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ELŐSZÓ 
 

 

A Tojama–Debrecen Művészeti Cserekapcsolat  
Baráti Szövetség 1984 óta működik. Az elmúlt 35 évben 

mintegy kétszáz cserekapcsolati eseményt szervezett, 
 közel három és fél ezer résztvevővel – Japánban  

és Magyarországon (elsősorban Debrecenben és Hajdú-
Bihar megyében). A szövetség ezen kívül szintén mintegy 

kétszáz japán témájú összművészeti programot 
 (koncertet, színházi előadást, kiállítást) rendezett.    

 

A magyar-japán diplomáciai kapcsolatok felvételének  
150 éves jubileuma tiszteletére 2019 tavaszán a szövetség 

japán-magyar (Tojama–Debrecen) évfordulós haikuíró  
versenyt hirdetett. A művek beküldésének határideje  

június vége volt. A pályázatra igen sok értékes munka  
érkezett, a japán-szakértőkből és irodalmárokból álló  

zsűri ezekből 150 haikut válogatott ki. A legjobb haikuk 
angol és japán nyelvre fordítva érkeznek meg Tojama  

városába – az ottani publikálás végett. Haiku- 
válogatás hangzik el augusztus 18-án Debrecenben, 
 Máthé András fotókiállításának megnyitóján, majd  
Derecskén, Hajdúnánáson és Hajdúböszörményben.   

A Japánban készült haikuk válogatása magyar nyelven  
jelenik meg – a Néző Pont folyóirat őszi számában  
(a lap fennállásának másfél évtizede alatt kiemelt  

figyelmet szentelt a haiku műfajának). 
A japán és magyar haikuk november 3-án, a Japán Kultúra 

Napján értő tolmácsolásban hangzanak el Debrecenben.  
 

Itt közölt válogatásunk végén – a 150 haikun túl – 
egy „toldalékrész” is szerepel, amely azonban  

nem képezi a pályázati anyag részét.   
 

Pinczés István DLA és Vitéz Ferenc PhD 
szerkesztők   
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150 haiku 
 
 

 
 
 
PÉNTEK IMRE 
 

Haiku-virágzás 
 
Jaj, ne abajgass, 
már öcsém sírján kinő 
az évelő gaz. 
 
Levelet írnék, 
kihull a toll kezemből: 
éget a távol. 
 
Rongyba takarnak 
a mázsás kedvderítők, 
udvari szolgák. 
 
Gyere, te szajha, 
csiklándozz övön alul, 
segíts, felejtés! 
 
Nyári felhők a 
távol peremre úsznak, 
vihar nem lesz ma. 
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PETZ GYÖRGY 
 

Nem a Hold, mégsem,  
a Fudzsi fölött látszik 
a várakozás.  
 
Cseresznyevirág, 
sziromlevél az élet – 
messzire fújják. 
 
Hullám és pára. 
Milyen könnyű a világ! 
Föld, tenger, rengés. 
 
Elkezded, vége 
lesz, vagy örökre beléd 
szorul, ami van. 
 
 

SZÖLLŐSI BERNADETT 
 

Fürtjét sirató 
szőlőszem mazsolává 
zokogja magát. 
 
Úgy feszül bennem 
a hiányod, mint festő 
előtt a vászon. 
 
Felveszem ruhám, 
te lebámulod rólam: 
kezdhetem újra. 
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DOBAY KATALIN 
 

Szöszlabdacsokkal 
játszik a hajnali szél. 
Nyárinvázió. 
 
Madarat mímel, 
fészket épít egy foszlott 
műanyagdarab. 
 
Oromra értél, 
válladon könnyű a teher.  
Közel az Isten.  

 
 
FURJÁN RITA 
 

Szögre lógatod 
hitedet, és még várod 
az üdvözülést?  
 
Csobogó patak 
a lélek, ha társra lel. 
Másként kiapad.  
 
Leült mellém a 
bánat, és megkérdezte: 
„Ismerjük egymást?”  
 
Hiába jutsz fel 
minden csúcsra, ha senki  
nem mászik veled.  
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SZÉMAN RICHÁRD 
 

Az éj mély fiók: 
üveggolyók, angyalok – 
aranyló por száll 
 
Alkonyi Hold jön: 
tört mandulavirág-fény 
tó tükrén bíbor. 
 
Pörög a világ. 
Holdas kövek – jázminok  
illata száll fel. 
 
Rozmaring illat; 
kabócák csörgőt ráznak;  
kő kocog kőhöz. 
 
Időre idő 
borul – a pilleszárnyat 
kavicsok őrzik. 

