak. 
Nem annyira jók szerintem. De azt hiszem, mindig úgy 
van, hogy a költő  teljes fegyverzettel kíván a közönség elé 
állni, ettő l függetlenül számomra nincs töltelékjellege.. . 
Bozsik: Faludy és Kosztolányi is a-x-a-rímképpel fordítja 
a haikukat, és ez elég sok locsogásra ad alkalmat, az an-
gol torzítást véve alapul. Hogy jutottál el a hexameterig, 
ami nem egy igazán magyar forma? Faludy például azt 
mondja, hogy a homéroszi eposzt rímesen kellene lefordí-
tani, és ő  le is fordította, és az cseng-bong, ahogyan annak 
a magyar nyelvben lennie kell... Mit gondolsz err ő l? 
Babics: Ez egy egészen egyéni vélemény, amit én meg-
hallgatok és tolerálok, és magamban tartom azt, hogy mi 
az igazi hozzáállásom, mert nem akarom megbántani Fa-
ludy György hírnevét... Ugyanis egyáltalán nem így ér-
zem. Ezek pusztán technikai problémák, ha valakinek 
tényleg nincs füle a hexameterre, akkor az valóban nem 
fogja érezni, ha van, akkor érezni fogja... Az a vélemé-
nyem, hogy a magyar nyelv olyan gyönyör ű , nem is tudom 
van-e... ? Nekem természetes a hexameter, hogy fülem 
van-e hozzá, vagy tehetségem? (...) Úgy jutottam el a 
hexameterig, hogy mindig formai fegyelemmel gondolkod-
tam, nem írtam soha szabadverset. Két lehet őségem volt 
a haikukon kívül. Vagy a nyugateurópai rímes-id őmértékes 
versformákhoz fordulok, vagy a deákosokkal próbálkozom. 
Úgy érzem, a hexameterben több a szabadságom, mint a 
rímes költészetben. Szellősebb volt ez a m ű faj számomra, 
kényelmesebb, ezért választottam. Ha az ember túl sok 
rímes verset ír, a m űvelt olvasó rájön, hogy ezt a rímpárt 
már valahol hallotta. A francia nyelvben már nem írnak rí-
mes verseket, mert a rímkészlet kimerült, a költ ő  nem ké-
pes új rímpárt alkotni, megírták már el őtte, és a magyar 
nyelvben is egyre inkább fenyeget ez a veszély. Az ókor-
ban szakácskönyvet is írtak hexameterben, ez valami tech-
nikai bravúrnak számított akkoriban... Azért ebben is ki-
derül, mi az igazi költészet, és mi pusztán a szavak egy-
más mellé fűzése... Nem feltű nősködni akartam, nem kü-
lönálló lírát akartam írni, hanem tényleg természetesnek 
éreztem, hogy hexameterben írok, ez azért legyen vilá-
gos.. . 
Bozsik: 99 vers van a kötetben, ha minden verset bele-
számolok, és 88, ha a haikuk árnyékait egybeveszem a 
haikukkal. Ez miért történt így? 
Babics: Véletlenül... Ezt a könyvet Krasznahorkai Lász-
ló állította össze, az én tervezetem nem ilyen volt, nem 
ilyen szikár és puritán, hanem én összekevertem volna a 
haikukat, a négysorosokat és a hosszabb verseket, de ő  
így adta át a szerkesztőnek.. . 
Bozsik: Ez a második irodalmi ested. Egy volt Berlinben. 
Ezek szerint nem is vagy rossz fogás, hadd dicsekedjek 
egy kicsit.. . 
Babics: Igényes vagyok! De nem is hívtak máshova. (ne-
vetés) 
Bozsik: Van ennek valami különös oka, vagy csak tő led 
függött az egész? 
Babics: Ezt megint nem kell túlmisztifikálni. Én egy visz-
szahúzódó ember vagyok, tehát nemcsak irodalmi, hanem 
társasági életet sem élek, nem érzem benne túlságosan 
jól magam. Egyszer űen zárkózott vagyok, és nem akarok 
ebbő l mítoszt csinálni. 

