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KOSZTOLÁNYI JAPÁN VERSFORDÍTÁSAI - FORRÁSAIK FÉNYÉBEN II. 

1. Emlékeztető; új adalékok a nyugati közvetítőkhöz, magyar elődökhöz 
Kosztolányi 1931-ben megjelent Kínai és japán versek című kötetének japán vers

fordításait — azok forrásait és magukat a fordításokat — folyóiratunk lapjain vettük 
számba, egy 1986-ban készült dolgozatban.1 E munka a hátrahagyott j apán versfor
dításokat keríti sorra; ezek a költő életében folyóiratokban, majd kevés kivétellel az 
Illyés Gyula által sajtó alá rendezett 1942-es Idegen költőkben láttak napvilágot. Az 
azóta eltelt idő indokolja akkori és újabb kutatásaink eredményeinek rövid összegezé
sét. 

Kosztolányi a Kínai és japán versek japán anyagát — a régebbi irodalmi köztudattal 
ellentétben — nem Asataro Miyamori angolnyelvű antológiájából, hanem Paul En
der ling, Hans Bethge, Michel Revon — illetve az ő nyomán Paul Adler — , Wilhelm 
Gundert, William George Aston, Arthur Waley és — feltételezhetően — Curtis Hid-
den Page német, francia, illetve angolnyelvu gyűjteményeiből merítette. Az Idegen 
költők japán műfordításainak forrásait is megneveztük előző cikkünkben: immár való
ban Miyamori, valamint Georges Bonneau átköltései ezek, illetve kis számban Michel 
Revon anyaga. (Kosztolányi Ádám a hátrahagyott fordításokra emlékezve jelölhette 
meg Miyamorit apja forrásaként.)2 

E forrásokra vonatkozó ismereteink lényegében nem változtak, azonban felleltünk 
néhány olyan nyugat-európai közvetítő művet, melyet a költő — elvben — fordításai 
mindkét csoportjához felhasználhatott volna, meg egy olyat, mely csak a posztumusz 
kötethez szolgálhatott volna anyaggal. 

Az edinburghi National Library of Scotland ú tmuta tása alapján sikerült hozzá
ju tnunk Clara A. Walsh, majd William N. Porter először csak címükben ismert műve
ihez.3 Walsh kis gyűjteménye tankakat is, haikukat is tartalmaz, rímes átköltésben; a 
szerző néha négy, illetve két sorra tömöríti őket, máskor nagy mértékben továbbkölti.4 

A Kosztolányi által fordított verseknek számban csak töredéke lelhető fel nála; nincs 
nyoma, hogy a költő használta volna munkáját . Porter előző cikkünkben ismertetett 
1910-es haiku-kötete fordítási elveivel él újabb gyűjteményében is; a Hyaku-nin Isshu 
Fridériek Victor Dickins, illetve Léon de Rosny által már lefordított száz tankáját ad
ja, rímes időmértékes formában, megtartva az ötsoros felépítést.5 A kétnyelvű kötetet 
illusztrációk, részletes magyarázatok gazdagítják. A tanka szótagszámát ő is mege
meli. A standard-versanyagból Kosztolányi is sokat merít, de más — általunk már 

1 ZÁGONYI Ervin, Kosztolányi japán versfordításai — forrásaik fényében. ItK 1986/3. 246-274. 
[További hivatkozásainkban 86/3.] 

2 Első közleményünk bibliográfiai anyagát itt nem ismételjük; a már ott is használt rövidítések 
helyére zárójelben utalunk. 

3Miss Christian E. G. Wright szolgált szíves levélbeli információkkal. [Edinburgh, 1986. márc. 
10.] 

4 Clara A. W A L S H , The Master-singers of Japan. London, 1910. [Uníversity Library, Hull] 
5 William N. PORTER, A Hundred Verses from Old Japan. Being a Translation of the Hyaku-nin-

isshiu. London, 1911. [National Library of Scotland, Edinburgh] 
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számbavett — forrásokkal él. Az első világháború indulásának évében japán szerző, 
Yone Noguchi taglalja „a japán költészet lelkét." Kis könyvében egy fejezetet szentel a 
haiku-költészetnek, rímtelen angolnyelvű átköltéseket is mellékelve. Köztük hat haiku 
és négy tanka esik egybe Kosztolányi anyagával.6 Nem sokkal Kosztolányi 1931-es kö
tete előtt kezdi el Jan Lodowyjk Pierson, az utrechti egyetem professzora a Manyöshüt, 
az első nagy japán antológiát feldolgozó sorozatát — a vállalkozás majd 1949-ben zá
rul — ;7 a gyűjtemény pár darabját — Hitomaro, Nukada, Sakano-e egy-egy tankáját 
— Bethgéből, Adlerből, Waleyből meríti Kosztolányi. Mintegy Miyamori hatalmas 
vállalkozására felel Amerikában — mely egyébként a kínai költészet angolra fordítá
sának is egyik fellegvára — Harold Gould Henderson kisebb arányú haiku-kötete.8 