 
 
BALLA ZOLTÁN 
 

A mosoly arany – 
osztogasd mindenkinek. 
Nyomban gazdagodsz. 
 
Elmém nagy utas 
a végtelen világban. 
Testem toporog. 
 



 
6 

 

Kéklő Balaton. 
Barnuló női combok. 
Imádom őket. 
 
Hajam zúzmarás. 
Aszúbor örvendeztet. 
Hóban hempergek. 
 
Szívem bizsereg. 
Versbe csókolom ajkad. 
Ringass álomba. 

 
 
FLÓRIÁN RÓBERT SZABOLCS 
 

Ötölő 
 

Felkelő 
Napvilág árad, 
bőség harcosa repül 
vadlúd szívével. 

 
Sugárzás 

Gombafelhő nő, 
keselyű isteni szél, 
hasfelmetsző Föld. 

 
Sámántánc 

Tizenegy ujjbegy 
dobol, veri ritmusát 
kékibolyákon. 
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Jelképes 
Székelykapukon 
császárszínű tarajos, 
aranykor madár. 

 
Évszakos 

Csillagos égbolt 
magvas agyagtábláin 
zümmögő illat. 

 
 
K. A. HIKARI 
 

Szerelmünk, mint a 
hullócsillagok tánca: 
pillanatnyi jel. 
 
Azért van ősz, hogy 
elhiggyük, a halál is 
lehet gyönyörű. 
 
Legyél pillangó! 
Ne gondolj hernyó-létre, 
csak repülj tova. 
 
Mi lesz a hóból, 
ha elolvad? – Tavasz lesz 
belőle, kedves. 
 
Nem csak „vendégként” 
kopogtatok szíveden. 
Ott lakni vágyom.
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KATONA GÁBOR 
 

Összetört testen, 
ébredező lelken át, 
lelt Lótuszvirág. 
 
Szememben arcod 
ég, a felkelő napban 
megmosakodnék. 
 
Gondolat elszáll, 
egy röpke pillanatban 
megleled magad. 

 
 
SISKA PÉTER 
 

Hiátus 
Hideg, égi hely. 
Madarak vesztegelnek 
két Teremtés közt. 

 
Kör 

Pléhkrisztus. Felhők. 
Országút eső után. 
Megpihenünk majd. 

 
Föld 

Otthonmeleg test. 
Ez a világ csak álom – 
bevetetlen ágy. 
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Irtás 
A legkisebb fák 
rémülete csírázik 
a légmélyebben. 

 
Hűség 

Veled. Nélkülem. 
Valaki más csöndje ez. 
Tűz a nap. Fázom. 

 
 
ZSATKOVICS EDIT 
 

Japán témákra 
 

bambuszerdőben 
buja bolond nyár készül 
vízgyermek fogan 
 
tilos vágynom rád 
tűzvarázs szamurájom  
játéknő lettem 
 
hina babácskák 
angyalka lányainktól 
űzzetek gonoszt 
 
ki nem sírt könnyek 
csordulnak szakémba – lásd 
másé nem leszek 
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TÖRÖK NATASA 
 
 

A tónál 
Rózsa kinyílik, 
táncot járnak a hattyúk, 
a tó hullámzik. 

 
Titkok 

Szívemben ezer 
kamra, zug és terem; 
egy mégis zárva. 

 
Kettősséged 

Fellélegeztem. 
Leszálltál mellkasomról. 
Elnyom hiányod. 

 
Káosz  

Összetört minden: 
a tányér, a csontom és 
a gyenge szívem. 

 
 
NAGY KAROLIN 
 

Alma? – Elfogyott. 
Pedig csak azt szeretem. 
Na, jó. Legyen meggy. 
 
Siessünk, kedves! 
Zár az okmányiroda, 
s vár ránk a tenger! 
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Elkéstem. Érzem, 
nem akarom eléggé. 
Pedig szeretem. 
 
Kavarog a szél. 
Megnyitom a tűzcsapot. 
Táncot jár a víz. 
 
Messzi csaláncsúcs! 
Hogy csodállak én téged! – 
csacsog a csiga. 

 
 
FRIEDLER MAGDOLNA 
 
 

Predesztináció 
Mocsári, barna, 
kecskebéka. Mindegy már 
a gólyacsőrben... 

 
Az utca porában 

Lepkeszárnyam még 
ételt és garast koldul. 
Lelkem holt báb már. 

 
Igeidők 

Volt, van, lesz talán… 
A bánat csak jelent lát: 
örök karcolat. 
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Idill 
Cseresznyevirág 
körül döng csalókán a 
mézédes való. 