Bozsik: Az eposzon kívül, amelyik most a kiadóban van, 
min dolgozol? 
Babics: Most egy másik eposzon dolgozom. Nagyon bele-
jöttem az eposzírásba. Ez is hexameterben készül, és egy 
nagyobb m ű  egyik része lenne. Ez a nagyobb m ű  egy me-
se, ebben lenne ez az eposz. És szeretnék írni egy drá-
mát is ugyanebbe a mesébe, meg rövidebb verseket, amik 
most fognak megjelenni az Új Symposionban. Az eposz 
hexameterekben íródott, a versek nyugat-európai módon, 
a dráma pedig szabadabb szárnyalású lesz, mert bizonyos 
gondolatokat egész egyszer űen már nem akarok hexame-
terben kifejezni. 
Bozsik: Ebbő l kiindulva, elképzelhet ő , hogy, úgymond, a 
drámán keresztül visszatérsz a szabadvershez? 
Babics: Nem hiszem, inkább a hexameterhez fogok visz 
szatérni a dráma után. 
Bozsik: Mennyire befolyásol az, hogy írtak rólad kritikát? 
Jót és rosszat egyaránt. 
Babics: Egy rossz vagy lesújtó kritika tönkreteheti az író 
pályáját, és erre b őven volt a múltban példa. Nekem az a 
szerencsém, hogy nemcsak rossz kritikát kaptam, haném 
jót is. A két rossz kritikát viszont költ ők írták. A jókat pedig 
inkább szakértő i a kritikának. 
Bozsik: Tatár Sándor is költő . 
Babics: Szerintem ő  elsősorban kritikus, de Keresztury 
viszont mindenképpen az. Azt hiszem, hogy a költ ők kriti-
káiban a féltékenység dominált... De nem szabad ezen 
csodálkozni, nálamnál sokkal nagyobb költ őket is megtá-
madtak, ha emlékeztek rá, Weöres Sándorról Szilágyi 
Ákos írt egy pár évvel ezelőtt. Ha valaki ezt nem érdemelte 
meg, az Weöres volt, hogy ilyen marxista módon (hogy 
finom legyek) ne dicsérjék költészetét. 
Bozsik: Juhász Ferenc se kapott jó kritikákat... néha 
meg is érdemelte. 
Babics: Igen, ő  se, de Berzsenyi se Kölcseytő l... (neve-
tés) példák vannak. Nem kell elkeseredni, a költ őt nem ez 
motiválja íráskor, mindig is önkifejezés lesz, amit az ember 
papíron produkál. 
Bozsik: Viszont a publikálási lehet őséget korlátozza egy 
rossz kritika. 
Babics: Ezért mondtam, hogy tönkretehetnek embereket 
így, egzisztenciálisan, és persze lelkileg is. Én nem leszek 
emiatt öngyilkos. (nevetés) Ez tán a szerencsém, hogy ké-
pes vagyok nem foglalkozni mindezzel. 
P. Nagy: A kritikának egy fajtája a recenzió, ami szintén 
nagy mértékben befolyásolja az írók megjelenését. Ki volt 
köteted recenzense? 
Babics: Nem tudom, fogalmam sincs. 
Többen: De jó neked! 
Ladányi: Az eposzról szeretnék kérdezni, ami ma elég 
furcsa m ű faj. Mitő l eposz a te eposzod? Hogyan lehet ma 
eposzt írni? 
Babics: Az ágyamon kuporogva. (nevetés) Ne haragudj a 
humoromért! Komolyra fordítva aszót: elképzelhet ő , hogy 
ő rültség, de akkor ezt vállalom. Lehet, hogy egyszer űen 
nem lesz olvasója. Ezért vagyog én optimista, ezt mond-
tam beszélgetésünk elején: az ember megváltozhat, és 
akkor visszatér, avagy éppen újból megszületik az a fajta 
gondolkodás, ami az embereket fogékonnyá teszi a hosz-
szabb m űvekre. Akár egy eposzra. Az ügy technikai része 
— ugye — az, hogy.. mi is az eposz? Egy h ősköltemény ál-
landó jelzőkkel, a cselekmények közepébe való vágással 
... nem is tudom mi még... ezt nagyjából igyekeztem be-
letenni, bár egyáltalán nem olyan szigorúan, mint ahogyan 
azt az ókori m ű faj megköveteli... De hát Ezra Poundnak 
is van eposza, és az enyém akkor inkább eposzi jelleg ű , 
mint az övé. Mert hexameterben is készült, viszont van 
benne haiku is, és az eposzi mozgalmasságot 1-2 haiku 
fogja ellensúlyozni, hisz homlokegyenest ellenkezik egy-
mással a két versforma. Jelz őbóják a haikuk az eposz hul-
lámai között. A címe Magyarok kertje, egy nap története, 
egy olyan elképzelt világban, ami akkor születne meg, ha a 
kommunizmus nem omlana össze (moraj, mire Babics, ne-
vetve:) ... nos, amikor elkezdtem, még javában m űködtek 
ezek az erők. Képzelt időmrő l tehát azt feltételezem, hogy 
folytatódik a jelen ideológiai terrorja. Egy magányos em- 