Rímes formáival kicsit Basil Hall Chamberlain és John Thomas Bryan hagyományát 
folytatja, műfordításai mellé megadva a japán eredetit s ennek szószerinti angol le
képezését is. Bashö, Busón, Issa, Kikaku és a modernek közül Masaoka Shiki a kötet 
hősei; a kettejük anyagában megegyező verseket Kosztolányi már a Henderson-kötet 
megjelenése előtt publikálta; a munka számunkra a szerző elméleti bevezetője, fordí
tási elvei és gyakorlata miatt érdekes. Nem sikerült hozzájutnunk — 1986 óta sem — 
az általunk csak címében ismert Ishikawa Takuboku-, illetve Yosano Akiko-kötethez.9 

A Miyamori idézte két angol átköltőről, Glenn Shaw-ról és Sámuel H. Wainwright-
ról a National Library of Scotland jelzése u tán a frissen — e dolgozat befejezés u tán 
— fellelt j apán irodalmi bibliográfia adott végleges adatokat.10 E mű tartalmazza 
a Miyamori kötetében szereplő számos japán anyanyelvű fordító munkáinak adata
it is, felsorolva az általunk még nem ismert, az európai szakirodalomban nem jelölt 
egyéb nyugati nyelvű átköltéseket is. I t t akadtunk ú tmuta tó adatra a Kínai és japán 
versekben szereplő Daigaku (Kosztolányinál még Niko) Horiguchi kötetére is.11 (Elő
ző szemlénkből kimaradt a századvégi Japán kitűnő ismerőjének, Lafcadio Hearnnek 
néhány, az ország néprajzához, élővilágához mellékelt prózai haiku-fordítása.12) 

Még több kiegészíteni valóval szolgálnak Kosztolányi magyar elődjeire vonatkozó 
előzetes ismereteink. Eleinte Barátossi Balogh Benedeket hittük a japán költészet első 
hazai hírmondójának. Valójában 1906-ban írt monográfiáját megelőzi az orosz-japán 
háború híreinek lázában kelt két adalék. Az egyik a Jövendő lapjain 1904 tavaszán 
megjelent pár versfordítás, a fordító nevének jelzése nélkül, Heltai Jenő tollából, Kari 
Florenz munkája nyomán.13 A másik ennek kötetbeli ismétlése — szintén névtelenül 

6 Yone N O G U C H I , The Spirit of Japanese Poelry. London, 1914. [Edinburgh, Public Libraries] 
7 The Manyöshü. Translated and annotated by Dr. J. L. P I E R S O N . Leiden, 1929-1949. [Az 

MTA Könyvtára] 
8 Harold Gould H E N D E R S O N , The Bamboo Broom. An Introduction to Japanese Haiku. Boston 

and New York, 1934. [Koninklijke Bibliotheek, den Haag; a továbbiakban: H E N D E R S O N ] 
9 Ship SAKANISHI , A Handful of Sand, frorn the Works of Takuboku Ishikawa. Boston, 1934; 

UO: Tangled Hair, from the Works of the Poei Akiko Yosano. Boston, 1935; v.o. The Encyclopedia 
Americana, Vol. 15. 1963. New York and Boston, 705. 

10 V.o. Japanese Literalure in European Languages. A Bibliography. Compiled by Japán P.E.N 
Club. H.n. 1961. 4. [A továbbiakban: B I B L I O G R A P H Y ; OSZK] 

11 Daigaku H O R I G U C H I , Tankas, petits poémes japonais. Traduction frangaise de l'auteur, avec 
une Préface de Paul F O R T . Paris, Fauconnier, 1921; UO, Tankas, petits poémes japonais. Paris, 
Fauconnier, 1924. BIBLIOGRAPHY 60., 2. — Horiguchi életrajzi adatait — 1892-ben született — , 
1. The Japan Biographical Encyclopedia and Who's Who [3rd Ed]. 1964-1965. Tökyö. 316., 2237. 
[Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár] 

