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Hagyományos japán harcművészetek: 

• kendó (剣道) – a kard útja –

• a legkorábbi „szamuráj” uralom óta, a Kamakura
korszak idejétől (1185-1233) nyert jelentőséget, 
ekkor különösen a zen buddhizmus erős befolyása 
alatt fejlődött.

• A nyugati stílusú vívástól eltérően a kendó
vágásokat illetve szúrásokat alkalmaz a sinai
meghatározott élével és csúcsával. 

• kjúdó (弓道) – az íj útja –

• mintegy 50 000 évvel ezelőttről

• A jumi (弓) aszimmetrikus 

• Egyes iskolákban a helyes lövés elkerülhetetlenül 
célba talál. Erre van egy kifejezésük is; "szeisa
hitcsú" ("igaz lövés, biztos találat").

• A jártasságnak három szintje van:

• Tóteki, a nyíl eltalálja a célpontot.

• Kanteki, a nyíl átszúrja a célpontot.

• Zaiteki, a nyíl létezik a célpontban.



Hagyományos japán harcművészetek: 

sin-zen-bi "igazság-jóság-szépség"



MIJABI

esztétikus kifinomultság 

= élet + művészet

Heian-kor 平安時代

794-1185

Az udvar hierarchikus világában a 

protokoll, az etikett, a kalligráfia, a 

zene, a ruhák, a modor többet 

számított, mint a kardforgatásban 

vagy lovaglásban való jártasság. 

Muraszaki sikibu – Gendzsi monogatari



Klasszikus japán irodalom

Heian-korszak

tanka (japánul: 短歌, magyarul: “rövid vers”, 11.sz.)

csókák (japánul: 長歌, magyarul: “hosszú versek”)

TANKA=5-7-5-7-7=31 mora.

Az első 3, 5-7-5 szótagszámú sort “kami-no-ku”-nak, (japánul: 上の句, 

magyarul: “felső mondat”), az utolsó 2, 7-7 szótagszámút pedig “simo-no-

ku”-nak nevezik (japánul: 下の句, magyarul: “alsó mondat”).

vaka (japánul: 和歌, magyarul: “japán vers”)

haiku (俳句) = haiku (俳= hai = színész, 句 = ku = mondat, vers), avagy a

haikai (俳 = hai = színész, 諧= kai = harmónia, rend (17.sz.)



Haiku: „körömversek”

A nyugati haiku koronológiája:

holland Hendrik Doeff (1777-1835) volt az első nyugati, aki haikut írt: Japánban 

japánul adott ki két haikut a 18-19. század fordulóján; 

az első európai haikukötetet a francia Paul-Louis Couchoud (1879-1959) adta ki 

1905-ben;

az amerikai kontinens első haiku költője a mexikói José Juan Tablada (1871-1945), 

első haikuit 1900 őszén írta, jokohamai látogatása alkalmával, első haiku-kötete 

pedig 1919-ben jelent meg; 

Paul Reps (1895-1990) nevéhez fűződik az első két (!) nyomtatásban megjelent 

angol nyelven írt haikukötet (USA, 1939 és 1959); 

az 1940-es évek végére a japán haiku R. H. Blyth fordításaiban a beatnemzedék 

íróinak figyelmét is felkeltette: Allen Ginsberg, Gary Snyder és Jack Kerouac mind 

írtak haikut; azóta számos nyugati költő próbálkozott e rövid japán versformával. 

De olyan híres „közszereplők” is írtak haikut, mint II. János Pál pápa, a lengyel 

Karol Wojtyła (1920-2005); a svéd Dag Hammarskjöld (1905-1961), volt ENSZ-

főtitkár és az Európai Tanács első elnöke, a belga Herman Van Rompuy. 

(https://terebess.hu/haiku/krono.html) 

Kányádi Sándor: HÁROM HAIKU 

HAIKU TÉMÁRA

Alföld, XXXIII. évfolyam, 1982/11. szám, 3. 

oldal

Miért, hogy mindig
japán verssorok jutnak
rólad eszembe!

*

Ó, miért, hogy le
nem én szakíthattalak,
Cseresznyevirág!

*

Virágillatod
volt csak enyém, gyümölcsöt
másnak teremtél.

Süss fel, Nap, fényes Nap!

