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A haiku a ja pán köl té szet ta lán leg ked vel tebb vers for má ja. Bár gyak ran több sor ban 
ír ják (a nyu ga ti gya kor lat for mai meg fon to lás ból rend sze rint ezt kö ve ti), va ló já ban 
min dig egy so ros, 5–7–5 szó tag szá mú rö vid vers. Cse kély ter je del mé nek oka ab ban az 
esz mény ben ke re sen dõ, amely sze rint a vi lág dol ga i hoz ha son ló an az em be ri ér ze lem is 
egy tö ké le tes, lát ha tat lan és foly to nos tel jes ség ré sze, amely nek lé nye gét a köl té sze ten 
be lül csu pán né hány szó val le het ér zék le te sen ki fe jez ni. Ez az esz mény meg ta lál ha tó a 
ja pán mû vé szet min den te rü le tén, akár ké pi, akár iro dal mi meg fo gal ma zás ról le gyen is 
szó. A több nyi re szi go rú an vett sza bá lyok el le né re is meg fi gyel he tõ a mû faj ok ös  sze fo-
nó dá sa: nyil ván va ló pél dá ul az ös  sze füg gés egy írott vers ecset vo ná sa i nak de ko ra tív és 
emo ci o ná lis ér té kei, va la mint ak tu á lis tar tal ma kö zött. Az ol va só szá má ra a haiku mint 
„írott kép”, egy tus rajz vi szont „fes tett vers”-ként je le nik meg.

A haiku az egyik leg rö vi debb is mert köl tõi for ma. Ele in te a 16. szá zad ban nép sze-
rû 36, 50 vagy 100 so ros haikai-kompozíciók ré sze volt, ame lyek nek el sõ vers sza ka it 
hokku–nak (nyi tó vers) ne vez ték. A hokku ké sõbb el kü lö nült és a ma is mert haikuvá ala-
kult. Ere de te azon ban jó val ré geb bi idõ kig, a renga-költészet elõt ti, ta lán leg õsibb ja pán
lí rai for má ig, a vaka-versig ve zet he tõ vis  sza. A 712-ben ös  sze ál lí tott Kodzsiki c. gyûj-
te mény ben a leg több vers nek ugyan még nincs rög zí tett szó tag szá ma, ám a vaka már a 
jel leg ze tes 5–7 szó tag vál tás sal je le nik meg. A ké sõb bi Manjósú idõ szak ból már há rom
jel leg ze tes for ma ma radt fenn: a csó ka (hos  szú vers, 5–7, 5–7, 5–7 szó tag vál tás sal, egy 
vagy több aján ló sza kas  szal), a má ig nép sze rû tanka (5–7–5–7–7 szó tag szám mal), és a 
ket tõ va ri á ci ó já ból szü le tett szedóka. Az arisz tok ra ti kus Heian-korban (794–1185) az 
ud va ri köl té szet min tá já ra in kább csak a 31 szó ta gos tanka volt el fo ga dott.

A 12. szá zad ele jé tõl is mert a renga, amely több tankát köt ös  sze 50 vagy 100 so ros 
vers sé. A so rok, mi köz ben ön ma guk ban, önál ló kom po zí ci ók ként is ér tel mez he tõk, 
tar tal muk ban köz vet le nül az elõt tük lé võk höz kap cso lód nak. A köl té szet mû ve lõi ek ko-
ri ban a rengasi (renga-mester) né ven is mert pa pok vol tak, akik ös  sze jö ve te le i ken kü lön-
bö zõ sé mák alap ján szer kesz tet tek mes ter sé ges sza bá lyo kat. Ez a köl té szet el sõ sor ban az 
esz té ti kai mi nõ sé gek hang sú lyo zás ára kor lá to zó dott, így ha mar el vesz tet te fris ses sé gét 
és ak tu a li tá sát. Bizonyos ér te lem ben még is el mond ha tó, hogy a renga, a tanka fo ko za tos 
ki szo rí tá sá val, elõ ké szí tet te az utat a haikai szá má ra.

A Muromacsi-kor szak (1338–1603) vé gé re Ja pán ban egy sé ges kö zép osz tály ala kult 
ki, amely je len tõs ha tást gya ko rolt a mû vé sze tek re. A dí szí tõ és kéz mû ipa ri al ko tá sok 
a cél sze rû ség és az egy sze rû ség je gyé ben szü let tek, a leg hí re sebb mes te rek az esz té ti-
ku mot a funk ci o na li tás sal össz hang ba hoz va igye kez tek ki elé gí te ni a szám sze rû leg is 
megnövekedett igé nye ket. A men  nyi sé gi nö ve ke dés nem ve ze tett a mi nõ ség ro vá sá ra, 
a leg ki vá lóbb da ra bok a ké sõb bi ko rok ban is min tá ul szol gál tak az al ko tók nak. A ki fe-
je zés, a for ma és az anyag sza bad sá gát hang sú lyoz va igye kez tek sza ba dul ni a ko ráb ban 
elõ írt tech ni kai kor lá to zá sok alól, az ad di gi ak nál jó val ter mé sze te sebb né zõ pont ból 
kö ze lít ve az élet je len sé gei fe lé. Tör tén tek kí sér le tek a ré gi stí lu sok fel ele ve ní té sé re 
is, az iro da lom ban pél dá ul Teitoku Macunaga (1571–1653) pró bál ko zott a renga klasz-
 szi ci zá lá sá val, de ezek csu pán hal vány komp ro mis  szu mo kat ered mé nyez tek. A töb bi 
mû vé szet hez ha son ló an ek kor ra már a köl té szet is az új ten den ci ák ha tá sát tük röz te. A 
Szó in Nisijama (1605–1682) ál tal ala pí tott Danrin is ko la pél dá ul a va ló ság meg fi gye-
lé sé re fek te t te a hang súlyt. Az is ko la re a lis ta stí lu sá ra a haikai sa já tos, oly kor dur va 
és kö zön sé ges hu mo ra volt jel lem zõ, ám az ide cso por to sult köl tõk nek még nem volt 
meg ha tá ro zott fi lo zó fi á juk, így az ál ta luk kép vi selt köl té szet sem le he tett al kal mas az 
élet as pek tu sa i nak ki fe je zé sé re. Az is ko la ve ze tõ je, Szaikaku Ihara (1642–1693) a köl té-
szet tõl fo ko za to san el tá vo lod va a re gény fe lé for dult, lét re hoz va az ukijodzósit, a genre
csa lád re gény egy tí pu sát, amely ben ké sõbb egye dül ál ló hír név re tett szert.

Eb ben az idõ ben tûnt fel egy kü lön le ges te het ség, Macuo Basó (1644–1694), aki 
éle té vel és mun kás sá gá val má ig ha tó táv la to kat nyi tott a ja pán köl té szet ben. Fi a ta lon õ 
is a Danrin-is ko lá hoz tar to zott, ahol már ko rán meg mu tat ko zott ki vá ló sá ga, bár szel le-
mes ver sei még erõ sen tük röz ték mes te re stí lu sát. Az évek so rán azon ban egy re to vább
fej lõ dött a haikai tö ké le te sí té sé ben és a 17. század vé gé re ez a for ma már tel je sen az õ 
be fo lyá sa alá ke rült.