 
Csendélet-len 

Lendül a béka. 
Sima tónak víztükre 
szilánkokra hull. 

 
 
HORVÁTH-TÓTH ÉVA  
 

ajkam ajkadon 
csókot feled emlékként 
lágy sóhajok közt 
 
zárd rám ajtódat 
de hagyj rajta egy rést hogy 
lássak még reményt 
 
morajló ménes 
habzó hátán nyerítve 
vágtat a napfény 
 
száraz avarban 
ajkunkról párás kéj száll 
– sóhajt az erdő 
 
pocsolyában Hold 
fénye reszket aláhullt 
levél neszétől 
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SELMECZI PÉTER 
 

Lágy tavaszi szél, 
csónakká vedlett hajóm 
talán révbe ér. 
 
Némák a holtak – 
hantjaikon vöröslő 
pipacsok sírnak. 
 
Lágy fényben úszók, 
nárciszok – börtönre néz 
most az ablakom. 

 
 
BARTA VIOLA 
 

Tavi haikuk 
 
 
Tó teli tükrén 
fodrozza arcom a víz. 
Miért e ráncok? 
 
Alámerülten 
érik bennem, kering a 
halak nyugalma. 
 
Ilyen mély csendet 
egy kavics-csobbanással 
megzavarni bűn? 
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Hamvas arcomon 
égő medreket oltott 
a hullámverés. 
 
Úgy nézlek, tavam, 
mint aki tudja, egyszer 
már beléd fulladt. 

 
 
FEJÉR TAMÁS 

 
Téged szeretve 
ülök majd őrt könnyeken 
szemed romjain 

 
Benned születtem: 
örökbefont otthonom 
szemed világa. 
 
Vérrel színeznek 
levágott uszonyaim 
fakó vizeket. 
 
Hagyj láncra verve 
sötét ólamban, gazdám – 
innom se adjál! 
 
Egyszer majd kikel 
a virág, mit lelkembe 
lelked ültetett. 
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GARAMSZEGI IRCSI 
 
Mélysége csábít – 
a Nap, a Hold, csillagok; 
víztükrén csillan... 
 
Tavaszi szellő, 
fenyők ága táncra kér – 
halld meg dallamát! 
 
Aranyló napfény, 
ezüst hold esőcseppje: 
szerelmet szőnek. 
 
Pipacs bábjából 
gyűrött szirmait bontja – 
piros kimonó. 

 
 
TAKÁCS ERZSÉBET ILDIKÓ 
 

Álmom repített 
hozzád, hajnal talált rám 
– szárnyaszegetten. 

 
Verejték gyöngyöz, 
bőrömön szeplőket hagy: 
tenger sós ízét. 

 
Fekete tusrajz, 
életem színezd át rét 
virágaival. 
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Rebbenő idő 
visszafelé kezdett el  
szállni – felettünk. 

 
Illat árulja 
sziromkehelyből mézét – 
betérek hozzá. 

 
 
MAÁK CECÍLIA 
 

Haiku-montázs a Tavaszi versekből 
 

(…)  
fényre vágysz. holnap 
vasakarattal váltod 
meg a világot. 
 
(…)  
székely fenyvesek 
suttogása tüdőmben 
lélegző virág. 
 
(…)  
orgonaillat 
borzolja szét arcodon 
a lila tavaszt. 
 
(…)   
dúdolásodra 
madarak feleselnek 
cserfes énekkel. 
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CIPRUS C.   
 

Álomlista 
 

(I.)  
Messzire mennék: 
nem ismerne rám csak egy 
bogár a porban. 
 
(II.)  
Sárga csizmámban 
rózsalugast metszenék, 
szellőn hintáznék. 
 
(III.)  
Keskeny utcákon 
csillagokat halásznék 
tágas ölembe. 
 

 
BUDAI PÁLMA 
 

Esti tükörben 
a szem mosollyá szűkül. 
Nevet a holnap. 
 
Bodzaillat leng. 
A fényben szöszmösz csillan. 
Kacagó szempár. 
 
Bókoló zöld fák. 
Porszemek szenvedélyes 
tánca. Csepereg. 
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Tapsoló cseppek. 
Serdülő szél fosztogat. 
Szédül a fenyves. 
 
Sóhajtó lombok. 
Röpke nyári zuhatag. 
Titkot suttognak. 

 
 
BÁRSONY LEHEL 
 

Lánc 
 
Olyan nagy a csönd, 
mikor a bogarak is 
aludni térnek. 
 