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berrő l szól, akinek csak a növényei maradtak, nyolc vagy 
kilenc növény. Mindegyiket névvel illeti, van köztük Dzsun-
gel, Nindzsa kötele, Kínai mama.. ,  és minden egyes nö-
vény különböző  korokból üzeni neki valamit, amiért érde-
mes felvenni a keszty űt, és harcolni, pusztán az életért. 
Elhagyta a felesége és a gyermeke, épp aznap kapta meg 
a barátja haláláról szóló üzenetet. Halottai vannak, de a 
növények, a szeretet alapvet ő  letéteményesei arra készte-
tik különböző  történetek által, amelyek vagy a múltban, 
vagy a jövőben játszódnak, hogy továbblépjen és éljen. És 
amikor a végén megpróbál ellenállni a kilakoltatásnak, er ő -
szakos halált hal, férfiként viselkedik. 
Bozsik: Honnan e kötetcím? Kék ütem lovagrend. Tatár 
Sándor két flekknyi elméletet állított fel ennek kapcsán.. . 
Babics: Azt hiszem, hogy elmélete nem igazán sikeres... 
Előbb volt meg ez a két szó fejemben, miel őtt pontosan 
meghatároztam volna, mi ez... én inkább ösztönös költ ő  
vagyok, szóval megvolt bennem már régóta. Nem is tu-
dom, talán a hetes buszon mentem át az Erzsébet hídon, 
és ott volt a kék ütem. Jó, mondtam, legyen, ez valamit 
jelent, ezután próbáltam csak megfogalmazni, mi ez, és 
honnan jöhetett: a kék ütem tulajdonképpen a halál ritmu-
sa a szívben. Ez a pontos meghatározása. Ezeket a verse-
ket átitatja a halálmotívum, ezt talán mindenki rögtön fel-
fedezte (Bozsik közbevetése: Tatár) ... és ebben Tatár-
nak teljesen igaza van, pusztán szerettem volna ezt egy 
metaforában, ami végül szinesztéziának sikerült, tömöríte-
ni... Ennek van egy kék ütem asszonya, mertén úgy kép-
zelem, hogy az egész világegyetem valahogy inkább n ő i... 
Bozsik : Ez rímel arra, amit az el őbb Ottó mondott, hogy 
a kék ütem az kék vér, hogy a költészet egyfajta ariszto-
kratikus magatartás? 
Horváth: Nem ezt mondtam... 
Bozsik: Ha nem így lenne, akkor most itt csüggnének az 
emberek az ablakokon... 
Babics : Egy lovagrendrő l van szó, amely beavatást igé-
nyel. Mindenkinek, aki belépett.. . 
Bozsik: És akit fölvettek! 
Babics :... es a к i mé ►tó arra, hogy fölvegyék a rendbe, 
egy bizonyos beavatási szertartáson kell átesnie. Az olva-
sónak legyen a beavatási szertartása az, hogy odafigyel. 
Végre-valahára. Így az én verseimben máris a lovagrend 
tagja lehet. 
Horváth : Arra lennék kíváncsi, és ez már szakmai árta-
lom, hogy írás közben gondoltál-e a fordítóra, mert ez a 
kötött forma, ezek a_ hexameterek.. . 
Babics : Tisztában voltam azzal, amikor elkezdtem hexa-
métert írni, hogy franciául nem fogok felhangzani a televí-
zióban (nevetés) soha életemben, vagy a halálom után se. 
Arról van szó, hogy az európaiak többségének el kéne kez-
deni magyarul tanulni. (nevetés) Mert annyi jó költ ő  van 
ebben az országban, vagyis annyi jó magyar nyelv ű  költő  
van, és ők a legjobbak, hogy érdemes lenne ezért megta-
nulni ezt a nyelvet,akármilyen nehéz is. A fordítóra tehát 
egyáltalán nem gondoltam, de azzal tisztában voltam, hogy 
milyen veszélyekkel jár ez az én nemzetközi hírnevemre 
nézve. Az olvasóra viszont annál többet gondolok, igyek-
szem minél érthetőbbé tenni a verseimet, de valamikor 
nem vagyok képes engedményeket tenni. A legels ő  szá-
momra Isten, írás közben legfőképpen rá gondolok, és az-
tán az olvasóra. Habár Isten is olvasó, vagy legalábbis re-
mélem, valahol... 
Bozsik: Ottó, hát deseteracban fordítsd! 
Horváth: Nem, nem... 
Bozsik: Persze, ha te mint fordító nem szereted a kötött 
formákat.. . 
Babics: Akkor nekem végem... (nevetés) 
Horváth : Lefordíthatom én kötött formában is, de az akkor 
archaizmus lenne, vannak itt is ilyen versek, rímelnek az 
emberek, de az egészen más... nagy bajban vagyok. 
Bordás Timea: Verseidben mindenütt a Bibliát érzem. Ho-
gyan viszonyulsz hozzá? 
Babics: Nagyon szeretem a Bibliát, noha nem vagyok val- 
lásos, és elsősorban az irodalmi értékét kedvelem, mert 
úgy érzem, hogy a Biblia nyelvezete valami elképeszt ő , 