Basó Iga tar to mány ban szü le tett, egy Nara kö ze lé ben le te le pe dett sza mu ráj csa lád-
ban. Igen ko rán, már gyer mek ként haikait kez dett ta nul ni, kö vet ve hû bér ura, Jositada
Tódó pél dá ját, aki hez mé lyen kö tõ dött. Ura ha lá la után, 23 éve sen, má ig ki de rí tet len 
ok ból el hagy ta a szü lõi há zat. Elõbb Kjotóba, majd Edóba ment, ahol csat la ko zott egy 
haikai mes ter-tár sa ság hoz. Ko rai ván dor lá sa i ról több he lyütt is ta lál ha tók uta lá sok, a 
kö vet ke zõ idé zet a Gendzsuan-no-ki (Be szá mo ló a nemlétezõ la kó hely rõl) cí mû írá sá-
ból va ló:
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„Ahogy vis  sza te kin tek az el múlt né hány év re, és el gon dol ko dom bak lö vé se i men, ame-
lye ket per sze sa ját ügyet len sé gem nek kö szön he tek, eszem be jut, hogy hol ma gas ran gú 
hi va tal nok akar tam len ni, hol meg va la me lyik budd his ta ko los tor fa lai kö zé vágy tam, 
mi köz ben egész idõ alatt szél rõl, fel hõk rõl, vi rá gok ról és ma da rak ról szó ló ver sek kel kín-
lód tam. Bi zony, az írás vé gig kí sért küz del mes út ja i mon. Ez lett éle tem leg fõbb lé nye gé vé, 
és bár nem ál lí tom, hogy kü lö nö seb ben te het sé ges vol nék, vé gül még is er re a mû vé szet re 
szán tam el ma gam.”

Basó mû vé sze té nek tel jes ki fe je zé sét a ter mé szet köl té szet ben, va la mint a ter mé szet 
je len sé ge i vel kap cso la tos el mél ke dé se i ben nyer te el. A ke le ti fel fo gás sze rint az em ber
ezen a mó don ké pes le het ar ra, hogy az élet ma ga sabb szint je i re emel ked jék. A haikai 
kon ven ci o ná lis ele mei ná la fi nom hu mor rá és az em be ri gyar ló ság irán ti vég te len meg ér-
tés sé vál tak, köl té sze te idõ vel en nek az élet fi lo zó fi á nak ki fe je zõesz kö ze lett.

A hos  szú pol gár há bo rús idõ sza kot a bé kés épí tés ko ra vál tot ta fel. Basó ko ra, a 
Genroku (1688–1704) bi zo nyos fo kig pol gá ri nak és sza bad gon dol ko dó nak ne vez he-
tõ. A fel emel ke dõ ben lé võ ke res ke dõ kö zép osz tály kö re i ben ki ala ku ló új élet for ma 
gyor san ter jedt. A ke res ke de lem nö vek võ fon tos sá ga mi att anya gi lag és tár sa dal mi lag 
is meg erõ sö dött ré teg olyan, nép sze rû ség ük bõl az óta sem ve szí tõ mû vé sze ti ágak pat-
ró nu sá vá vált, mint a szamiszen ze ne, a kabuki szín ház, az ajacuri báb elõ adá sok, az 
ukijoe (csa lád fes tés, egy faj ta zsá ner kép), va la mint a már em lí tett ukijodzósi re gény és 
a haikai köl té szet. A ja pán kul tu rá lis új já é le dést ek ko ri ban Szaikaku és Basó mel lett
har ma dik ként, a ningjó zsóruri báb elõ adá so kat szé les kör ben el fo ga dott lát vá nyos ság-
gá te võ Mondzaemon Csikamacu (1653–1724) rep re zen tál ta.

Basó vis  sza vo nul tan élt, tá vol a vi lág za já tól, bár al kal man ként azért na gyobb uta-
zá so kat is tett Ja pán te rü le tén. Ezek az utak kap cso lód tak Szaigjó (1118–1190), Szógi
(1421–1502), va la mint a Kamakura és Muromacsi kor (1185–1603) más köl tõ i nek 
út le írá sa i hoz. Uta zá sai a haikai el ter je dé sét szol gál ták. Köl té sze té nek ere de ti sé ge és 
tisz ta sá ga éle te utol só éve i ben szá mos hû sé ges kö ve tõt von zott kö ré, akik rö vi de sen 
az egész or szág ban nép sze rû vé tet ték el mé le tét és stí lu sát. Leg is mer teb bek a „Basó 
Tíz Ta nít vá nya”-ként is em le ge tett Dzsószó, Ecudzsin, Hokusi, Jaha, Kikaku, Kjorai,
Kjoroku, Ranszecu, Sikó és Szampú vol tak. Az or szág ban min de nütt ta nít vá nyok vár ták, 
akik él ve a ked ve zõ al ka lom mal köl tõ ta lál ko zó kat ren dez tek, ame lye ken meg vi tat hat ták 
mû ve i ket. Basó öt nagy uta zást tett, eze ket a kö vet ke zõ nap lók ban je gyez te le: Nozarasi-
kikó (Az út men tén nap szít ta csont ja im, 1685), Kasima-kikó (Uta zás Kasimában, 1687), 
Josino-kikó (Uta zás Josinóban, 1687–88), Szarasina-kikó (Uta zás Szarasinában, 1688), 
és Oku-no-Hoszomicsi (Tá vo li  tar to má nyok szûk ös vé nye in, 1689). Mû vé sze te eb ben 
az idõ szak ban ér te el tel jes érett sé gét. Nap ló i nak cso dá ja az a briliáns el be szé lõ stí lus 
és ele gan cia, ahogy pró zai re me ke it ele gyí ti ver se i vel. Basót jog gal ne ve zik a ter mé szet 
za rán do ká nak is, bár õ az egész élet re úgy te kin tett, mint egy hos  szú za rán dok lat ra a 
ha lál fe lé. El sõ nap ló já ban így ír er rõl:

Tu dom, hûs szél ben
ki szá ra dó, út szé li
csont ku pac le szek.

Uta zá sai ins pi rá ci ó ként ha tot tak köl té sze té re és to vább ér lel ték sze mé lyi sé gét. Az Oku-
no-Hoszomicsi–ben ír ja:

„Szám ta lan õsi dal nok halt meg uta zás köz ben. Men  nyi idõ el telt már, mi ó ta ván dor-
út ra kel tem, mint a fel hõ, amit a szél so dor. (...) Tá vo li tar to má nyok ban ván do rol tam, 
nem gon dol va más ra, mint hogy a dol gok mú lan dó sá gán me di tál jak szün te len. Ha az 
út mel lett ér, hát úgy fo ga dom ha lá lo mat, mint ha az ég ép pen így akar ta vol na.”