Aludni térnek 
a vadlibák. Az eget 
sóhaj motozza. 
 
Sóhaj motozza 
a fáradt őszi holdat: 
Jó lesz-e ágynak? 
 
Jó lesz-e ágynak 
a szívem? – Mondd, nem rettegsz 
az álmaimtól? 
 
Az álmaimtól 
a reggelig oly hosszú 
az út. És a csönd.   
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MOLNÁR G. KRISZTINA 
 

Átutazó volt. 
Zöld lódenben kikelet. 
Hósapkát öltött. 
 
Az Életfa út. 
Gyökértől – az oromig, 
három Én között. 
 
Felhők szekerén 
szivárvány süvölvények 
szélbe szórt nyoma 

 
 
PETHŐ BERNADETT 
 

Száraz falevél 
táncol az őszi szélben – 
utolsó tangó. 
 
Kitavaszodott – 
zöld ágra vergődött hát 
a tél is végre. 
 
Nem vagy egyedül – 
a nehézségeiden  
majd átszeretlek. 
 
A Nap esténként 
mindig életét adja 
a csillagokért. 
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KOCZKA FERENC 
 

Szerelmes lettem 
önmagam árnyékába. 
Egyedül vagyok. 

 
Szívem egy vászon. 
Széttépte már az élet. 
Boldog vagyok. 
 
Megöregedtem, 
de a fiatal lelkem 
görbebottal jár. 
 
Várom az esőt: 
kivirágozzon szívem, 
szomorú lelkem. 

 
 
KENÉZI SÁNDOR 
 

Két haiku 
 

(1.) 
A vándoroknak 
meg kellene tanulni 
otthonra lelni. 
 
(2.) 
A négy fal között 
soha nem ismered meg 
a távolságot. 
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Haiku-triptichon 
 

Angyal voltam én. 
Szárnyaimat Ikarosz 
vitte magával. 
 
Csillagkoronánk 
ragyog az éjszakában. 
Egy szívet keres. 
 
Üres a kereszt. 
Hajnalra üres a sír. 
Félelem – s remény. 

 
 
BOGNÁR KÁROLY FÉLIX 
 

Nyárból az őszbe 
 

(…) 
Kalászok tánca. 
Egy kérész pillanatra  
mindent elfeledsz. 
 
Kánikula van. 
Lángolnak a kék hegyek, 
te mégis vacogsz. 
 
Öreg fa törzsén 
hangyák araszolgatnak. 
Fölöttük nyár leng. 
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Falevelek közt 
keresed a múltadat. 
Zörren az avar. 
 
Egy csiga moccan. 
A nyálkás őszi fényben 
szomorú leszel. 
(…) 

 
 
ANDICS ÁRPÁD 
 

Vörös krizantém. 
Dérrel dacol a télben 
a forrófejű. 
 
Ablak-jégvirág. 
Fák virág-ujjongása. 
Csillagvirág-csend. 
 
Gazdagon fizet 
sárga virágaival 
az aranyeső! 
 
Égboltzendülés. 
Csendes csermelycsobbanás. 
Hangkártya csere. 
 
Piros tűsarkú 
cipő – és fekete haj. 
Amúgy meztelen. 
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KIRKOSA ANDREA 
 

Napfogyatkozást 
figyelő, dermedt stégre 
zúdul a tenger. 
 
Szárnyát táró sas 
röptét szél is kergeti – 
fészke menedék. 
 
Avartakaró, 
te vén, zizegő, rozsdás 
föld-melengető! 
 
 

SZABÓ TIBOR 
 

Veréb, vadgalamb, 
bimbózó liliomfa – 
és látványmetszés. 
 
Harcot folytatunk. 
De ki van ellenünk? – Ni, 
vesztésre állunk. 
 
Gyerek könyv nélkül. 
Bábszínház bábok nélkül. 
Étel só nélkül. 
 
Kánikula, jaj! 
Pihennek a haikuk. 
Be az árnyékba! 
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DARABÁN ENIKŐ 
 
 

Analóg 
Fák gyökere föld, 
fény az égen a lombja, 
s emberi  törzsek. 

 
Üzenet 

Hagyj jelet nekik, 
vésd az olvadó földbe: 
nem csak a nyár van. 

 
Melegség 

Kendő a vállon 
őszi éj, tovaszálló – 
bekötöm lágyan. 

 
Nyaram 

Hallom az ízed. 
Dallama sárga idő: 
nap ragyogása. 

