
ôt, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy magához édesgesse a senkifiát. Nem na -
gyon kellett édesgetni. Á.-nak fontos volt éreznie, hogy valahol valakik számítanak
rá, számolnak vele, abban a rangban kezelik ôt és a mûvét, ami kijár nekik. Ha a
ki adónak sikerül meglovagolnia az Á.-konjunktúrát, s érzi, hogy nem jó a meglo-
vagol szó, de fáradt már az önmaga korrigálásához, még a megérdemelt nyeresé-
géhez is hozzájut. De a becsület a legritkábban szokta elnyerni a jutalmát – és a
jutalmat most kivételesen nem ironikusan gondolja. ôzasszonnyal pedig mindent
megbeszélt, mit hogyan intézzen abból, amit a maga erejébôl már nem tudott elvé-
gezni. Rendelkezett a kötetben nem megjelentetett, és a még csak kéziratban léte-
zô ver sei felôl. Podonyi Hedvig pedig nem csak feleség volt, de írótárs is, így külö-
nös érzékenységgel és éberséggel kezeli az életmûvet. Minden elrendezôdni lát-
szik Á. körül, gondolja elégedetten. Lezárhatjuk, kérdezi fennhangon. A terasz hû -
vös va sára ejti a kezét. Aludj, mondja. Aludjatok!

VIHAR JUDIT

„Mesterem árva kunyhóját 
s emlék-csöndjét harkály se rontja”
FODOR ÁKOS HAIKUFORDÍTÁSAIRÓL

Fodor Ákos a magyar haikuköltészet kiemelkedôen jelentôs alkotója, aki a maga
képére formálta a meglehetôsen kötött, japán klasszikus haikut. Körömszakadtáig
ragaszkodott a haiku 5-7-5 szótagos soraihoz és a meglepô fordulathoz, a csatta-
nóhoz a haiku végén. Betartotta a japán haiku azon jellegzetességét, hogy a vers-
sorok végén nincs összecsengés, nincs rím. Tematikájában azonban már a modern
haikut követte. Nem természeti képekrôl, nem évszakokról írt, hanem fôként böl-
cseleti témájú, mélyfilozófiai gondolatokat tartalmazó haikuk születtek tolla alól.
Haikuival a magyar nyelv szavait is megújította, szójátékokkal gazdagította. Az igé-
nyesség, a tökélyre való törekvés mércéjével mérte a mûfajt, amit tömörsége miatt
is szeretett. Az alkotásban élvezte a játék örömét, a humor játékosságát. Játszott a
szavakkal, a gondolatokkal, a ritmussal, a vers hangzós elemeivel.

Fodor Ákos alkotásait 2015-ben bekövetkezett halála óta klasszikus mûveknek
tekinthetjük. A befejezettség márványba merevítette minden írását. De nemcsak
sa ját alkotásai váltak klasszikussá, hanem az általa lefordított mûvek is. A legna-
gyobb japán költô, Macuo Basó (1644–1694) haikuiból kötött csokrot, a japán hai-
kuköltô 170 mûvét ültette át magyarra, és egy kis kötetben jelentette meg 1998-
ban a Terebess Kiadónál, ezzel is gazdagítva a japán haiku magyar mûfordításait.
Mielôtt azonban megvizsgálnánk ezeket a mûfordításokat, tekintsünk vissza a
haiku megszületésére, sajátosságaira.
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A haiku Japánban és Magyarországon

A Magyaroszágon ma is rendkívül kedvelt mûforma Japánból ered. A 16. század végé-
re oly népszerû láncvers elsô három sora önálló lett. A láncvers eredetileg hu moros
költemény volt, de a haiku mûfajának megteremtésével a humor kiszorult belôle. A
17. században Macuo Basó által tökélyre fejlesztett költôi forma 17 mo rából állt. A ma -
gyar haiku viszont szótagokból épül fel. A mora és szótag közötti különbséget jól érzé-
kelteti a következô példa: a magyar „pillangó” szó három szótagból áll (pil-lan-gó), vi -
szont hat morára bontható (pi + l + la + n + go + o). Ugyanis a japán nyelvben egy
mo rának számít egy rövid magánhangzó, egy mássalhangzó és magánhangzó kapcso-
lata, és az „n” hang. A hosszú magánhangzó, vagy a hosszú mássalhangzó már két mo -
ra. Basó még egy sorba írta költeményeit, de már nála is három részre lehetett bonta-
ni ôket: 5-7-5. ô azonban még sokkal inkább két részre osztotta a haikut: az elsô két
sor és az utolsó sor ellentétére, mint két pillérre épültek költeményei. 