Akár kuny hó ja ma gá nyá ban, akár ha zá ja ös vé nye it és út ja it jár va, a hét köz nap ok 
gond jai elõl min dig a ma gány ba me ne kült, le he tõ vé té ve ez ál tal, hogy egész éle tét a ter-
mé szet rõl va ló el mél ke dés nek és az eb ben rej lõ szép ség ke re sé sé nek szen tel je. Ha son ló 
volt a T’ang-di nasz tia ko rá nak nagy kí nai köl tõ i hez, Vang Vei-hez (699–759), Li Po-hoz
(701–762) és Tu Fu-hoz (712–770), de kü lön bö zött is tõ lük, mert õ volt az egyet len, aki 
min den rõl le mon dott egy ilyen idea ér de ké ben. A haikai, ami vé tö ké le te sí tet te, eb bõl a 
meg szen telt élet bõl fa kadt.

Uta zá sai so rán ke let ke zett nap lói nem csu pán úti rajz ok, ha nem szel le mi éle té nek pon-
tos le nyo ma tai is. Át szel le mült a fû szá lak szép sé gé nek cso dá la tá ban, az uta zók ar cá nak 
meg fi gye lé sé ben, a ré gi ko rok em lé ke i nek fel idé zé sé ben. Szin te eg  gyé lett a ter mé szet-
tel, áhí tat tal fo gad ta be leg ap róbb rez dü lé se it is. Írá sa it idõ rend ben ta nul má nyoz va az 
ol va sót fog va tart ja köl tõi mód sze ré nek fo lya ma tos vál to zá sa. Két leg hí re sebb haikuja 
– a bé ka víz be ug rá sa és a ma gá nyos var jú a szá raz ágon – kri ti ku sai sze rint a va ló ság 
fel fe de zé sé nek egy–egy ki vé te les mód ja volt: ilyen köl té sze tet kell el ér ni, mert ez áb rá-
zol ja a leg tö ké le te seb ben a pil la nat pon tos és tel jes ki fe je zõ dé sét, és az ez zel kap cso la tos 
szel le mi meg vi lá go so dást. Meg kí sé rel te fel mu tat ni a haikaiban azt a nyu godt, bel sõ szép-
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sé get, ami épp úgy meg ta lál ha tó a szuibokuga táj ké pek ben, mint a tea ce re mó ni ák ban, a 
táj- és kert ren de zés ben vagy a nyíl lö vé szet ben. Ahogy a ter mé szet hez, úgy vi szo nyult 
az em be rek hez is. Sze rin te min den élõ do log egy ha tal mas tel jes ség al ko tó ré sze, és csak 
eb ben az egy ség ben fog ha tó fel, ám so ha sem le het ma ni fesz tá ci ó ja va la mi leg fõbb lét-
for má nak, mint ahogy azt az eu ró pai gon dol ko dás fel té te lez né. Ez az egy ség meg ej tõ en 
pa rá nyi rész le tek ben mu tat ko zik és a be fo ga dó köz re mû kö dé sé vel tel je se dik ki, a leg oda-
adóbb alá zat se gít sé gé vel jut tat va fel szín re a lé te zés gé ni u szát. Oly kor gyen géd ség gel, 
oly kor szá na lom mal, nem rit kán szi por ká zó hu mor ral kö ze lít ver se tár gya i hoz, aho gyan 
ezt pél dá ul a ló ál tal meg evett vi rág ról, vagy a sze gény, meg fa gyott csi gá ról írott ver sei
is ta nú sít ják. Köl te mé nye it sok szor el mé lyült ér ze lem töl ti meg. Ha lott any ja õsz haj fürt-
je i rõl ír ja:

Ha ja don õszi
dér –  ke ze im re ol vad
égõ kön  nye im tõl.

Uta zá sa i nak egyik cél ja volt, hogy ta lál koz zon az or szág kü lön bö zõ vi dé ke in élõ 
haiku- és haikai-költõkkel, akik mes te rü ket tisz tel ték ben ne. Csa lád ja nem lé vén, ta nít-
vá nya it te kin tet te gyer me ke i nek. (Bár mély ér ze lem fûz te egy Dzsutei ne vû ti tok za tos 
as  szony hoz is, de so ha sem há za so dott meg.) A köl tõ ta lál ko zók, ame lye ket a haikaik 
kom po ná lá sá ért és meg vi ta tá sá ért tar tot tak, olya nok vol tak, mint egy-egy nagy csa lá di 
ös  sze jö ve tel, ame lye ken Basó egy aránt be töl töt te a csa lád fõ és a ta nár sze re pét. Iga zi 
za rán dok lé lek kel bírt. Kü lö nö sen a múlt em lé ke i hez von zó dott, meg lá to ga tott ko los to-
ro kat, temp lo mo kat, szen té lye ket, ré gi csa ta me zõ ket. Le je gyez te a ve lük kap cso la tos 
em lé ke ket, tör té ne te ket. Gyö nyö rû köl te mé nye ket írt Nikkó-ban, az Iszei-templomnál,
Nara vagy Hiraidzumi épü le te i nél.

A Basó ál tal vég re haj tott re ne szánsz alap jai a kor egy sze rû em be ré nek élet mód já ban 
ke re sen dõk. Ko ráb ban a vers írás a ne me si ud va rok idõ töl té se volt, a köl tõk több nyi re 
elõ re meg ha tá ro zott té mák ra kom po nál ták mû ve i ket. Azon ban már a Manjósúban ta lál-
ha tók Ja pán leg el ma ra dot tabb vi dé ke i rõl szár ma zó, egy sze rû, em be ri ér zé sek rõl, né pi 
ih le té sû, szim bo li kus me se ala kok ról, sõt, kur ti zá nok ról is köl te mé nyek, ezért ezt a gyûj-
te ményt jog gal te kint het jük a 17. szá zad iro dal mi elõz mé nyé nek. Basó és kor tár sai már 
min den ré teg hez szól tak, har co sok, kéz mû ve sek, pa rasz tok és ke res ke dõk éle té bõl je le-
ní tet tek meg pil la na to kat. Ha ma ro san egész Ja pán ban ha son ló stí lus ban ír tak haikait, és 
ezek a kom po zí ci ók a vaka–költemények he lyé be lép ve min de nütt ked vel tek ké vál tak.

A tra dí ci ók, va la mint a köl tõk szár ma zá sa mi att az új is ko la stí lu sá ban meg je len tek 
a vul gá ris és ot rom ba ele mek is. Basó ér té ke lé se alap ján há romfaj ta (ma gas, kö zép és 
ala csony) haikait kü lön böz tet tek meg, ame lyek kö zül az utol só csak szó ra koz ta tó idõ töl-
tés re volt al kal mas. Basó sze rint az iga zi re a liz mus nál nem szük ség sze rû ek az ot rom ba 
ele mek, hi szen a kö zön sé ges ség be szû kít he ti a lá tó kört. Az ilyen köl tõ, meg ta gad va 
a köl té szet ér té ke it, szem be for dul a mû vé szet tel. A köl tõk nek õriz ni ük kell a ne mes
gon dol ko dás ha gyo má nya it. A haikai egyik leg fon to sabb cél ja dí szí te ni a min den na pi 
be szé det, a köl té szet se gít sé gé vel át ala kí ta ni a köz na pi nyel vet, emel ke det teb bé ten ni az 
em be ri kap cso la to kat. A Szandzósi-ban ír ja:

„Kön  nyû ma nap ság min den ki nek tet szõ ver se ket ír ni, de ne héz olyat, ami ke ve sek hez 
szól. Mun kám sok kal egy sze rûbb len ne, ha csak ol csó él ve ze te ket okoz nék az em be rek-
nek.”