 
Mikor az imákat 

összeporozza 
a hétköznap közönye, 
Isten kimossa. 
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VERSZECZKY LAURA 
 

Három emlék 
A megtalált gyermekkor ciklusból 
 
 

(1.)  
A tejes bögre 
illatától mámoros  
minden reggelem. 
 
(2.)  
Cseresznyét loptunk. 
A szomszéd fája magas 
volt, mint az Idő. 
 
(3.) 
Fölásít a rét. 
Emlékszem rá, hogy tücsök 
voltam a fűben. 
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Toldalék 
 
 

 
 
 
ZSATKOVICS EDIT 
 

Tükör-haiku 
 

samiszen húrok 
s pillangókisasszonyok 

ÉDES ÉNEKE 
hallik a teaházból 
eső dobol a tetőn 

 
 
 
ANDICS ÁRPÁD 
 

Ars poetica 
  

1. 
Haiku vagyok. 
Látszat és meglepetés. 
Toll hegyén szikra. 

 
2. 
„A kezem-lábam 
összetöröm”, hogy írjak 
egy jó HAIKUT! 
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FÁBIÁN KRISZTA 
 
 

*** 
„Ne felelj meg a bolondnak az ő bolondsága 
szerint, hogy ne légy te is ő hozzá hasonlatos." 

(Példabeszédek 26:4) 
 

Bolonddá válik, 
ki igaz cinkosságot 
bolonddal vállal. 

 
*** 
„A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem 
irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fu-
valkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem 
keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, 
nem rója fel a gonoszt, Nem örül a hamis-
ságnak, de együtt örül az igazsággal." 

(Korinthusbeliekhez írt I. levél 13.) 
 

Alázatos, nem 
számító; ami számít: 
igaz – szeretet. 

 
*** 
„Minden időben szeret, a ki igaz barát, és test-
vérül születik a nyomorúság idejére.”  

(Példabeszédek 17:17) 
 

Pompában könnyű 
barátnak lenni, bajban 
csak igaz marad. 



 
28 

 

*** 
„Én viszont azt mondom nektek: ne szállja-
tok szembe a gonosszal, hanem aki megüti 
az arcodat jobb felől, fordítsd felé a másik 
arcodat is." 

(Máté 5:39) 
 

Ha megbántanak, 
társadul megbocsátást, 
ne bosszút fogadj. 

 
 *** 
„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a föl-
dön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és 
ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem 
gyűjtsetek magatoknak kincseket a menny-
ben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem 
emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, 
és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott 
lesz a szíved is." 

(Máté 6:19–21) 
 

Igaz értéket 
szívedben – míg a földön 
csak mű-kincset lelsz. 
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PINCZÉS ISTVÁN  
 

Újrahasznosított szavak 
avagy:  
Recirkulált citátum-fragmentumok 
 
 

[JA] 
mint talált tárgyat 
visszaadja bármikor 
ezért őrzi meg 

 
[WS – PB] 

A színház: játék. 
Néző – játszó – üres tér, 
s tükröt tart legott… 

 
[KF] 

Áldd meg a magyart, 
balsors akit régen tép! 
Megbűnhödte már. 

 
[PS] 

Zöldell a nyárfa! 
Eliramlik az élet 
az ablak előtt… 

 
[PMcC] 

Múlnak az évek… 
Szülinapi köszöntés: 
hatvannégy vagyok! 
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VITÉZ FERENC 
 
 

A költő Weöres Sándort olvas, és közben arra 
gondol, hogy mindenben van valami jóság 

 
Ha virág leszek: 
ázott szirmaim közt is 
rejteket találsz. 

 
 

*** 
Arról, hogy a vándor fölnéz a holdra, és akkor 
eszébe jutnak a szerelmei – akikkel soha nem  
találkozott  
 

Minden telihold 
csupa hiány, csupa csönd. 
De megyek tovább. 

 
 
*** 
A költő Szindbád szerepébe képzelné magát,  
de nem tudja 

 
Nem voltam hajós. 
Nem voltam mesélő sem. 
A mese vagyok.  
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*** 
Arról, hogy az ember egy helyben maradna,  
mégsem teheti, mert érzi a felelősséget  

 
Csak azért megyek  
veled messzi útra, mert 
vigyáznom kell rád. 

 

 
*** 
Arról, hogy a dolgok néha elkerülik egymást  
– és az emberek is 

 
Két egyenes közt 
legrövidebb út a fény. 
De most sötét van. 

 
 

*** 
A költő egy haikuval többet írt, de a szerkesztő 
engedékeny, mert ő is ugyanazt érzi…  

 
Átaludtam már 
telet, tavaszt, nyárt, az őszt. 
Kell egy új évszak. 
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