Ahogy említettük, a haiku mindössze 5-7-5 szótagos sorokból áll. A világlíra e
gyöngyszeme az egyik legtömörebb kötött formájú költemény. Miként a japán
fest ményeken, tusrajzokon csak egy-két ecsetvonás látható, a haiku is néhány szó-
val képes hangulatot teremteni. A költô a folyton változó természetbôl a pillanat-
nyit ragadja meg e miniatûr versformában, hogy az örök állandóság, az egyete-
messég érzetét keltse. A 17. században virágkorát élô haikuban gyakran elô kellett
fordulnia az úgynevezett évszakszónak, amely jelezte, hogy milyen évszakról szól
a költemény. Amikor például a tavaszt énekelték meg, a tavaszi pára, tavaszi esô,
fülemüle, zsenge hajtás és más tavasszal kapcsolatos szavak egyikének szerepelnie
kellett a versben. A szerelemrôl szóló dalokból nem hiányozhatott a szerelem
lángja, a könny, a könyörgés stb. kifejezés. Az idôk folyamán tehát sajátos költôi
szimbólumrendszer alakult ki a mûfajban. Ha egy haikuban egy fenyô vagy kócsag
tûnt fel, az a hosszú élet képzetét idézte fel az olvasóban. A harmatcsepp, a hul-
lám habja a mulandóság, a tünékenység jelképévé vált. Az ég felé röpülô vadlúd a
szerelmi bánat, a kabóca hangja a magány szimbóluma lett. Egy szó, egy célzás
tehát elég volt ahhoz, hogy a befogadóban asszociációkat ébresszen. Ezeket hívó-
szóknak nevezték. A miniatûr kép, a költemény ezáltal egész világot sejtet, mely-
ben benne rejtezik élet és halál. A dal, szándéka szerint, nem más, mint a múló pil-
lanat márványba vésése. Tudjuk, hogy a japán versben nincsen rím a verssorok vé -
gén, de a sorok belsejében elôforduló betûrímre számos példa ta lál ható. A betûrím
a japán haikuban nemcsak a szavak elsô betûjére vonatkozik, mint a magyar hai-
kuban, hanem gyakran két-három különbözô mora ismétlôdik felváltva, a változa-
tosság és azonosság izgalmas érzetét keltve.

A hangsúly minden sorban az elsô és az ötödik szótagon van. A vers kényes
egyensúlyát az elsô két sor és a harmadik ellentéte adja meg. Kép és hang, moz-
gás és mozdulatlanság, csönd és zaj ellentétei feszülnek a haiku két pillére között.
S a pillanatnyi mozgás után még jobban érzékelhetjük az idôtlen nyugalmat, az ál -
landóságot. Ezért van az is, hogy a japán haikuban ige alig fordul elô, sokkal in -
kább fônévi szókapcsolatok jellemzik.

A japán eredetire érvényes még az is, hogy nem szereti az áthajlást, ellentétben
a magyar változattal. Hogy ne legyen enjambement a versben, a japán haikuban
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ha sítószót alkalmaznak a költôk a sorok végén. A hasítószó elválasztja egymástól
az egymás után következô sorokat, mintegy lélegzetnyi szünetet hozva létre. A ha -
sí tószó általában valamilyen sóhaj, ami a magyar indulatszóhoz hasonló jelentéssel
bír, ugyanakkor a magyarban az indulatszó a sor elején fordul elô, a japánban el -
lenkezôleg, a sor végén. Ezeket általában az „ó, ah, jaj” szavakkal fejezik ki a for-
dítók. Gyakran találkozunk a japán haikukban szójátékokkal, azonos alakú, de más
jelentésû szavakkal, és ez az, ami Fodor Ákos haikuiban is sokszor megjelenik. 