Azon fá ra do zott, hogy meg szün tes se az egy sze rû em be rek és az arisz tok rá cia kö zöt ti 
kul tu rá lis kor lá to kat, és a köl té sze tet osz tá lyok fe let ti vé emel je. En nek a szív hez szó-
ló, inspiratív szán dék nak a ha tá sát ma már ke vés bé érez ni an  nyi ra, mint sa ját ko rá ban, 
ami kor õt te kin tet ték a nép köl tõ jé nek, a haikait pe dig ki zá ró la go san az õ köl tõi for má-
já nak.

Basó te ó ri á ja sze rint a haiku szim bo lis ta, mert azt ku tat ja, ho gyan le het az ér zel me-
ket in di rekt mó don ki fe jez ni, ezért a par ti ku lá ris tárgy hoz min dig szim bo li kus ér tel met 
csa tol.

„Ami kor mes te rünk azt mond ta, hogy a ta nu lást a fe nyõ fá ról a fe nyõ fá tól, a bam busz-
ról a bam busz tól kell kez de ni, õ ezt úgy ér tet te, hogy el kell sza kad nunk ma gunk tól és úgy 
ta nul ni (...) A ta nu lás  azt je len ti, hogy a dol gok mé lyé re kell me rül nünk, amíg fel nem 
fe dez zük va ló di lé nye gü ket. Csak is ez a ta nu lás ser ken ti a köl té sze tet.” (Szandzósi.)

„Azt kell hin nem, hogy az em be rek hez ha son ló an a lét leg egy sze rûbb for má i nak, a 
nö vé nyek nek, a tár gyak nak és kö vek nek is meg van nak az ér zé se ik.” (Dzoku Goron.)

„Tedd az uni ver zu mot tár sad dá, vedd min dig fi gye lem be a dol gok iga zi ter-
mé sze tét (...) gyö nyör ködj a szir mok hul lá sá ban, és él vezd a le ve lek su so gá sát.”
(Jamanaka Mon dó.)
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Basó meg ta lál ta a dol gok rész le te i ben és az em be ri lé te zés ter mé sze té ben az egye te-
mes ség re irá nyu ló el hi va tott sá got. A nö vé nyek rõl, ro va rok ról és ma da rak ról szó ló le írá-
sa i ban min dig érez he tõ egy faj ta meg fog ha tat lan vég te len ség és idõt len ség, ami ál tal
ezek a „tár gyak” szim bo li kus sá emel ked nek. Ez a szim bo liz mus a renga-költészetben 
is fel lel he tõ, de esz kö zei ké sõbb, az év szak ok hoz kap cso lód va, a ter mé szet lát vá nyos sá-
ga i nak fel idé zé sé vel már ma guk vál tak a haiku témáivá. A ki-no-mono (év szak-sza vak) 
hasz ná la ta a köl tõi szán dék ki mu ta tá sá nak egyik le he tõ sé ge. Mi vel a haikuban a köl tõ a 
ter mé szet dol ga i nak le írá sá val szim bo li ku san fe je zi ki ér zel me it, ezért az év szak meg ha-
tá ro zá sa na gyobb je len tõ ség re tett szert, mint a köl té szet más for má i ban. Az imp res  szi-
o nis ta Bu szon és Siki haikuiban a ki–no–mono a köl tõi szer ke zet nek gaz dag sá got, Basó 
szim bo liz mu sá ban pe dig mély sé get ad.

Basó is ko lá já nak köl té sze ti alap el ve it a szim bo liz mus fe lé irá nyu ló ten den cia ha tá roz-
za meg. Olyan esz té ti kai mi nõ sé gek hang sú lyo zá sa te szi ezt nyil ván va ló vá, mint a sza bi,
siori és hoszomi. Bár Basó so ha sem ha tá roz ta meg õket egy ér tel mû en, még is el mond ha-
tó, hogy ezek az esz kö zök az õ köl té sze té nek alap ve tõ szem pont jai.

Az õsi tra dí ci ók ban gyö ke re zõ sza bi ter mi nus egy kü lö nös, ne he zen meg ha tá roz ha tó 
szép sé get je lent. A Kjoraiso sze rint a sza bi a „vers szí ve”, de ért he tõbb, ha a csön des ség 
és egye dül lét sza vak ra gon do lunk. Va ló ban, né ha úgy tû nik, hogy va la mi fé le el ha gya-
tott sá got su gall, más kor meg „az idõ ál tal meg érett dol gok igé ze tét”, il let ve en nek a 
han gu lat nak a szép sé gét fe je zi ki. A sza bi el tû né se vagy meg je le né se épp úgy mi nõ sé gi 
szem pont, és ál ta lá ban mind ket tõ at tól függ, hogy a köl tõ ilyen mi nõ ség gel bí ró té mát 
vá laszt. A tel jes vers tar tal maz hat ja bár me lyik mi nõ sé get, a „vers szí ve” pe dig a köl tõ
men tá lis at ti tûd jé nek ka rak te ri zált ki ve tí té se.

Cse resz nye fák nál
õsi õr ség: egy más hoz
haj ló õsz fe jek.

Basó fen ti ver sét szok ták a sza bi il luszt rá lá sá ra al kal maz ni. A vi rág zó cse resz nye fák 
vi dám és öröm te li fel idé zé se gya ko ri kép a ja pán köl té szet ben. Az „õsi õr zõk” (va ló já-
ban tra di ci o ná lis mi to ló gi ai ala kok) meg je le né se azon ban meg vál toz tat ja a vers han gu-
la tát. A pél da jó ar ra a fi nom mí vû szép ség re, amit a sza bi ter mi nus kép vi sel, és amely 
min dig elõ idéz va la mi fé le halk me lan kó li át.

A sioru (meg haj lí ta ni, fe szí te ni, gör bí te ni) igé bõl szár ma zó siori ah hoz az ér zel mi 
ál la pot hoz kap cso ló dik, ami kor va la mi meg haj lik egy el len áll ha tat lan erõ ha tá sá ra. Ilyen 
pél dá ul a fa a szél ben, vagy a bam busz a hó esés ben. Más ér te lem ben pe dig egy öreg 
em ber hez ha son lít ha tó, aki meg gör nyed éve i nek sú lya alatt. Basónál a siori mi nõ sé ge 
olyan dol gok ra vo nat ko zik, mint a szá na lom fel kel té se va la mi iránt, és azok nak az ér zel-
mek nek a meg je le ní té se, ame lye ket az ilyen hely ze tek ki vál ta nak.

Hi deg, õszi szél.
Még a „tíz gom bóc” íze
is csak kép zel gés.

A vers tör té ne te a kö vet ke zõ: Kjoroku egy bús ko mor, sze les õszi na pon fá radt ván-
dor ként állt a Tókaidó-n át ve ze tõ Ucu-no-ja ös vény ke resz te zõ dé sé nél, és hi á ba idéz te 
em lé ke ze té be a vi dék egyik spe ci a li tá sá nak, a „tíz gom bóc” ne vû étel nek pom pás íze it, 
az ál mo do zás csöp pet sem ja ví tott rossz ke dé lyén.