igazi, nagy költészet. En mindenképpen költészetnek ér-
zem. Ha hatott rám, mindenképpen ösztönös hatásról van 
szó, nem tudatosról.. . 
A közönségbő l: Mit olvasol, szoktál-e olvasni? 
Babics: Szoktam, még a saját m űveimen kívül is, bár elég 
sok munkámba telik, amíg átrágom magam az eposzai-
mon (nevetés)... Inkább klasszikusokat olvasok, mert a 
kortárs irodalommal úgy vagyok, hogy van még rá id ő , és 
inkább egy jó pár évvel kés őbb, hogy legyen egy kis távol-
ságtaпás is. De a barátaimmal azért kivételt teszek , Krasz-
nahorkaival például. Thomas Mannt olvasom, Szol-
zsenyicin megjelent regényeit. Egyébként Faulkner a 
kedvenc íróm. Inkább prózát olvasok, nagyon kevés ked-
venc költőm van, olyan, akit állandóan el őveszek, csak 
egy-kettő : Rilke, Jeszenyin, Paul Celan. 
A közönségbő l: És a film? 
Babics : Ott  is az érzelmi töltés a lényeges számomra, ami 
csak például a Fellini — és Tarkovszkij — filmekben érez-
hető . Ezét nem szeretem például Bergmant, mert az o-
lyan, mintha egy regényt olvasnék... (érthetetlen meg-
jegyzés a •közönségb ő l) Nemsokára mindenhol az lesz, 
hogy a producer dönti el, mi lesz benne egy filmben. Ha 
létezik állami dotáció, és a rendez ő  megkap egy bizonyos 
összeget, akkor csinálhat jó filmet, de ahol a producer 
dönt, ott mindig a tömeg számít. És nálunk is meg fog 
szűnni a dotáció, és minden országban, amely áttér a ka-
pitalizmusra. Már csak a mecénások menthetik meg a 
helyzetet, nagy szükség van rájuk... Soros Györgyr ő l 
biztos hallottatok, hogy mennyit áldoz a magyar kultúrára. 
Különben most én is az ő  pénzébő l élek ... (nevetés) 
Igen, be szokták írni a kötetbe, hogy ennek és ennek a 
támogatásával készült.. Valaki nemrég azt mondta, hogy 
ez a legolcsóbb halhatatlanság. 
A közönségbő l: Végül az fog kisülni, hogy a kommuniz-
musban volt jó az íróknak? 
Babics : Hát igen... ez a korszak lesz a legnehezebb az 
alkotóknak, ez az átmenet, amíg ki nem épül a mecénás-
rendszer. 
A közönségbő l: Áll-e mögötted valamilyen szellemi irány-
zat, kiktő l tanultál? 
Babics : Ritkán olvasok filozófiai m űveket, ha igen, akkor 
az ókoriakat, Platónt . Ha mindenképpen egy szellemi 
irányzatot kell megneveznem, akkor azt mondom, hogy 
egy ember az, akihez hasonlítok, mert nem mondhatom, 
hogy hatott rám, hisz már akkor is gondolkodtam, amikor 
a neve még nem volt ismert Magyarországon... Hamvas 
Béláról van szó. Az ő  emberi és szellemi magatartását be-
csülöm a legtöbbre, és ha létezik ilyen, hogy példakép, ha-
bár nem szeretem ezt a szót, vagy kell választanom, akkor 
ő  az, akire szavazok. 
(Érthetetlen kérdés a közönségb ő l.) 
Babics: Évek óta m űködik a szerződésfelbontás. Nincs 
pénz a kultúrára. Miéi lenne? A költ ők nem harcias embe-
rek, tő lük könnyű  elvenni. Újból az lesz, mint József Attila 
idejében, hogy a költőknek kell majd olvasókat gy űjteni, 
előfizetőkért házalni... 
(Érthetetlen kérdés a közönségb ő l.) 
Babics: Zalán mondta nekem, hogy ha nem Krasznahor-
kai adta volna oda neki a verseimet, hanem postán érkez-
nek, akkor elképzelhet ő , hogy máig sem olvasta volna el, 
mert olyan rengeteg vers van mindegyik szerkeszt őség-
ben, hogy a versszerkeszt ők csömört kapnak, és már nem 
is tudják az igazi értéket megkülönböztetni, nem is figyel-
nek oda, inkább az ismert költőket választják, mert azok-
nak van nevük, és abból nem lehet nagyobb baj, mert nem 
ők közölték le először, mert nem kell a hátukat tartani, és 
egyébként is fáradtak, és unják az egészet. Szóval kell 
hozzá összeköttetés, vagy egy baráti szál, amin el lehet 
indulni... 
Bozsik: Ezért kell a Sympóban publikálni. A Symposion 
szerkesztő i minden kéziratot elolvasnak... (röhej) 