12 így például Bashö Tója vagy Chiyo-Ni Halott fiacskám-ja; v.o. Exotics and Retrospectives. Upper 
Saddle River, 1969 [The University of Warwick, Library], A Japanese Miscellany. London, 1905. 
118. [Az MTA Könyvtára] 

1 3 Japán költők 1904. febr. 21. 36, V.o. Japanische Dichtungen. Weissaster. Ein romantisches 
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— egy Japánt ismertető-népszerűsítő mű lapjain.14 A hangsúlyos-rímes átköltések 
színvonala — természetesen — nem haladja meg a századvégi nép-nemzeti iskola köl
tészetének szintjét. Az első önálló művel Nyeviczkey Zoltán szolgál 1906-ban; Florenz 
egész füzetét teszi á t magyarra, a Heltaiéhoz hasonló színvonalon.15 Öt japán pub
likációt a Modern költők második, 1921-es kiadásában található bibliográfia alapján 
tudtunk felderíteni: Kosztolányi itt az 1914-es első kiadás két századvégi japán köl
tőjének újraközlése előtt sorolja fel elődjeit — tíz évvel későbbi fordításai ösztönzőit? 
— , példátlan teljességgel — bár adataiban utalásszerűén — , az általunk már ismert 
Heltai-fordításokon kívül a Magyar Szemle névtelen átköltője, majd Várkonyi Titusz, 
Ivánfi Jenő, Ca de Jeu, Vidor Marcell úttörő próbálkozásait.16 A Magyar Szemle mun
katársa öt tanka-fordítást ad, Enderling nyomán, hármat közülük majd Kosztolányi 
is megszólaltat.17 A katolikus Alkotmányban Várkonyi Titusz vázolja rajongó hangon 
a régi japán költészetet, féltucat tanka-átköltéssel, itt Shizuka Gozen szép szerelmes 
versével elődje Kosztolányinak.18 Ivánfi Jenő is ez év — 1910 — augusztusában te
szi közzé, színész-műfordítóként öt japán dalát. Bár angol közvetítőkre hivatkozik, 
ő is Enderlingből merít, erőteljes jambusokat, Ozi tankájának magyarításában pe
dig szép anapesztusokat alkalmazva.19 Ca de Jeu a soproni tanügyi újság, a Kultúra 
lapjain, Agner Lajosnak a japán kultúrát ismertető cikksorozatával párhuzamosan 
a Manyöshvhól, illetve Kokinshvhól közöl hét darabot.20 A versek hangvétele és ma
gyaros ritmusa alapján feltételezhető, hogy Barna János első japán fordításkísérletei 
ezek; a folyóirat lapjain egyébként a francia és a spanyol költészet ízelítő-adójaként 
szerepel névvel is szignáltan.21 A Kosztolányi megnevezte sort Vidor Marcell zárja le; 
három, szintén Enderlingből merített tankafordítása elődjeinél kevésbé sikeres.22 

Az első világháború éveinek adaléka Bardócz Árpád — későbbi japán kötetét elő
legező — két tankafordítása,23 s kicsit Rédey Tivadar két „japáni stílusú" saját köl-

Epos. Nebst anderen Gedichten. Frei nachgebildet von Prof. Dr. Karl F L O R E N Z . Leipzig, é. n. 
[Első kiadása 1894; az MTA Könyvtára] 

14 Japán ország. A felkelő nap birodalma [.-.] angol, francia, német munkák nyomán. Bev. 
B R Ó D Y Sándor. Pallas, Bp. 1904. 64. [Az MTA Könyvtára] 

15 Őszirózsa. Japán eposz három énekben. Irta Inoue T E T S U J I R O és még néhány kisebb japán 
költemény. Florenz Károly német szövege nyomán fordí tot ta . . . Bp. é. n. [1907?, az MTA 
Könyvtára] 

16 Modern költök. Bp. [1921.] III. k. 221. 
171906. márc. 15. 168. Kosztolányinál majd: Ishikava: A hold, Narihira: Tavasz, Ono no 

Komachi: Emlék, Tomonori: Cseresznyefa, v.o. 86/3. 252-254. 
1 8 Régi japán költők. 1910. jún. 9. 1. 
19 Japán dalok és mesék. Az Újság, 1910, aug. 31. 1. A Szent tónál — Oji (Ozi) — egy sorát idézzük 

itt: „Vadludak szállnak/ Szent Ivarénak/ Szűz mezején." — Mint drámafordítót, Ivánfit Juhász 
Gyula méltatja meleg szavakkal, v.o. Ivánfi Jenő, JUHÁSZ Gyula, Összes művei. 5.k. Prózai írások 
1898-1917. Bp. 1968. 360. 