A haikura a már említetteken kívül is nagyon sok kötöttség jellemzô. A hason-
latokon, metaforákon, megszemélyesítéseken túl elôfordul benne még a gyakran
használt állandó jelzô is. Ilyen például az azúrkék Nara, amivel Japán elsô fôváro-
sát aposztrofálták a költôk. De sokszor található a haikuban célzás, utalás is. Igen
kedvelt volt az „utamakura”, a neves földrajzi helyek: hegycsú csok, folyók, vízesé-
sek, tavak, városok neveinek szerepeltetése a versben. Olyan he lyekrôl írt a költô,
ahol már sokan megfordultak, mint például a Fudzsi-hegy, így a vers olvasójában
az ismert hely iránti érzelmek kellemes hangulatot ébresztettek. 

A 20. századi modern haikuban megszûnnek az évszakszók, s ettôl kezdve bár-
milyen téma felvetôdhetett a versben. A tizenhét szótag hol tágnak, hol szûknek
bi zonyul, így ez a kötöttség is feloldódik, még ahhoz sem ragaszkodnak, hogy az
elsô és az utolsó sor rövidebb, a középsô hosszabb legyen. Fodor Ákos haikui a
szótagszám szempontjából a klasszikus haikuformát követik, viszont tematikájuk-
ban már a modern haiku sajátosságait idézik. Természetesen az ô haikui az emlí-
tetteken kívül sok új sajátosságot is hoztak a mûformába. Ezek közül kiemelhetjük
a cím használatát: a címek organikusan a vershez tartoznak. A japán haikunak
nincs címe. Az európai emberek gondolkodására jellemzô, hogy a dolgokat cso -
portosítják, majd elnevezik, címkékkel látják el ôket. A keleti gondolkodás nem
analizál, hanem mindent egészében vizsgál, vagyis inkább szintetizál. A legtöbb
ma gyar vers cím nélkül szinte elképzelhetetlen. Fodor Ákos haikuinál a címek kü -
lönösen fontosak, mert általában nem a téma megnevezésére szolgálnak, hanem
ívet alkotnak a költeménnyel, s bizonyos esetekben a címet fejti ki bôvebben a
vers. A szerzô maga így ír a formáról: „A haiku kettôt tesz költôvé – amint a szere-
lem kettôt szeretôvé.” Ezzel a gondolattal Basó állítását igazolja, aki szerint a ha -
rang kongása után fülünkben még hosszan zúg a hang: ugyanígy a vers elolvasása
után is valamilyen hangnak még tovább kell visszhangoznia az olvasóban. Az
alkotás tehát a költôtôl függetlenül kel életre. 

Macuo Basó haikui Fodor Ákos fordításában

Basó haikuit többen is lefordították magyarra. Az elsô kisebb antológia 1907-ben
je lent meg Nyeviczkey Zoltán (1887–1940) jogász, fôtanácsos átültetésében. A sort
többen követték, de Kosztolányi Dezsô (1885–1936) volt az, aki fordításaival nép -
sze rûvé tette a mûfajt. 1931-ben megjelent Kínai és japán versek címû kötete egy -
csa pásra ismertté tette a haikut, ami érdekes módon nem keletrôl, hanem nyugat-
ról, az angol, a francia impresszionista költôk közvetítésével került hazánkba. A je -
les mûfordítók közül meg kell említenünk Faludy György (1910–2006) nevét, aki
fordítás helyett inkább utánköltések nyomán népszerûsítette a japán költôk haiku-
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it. Tandori Dezsô (1938–2019) munkái már a modern mûfordítási elvek alapján ké -
szültek. A Japán haiku versnaptár (1980) címû kötetben nemcsak Basótól, hanem
más klasszikus haikuköltôk verseibôl is fordított.

Fodor Ákos Basó-kötetében a klasszikus haikukra jellemzô elrendezést találjuk.
A klasszikus haikukat évszakok szerint szokták csoportosítani. Ám a japán haikuk
esetében a négy évszakon kívül szerepel (igaz, a többinél ritkábban) egy ötödik is,
az újév. Ez nemcsak azért van, mert a japánoknál az újév a legnagyobb ünnep,
hanem mert nem kedvelik a négyes számot. A négy szó ugyanis a japán nyelvben
hangzásban a halál jelentésû „si” szóval egyezik meg. A buddhista vallásban ráa-
dásul az ötös szám kitüntetett: öt fontos szervünk van, öt elembôl épül fel vilá-
gunk stb. Egy másik példa: az évszakokhoz hasonlóan a négy égtáj mellett megje-
lenik egy ötödik is, a középsô égtáj. Fodor Ákos – Racskó Ferenc nyersfordításai-
ból íródott – haikukötetében tehát a klasszikus japán felosztást követi. Mi jellemzi
ezeket a fordításokat? A kérdés megválaszolásához érdemes néhány fordítását
össze vetnünk más magyar fordítók átültetéseivel.

