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HAJNAL KRISZTINA

Ikebana, a virágok útja
A virágok szeretete az egyetemes emberi kultúra része; talán nincs is olyan hely a Földön, 

ahol ne lennének hagyományai virágok ajándékozásának, dekorációs vagy vallási célú haszná-
latának, termesztésének. A színpompás virágok, amelyek a legtöbb emberlakta vidéken az év 
nagy részében mindig is könnyen elérhetőek voltak, kézenfekvő megoldást kínáltak az embe-
reknek otthonaik, köztereik, templomaik díszítésére. 

Japánban, ahol az emberek mindig is igen közeli kapcsolatot ápoltak az őket körülvevő 
természettel, a virágok szeretete régtől fogva hatványozottan jelen volt. Maga Japán nem más, 
mint egy magányos vulkáni szigetcsoport a Csendes-óceánon, és ez a földrajzi jellemző olyan 
mértékben meghatározta történelmét, civilizációjának kialakulását és lakóinak gondolkodás-
módját, mint azt a világon szinte sehol máshol. 

Képzeljük el, hogy egy szigeten élünk. De nem akármilyen szigeten: a falunk egy kis völgy-
ben helyezkedik el, a szárazföld felől hatalmas, áthatolhatatlan hegyek határolják. A hegyek-
ben vulkánok találhatóak, amik gyakran kitörnek. A földrengés szinte mindennapi jelenség, és 
ha ilyenkor összedől egy-egy ház, pillanatok alatt kigyullad, és a tűz átterjed a többi házra is. 
A tenger felől szökőár és tájfunok fenyegetnek. A nyár kegyetlenül meleg, a tél kegyetlenül hi-
deg. Mi mást is tehetnénk a természet hatalmas erőivel szemben, mint hogy tisztelettel vegyes 
félelemmel fordulunk feléjük. 

Természetesen nem állíthatjuk, hogy a japán nép és a természet kapcsolata kizárólag a fé-
lelemre épült volna. Az évszakok váltakozása határozta meg az emberek életét, hogy mikor 
milyen növényt vessenek, arassanak, és a mezőgazdasági munka nagy ünnepségekkel (ún. 
macurikkal) járt együtt. Ilyenkor termény- és virágáldozatokat mutattak be a helyi isteneknek, 
azaz kamiknak. A kamit nem úgy érdemes elképzelni, mint egy felsőbbrendű, isteni személyt, 
inkább, mint a természet részét, aki vad és szeszélyes, de bőkezű is tud lenni. Bármi lehet 
kami: egy különösen szép fa, egy szikla, egy hegycsúcs. 

A régi japánok szeretettel invitálták meg a kamikat maguk közé vallási szertartásaikon. 
Ezen szertartások során a sintó vallás szent helyeire (kami mukae) hívták a kamikat, méghozzá 
gondosan kiválasztott és megszentelt faágak (jorisiro) segítségével, melyeken keresztül le-
ereszkedhettek az emberek világába. Ezek az ágak gyakran nemes örökzöldek, például fenyő 
vagy bambusz voltak, melyek nyílegyenesen törtek fel a magasba, de más fák ágait és virágo-
kat is használtak ezeken a vallásos szertartásokon. 

A Nihon sokiban (i. sz. 720), Japán egyik legrégebbi írásos emlékében olvashatóak az 
alábbiak:

„A fák és füvek hozzánk szólnak, lelkük van.” 

Ebben a mondatban a kimondott szavak szintjén túl az is kifejeződik, hogy ez minket, em-
bereket egyfajta félelemmel vegyes tisztelettel tölt el. Láthatjuk tehát, hogy a japán nép és a 
növényvilág kapcsolata ősi, vallásos gyökerekkel rendelkezik.

Japánban az Aszuka-korszakban (i. sz. 538–710) jelent meg a buddhizmus, az első dogmatikus 
vallás. A buddhizmus nem szorította ki a korábbi sintó vallást, inkább csak kiegészítette azt, és sok 
addigi vallási gyakorlatnak adott intézményes formát. Nem volt ez másként a virágfelajánlás szoká-
sával sem. A buddhista virágfelajánlásokat kúgének nevezik, amely szó szerint „a semmiben létező 
virágot” jelent. A buddhista hit szerint az általunk érzékelt világban létező dolgok és emberek való-
jában testetlenek, de mivel elménk képtelen elfogadni ezt a tényt, tévesen azt gondoljuk, hogy mi és 
velünk együtt minden más is fizikai testtel rendelkezik. A kúge funkciója nem mást, mint hogy erre 
a tévedésre rámutasson: egy valójában nem létező virágot látunk az ürességben. 