A hoszomi (gyen géd ség, kar csú ság) a tö ré keny dol gok el ve szett szép sé gé ben rej lõ 
esz té ti kai mi nõ sé get je lö li, és a ko ra be li meg fo gal ma zás alap ján a „vers szí vé ben” él. 
Basó ma gya rá zói sze rint ezt úgy kell ér tel mez ni, hogy a köl tõ nek tel jes szí vé ben ér zé-
keny nek kell len nie a gyen ge és tö ré keny dol gok iránt. A kor lo va gi esz mé nyé nek tö ké-
le te sen meg fe le lõ mi nõ ség köl tõi al kal ma zá sa kor az ön ma gá ban bar bár, pó ri ér zel mi 
tar tás nak te kin tett ke mény sé get egy faj ta lágy ság old ja fel, ám az ilyen ha tás el éré sé hez 
a köl tõ nek nem kell min den kép pen olyan tár gyat vá lasz ta nia, amel  lyel fel kelt he ti ezt az 
ér zést. Al kal ma zá sa nem csu pán esz té ti kai, ha nem eti kai kö ve tel mény is, a ja pán fér fi úi 
ma ga tar tás ne mes gesz tus ként tart ja szá mon, hi á nya úgy mond „ki seb bí ti” a rész vé tel 
szín vo na lát.

Ki halt víz tü kör.
Al vó ví zi ma da rak,
hol van ágya tok?

Rocú ver sé ben a hoszomi az el ve szett sé get su gal ló ér zés ben rej lik, ame lyet a köl tõ
fest a né ma és ki halt nak tû nõ táj ról. Bi zo nyos mér té kû azo no su lá si szán dék ér he tõ itt 
tet ten, ami dõn az em ber épp úgy ré sze a táj nak, mint a ma da rak. Eb ben a kör nye zet ben a 
részt ve võk re sem mi ne mû szem lé let be li kü lönb ség sem al kal maz ha tó; sõt, a ne mes gesz-
tus ép pen az em be ri fen sõbb ség rõl tör té nõ le mon dás ban fe dez he tõ fel.

A sza bi, siori, hoszomi je len té sei te hát: ma gá nyos ság, bé kes ség, az ér zel mek mély sé-
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ge, együtt ér zés, szá na lom, gyen géd ség. Mind há rom ter mi nus a köl tõi han gu lat ki fe je zé-
sét szol gál ja. Basó fon tos fel is me ré se volt, hogy ezek a mi nõ sé gek csak az élet fi lo zo fi-
kus mély sé ge i bõl szár maz tat ha tók. Az ér zel me ket „a szív ben kell fel ne vel ni, és a va ló 
élet so rán gya ko rol ni” an nak, aki haikut kí ván ír ni. A haikaiban még mind há rom mi nõ-
ség eset le ge sen van je len, hogy a hokkuban már nyil ván va ló an mu tat koz za nak meg, és 
a haiku ki ala ku lá sa kor sza bá lyo zott for mák ban le gye nek al kal maz ha tók. En nél fog va a 
hokku, mint a haiku elõz mé nye, a haikai es  szen ci á ja ként is ér tel mez he tõ.

A nioi, hibiki és ucuri ter mi nu so kat a haikai ver se i nek kap cso ló dá sa kor al kal maz-
zák. A haikai tu laj don kép pen egy lánc vers, ame lynek da rab ja it az egy mást vál tó köl tõk
ír ják. Túl lép ve a vers ak tu á lis lo gi kai ös  sze füg gé se in, kü lön bö zõ han gu la tok so rát idé zik 
így elõ. Tárgy és ese mény ilye tén szo kat lan meg je le né se nem csu pán tech ni kai esz köz, 
hi szen sok eset ben csu pán a meg írás után de rül ki a vers kap cso ló dá sa i nak esz té ti kai 
mi nõ sé ge. A haikaiban ezt a meg je le ní tést nioinak (il lat) ne ve zik. A hibiki (vissz hang) 
olyan erõs és szo ros ér zel mi és rit mi kai kap cso la tot je lent a ver sek kö zött, ame lye ket a 
hang és a vissz hang vi szo nyá hoz ha son lít ha tunk. Az ucuri (át me net) két han gu lat kö zöt ti 
si ma és har mo ni kus át me net re vo nat ko zik. Ezek az esz kö zök vi szony lag sza ba don ke zel-
he tõk, de kom po ná lás kor nagy oda fi gye lést igé nyel nek, mert rend kí vül ka rak te res re for-
mál hat ják a vers han gu la tát. Sõt, esz té ti kai ér te lem ben önál ló an is egy-egy han gu lat nak 
fe lel nek meg.

A ke le ti mû vé sze tek ben az élet bel sõ ér tel mé nek ki fe je zé sé re õsi tra dí ci ók sze rin ti, 
fi no man ki dol go zott mód sze re ket al kal maz nak. A haikai a szim bo liz mus sal mu tat ro kon-
sá got, bár ké pei meg le he tõ sen re a lis ták. A re a lis ta és a szim bo lis ta ele mek egye sü lé sei, 
ame lyek Basó köl té sze té nek egyik tit kát is ké pe zik, a fent le írt tech ni kák ered mé nyes 
al kal ma zá sá nak kö szön he tõk.

Hét es  szé- és vers gyûj te mény rep re zen tál ja a Basó-iskola te vé keny sé gét. A Fuju-
no-hi (Té li nap, 1685), a Haru-no-hi (Ta va szi nap, 1686), az Arano (Pusz ta ság, 1689), 
a Hiszago (Tök, 1690), a Szarumino (A ma jom szal ma kö pe nye, 1691), a Szumidavara 
(Fa szén ku pac, 1694) és a Dzoku Szarumino (A Szarumino foly ta tá sa, 1698). E gyûj te-
mé nyek idõ rend ben tör té nõ ta nul má nyo zá sa kö vet he tõ vé te szi Basó köl tõi fej lõ dé sét. 
Pá lyá ját te kint ve szem be tû nõ a fo ko za tos ér zé keny ség az egy sze rû élet, a hét köz na pi 
te vé keny sé gek iránt. Sok szor em le ge tett fel is me ré se, mi sze rint a köl té szet di na mi ká ja 
ér de ké ben min dig új tar tal ma kat kell az öreg for mák ba töl te ni, kor tár sai és kö ve tõi 
kö zött ha mar meg hall ga tás ra ta lált. Ké sõi éve i ben gyak ran hang sú lyoz ta a kön  nyed ség 
sze re pé nek fon tos sá gát. A Szumidavara kö tet után pe dig ez a kön  nyed ség az okasimi
ter mi nus sal kom bi nál va köl tõi fej lõ dé sé nek utol só ál lo má sa lett. Az okasimi ös  sze füg-
gés be hoz ha tó a ko mi kus szel lem mel, de azért je len tõ sen kü lön bö zik a ko rai haikukban 
gyak ran al kal ma zott pusz tán ne vet sé ges tõl. Va ló já ban ös  sze ka csin tás a köl tõ és az 
ol va só kö zött. Egy sze rû és ter mé sze tes hu mo ra böl cses sé get ta kar. Szaikaku a pró zá ban 
dol go zott ha son ló szem pont ok sze rint. Ket te jük te vé keny sé gé nek mû vé szi ér té ke és iro-
dal mi je len tõ sé ge is ha son ló volt.