Babics Imrével Bozsik Péter beszélgetett 1990. december 12- én. 
az  újvidéki Ifjúsági Tribünön, huszonvalahány néz ő  előtt. 

Lejegyezte Rajsli Emese 
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TÖRTÉNELMI 
LECKE »fijjugnak« 
avagy hol veszítette 
el palackjából B. I. a 
dugót? 

„Igen nyilvánosan támadtam — a tá-
madókat. Az akkor már negyedszáza-
dos, s bár meg-megtorpanó, de újból 
és újból magára találó rebellis alterna-
tív mozgalmunk egyetlen itteni magyar 
nyelvű  orgánumára rátörđ, oppozíciós-
hatalmi összjátékot játszó támadókra. " 

Bosnyák István 

Van abban valami stíl- és sorsszer ű , hogy 
Bosnyák István „halottak napján" keltezett 
vitacikkére a naptár „szeszélye" és a vélet-
len folytán én viszont csak most, 1991. vi-
rágvasárnapján válaszolhatok, miközben 
abban reménykedem, hogy Bosnyák István 
nem felejtette még el az általa is hajdan 
előszeretettel idézett Ady-sorokat a „sza-
márságról." 

Mert „beh régi történet ez", és beh régi 
a mindenkori Bosnyák Istvánok jezsuita eti-
kája! 