A kúge tehát nem dekoráció és nem a virágok szépségének csodálata a célja, hanem egy 
mély vallásos üzenet közvetítése. A felajánlott virágok formájának nagy szerep jutott ennek az 
üzenetnek az átadásában. A legjelentősebb forma az ún. szanszon volt, amely a korban elterjedt 
buddhista szoborháromságokról kapta a nevét és ezeket is volt hivatott utánozni. Ezek a szo-
borcsoportok általában egy Buddha-alakból és a Buddha jobbján és balján helyet foglaló két 
bódhiszattvából (buddhista szentekből) álltak. Ennek mintájára a kúge is három szál virágból 
állt, melyek egy pontból indultak ki a váza nyakánál, egyként emelkedtek ki a vízből. Japán 
későbbi története során ez az elrendezés igen nagy hatást gyakorolt a virágrendezés művésze-
tére: szinte minden ikebanaiskola alapjai között megtaláljuk a három szál virágból kialakított, 
aszimmetrikus háromszög motívumot. 

Az ikebana művészete azonban nem csak vallásos gyökerekkel rendelkezik. A japán nem-
zeti kultúra bölcsőjének számító Heian-korban (794–1185) a művészeteket egyértelműen a 
császári udvar és annak környezete dominálta. Az előkelő néprétegekben a magas kultúra a 
mindennapi élet szerves részévé vált, többek között játékos versenyek formájában. Ennek a 
kifinomult udvari kultúrának továbbra is része volt a természet szeretete, az évszakok változá-
sának csodálata, nem véletlen tehát, hogy az egyik népszerű játék, a hana avasze szó szerinti 
fordításban „virág összehasonlítás” volt. 

A Heian-kori hana avasze játékokon a versenyzőket két csoportba osztották. Mindenki vi-
rággal készült az alkalomra, melyekről verset kellett írniuk. A verseny végén a verseket elbírál-
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ták és a győztes jutalomban részesült. Ahogy láthatjuk is, ekkoriban a hangsúly elsősorban az 
irodalmon volt, a virágrendezés csak másodlagos szerepet töltött be. Ugyanakkor a szép iránt 
fogékony udvari nemesség mindig is nagyra értékelte a drága vázákban esztétikusan elrende-
zett virágokat.

A kor egyik legnagyobb költője, Ki no Curajuki (882–946) például az alábbi verset költötte:

Cseresznyevirág!
Szép vázádban élj, virulj!
Hulló, tört virág
Lelkemmel együtt vidulj!
Kegyetlen halál: tűnj, múlj!

A ma ismert japán kultúra alapjait azonban a szamurájok korában alapozták meg, azaz a 
Heian-kort követő Kamakura- (1185–1333), majd a Muromacsi- (1333–1600) korban. Ek-
koriban került be a szigetországba a zen buddhizmus, mely letisztult esztétikájával teljesen 
átformálta a művészetek addigi képét. Ebben az időszakban az ország politikai és szellemi 
vezetői már nem az udvari nemesek, hanem a harcos osztályba tartozó szamurájok voltak, a 
tudományos és művészeti élet vezetői pedig jellemzően buddhista szerzetesek. 

Nem meglepő tehát, hogy egy 15. századi buddhista szerzetes, Ikenobó Szenkei alkotta meg 
az ikebana első formáját, melyet akkoriban tatehanának neveztek. A tatehana elsődlegesen 
dekoratív célokat szolgált. Ekkoriban jelent meg az építészetben a tokonomának nevezett al-
kóv, melynek elsődleges célja az értékes – gyakran kínai – tekercsképek vagy vázák, edények, 
szobrok kiállítása volt a dolgozószobában. Az előkelő körökben hamar elterjedt tokonoma 
remek alkalmat nyújtott arra, hogy az emberek dísztárgyak mellett friss virágokkal is díszítsék 
otthonaikat. 

