
XIII. évf. 2021/4.XIII. évf. 2021/4.

72

Czifra Adrienn

Maszaoka Siki és jellegzetes stílusa, a saszei

Előszó

Maszaoka Siki 正岡子規 (1867–1902), költő, író és irodalomkritikus a modern ja-
pán költészet kiemelkedő alakja, aki megteremtette a modern haikut; munkássága 
révén a műfaj és a forma a mai napig fennmaradt, és népszerű nemcsak Japánban, 
hanem az egész világon.

A legnagyobb japán haikuköltő, Macuo Basó 松尾芭蕉 (1644–1694) és követői 
által felvirágoztatott haiku a Meidzsi-korszakra (1868–1912) elvesztette irodalmi ér-
tékét, és a haikuírásra pusztán szórakoztató időtöltésként tekintettek. Az önjelölt 
költők egyre csak az elcsépelt témákat ismételgették a nagy elődök stílusában, így 
a haiku lassan kezdett feledésbe merülni, hiszen nem fejlődött a korral. Tovább 
nehezítette a helyzetet, hogy rendkívül szigorúan meg volt határozva az is, milyen 
szavakat és témákat lehet használni a versekben, ez pedig szinte lehetetlenné tette, 
hogy bármi újat alkossanak.1 Maszaoka Siki, aki éveket töltött a régi nagy haiku-
költők verseinek tanulmányozásával és rendszerezésével, kísérletet tett rá, hogy a 
haikut megreformálva, a verseknek új tartalmat és stílust adva visszaépítse a haikut 
a köztudatba, és ismét népszerűvé tegye.

Ehhez a legnagyobb inspirációt festő és illusztrátor kollégájától, Nakamura 
Fuszecutól 中村不折 (1866–1943) kapta. Az európai festészetben jártas művész 
azt a nézetet vallotta, hogy bármilyen művészeti ágról legyen is szó, az alkotásnak 
hűen kell tükröznie a valóságot, és rendkívül fontos az alapos megfigyelés.2 Ezen 
elgondolkodva Siki füzetet ragadott, és elkezdett sétákat tenni, megfigyelve min-
dent, amit maga körül lát. Naponta 10–20 haikut jegyzett le ebben a stílusban, amit 
később saszeinek nevezett el. A költő a környezetében található egyszerű, hétköz-
napi dolgokból merített ihletet. Verseinek témái a saját maga által átélt vagy látott 
események, még ha ezek végtelenül egyszerűek és mindennapiak is.

夕立や豆腐片手に走る人

Nyáresti zápor –
szójasajttal kezében
rohan valaki

1 The Shiki Museum: If Someone Asks… Masaoka Shiki’s Life and Haiku, Macujama, The Shiki Museum, 
2001, 2.

2 Donald Keene: The Winter Sun Shines In: A Life of Masaoka Shiki, New York, Columbia University Press, 
2013, 96.
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Siki azt vallotta, hogy az átlagos dolgokban kell megtalálni a szépséget, és jobb 
hanyagolni az olyan témákat, mint a cseresznyevirágok vagy az őszi színes lombok, 
amelyek ugyan kedvelt képek voltak, de túl sok haiku épült már rájuk.

Az új stílusú haikuk lényege, hogy nem a költő érzelmeit fogalmazzák meg egy 
jelenettel kapcsolatban, nem is az emlékeket, amelyeket felidéz, hanem egyszerűen 
csak azt, amit a költő lát. Minél pontosabban közvetíti a látványt, annál jobb lesz  
a haiku.3

ある月夜ことごとく籠の虫を放つ

Holdas éjszakán
berregő bogarakat
útnak eresztem

Ennél a versnél Siki csak az eseményt írja le a lehető legegyszerűbb formában, és 
nem fűz hozzá érzelmeket, ezáltal lehetővé teszi, hogy az olvasó szinte önmaga élje 
át a jelenetet, és a saját érzéseit vigye bele.

Siki nemcsak a témákat, hanem a haikuk nyelvezetét is megreformálta, hozzá-
igazítva őket a modern korhoz és élethez. A költő szerint a verseket egyszerű nyel-
vezettel, a régi, bonyolult kifejezéseket feledve kell megalkotni, továbbá a modern 
élet elemeinek és a külföldi szavaknak is helye van bennük:

一匕のアイスクリムや蘇る

Csak egy kanálnyi
fagylalt, ha számban olvad:
újjáéledek

A költőnek egyre több tanítványa lett, és rövid élete ellenére a Hototogiszu folyóirat-
tal, amely a modern haiku szószólójává vált, az új stílusú haiku egyre több ember-
hez eljutott, és egyre nagyobb rajongótábora lett. Hogy a haiku máig fennmaradt, 
és az egész világon ismerik és művelik, nagyban Maszaoka Siki munkásságának kö-
szönhető.