Basó ha lá la után stí lu sa ta nít vá nyai köz ve tí té sé vel el ter jedt az egész or szág ban. 
A Kikaku (1661–1707) ál tal in dí tott Edo–i is ko la, va la mint Ranszecu (1654–1707) 
mun kás sá ga a Meidzsi-kor szak (1868–1912) el sõ éve i re is ha tás sal volt. Mes te rük e 
két hí res ta nít vá nyát egy szer úgy jel le mez te, hogy olya nok, mint ha az em ber az egyik 
ke zé ben ba rack–, a má sik ban pe dig cse resz nye ágat tar ta na. Amíg Kikaku stí lu sa sza bad 
és élet erõs, ad dig Ranszecué fi nom és lágy volt. Ám Basó leg hû sé ge sebb kö ve tõ i nek 
és ma gya rá zó i nak még is in kább Kjorai (1651–1704) és Boncsó (?–1714) te kint he tõk. 
Köl té sze tük stí lu sa és szín vo na la kö ze lebb állt a mes te ré hez, ver se ik tisz ta sá ga a haikai 
leg fon to sabb esz té ti kai alap el ve i nek, a sza bi nak és siorinak oly kor le nyû gö zõ al kal ma zá-
sa kö vet kez té ben szem be tû nõbb. Sõt, Boncsó a tárgy sze rû és re a lis ta le írás ban gyak ran 
még mes te ré nél is ere de tibb. Fõ leg az in tel lek tu á lis ele me ket fej leszt ve õ ké szí tet te elõ 
a haikaiban a te re pet Bu szon és má sok szá má ra.

Bu szon Tanigucsi (1716–83) és köl tõ tár sai (Taigi, Gjódai, Rankó, Rjóta, Csora, Kitó,
Sóha és má sok) egy új stí lust fej lesz tet tek ki, ame lyet a kor szak (1781–89) után Temmei–
nek ne vez tek el. Bu szon sa ját ko rá nak hí res fes tõ je volt, míg ver se it so ká ig csu pán szûk 
kör ben ol vas ták. Köl té sze tét csak ké sõbb fe dez ték fel. Õ és Taiga (1723–76) ala pí tot ták 
meg a Nanga (dé li stí lus) fes tõ is ko lát, amely nek stí lus je gye it Kí na dé li te rü le té rõl vet ték 
át. Bár fes té sze té nek meg íté lé se az az óta el telt idõ vel csep pet sem hal vá nyult, még is, ma 
már köl tõ ként je len tõ sebb nek tart ják. A ki o tói haikai-kör tag ja ként al ko tott, ám ki csa-
pon gó élet mód ja mi att köl tõi ak ti vi tá sá nak szín vo na la ál lan dó an vál to zott. Élet fi lo zó fi-
á ja Basótól el té rõ en inkább he do nis ta és ro man ti kus. A me sék és mí to szok cso dá la tos 
vi lá gá nak klas  szi ku sok ál tal ins pi rált ha tá sá ra ver sei né ha gyer me ki en ked ve sek. Fes tõ-
i sé ge meg ha tá roz ta köl té sze tét is; be nyo má sa i nak rög zí té sé hez elõny ben ré sze sí tet te a 
vi zu á lis ké pe ket a lí rai ef fek tu sok kal szem ben. Stí lu sa eb bõl kö vet ke zõ en gran di ó zus, 
bár az ál ta la nagy ra be csült ré gi köl tõk halk és fi nom in ti mi tá suk ról vol tak ne ve ze te sek. 
Míg Basó szub jek tív ide a liz mu sa a Kamakura- és Muromacsi-kor szak szel le mi sé gé nek 
mi nõ sé gét tük röz te, ad dig Bu szon vis  sza tért a Nara-Heian kor szak (710–1185) tárgy-
sze rû sé gé hez, a kí nai köl té szet és a nanga-festészet szí ne i nek in ten zi tá sá val dú sít va azt. 
Haikairól szó ló el mél ke dé se i ben so ha sem em lí ti az em ber és a ter mé szet kö zöt ti har mó-
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ni át, vi szont szó szó ló ja a kép ze let sza bad sá gá nak, fel ada tá nak te kint ve az így ke let ke-
zett vi lág fel de rí té sét és él ve ze tét.

Bu szon ide jé ben a ko ráb bi ak nál is gyak rab ban tar tot tak haikai-találkozókat. Min-
den hó nap ban ki vá lasz tot tak két-há rom té mát, ame lyek meg ver se lé sé re ver senyt hir-
det tek. Eze ken a ver se nye ken igye kez tek a köl tõk a köl tõi meg va ló sí tás ban egy mást 
túl li ci tál ni, in kább tá masz kod va a kép ze let re, mint sa ját ak tu á lis ta pasz ta la ta ik ra. Le te-
le pe dé se után Bu szon fõ ér dek lõ dé se is az ilyen ta lál ko zók fe lé irá nyult, ame lye ken 
a ki vá lasz tott té mák a klas  szi ku sok tól, va la mint a kidai-nak ne ve zett („év szak-té ma”) 
meg ha tá ro zá sok ból szár maz tak. Bár a haiku fo ko za to san át vet te a haikai he lyét, és egy-
re nép sze rûb bé vál va idõ le ges fej lõ dés nek in dult, Bu szon után azon ban ez a fej lõ dés 
egé szen ad dig meg sza kadt, amíg a Meidzsi-kor ele jén Siki Maszaoka el nem in dí tot ta 
moz gal mát a haiku meg újí tá sá ra.

Bu szon és Siki kö zött az át me ne tet Is  sza Kobajasi (1763–1827) kép vi sel te. Is  sza 
Sinano tar to mány egyik kis fa lu já ban szü le tett. Éle tét szün te len bal sze ren csés ese-
mé nyek kí sér ték. Kis gyer mek ként el ve szí tet te édes any ját, mos to há ja és fél test vé re 
le néz ték és meg aláz ták, ván dor évei nél kü lö zé sek közt tel tek. Kény te len volt vis  sza tér-
ni szü lõ fa lu já ba, ahol hát ra lé võ éle te so rán sze ret te vol na köl té sze tét ki tel je sí te ni, de 
fél test vé re ki túr ta a csa lá di ha gya ték ból, fe le sé ge és gyer me ke meg halt, há za tûz mar ta-
lé ka lett. Éle tét vé gül egy rak tár épü let ben fe jez te be, még ott is szün te le nül gú nyo lód va 
szen ve dé se in. En nek az élet nek az ese mé nye it be szél te el köl te mé nye i ben. A Basónál 
már meg fi gyelt szá na lom ér zé sét ter mé sze ti és ál lat ké pek al kal ma zá sá val az em be ri tár-
sa da lom sza ti ri kus áb rá zo lá sá ra hasz nál ta. Is  sza ke gyet len mo sol  lyal erõl kö dött, hogy 
a kö rül mé nyek há ló já ból me ne kül hes sen, de nem volt ké pes fe lül emel ked ni ne héz sé-
ge in. Tör té né se i nek gyak ran adott ko mi kus for du la tot. Az Edo-kor szak fel emel ke dé-
sé nek és ha nyat lá sá nak szel le mi kont raszt ját Basó mel lett Isszával szem lél tet het jük 
a leg ki fe je zõb ben. Vis  sza tért a haikai ere de ti, egy sze rû szel le mes sé gé hez, ám tré fái
szo mo rú ak, hu mo ra pá tos  szal te lí tett. Köl té sze te bi zo nyos ér te lem ben iga zol ja Basó 
mû vé nek a ké sõb bi ko rok ra is ki ter je dõ ha tá sát, hi szen Is  sza nagy sá gát Basó szel le mi-
sé gé nek is me re té ben fe dez het jük fel iga zán.