Már maga az, hogy a virágrendezést egyetlen névvel illették, újdonság volt. A tatehana szó 
azt jelenti, hogy „álló virág”, így utaltak arra a törekvésre, hogy az ikebanában úgy kell elren-
dezni a virágokat, hogy a lehető legtermészetesebben hassanak: tehát a virágoknak felfelé, a 
Nap felé kell törekedniük. (Ez az alapelv a mai napig megtalálható valamennyi ikebana-isko-
la szabályaiban.) A virágoknak továbbra is egy pontból kellett kiindulniuk, ezzel folytatva a 
buddhista virágfelajánlások, azaz kúge hagyományát. A tatehanakompozíciók fő ágát sinnek 
nevezték, ami jelenthet lelket, igazságot vagy testet is attól függően, milyen írásjeggyel írjuk. 
A sint, azaz főágat kiegészítő, általában hat mellékág neve pedig sitakusza volt, amely szó 
szerinti fordításban „alsó füveket” jelent: a mellékágak mindig a fő ág alatt helyezkedtek el az 
Ikenobó-hagyományban.

Az idő múlásával végül a tatehanát elkezdték írásképének egy másik olvasatvariációja alap-
ján rikkának nevezni. A rikka lassanként egy rendkívül formalizált rendszerré szilárdult, mely 
az egész világegyetemet kívánta bemutatni egyetlen virágkompozíción belül. A rikka stílusú 
kompozíciók továbbra is hét ágból álltak, minden ágnak megvolt a maga neve és nagyon spe-
ciális szerepe. A hét ág elnevezése: sin, szoe, uke, sósin, mikosi, nagasi, maeoki. A sin, szoe 
és uke például ugyanazon fa három ágát jelképezik, ezzel a fa és az emberi lélek természetes 
akaraterejét szimbolizálják. 

A kötött szabályokkal rendelkező, díszes rikka mellett a Muromacsi-korban kialakult a 
nageire stílus is, amit talán „bedobált virágoknak” fordíthatnánk. A nageire egy szabad, kö-
tetlen stílus, melyben a végeredményt az alkotó esztétikai érzékére bízzák. Érthető módon a 
nageire elsősorban az alsóbb, míg a rikka a felsőbb osztályok körében vált népszerűvé.

Japánban a 16. század a nagy diktátorok és a várépítés korszaka volt, de nevezhetnénk 
akár a fényűzés korszakának is, mert minden nagy hadvezér próbált túltenni a másikon pom-
pa tekintetében. A fényűzés hajszolása, a kiüresedett, tartalom nélküli és erősen formalizált 
képzőművészet azonban nem felelt meg a zen alapelveknek és hamarosan érkezett is egy újító 
művész, aki megreformálta a kor esztétikáját, visszaterelve a letisztultság felé. 

Szen no Rikjú (1522–1591) teamester volt, mindaz, amit ma teaszertartás néven ismerünk, 
az ő nevéhez köthető. Rikjú korának egyik legmeghatározóbb gondolkodója volt, művészi 
filozófiájának hatása a legtöbb hagyományos japán művészeti ágban kimutatható. A hangsúlyt 
a szertartás természetes légkörére és a ceremónián részt vevők, azaz a vendéglátó és vendé-
gek közötti nyílt, őszinte párbeszédre helyezte. A teaszoba légkörének megteremtésében nagy 
szerep jutott a kalligráfiák, illetve tekercsképek mellett az ikebanának is, melyet Rikjú nagyra 
becsült. 

Hitvallása szerint azonban, bár az ikebana nagyon fontos szerepet tölt be a teaszertartás-
ban, nem szabad, hogy a virágok színpompásan uralkodjanak a szobán. Szerinte egyetlen szál 
virág is elég ahhoz, hogy kifejezze a művész mondanivalóját és segítse az elmélyülést. Ezért 
Rikjú gyakran csak egyetlen, az évszaknak megfelelő virágot rendezett el egy egyszerű vázá-
ban – ezzel létrehozva a könnyed, légies, improvizatív csabana stílust, amelyet „teavirágnak” 
fordíthatunk.

Japán ikebanáját tehát a kötött rikka stílus és az egyéni művészi látásmódot kifejezésre 
juttató nageire és csabana kettőssége fémjelezte, mikor 1600-ban beléptek az Edo-korszakba 
(1600–1868), mely 250 évnyi békét hozott az országnak. A szamurájok harcosból hivatalnok-
ká váltak, Edo, a mai Tokió pedig egymillió fős nagyvárossá nőtte ki magát. 