—.- 

Bosnyák István nemzedéke már régen 
túl volt első , nem látványos megalkuvásain 
és a hatalomnak tett engedményein, amikor 
Sziveri János főszerkesztő  lett. Ekkoriban 
még a Symposion első  nemzedékének né-
mely tagjai előszeretettel hirdették — kroko-
dilkönnyeket hullatva a fiatalok felett —a le-
döntött falak elméletét irodalomban, m ű -
vészetben, közéletben. Ki-ki affinitásának 
megfelelően sajnálkozott az akkori fiatal 
m űvészeken, hogy Iám, az első  nemzedék 
radikalizmusa után hovatovább már nincs is 
mit le- és megdöntenie az irigyelt és lesaj-
nált de főképpen tájékozatlan új nemzedék-
nek. Azt természetesen csak a legélesebb 
szeműek vették észre, és ők sem azonnal, 
hogy a heves „faldöngetés" közben az els ő  
nemzedék nem egy, nem két és nem három 
reprezentáns egyénisége maga is beépült 
a falba . Vagyis tartópillérévé vált annak az 
egypárti rendszernek, amely elsősorban a 
Forum kiadóház irányítását kezében tartva 
lényegében az egész honi magyar kultúrát 
és szinte a teljes vajdasági magyar sajtót az 
ellenőrzése alatt tartotta. Ha fellapozzuk a 
nyolcvanas évek hazai magyar sajtóját, ak-
kor néhány órás „szakbúvárlat" elégséges 
lesz annak megállapításához, hogy észre-
vegyük, a legfontosabb nemzetiségi intéz-
mények élén jelentős számú elsőnemzedé-
kes symposionistát találunk. Vagyis a kon-
kordátum ekkorra már megköttetett. Ter-
mészetesen nem vitatom el, hogy a hata  

lommal kötött alku kezdeti fázisában nem 
nélkülözte a jószándékot, azonban hihetet-
len gyorsasággal korrumpálta mindazokat, 
akik a sztálinizmus e csapdájába besétál-
tak. A dilemma, amelyre Bosnyák Istvánék-
nak válaszolniuk kellett pedig így szólt: 
„Hogyan tehetem magam hasznosabbá a 
jugoszláviai magyarság érdekében? Ha 
megmaradok a rendszert kívülrő l radikálisan 
bíráló, szélmalomharcot vívó, tehát hosszú 
időkig visszhangtalanságra ítélt kritikusá-
nak, vagy ha a rendszer belsejébe hatolva 
kísérlem meg valóra váltani jobbító szándé-
kaimat?" Én a magam részérő l mélysége-
sen egyetértek Heged űs András vélemé 
nyével, akinek volt alkalma mind a bels ő , 
mind a külső  kritika módszerét kipróbálnia, 
először miniszterelnökként, kés őbb más-
kéntgondolkodó ellenzékiként: „A hatalmi 
struktúra tere гnІtte kereteken, a »falakon« 
belül maradđ~ :.. nemcsak a »könnyebb-
ség« kedvéért, hanem esetleg attól a szilárd 
meggyőződésétő l vezérelve is, hogy így 
»belülrő l« tehetünk a legtöbbet a felismert hi-

bák és hiányosságok kiküszöbölése, a tár-
sadalmi haladás érdekében. Ez a véleke-
dés a történelem folyamán sokfajta gaztett 
igazolásául szolgált..." (A történelem és a 
hatalom igézetében, Bp., 1988.) Sajnos, 
első  nemzedékes értelmiségi társaink jelen-
tős része esetében ez a vélekedés szolgált 
a Sziveri-féle nemzedék elleni gaztettben 
való hallgatólagos és tényleges részvétel 
„erkölcsi" aláducolására is. Ezt nevezem 
én a Bosnyák Istvánok (a neveket sorolhat-
nám) jezsuita etikájának. 

Természetesen a hatalommal kötött alku 
mértéke más és más volt. Mást kívántak, 
teszem azt, egy szerkesztőségi recenzens-
tő l, és mást a főszerkesztő tő l vagy a minisz-
tertő l. Nem mindenkibő l lett ideológiai ren-
dőr, aki elfogadta az alku feltételeit, de ezt 
nem is várta el a hatalom mindegyiküktő l. 
Akiktő l viszont elvárta, azok rendre meg is 
feleltek az elvárásoknak. Így vált fokozato-
san a Symposion első  nemzedékének a 
kiegyezése értékpusztítóvá, és 1983 tava-
szán lényegében csupán annyi történt, hogy 
ez a hamis és önveszélyes élelmiségi stra-
tégia lelepleződött. Kiderült, hogy az els ő  
nemzedék máskéntgondolkodó, antisztáli-
nista, radikális baloldalisága 1973-tól 1983-
ig jórészt szertefoszlott, képvisel ő i pedig 
majdnem teljes létszámban halkan felsora-
koztak a jugosztálinizmus vajdasági magyar 
reprezentánsai mögé. 