Juku haru ja tori naki uo no me va namida
„Tavasz-sirató / madárdal szól: a halak / szeme is könnyes…!” (Fodor Ákos fordítása)
„Távozó tavasz. / Ó, madarak jajszava, / könny halak szemén.” (Tandori Dezsô
for dítása)

A két fordítás sikeresnek mondható, törekszik lexikai szempontból a pontos meg-
feleltetésre, formailag pedig ragaszkodik az eredetiben szereplô formális szabá-
lyok betartásához. Az eredeti mû elsô sora a távozó tavaszt jelenti. Az elsô sor vé -
gén szerepel a „ja” hasítószó, amelyet Tandori a második sor elején ad vissza az
„ó” indulatszóval, Fodor Ákos ellenben mellôzi a hasítószót. A második sorban Ba -
só az éneklô madarakról ír, ám a „naki” kifejezés egyszerre jelenti a dalolást és a
sírást. Tandorinál „jajszava” van a madaraknak. Fodor Ákos a „madárdal”-t emeli
ki, ugyanakkor az elsô sorban használja a „tavasz-sirató” kifejezést, így próbálja
meg  ôrizni a japán versben szereplô szójátékot.

Fodor alkalmaz áthajlást, ahogy ez esetben Basó is, akinél az enjambement rit-
kán fordul elô: a „halak” szó a második sorban szerepel, míg a „szem” a har -
madikban. A harmadik sorban ott a valóságot kibillentô basói meglepô fordulat: a
halak szeme könnyes. Ezt a leleményt mindkét fordító megôrzi: a vers sugallata
szerint olyannyira fáj a tavasz távozása a halaknak, hogy könnyes a szemük. 

Mindkét fordítás pontos, mégis egészen más hangnemben szólalnak meg. Míg
Fo doré természetesen, a mindennapok szókincsét használja, Tandori szavai ünne-
pélyesek, választékosak. Vajon melyik hangnem áll közelebb az eredetihez? Ma -
cuo Basó az egyik legkiemelkedôbb és korának is leg nép sze rûbb japán költôje,
aki az orszá got járta, hogy az em berekben felkeltse a költészet iránti szeretetet.
Szin te meg  szállottként hitt a vers erejében, abban, hogy nemesebbé teszi az embe-
ri lelket. Gyalogosan vagy ló há ton, hajón vagy csónakon, széles karimájú kalap -
ban, sásból font meg té pett köpenyben vándorolt. A táj szépségeit, a történelmi
em lékeket haikuiban örökítette meg. Basó egyszerû szavakkal, közérthetôen szó-
lal meg, a mindennapi élet szókincsét használja, a hétköznapok egy-egy parányi
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sze letét ragadja meg. Ennek alapján Fodor Ákos fordítását érezzük az eredetihez
kö zelibbnek, az egyszerûség, a tisztaság, a természetesség hangnemét. 

A tavaszi haiku után következzék egy nyári, melynek hat különbözô fordítását
hasonlítjuk össze. Ez a költemény Basó egyik leghíresebb haikuja, sok mûfordító
érezte kötelességének, hogy átültesse magyarra:
��������������
Sizukasza ja iva ni simiiru szemi no koe
„Nyár-alkony csöndjén / még sziklát is átfúr a / kabóca-lárma” (Fodor Ákos fordítása)

Kosztolányi fordítása a 20. század elsô harmadában készült, amikor még nem az
eredeti nyelvben szereplô versformát igyekeztek rekonstruálni. A lefordított vers-
nek a magyar formákhoz kellett igazodnia, és a szótagszám sem volt szigorú köve-
telmény. Mégis, Kosztolányi fordítása megteremti az eredeti haikuban szereplô
hangulatot:

Csönd

Nyugalmas, csöndes est…
Csupán a tücskök vad zenéje harsog,
hogy szirteket repeszt. 