Az Is  sza utá ni köl tõ ket gú nyo san cukinami-nak (hó na pos) ne vez ték, mert a vers kom-
po ná lást ki zá ró lag tár sas já ték ok so ro za tá ra re du kál ták. Egy re több sósó (köl tõ mes ter) 
ke res te az zal a ke nye rét, hogy az ilyen ver sek ké szí té sé nek gya kor la tát ta ní tot ta.

Az új moz ga lom ve ze tõ je, a va ló di haikai szel lem hely re ál lí tó ja, Siki Maszaoka
(1867–1902) volt. Siki hos  szú éve ken át gyó gyít ha tat lan be teg ség ben szen ve dett, ez 
okoz ta ko rai ha lá lát is. Sa ját be val lá sa sze rint fáj dal ma it a vers írás sal pró bál ta fe led-
tet ni. Mes ter kélt sé gü kért, és azért az ön elé gült és üres tisz te let adás ért, amel  lyel Basó 
ta na i nak adóz tak, mé lyen meg ve tet te, és ha te het te, ki gú nyol ta a cukinami–költõket. 
Ver sei Bu szon ob jek tív mo do rá ra em lé kez tet nek. Ins pi rá ci ó it „ter mé szet váz la ta i hoz” 
a 19. szá za di mo dern eu ró pai fes tõk raj za i ban lel te meg, majd ki egé szí tet te a haikut 
a plein-air is ko la ta ní tá sa i val. Ezt a tech ni kát sok író is át vet te a na tu ra liz mus ba va ló 
át me net idõ sza ká ban. A Meidzsi-kor szak vé ge fe lé a fran cia iro dal mi mun kák ha tá sá ra 
tör tént vál to zá sok egyik kon zek ven ci á já nak te kint he tõ, hogy a köl tõk a re a liz mus tól a 
szim bo liz mus fe lé for dul tak. Siki el mé le tét a tanka re for má ci ó ját ha son ló kép pen vég-
re haj tó Ara ra gi is ko la fej lesz tet te to vább. Siki rö vid és nagy  ha tá sú éle té ben a haikait 
olyan di vat ja múlt köl té szet nek te kin tet ték, amely az új kor ban már nem bírt sem mi fé le 
je len tõ ség gel. Ezen túl ki zá ró lag csak hokkukat ír tak, és et tõl kezd ve hasz nál ták ezek re 
a rö vid ver sek re a haiku el ne ve zést.

Siki az eu ró pai iro da lom ha tá sá ra a kor sa já tos sá ga it is fi gye lem be vé ve já rult hoz zá 
a ja pán iro dal mi ha gyo má nyok meg re for má lá sá hoz. A Taiso idõ szak (1912–26) so rán 
a Basó irán ti ér dek lõ dés fel éle dé sé vel is mét szub jek tív jel le gû haikukat kezd tek ír ni.
Ez azon ban nem je len tet te azt, hogy tel je sen vis  sza for dul tak vol na Basó stí lu sá hoz, 
és azt sem, hogy eu ró pai ha tás ra a szim bo lis tá kat vagy a sza bad ver se lõ ket utá noz ták. 
Tör tén tek ugyan kí sér le tek a haikunak az új iz mu sok ál tal be fo lyá solt át dol go zá sá ra, 
de vi szony lag ke vés ered mén  nyel. Az ere den dõ en arisz tok ra ti kus tanka sem tûnt el a 
ne mes ség be fo lyá sá nak csök ke né sé vel. A tanka ko ráb ban szin te ki zá ró lag a har co sok 
osz tá lyá ban gya ko rolt vers for ma volt, ám a Meidzsi-kor óta az ér tel mi ség is foly tat ta 
ezt a ver se lé si gya kor la tot.

A haiku az Edo-kor szak vá ro si és pa rasz ti ré te gé nek mû vé sze té bõl szü le tett, és má ig
nem ve szí tett nép sze rû sé gé bõl. Olyan nagy re gény írók is ír tak ki tû nõ haikukat, mint 
Odzaki Kójó (1867–1903), Nacume Szószeki (1867–1916) vagy Akutagava Rjúnoszuke 
(1892–1927). En nek az a ma gya rá za ta, hogy a jó haiku a leg ma ga sabb mû vé szi fel ké-
szült sé get kö ve te li, már pe dig gya ko ri vé le ke dés sze rint a pró za Ja pán ban min dig is a 
köl tõi tech ni ka fej lesz té sé nek fon tos esz kö ze volt.

A haiku a leg ké sõbb ki fej lõ dött ja pán iro dal mi for ma. Rend kí vü li egy sze rû sé ge 
tet te nép sze rû vé mind a vá ro si, mind a fa lu si nép kö zött. Basó fel lé pé sé tõl jel ké pez te 
az élet bo nyo dal ma i tól és ne héz sé ge i tõl va ló sza ba du lás ér ze tét. Egy sze rû sé ge el le-
né re még sem va la mi „jár tas ság”, amit kön  nyen el le het ne sa já tí ta ni. A ha tal mas írott 
anyag ban vi szony lag rit ka a va ló ban mû vé szi ér té kû haiku, a ren ge teg haiku-költõ 
kö zül ke vés iga zán el sõ ran gú mû vészt is me rünk. A mû vé szi al ko tá sok a ja pán em ber
éle té ben min dig az esz té ti kai él mény és a szó ra ko zás for rá sai, és ez a két elem a 
haikuban ügye sen és har mo ni ku san kom bi nál ha tó. A ja pán mû vé szet min den ko ri 
ka rak te re, hogy a leg egy sze rûbb és leg tö mö rebb for má ban ra gad ják meg a va ló ság 
lé nye gét. Mind ezt fi gye lem be kell ven nünk, hogy va ló ban meg be csül hes sük a haiku 
ma ra dan dó esz té ti kai ér té ke it.
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Kodzsiki – 3 kö te tes, száj ha gyo mány ál tal ter jedt da lok ból ös  sze ál lí tott gyûj te mény, ki ad ta Ó-no-
Jaszumaro 712–ben.