A premodern, polgárosodó társadalomban egyre nagyobb igény jelentkezett a populáris 
kultúrára is. Ez az igény alakította ki a rikka leegyszerűsítéséből származó sóka, vagy más 
olvasattal szeika stílust. A sóka három fő ágból áll, melyek az eget (ten), földet (csi) és em-
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bert (dzsin) jelképezik. Ezek egyetlen középpontból indulnak ki és hegyük egy képzeletbeli, 
aszimmetrikus háromszöget formáz. Ez a háromszög-szimbolika nem volt teljesen újdonság, 
hiszen már az ókori buddhista virágfelajánlásokban is megjelent, de az Edo-korban az akko-
riban állami filozófiának számító konfucianista világnézetet volt hivatott kifejezni. Az ég a 
tisztelet, a föld az engedelmesség, míg az ember a kettő közötti harmónia allegóriája ebben az 
eszmerendszerben. 

Ez a könnyen érthető és egyben a kor szellemiségének igen megfelelő üzenet, valamint a 
tény, hogy a sóka stílusú virágrendezés a gyakorlatban sem volt túl bonyolult, igen népszerűvé 
tette az ikebanát a polgári réteg körében is. Ez pedig együtt járt azzal is, hogy hamarosan nők 
is elkezdték gyakorolni az ikebana művészetét – a megelőző korok során ugyanis sok más 
művészethez hasonlóan, az ikebanát is férfiak dominálták.

Az Edo-korszak végül 1868-ban gyors és sokak számára váratlan véget ért. A 19. század 
közepén ugyanis nyugati hajók jelentek meg Japán partjainál és erővel követelték az addig 
zárt ország megnyitását. Az ipari forradalom vívmányairól, valamint 250 év tudományos és 
művészeti újdonságairól lemaradt Japánba csak úgy özönlöttek az újabbnál újabb eszmék, 
találmányok, rendszerek, eszközök, művészetek – és addig soha nem látott növények, virá-
gok is. 

1910-ben az Ikenobó-iskola egyik művésze, Ohara Unsin (1861–1916) volt az, aki először 
használta ki az új idők nyújtotta lehetőségeket. Új, forradalmi alkotásait nem vázába helyezte, 
hanem saját maga által tervezett lapos, széles tálakba, melyeket szuibannak nevezett. Ezzel 
szakított a kizárólag egyetlen pontból kiinduló virágok gyakorlatával is. Ezenkívül ő volt az 
egyik első úttörő, aki színpompás, nyugati virágokat használt kompozíciói elkészítéséhez. Ha-
marosan szakított az Ikenobó iskolával és megalapította saját iskoláját, az Ohara-iskolát. Az új 
stílust, amelyet létrehozott, moribanának, szó szerinti fordításban „egymásra halmozott virá-
goknak” nevezzük. A moribana a mai napig nagy népszerűségnek örvend Japánban, létrejöttét 
pedig a modern ikebana megszületésének is tekinthetjük.

Ma Japánban több ezer különféle ikebanaiskola és irányzat létezik, az Ohara-iskola pedig 
továbbra is a legnagyobbak és legbefolyásosabbak közé tartozik. Az iskolát a mai napig elsőd-
legesen dekoratív, néha szürrealista festményekre jellemző kompozíciók jellemzik, valamint 
a természetet lehető leghívebben utánozni hivatott tájkép-ikebanák. Szervetlen anyagok alkal-
mazását sem tekintik tabunak. Az első nagymester által kifejlesztett moribana stílus mellett az 
iskola továbbfejlesztette a hagyományos nageire stílust is, amelyet továbbra is vázába rendez-
nek, így kapta ez a modern interpretáció a heika, azaz „vázás virág” elnevezést. A heika a mai 
napig megőrizte a kötetlen művészi önkifejezés hagyományát, mely a nageire stílust annak 
idején jellemezte. 
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Az Ohara-iskola harmadik legfontosabb stílusa az ún. hanaisó, azaz „dizájn ikebana”, mely-
nek változatos alfajai könnyen elsajátítható szabályok mentén vezetik be az érdeklődőt a vi-
rágrendezés művészetébe. A hanaisó kompozíciók egyszerűen elkészíthetőek és kis méretük, 
kevés anyagigényük révén gyorsan nagy népszerűségre tettek szert. Olyan ikebana ez, amely 
könnyen, gyorsan és bárhol elkészíthető. 

Hasonló elvek mentén született meg egy másik rangos ikebanaiskola, a Szógecu is. Alapí-
tója, Tesigahara Szófu (1900–1979) egyben szobrász és kalligráfus is volt és bár jól ismerte 
az ikebana ősi hagyományait, nem félt szakítani azokkal. 1927-ben, Tokióban alapította meg 
modern iskoláját, azzal az elsődleges céllal, hogy bárki által elsajátítható ikebanaművészetet 
hozzon létre. Ez azonban nem jelentette a történeti hagyományok teljes megtagadását. Maga a 
Szógecu név is ezt fejezi ki. A kifejezés jelentése „Fű és Hold”, és Tesigahara a középkori Go-
Daigo császár (1288– 1339) egyik verséből kölcsönözte. Nem volt ez természetesen véletlen, 
ugyanis a verset a császár Tesigahara egyik ősének írta hűséges szolgálata jutalmául. 