Rácz István fordítása 1988-ban jelent meg, a japán versformához igazodva ültette át
az eredeti haikut: „Forró néma nap. / Csak a sziklák közül zeng / tücsökcirpelés.”

Faludy György kicsit felerôsíti az eredeti vers hangnemét: sorvégi rímet is alkal-
maz, és nem tartja be a klasszikus haikura jellemzô szótagszámot. Viszont az ere-
detiben szereplô hangzást ragyogóan adja vissza: „Vad tücskök muzsikálnak. /
Megrepesztik a sziklát. / Átfúrják fülcimpámat.” 

Tandori Dezsô fordítása már ragaszkodik az eredeti versformához: „Milyen nagy a
csend. / Sziklákba beivódó / kabóca-zengés.” 

Végül saját fordításomat azért közlöm, mert ez a haiku szerepel Basó híres verses
útinaplójában, az Észak ösvényein címû mûben, amelyet – mielôtt lefordítottam
vol na – Basó nyomdokain haladva magam is végigjártam. E haiku helyszíne egy
magas hegy, Jamadera, ahol nagyon sok a kabóca, a fák törzsét nem is látni, mert
beborítják a szárnyukkal zenélô rovarok. Zúgó-búgó muzsikájuktól alig lehet alud-
ni: „Ó, mily nyugalom! / Kôsziklán is áthatol / a kabócaszó!”

A haiku elsô sora a „sizukasza” szóval kezdôdik, amelynek több jelentése is van, s
ez volt megtévesztô a fordítók számára: jelent csöndet és nyugalmat is. Faludy
egy szerûen mellôzi a szó átültetését, míg Rácz István „néma nap”-ról beszél. Tan -
dori fordítása ellentmond a valóságos jelentésnek: „Milyen nagy a csend”. Két
költô érzi itt igazán a haiku lényegét: Kosztolányi és Fodor Ákos, akik a haikuban
szereplô ellentétet ragadják meg, a nyáresti nyugalmat állítják szembe a kabócák

50



lár májával. A versben szereplô rovar neve több fordítónál „tücsök”-ként szerepel,
köszönhetôen annak, hogy a kabóca régebben nem volt honos Magyarországon.
Csupán Fodor Ákos, Tandori és a saját fordításomban szerepel a „kabóca”. Ennek
oka az is lehet, hogy Kosztolányi, Rácz István és Faludy György a verset közvetítô
nyel ven keresztül, angolból vagy franciából fordította, míg Fodor Ákos és Tandori
nyersfordításból dolgozott, én pedig japán nyelvbôl dolgoztam. Ebben a haikuban
nagyon fontos a vers hangzóssága, ami a kabócák zúgását utánozza. Basó költe-
ményében öt sziszegô hang szerepel, a mûfordító feladata pedig az, hogy ezt a
hang zást is visszaadja. Az eredeti versben az s, sz, z hangokból 5 szerepel: a ma -
gyar fordításokban Fodor Ákosnál 1, Kosztolányi Dezsônél 7, Rácz Istvánnál 2,
Tan dori Dezsônél 3, saját fordításomban pedig 2.

Az átültetések keletkezéstörténetét tekintve elmondhatjuk, hogy a mûfordítá -
sok esetében is vannak divatjelenségek: Kosztolányi a 20-as, 30-as évek fordulóján
sokkal inkább az eredeti hangulat megteremtésére törekedett, az eredeti formai
jegyeit figyelmen kívül hagyva. A 21. században a fordítók már egyre inkább a for-
rásszöveg megközelítését tekintik elsôdleges célnak, a hangulat megragadásával
már nem annyira törôdnek, pedig az eredeti vers ihletettségét is fontos megôrizni.
Jó, hogy ennyi fordítás készült ebbôl a gyönyörû haikuból, mert mindenki választ-
hat magának ízlése szerint valót.