Sajátságos fintora a történteknek — de 
korántsem egyedülálló ez a magyar szelle-
mi életben —, hogy Bosnyák Istvánék húsz 
évvel korábbi ellenzéki radikalizmusát (és 
etikai következetességét) immár Bosnyá-
kékkel szemben is, a Sziveri-féle nemze-
dék vitte tovább. Egyáltalán nem véletlen, 
hogy vitacikkében Bosnyák István nagy ív-
ben elkerüli annak pontos meghatározását, 
hogy milyen etikai, közéleti és m űvészeti 
tartalmakat azonosít a symposionista tradí-
ciókkal. Ezekhez a tradíciókhoz a radikális, 
baloldali ellenzékiség mindenképpen hoz-
zátartozik. Az ellenzékiséghez viszont Bos-
nyák és társai 1983 táján már méltatlanok-
nak bizonyultak. Baloldaliságukból ekkorra 
már csupán a vajdasági neosztálinista «bal-
oldallal« kötött csendes kompromisszumuk 
maradt. 

S mivel Bosnyák István a symposionista-
ság betű jéhez és nem a szelteméhez ma-
radt h ű , logikusan következett számára,  

hogy támadást indít ellenünk (1985.) a sajtó 
hasábjain a bojkott miatt. Jezsuita etikájára 
mi sem jellemzőbb, mint hogy halottaknapi 
koszorújába ismét belefon egy szende kis 
hazugságot (lásd mottóul választott szavait) 
az „oppozíciós-hatalmi összjátékról". A té-
nyek természetesen a jezsuita etika számá-
ra másodlagosak vagy összefüggéseikb ő l 
kiragadva, szabadon kezelhet ők. Bosnyák 
állításával szemben a helyzet az, hogy a 
hatalom Sziveri nemzedékének kiüzése 
után nem tört rá a Symposionra, ehelyett 
megnövelte a rendes munkaviszonyban 
ténykedő  káderek számát, jelentős mérték-
ben növelte a lap állami anyagi támogatását 
és megnövelte a lap szerkesztő inek járan-
dóságait is. Úgy látszik a hatalom (amely-
nek emlő in nevelkedett egyébként az új fő -
szerkesztő , Purger is) sajátságos módját 
választotta a Symposion megszüntetésé-
nek: maga zsírjába akarta belefullasztani —
ha hitelt adunk a bosnyáki logikának. 

Az eltávolított szerkesztők és a velük 
szimpatizáló írótársak viszont ezt az „új 
dondász" Új Symposiont valóban bojkot-
tálták. Ehhez megvolt minden erkölcsi jo-
guk. Hogy egy aktuális, mai példával éljek: 
vajon a Hét Nap létét a közelmúltban a 
sztrájkoló újságírók, vagy az akaratuk elle-
nére nyakukra ültetett Vlaovics József és a 
mögötte álló állam- és párthatalom veszé-
lyeztette-e? Nehéz kérdés, ugye!? 

Annak, ami ma folyik a sajtó körül, törté-
nelmi és módszertani előzménye az 1983-
as Symposion-ügy. Csakhogy a Symposion 
Vlaovics Józsefét Purger Tibornak hívták. 

Az viszont az igazság, hogy a bojkott, 
mint határozott opció nem azonnal, hanem 
némi várakozás és tapogatózás után fogal-
mazódott meg: akkor, amikor nyilvánvalóvá 
vált, hogy az új főszerkesztő  nem képes és 
nem is akarja fölvállalni az 1983-asok ellen-
zékiségét. Szó sincs tehát arról, hogy a 
»legfiatalabbak« ellen irányult volna. (Amel-
lett a helyzet az, hogy Bosnyák támadása 
idején a bojkott ügyében még nincs is vég-
leges álláspontja a leváltott gárdának.) 