Manjósú – A Manjósú-kor szak ról el ne ve zett négy kö te tes an to ló gia, anya gát a 8. szá zad ban gyûj töt ték. 
Leg gyak rab ban hasz ná la tos az Ivanami Soten ál tal 1940–ben elõ ké szí tett ki adás, il let ve an nak után nyo-
má sai.

Teitoku Macunaga (1571–1653) – Ki o tó ban szü le tett, és ott foly ta tott köl té sze ti ta nul má nyo kat. A 
ja pán ver se lés ki ma gas ló tu do ra volt, köl tõi is ko lá ját több ké sõb bi hí res ség lá to gat ta.

Szó in Nisijama (1605–1682) – szem be for dul va a Teitoku-iskola sza bá lya i val és lel ket len mo no tó ni á já-
val, kö ve tõ i vel együtt lét re hoz ta a Danrin-is ko lát. Az ál ta luk kép vi selt stí lus fej lõ dé sé nek kö zép pont-
já ban a sze mé lyes él mény anyag új sze rû ke ze lé se és a szó hasz ná lat sza bad sá ga állt. Az is ko la ké sõb bi 
ha nyat lá sát is ezek el fa ju lá sa, a túl zott szel le mes ke dés és a gyak ran trá gár ság ba haj ló hu mor idéz ték 
elõ. Szó in a Higo pro vin ci a be li Jacusiróban szü le tett, gaz dag ke res ke dõ csa lád ban. Bár egész éle tét a 
renga-költészetnek szen tel te, és a haikait má sod ren dû nek te kin tet te, még is egy új sze rû gon dol ko dás-
mó dú és ki fe je zé sû haikai-stílust al ko tott, olyan kö ve tõ ket vonz va ma ga kö ré, mint Szodó, Basó és 
Szaikaku, akik elé ge det le nek vol tak a Teitoku-iskolával.

Szaikaku Ihara (1642–1693) – Ószakában szü le tett, gaz dag ke res ke dõ csa lád ban. Kez det ben haikait 
ta nult Szóinnál, ahol ko rán fi gye lem re mél tó te het ség nek bi zo nyult. Ké sõbb az el be szé lés, az uki-
jodzósi fe lé for dult. Egye dül ál ló volt az örömnegyedek sze rel mi bot rá nya i nak és a ke res ke dõ osz tály 
pénz só vár gá sá nak re a lis ta áb rá zo lá sá ban.

Mondzaemon Csikamacu (1653–1724) – a ja pán szín ját szás leg kü lö nö sebb fi gu rá ja. Sza mu ráj csa lád-
ban szü le tett. Fõ leg drá má kat írt egy ósza kai báb szín ház tag ja ként, amely nek ké sõbb ve ze tõ je lett.

Ningjó zsóruri – Báb szín há zi da rab, amely ben min den bá but egy vagy több em ber moz gat, mi a latt a 
pár be szé de ket és a le író ré sze ket szin tén egy vagy több em ber re ci tál ja szamiszen ze ne kí sé re té ben. Az 
ószakai Bunraku szín ház ban tar tot tak több rö vid da rab ból ál ló be mu ta tó kat, de más szín há zak ban és 
vá ro sok ban is vol tak ningjó zsóruri (vagy ningjó sibai) elõ adá sok. Ez a vég le te sen ki fi no mult szín já ték 
a 16. század vé ge fe lé ke let ke zett.

Szaigjó (1118–1190) – Ter mé szet köl tõ volt, mû ve it egy sze rû ség és köz vet len ség jel lem zi. 22 éve sen
el hagy ta a csá szá ri ud var ban élõ csa lád ját, hogy budd his ta szer ze tes le gyen. Éle te utol só éve it ván dor-
lás sal töl töt te.

Szógi (1421–1502) – Ja pán klas  szi kus, vi rág zá sa ide jén a renga–költészet ve ze tõ kép vi se lõ je volt. Éle te
nagy ré szét ván dor lás sal töl töt te, út ja i ról sok ver se ta nús ko dik.

Szandzósi – „A há rom jegy zet fü zet”. Basó be szél ge té sei a haikairól. Sza va it föl di je és hû sé ges ta nít vá-
nya, Tohó (1657–1730) je gyez te le és szer kesz tet te kö tet be.

Dzoku Goron – „Még öt ta nul mány”.

Jamanaka Mon dó – „Be szél ge té sek Jamanakában”.

Kjoraiso – Kjorai ál tal ös  sze ál lí tott be szél ge té sek gyûj te mé nye, há rom kö tet ben. Az el sõ kö tet ben 
Basónak a ta nít vá nyok ál tal fel jegy zett kri ti kái és mon dá sai ta lál ha tók. A má so dik kö tet a ta nít vá nyok 
kri ti ká it, a har ma dik a haikai vers-lán ca i nak (kap cso la ta i nak) alap el ve it és tech ni ká it köz li. A haikairól 
meg je lent ki ad vány ok kö zül a Szandzósit és a Kjoraisot te kin tik mind má ig a leg job bak nak, a szer kesz-
tõk ezek ben ke zel ték tár gyu kat leg ke vés bé dog ma ti ku san. Mind ket tõ a Basó-iskola alap ve tõ el mé le te it 
tar tal maz za.

Nanga–festészet – Az is ko la az Edo-korszak kö ze pé tõl a Meidzsi-ko rig vi rág zott. Kép vi se lõi imp res  szi-
o nis ta stí lus ban fes tet tek. Fon tos nak tar tot ták a fes té szet és a köl té szet egy sé gé nek meg te rem té sét.

Cukinami – Az ér ték csök ke nés ter mi nu sa. Ké sõb bi iro dal mi je len té se: kö zép sze rû, után zó, mes ter kélt, 
lé lek te len. Bár Siki re form moz gal ma a cukinami tí pus el len in téz te tá ma dá sa it, a ha von ta tör té nõ ta lál-
ko zá sok gya kor la ta a re form utá ni köl tõk nél sem szûnt meg.

Ara ra gi – Egy ma ga zin volt, ame lyet Siki kö ve tõi ala pí tot tak, 1908–ban, Itó Szacsio (1864–1913) 
kez de mé nye zé sé re. Több, mind má ig fon tos tanka–költõt mu ta tott be, akik a Manjósú ha gyo má nya it 
kö ve tõ re a lis ta stí lust tet ték meg a tanka fõ áram la tá nak.

Odzaki Kójó (1867–1903). – Az át me ne ti idõ szak (az Edo-kor szak és a Meidzsi nyu ga ti ha tás ra ki ala-
ku ló iro dal ma kö zöt ti kor) kép vi se lõ je, ki emel ke dõ sti lisz ta volt. A kor tár sak sze rint Kóda Ro han
(1867–1947) mel lett a kor leg je len tõ sebb író ja.

Nacume Szószeki (1867–1916). – A pszi cho ló gi ai is ko la ta ná ra, hu mo ris ta és re gény író. A Meidzsi 
-kor szak leg na gyobb nak tar tott író ja.

Akutagava Rjúnoszuke (1892–1927). – Ja pán ki ma gas ló no vel lis tá ja, Nacume Szószeki ta nít vá nya.
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