Most pedig egy ôszi haiku és átiratai kerülnek elôtérbe:

Isijama no isi jori sirosi aki no kaze 
„Mészkô templomdomb / fehérénél sápadtabb / most az ôsz szele” (Fodor Ákos
for dítása)
„Köveinél is / fehérebb a Kô Hegy: / fúj az ôszi szél.” (Tandori Dezsô fordítása)
„Még fehérebb a / Kôhegy köveinél / az ôszi szél.” (Vihar Judit fordítása)

Basó az iszonyatos ôszi szelet szeretné bemutatni ebben a versében. Az eredeti
haikuban kétszer is szerepel az „isi”, a „kô” szó. Fodor Ákos esetében a „mészkô
templomdomb” valószínûleg a rontott nyersfordítás miatt szerepel hibásan. Min -
den  esetre a költemény által kifejezett tartalom és az ebbôl adódó érzések gyö nyö -
rû  en visszatükrözôdnek a fordításban: a „fehérnél sápadtabb” kifejezés remekül ér -
zé kelteti az eredeti hangulatot. Tandori figyel a japán változatban elôforduló „kô”
szó ismétlésére, saját fordításom viszont az alliterációt követi: „Kôhegy köveinél”.
Mindhárom változat szépen tükrözi az utolsó sorban szereplô csattanót: az ôszi
szél teszi mindennél fehérebbé a Kôhegyet. 

Végül egy téli haikut is mutassunk be az eredetiben és néhány magyar fordí tás ban:
������������

Kame varuru joru no kóri no nezame kana 
„Korsómat a fagy / keze repesztgeti az / álmatlan éjben.” (Fodor Ákos fordítása)
„Az agyagedény / reped: éjszaka jege, / ó, felriadás.” (Tandori Dezsô fordítása)
„Vizeskorsómat / szétpattintotta a fagy: / felébredtem rá.” (Rácz István fordítása)

Fodor Ákos és Rácz István helyesen fordítja korsónak az eredetiben szereplô vi -
zesedényt. Viszont a japán változatban az szerepel, hogy az éji fagy jege roppant-
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ja szét ezt a korsót, és erre a robbanásszerû hangra ébred a költô. Fodor Ákosnál
a megszemélyesítés szép, de a gyakorító igealak, a „repesztgeti” nem felel meg az
eredetinek. Ez az alapszituációt is módosítja, hiszen a költô itt a repedô korsó
hosszasan hallatszódó hangja miatt nem tud aludni. A másik két fordításban a „re -
ped” vagy a „szétpattintotta” mozzanatos igealak jól tükrözi a pillanatnyi történést.
Ba só a természet erejét hangoztatja, azt, hogy álmából felveri a különös zaj, ami-
kor a korsó eltörik. A haiku csattanóját a Tandori-fordítás látszik pontosan visszaad-
ni, mert az utolsó sor eredetijében Basó a felébredést emeli ki, és a költemény vé -
gére egy hasítószót is ír: „kana”, melyet Tandori a sorkezdô „ó” indulatszóval ad
vissza. Az eredeti haiku végén található hasítószó a nagy meglepetésre utal Ba só nál. 

A haiku rohanó korunk jellegzetes mûfaja, sokan olvassák és sokan mûvelik is.
Fodor Ákos haikui és haikufordításai különösen fontosak a mûfaj, de általában a
köl tészet kedvelôi körében. Az egybevetett fordításokkal kapcsolatban megjegyez-
hetjük, hogy nagyon lényeges a költôi ihletettség, amit az elsôrangú fordítók kié-
reznek az eredeti versbôl. A nyersfordításból történô átültetésnél a szerzônek vi -
gyázni kell a nagyon pontos fogalmazásra, nehogy a mûfordító félreértse a nyers-
fordítás szavait. Ha közvetítô nyelvbôl fordítunk, akkor is sok hibalehetôség adód-
hat, ami a fordítás értékét rontja. 

Valójában elmondhatjuk, hogy verset fordítani igen nehéz feladat, lényegében
az eredeti mû rekonstruálhatatlan, de mégis arra kell törekednünk, hogy minél
szebb for  dításokkal, minél több idegennyelvû költeménnyel gazdagítsuk az igen
magas színvonalú, de mindmáig nem eléggé megbecsült magyar mûfordítás-iro-
dalmat. Fo dor Ákos haikufordításaiból megismerhetjük és megszerethetjük Basó
haikuinak világát, amely visszaadja a természet szépségét a maga pillanatnyi,
ugyan akkor örök érvényû valóságában.
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