További versek a költőtől:4

春風にこぼれて赤し歯磨粉

Feltámadt a szél
kiborítva vöröslik:
fogmosó porom

3 Keene: i. m. 97.
4 A felhasznált haikuk forrása: Maszaoka Siki 正岡子規高浜虚子(編集): Siki kusú「子規句集」, szerk. 

Takahama Kjosi, Tokió, Ivanami Soten, 2017. A versfordításaimból azóta született egy kötet tavaly 
ősszel, amelybe a tanulmánykötetben szereplő versek közül is bekerült néhány. Maszaoka Siki: 120 
haiku, Napkút Kiadó, Budapest, 2020.
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垣低し番傘通る春の雨

Kerítés felett
eloson egy esernyő –
tavaszi zápor

蒲団干す下にいちごの花白し

Matrac szellőzik
árnyékában eper bont
fehér szirmokat

汐満ちて鳥居の霞む入江哉

Beállt a dagály –
szentélykaput lágy ködben
öböl öleli

その辺にうぐひす居らず汽車の音

Új otthonomnál
poszáta dala helyett
vonat zakatol

汽車見る見る山を上るや青嵐

Egyet pillantok
s fent a vonat a hegyen –
szellő fújdogál

夕風や白薔薇の花皆動く

Alkonyi szellő –
fehér rózsák kelyhei
mind bólogatnak

夏の月提灯多きちまた哉

Nyári hold ragyog
papírlámpás-tengerre
nyüzsög az utca

古池やさかさに浮かぶ蝉のから

Öreg tó tükre
felfordulva ringatja
kabóca burkát
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鯉はねて月のさゝ 波つくりけり

Felugrott egy ponty
hullámokkal rajzolta
a holdat tele

薔薇を画く花は易く葉は難かりき

Rózsát pingálok:
virága gyerekjáték
levele trükkös

蚊を打つて軍書の上に血を印す

Szúnyogra csaptam
háborús könyv fedelét:
megpecsételte

鶏頭の十四五本もありぬべし

Celózia, ó!
tizennégy-tizenöt szál
lehet belőle

死にかけて猶やかましき秋の蝉

Dacol a véggel
és még jobban rázendít –
őszi kabóca

なまくさき漁村の月の踊かな

Halszag lengi be –
halászfalu utcáin
táncol a holdfény

淋しさや花火のあとを星の飛ぶ

Micsoda magány –
tűzijáték elillan
s egy csillag lehull

人問ハゞマダ生キテ居ル秋ノ風

Ha bárki kérdi
mondd el bátran: még élek –
őszi szélfúvás



XIII. évf. 2021/4.XIII. évf. 2021/4.

76

痰一斗糸瓜の水も間に合はず

Túlcsordul a slejm
szivacstöklé hiába
itt már nem segít

薬のむあとの蜜柑や寒の内

Orvosság után
jutalmam egy mandarin
télvíz idején

短さに蒲團を引けば猫の聲

Ejnye, de rövid
húzom-vonom matracom –
macskanyávogás

順禮の數珠もんで行く時雨哉

Ó, egy zarándok
imafüzért morzsolgat –
eső szemerkél

木の影や我影動く冬の月

Fák árnyai közt
saját árnyékom moccan –
téli holdvilág
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Rezümé

Maszaoka Siki, költő, író és irodalomkritikus a modern japán irodalom és haikuköltészet ki-
emelkedő alakja, akit a négy nagy japán haikuköltő egyikeként tisztelnek. Míg az Edo-korszak-
ban a haikuköltészet virágzott és nagy népszerűségnek örvendett, Siki korára, a Meidzsi-kor-
szakra mindössze egy elavult forma lett, amely nagy eséllyel feledésbe merült volna a költő be-
avatkozása nélkül. Miután évekig tanulmányozta és rendszerezte a korábbi nagy haikuköltők 
munkáit, a témák és a nyelvezet frissítésével, a felesleges szabályok elhagyásával megújította a 
műfajt. Legfőbb irányelve, hogy a versnek pontosan azt kell megjelenítenie, amit a költő lát, 
s nem többet, még ha az teljesen hétköznapi, egyszerű téma is. Ezt a stílust saszeinek nevezte. 
Munkásságával megteremtette a modern haikut, így a műfaj és forma ismét felvirágzott, és a 
mai napig népszerű az egész világon.

Kulcsszavak: Haiku, japán költészet, Maszaoka Siki

Abstract
Masaoka Shiki and His Characteristic Style, the Shasei

Masaoka Shiki, poet, essayist and literary critic is an important figure in modern Japanese 
literature and in the genre of haiku. He is considered to be one of the four Japanese haiku 
masters. During the Edo period, haiku achieved great popularity and success, but in the Meiji 
period it became an antiquated form bound by meaningless rules and flowery language. After 
reading all the haiku that had been written until his day, Shiki developed a modern style 
of haiku, and argued that it should record what one observed in nature or everyday life. 
He called this approach shasei. His works paved the way for a revolution in the writing and 
appreciation of haiku. Thanks to Shiki, the haiku is still a vital poetic form and it remains 
popular all over the world.

Keywords: Haiku, Japanese poetry, Masaoka Shiki