Kertek alatt a ludaim

Megfagynak. (17 szótagos magyar 

népköltés)

https://terebess.hu/haiku/krono.html


Haiku

Versforma

• A haiku 17 morából, (magyarban szótagból) épül fel. A hagyományos 

régi japán haiku egy sorba íródik, viszont a modern haiku (現代俳句; 

gendai haiku) három sorból áll. A sorok és moraszámok felépítése: első 

sor 5, második 7, és a harmadik szintén 5 morából áll. Az első és az 

ötödik szótag a hangsúlyos (fordításnál figyelni kell rá, hogy ne legyen 

névelő a sor elején, mivel az a magyarban hangsúlytalan).

• Szerepelnie kell benne kigónak, azaz évszakszónak.

• A haiku csattanóval záródik, amelyet a hasítószó (kiredzsi) jelez.

• A haikuban nagyon ritkán találunk sorvégi rímet, melyet a magyarban 

megszokhattunk. Többnyire belső rímet, azaz alliterációt fedezünk fel 

az eredeti japán művekben, ezáltal téve dallamosabbá az adott verset.

Műfaj

• Szótagszámláló vers, nem feltétlenül 
szótagszámtartó, de a tematikájában illeszkedik

• Ebben a formában íródnak a szenrjúk (tréfás 
alkalmi versek), vagy a dzsiszeiek (halál előtti 
búcsúversek) is, ezek azonban nem tartoznak a 
haiku műfajába.

• az első két sor éles ellentétben áll a harmadikkal: az 
első két sor leíró jellegét egy váratlan fordulat, 
csattanó zárja le. 

• Ezzel a csattanóra élezettséggel, ellentétezéssel, 
tömörséggel, tehát tartalmi jegyeivel az európai 
műfajok közül leginkább a görög epigramma eredeti 
megvalósítására emlékeztet, de a mögötte 
meghúzódó filozófiai tartalom és világlátás 
természetesen más jellegű.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Mora_(verstan)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kigo
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89vszaksz%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADm


Haiku típusai

• Teitoku-iskola

• a szójátékon alapuló fajtát művelte.

• Darin-iskola

• a természeti kép szono mama („éppen 
ilyen”) mögött húzódó gondolati hátteret 
emelte ki. 

• A természeti kép a haikunak talán a 
legfőbb tartalmi követelménye: ahogy a 
japán ember és főként a költő együtt él a 
természettel, úgy kell a verset is egy 
meghatározott hangulatú tájba 
belehelyezni. A táj meghatározásának első 
eszköze az ún. évszakszó, a kigó.



Magyar haiku

Fodor Ákos: Metafizika

Némelyik árnyék
jelentőségteljesebb,
mint ami veti.

Kányádi Sándor: Körömversek

Szögesdrót-eső.
A magasság is hozzánk
alacsonyodott.

Weöres Sándor: Háromsoros

A teremtés után
a pokol első napja
még verőfényes.

Tandori Dezső: Rajtam ne múljon...

Azt mondják mindig,
rajtunk múlik minden.
Rajtam ne múljon.



Utakai – vaka szertartás

"古池や蛙飛び込む水の音" Az eredeti mű: Macoú Basó

"ふるいけやかわずとびこむみずのお
と"

Hiraganára átírt mű.

"furu ike ya kawazu tobikomu mizu no oto"
Rómadzsiba átírt mű, melyben könnyen 

megfigyelhető a tizenhét szótag.

"Lábát kinyújtja hosszan

a versenyúszó béka,

mikor a tóba lottyan."

Faludy György

"Mocsaras tó:

Beleugrik a béka.

Ó! A vízi zaj!"

Gergely Ágnes

"Öreg halastó szendereg a langyos

magányba némán... Most beléje cuppan

loccsanva egy loncsos varangyos. "

Kosztolányi Dezső

Utakai és Uta-avasze

(japánul: 歌合 vagy 歌合
せ), olyan összejövetel, 

ahol az összes 

résztvevőnek vakát kellett 

írnia és helyben felolvasni 

az elkészült szerzeményt.



Haiku a zenében

Kurtág György (1926-) haiku témájú zeneművei
1. Kurtág György: Eszká-emlékzaj. Hét dal énekhangra és hegedűre Tandori Dezső verseire, Op. 12. [Komponálta: 1974-75], Katalógusszám: 7940. Énekes 

kamarazene, Kiadó: Editio Musica Budapest (EMB), 1978, 12 oldal

[1. A damaszkuszi út, 2. Kant-emlékzaj, 3. Két sor a "Tekercs"-ből (első - utolsó), 4. Kavafisz-haiku ("Már fél három! / Milyen hamar / elmúlt egy év."), 5. Hogy ki ne 

jöjjünk a gyakorlatból, 6. A puszta létige szomorúsága, 7. Les Adieux]

2. Kurtág György: A boldogult R. V. Truszova üzenetei szopránra és kamaraegyüttesre című orosz nyelvű dalciklusát (Op. 17.) 1981-ben mutatta be az Ensemble

Intercontemporain Párizsban (szólista: Csengery Adrienne, karmester: Sylvain Cambreling). A mű átütő sikere indította meg Kurtág nemzetközi karrierjét. Dalos Rimma -

lánykori nevén Rimma Vlagyimirovna Truszova - orosz származású költőnő 21 (zömmel haiku-szerű) versére komponálta 1976-80 között.