Nincsenek hegyek
Muszasino mezején
Hogy a Hold elbújjon,
Így hát a fűből kel fel 
És a fűbe bukik le.

A Szógecu-iskolában jellemző a szervetlen anyagok (festett gyöngyök, madártollak, fém-
tárgyak stb.) tudatos alkalmazása, a növények erőteljes formázása és szoborszerű kompozíciók 
készítése. Elsősorban moribana és nageire stílusban alkotnak, melyekben fontos szerepet kap a 
három főág által bezárt aszimmetrikus háromszög. 

A harmadik nagy iskola a 15. században alapított Ikenobó, melyről már sok szó esett az ed-
digiekben. Az Ikenobó-iskola csak növényi alapanyagokat használ és alapelve szerint a növény 
újjávarázsolt, természetes alakjával kell elérni a művészi önkifejezés célját. Hagyományos és 
modern rikka és sóka kompozíciók, valamint szabad stílusú kompozíciók egyaránt megtalál-
hatóak az iskola művészi palettáján. Az Ikenobó-iskola rendkívül büszke előkelő történetére és 
fáradhatatlanul ápolja hagyományait, mindamellett hogy igyekszik a mai kor embere számára 
is könnyen befogadható, friss művészet létrehozására. 

Több, mint ötszáz év telt el azóta, hogy Ikenobó Szennó, az iskola egyik első nagymestere 
megfogalmazta művészi hitvallását és ezzel lefektette a ma ismert ikebana alapjait. Szinte hi-
hetetlen, de ezek a szavak ez idő alatt semmit sem vesztettek aktualitásukból:

„Az ember régtől fogva gyönyörködteti szemét otthona vázáiba rendezett vi-
rágaival, de ez még nem művészet. Az igazi művészethez egyetlen út vezet: ha 
az ember felismeri a növény legtermészetesebb formáját, amilyen a növény kint 
a mezőn, fent a domboldalon vagy lent a vízparton. S e természetes növényi lét 
láttán felismeri önmaga lényegét, a saját lelkében éledő legbensőbb szépséget.” 

Az ikebana feladata ember és természet összhangjának megértése és újrateremtése. Termé-
szetesen ez az egyszerű gondolat igen mély kulturális beágyazottsággal rendelkezik, melynek 
teljes megértéséhez alaposan meg kell ismernünk a japán kultúra és esztétika más aspektusait 
is – de az alapgondolat valójában nagyon egyszerű.

Ez az alapgondolat pedig még nyelvi szinten is kifejeződik. A japán nyelvben nem kötik 
vagy rendezik a virágokat – a virágkompozíciók készítését úgy mondják: hana o ikaszu, azaz 
„életet adni a virágoknak” vagy „életre kelteni a virágokat”. Innen származik az ikebana kife-
jezés, ami szó szerint élő virágokat jelent, de magában hordozza azt a jelentéstöbbletet, hogy 
ezeket az élő virágokat emberi kezek rendezték össze, alkották újjá. 

A finom, légies ikebana, mely kevés anyag felhasználásával és az üres terek kiemelésével 
teremti meg a világegyetem illúzióját, egészen más, mint a nyugati virágkötészetben meg-
szokott csokrok vagy virágtálak. Aszimmetriára való törekvése, letisztultsága, a szezonális 
virágok alkalmazásával elért ún. évszakérzés (kiszecukan) kifejezése mind-mind hosszú év-
századok japán hagyományából született meg. 

Mit adhat tehát az ikebana nekünk, nyugati embereknek? Véleményem szerint elsősorban 
újfajta látásmódot, egy a saját kultúránktól eltérő esztétikai megközelítést. A japán kultúra 
mindig is rendkívül nyitott és befogadó volt, és ahogy az eddigiekben láthattuk is, maga az 
ikebana művészete is mindig átalakult a kor igényeinek és művészi légkörének megfelelően. 
Nem csoda tehát, hogy a 20. század második felében ez az izgalmas, folyamatosan alakuló 
művészet világszerte rengeteg ember szívét hódította meg. 
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