Természetesen miután a dolgok eléggé 
egyértelm űen lelepleződtek, Bosnyák Ist-
vánnak valamilyen módon meg kellett ma-
gyaráznia, hogy miért támadta a támadókat. 
Kérem, ő  csak a lapot akarta velünk szem-
ben megmenteni! Ismét mások csak a heti-
lapok szervezetét, mások a Forumot, me-
gint mások a tartományt meg az országot. 
Micsoda vakok voltunk! 1983-ban nem is 
vettük észre, hogy csupa megmentővel va-
gyunk körülvéve. A megment ő i szerepet 
természetesen az uralmon levők is igyekez-
tek motiválni. A Magyar Nyelv, Irodalom és 
Hungarológiai Kutatások Intézetében dúló 
belharcok idején például Erdélyi Károly, 
akinek a kezében akkoriban igen jelent ős 
hatalom összpontosul, fontosnak tartja 
megjegyezni az Új Symposionról beszélve: 

Újraalakulóban van egy szerkeszt őség. 
Ehhez politikai plattform szükséges. Ehhez 
hozzá kell járuljon az intézet szellemi erők-
kel." Bosnyák István az els ők között hallotta 
meg Erdélyi Károly szirénahangjait, és ha-
marosan csatlakozott az Új Symposion 
„megmentő ihez". 

Attól tanok, ezt a szerepet Bosnyák Ist-
ván olyan lelkesen eljátszotta, hogy egyha-
mar nem lesz képes kiheverni. Sajnálom. 

Temerin, 1991. március 24-én. 
Csorba Béta 
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TARTALOM 
	

REZIME 

Ovaj broj Új Symposiona predstavlja sjajan primer puto- 
vanja po svetu jedne literarne forme. Tema dvobroja je 
haiku, onaj u cvatu, u svojoj pradomovini, u Japanu, i ovaj, 
koji se ukorenio u Evropi, i u panonskoj ravnici, koji je iz- 
menio značenje, „ pogrešno shva ćen", kalemljen drugim 
senzibilitetima, izložen drugim kulturnim uticajima. 

Tako, autori broja su (zahvaljuju ć i uredničkom naporu 
Petera Božika) Japanci, Englezi, južni Sloveni i u najve- 
сет  broju Madari; pesnici, likovni umetnici, muzičari, teo- 
retičari, prevodioci, itd. 

llustrator broja  ii  Endre Penovac. 
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SUMMARY 

This edition of Új Symposion shows beautiful examples 
of form migration. The topic of the twin number is haiku as 
in its golden age in Japan, its country of origin, as well as 
coming to new life in Europe, also in the Pannonian Basin, 
transformed, even misinterpreted ;  inbued by different sen-
sibilities and various cultural effects. 

Among the authors there are (thanks to the editorial ef-
fords of Peter Bozsik) Japanese, English, Yugoslav and 
(by far the most numerous) Hungarians — poets, visual ar-
tists, musicians, theoreticians, literary translators. 

This number was illustrated by Endre Penovac. 

Új Symposion — társadalmi, m űvészeti és kul-
turális folyóirat ❑ 
Megjelenik évente tízszer ❑ 
1991  /1-2,  XXVI I. évfolyam,  301-302.  szám ❑ 
Szerkesztik: Balázs A tt ila, Beszédes István (fő-
és felelős szerkesztő), Bozsik Péter (egyben e 
szám tematikai szerkeszt ője), Horváth Ottó és 
Sebők Zoltán ❑ 
Technikai szerkesztő : Szombathy Bálint ❑ 
Kiadja a FORUM LKNYKV ❑ 
Készült a COPY-FOTO, FOTO-OKO, DUPLEX 
magánvállalatokban ❑ 
Egyes szám ára 20, kettős számé 30 dinár. Az 
évi előfizetés 200 dinár. FOLYÓSZÁMLA: Fo-
rum, OOUR Plasman Štampe, Novi Sad, 
65700-601-14861.  Külföldre 22 $, 43 NSZK 
márka, illetve 37 svájci frank értékében a követ-
kező  folyószámlára: Vojvodanska Banka OB 
Novi Sad  65700-620-219-1089,  illetve Poš-
tanska štedionica Beograd 65700-620-219-
1089 vagy közvetlenül Jugoszláviában eszkö-
zölt befizetéssel. ❑ 
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