Az eredeti versek és két magyar fordításuk összehasonlító táblázata: Πocлания пoкoйной P. B. Tpyсовой, 21 стихотворение Pиммы Дaлoш; A boldogult R. V. Truszova

üzenetei Fordítás: Tandori Dezső; A boldogult R. V. Truszova asszony üzenetei Fordítás: Petri György

3. Kurtág György: Hét dal énekhangra és cimbalomra. Károlyi Amy verseire és Kobayashi Issa haiku-jára Tandori Dezső fordításában ("Csak lassan, szépen; / 

gondosan mászd meg, csiga, / a Fuji hegyét."), Op. 22. [Komponálta: 1981-82 ], Katalógusszám: 12499. Énekes kamarazene, Kiadó: Editio Musica Budapest (EMB), 1987, 8 

oldal

4. Kurtág György: NYOLC KÓRUS TANDORI DEZSŐ VERSEIRE (1981-84) vegyeskarra. A mű a kortárs magyar költő, Tandori Dezső verseire készült, magyar 

nyelven. Bemutatója 1984. június 1-jén volt Londonban, a BBC Singers előadásában, John Poole vezényletével. A nyolc rövid tétel három belső ciklust alkot. A mű előadása -

a bonyolult divisi-állások, illetve a kétkórusos írásmód miatt - hangfajonként tizenhat előadót igényel; a szükséges létszám tehát 4 x 16 = 64 énekes



Haiku a képzőművészetben

Fazakas-Koszta Tibor:

A szél dala (farost, akril 100x 70 

cm),

Gésa, Szélbe írt sorok 50x60 cm 

akril-farost



Hogyan írjunk haikut?

• Elsô két regényének köszönhetôen hatalmas sikere volt. Sose kérdezte meg magától, hogy van-e valami képlet a sikerre?

• Ezt a kérdést teszik fel nekem a leggyakrabban, és ez irritál a leginkább. Nehéz elképzelni, hogy van egy mindenki számára 

nyilvánvaló recept: a regény maga. És mivel még „a hallgatásodban is üzenetet keresnek", ahogy A Foucault-inga végén mondom, 

egyik nap elhatároztam, hogy elárulom a titkos receptemet.

Jól jegyezzük meg, kell elôször is egy komputer, az az intelligens masina, amelyik gondolkodik az ember helyett, ami sokaknak 

önmagában is nagy dolog volna. Elég egy néhány soros program, amit egy gyerek is meg tud írni. Akkor aztán regények százainak, 

tudományos mûveknek, a Bibliának, a Koránnak és egy csomó címjegyzéknek a tartalmát (nagyon jól jön a szereplôk nevéhez!) 

betápláljuk a gépbe. Mondjuk úgy százhúszezer oldalt. Aztán egy további program segítségével bekapcsolunk egy 

„véletlengenerátort", azaz összekeverjük az összes szöveget, közben néhány módosítást eszközölünk, például törlünk 

minden a betût. Így nyerünk a regényhez egy lipogrammot is. Akkor kiadjuk a start-parancsot és kinyomtatjuk. Figyelmesen 

többször is elolvassuk, és aláhúzzuk a legjelentôsebb passzusokat. Aztán fölrakjuk az egészet egy teherautóra és elvisszük egy 

szemétégetô telepre. Végül kiülünk egy szénceruzával és vízjeles papírral egy fa alá az erdôben, és írunk szellemünket szabadjára 

engedve két sort, mint például: „A hold magasan áll az égen. Susog az erdô."

Most veszem észre, hogy egy japán haiku elôállítási módszerét adtam meg Önöknek, nem a regényét. De ez nem számít, attól még 

bejöhet. Fontos, hogy elkezdjék.

• (Interjú Umberto Eco-val, https://web.archive.org/web/20071018035231/http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre26/03.htm )

https://web.archive.org/web/20071018035231/http:/www.c3.hu/scripta/lettre/lettre26/03.htm


Írjunk haikut!

Évszakszó

Hasítószó

17 mora: 5-7-5

Ellentételezés

Csattanó

Tömörség