2 0 Régi japán anthológiákból. 1912. 790-792. 
21 Barna kötete:BARNA János, Japán antológia. Satu-Mare - Szatmár, 1924. [OSZK, a további

akban: BARNA] Ca de Jeu közleményének egyik verse szó szerint is egyezik Barna szövegével. A 
Kultúrában: „Hol a messze nagy Mikame/ Zord hegyorma látható, / Hull az eső vége nélkül,/ Vége 
nélkül hull a hó," Barnánál: „Hol távolba szép Mikame/ Magas orma látható/ . . . / Omlik vég 
nélkül az eső,/ Szakadatlan hull a hó." — Ca de Jeu Gustavo Adolfo Bécquerröl, Baudelaire-röl, 
Jósé Maria de Herediáról, Leconte de Lisle-röl számol be, illusztrációul Kosztolányi-fordításokat 
idézve. Kultúra, 1912. 528., 854., 1106., 657. 

2 2 Japáni költők. Pesti Napló, 1913. márc. 23. 46. 
2 3 Japán versek. A Hét, 1917. 634. A verseket Bethge antológiájából választja, v.o. BE [86/3. 

246. 5. j.] 73-74., 81. 

48 



teménye is.24 A japán költészet magyar útjának fontos állomása Barna Jánosnak a 
szakirodalomban nem szereplő kis kötete: a szatmári tanár — francia hadifogsággal a 
há ta mögött, spanyol és francia vers válogat ások u t án és egy a kínai antológia előtt 
— egész kötetnyi j apán verset muta t fel, a magyar közönség számára valószínűleg el
szigetelten. Válogatása, munkája lelkiismeretes, de mintha nem is zajlott volna le a 
Nyugat költői forradalma, szövegei — szándékos archaizálással? — a századvég költői 
modorát idézik. Enderling nyugat-európai, Florenz az eredetihez hű s végül Bethge 
rímtelen jambikus formáit egyaránt nemzeti versidomban, hangsúlyos-rímes versek
ben adja vissza, a sorszámot — a tankákét s a közölt pár haikuét — és a terjedelmet 
jelentősen megemelve.25 A haiku-irodalmat a harmincas évek fordulóján még fanya
logva érintik a japán irodalom terjesztésének magyar „öregjei,"26 Kosztolányi viszont 
már első fordításai előtt felfigyel Szép Ernő néhány „haikai"-jára,27 talán már a japán 
haikukat tanulmányozva, vagy talán fordítva, éppen általuk is ösztönzést kapva er
re.28^ S egy záró adalék: Kosztolányi japán publikációinak idején Képes Géza is közöl 
az Új Időkben három, Enderlingből nyert műfordítást, időben meg is előzve Kosztolá
nyi megfelelő átköltéseit.29 S Kínai versek címszó alatt Kosaras István japán verseket is 
tesz közzé.30 Végül különleges hely illet meg egy művet, japán szerző ismerteti magya
rok számára, „a vitéz, nemes test vérnépnek ajánlva" Japánt , Imaoka Dzsuicsiro; egy 
fejezetet szentel könyvében a költészetnek, röviden jellemezve a tankát és a haikut.31 

2. A hátrahagyott japán versfordítások forrás-rétegei 
(a) Átmenet a Miyamori-fordítások felhasználásához: „elő"-Miyamori a Kínai és japán 

versek 1931-es Révai kiadású változatában 
Előző dolgozatunk írásakor nem volt tudomásunk arról, hogy az eredetileg Genius-

kiadású Kínai és japán verseinek a karcsú formájú Révai-sorozatban már ugyanabban 
az esztendőben — 1931 — egy újabb és 1947-ig még hat kiadást megérő változata is 
napvilágot látott. Minket e variáns központozása, ékezet-megoldásai érdekeltek. Az 

24 Rövid versek japáni stílusban. A Hét, 1918. júl. 14. 425. 
25 Barna müvére — 1. 20. jegyzet — a Japánra vonatkozó magyar nyelven megjelent művek bibliog

ráfiája. Bp. [1937.] Klny. a Távol-Kelet 1937. évf. 1-4.SZ. hívta fel figyelmemet. [Pécsi Egyetemi 
Könyvtár.] — Moritake — Kosztolányi névadásával — Szirom című haikuja Florenznél például — 
pedig itt kivételesen ö is bővít — 22, nála 48 szótag; v.o. FL [86/3. 249. 27. j.] 443., B A R N A 53. 

26 Barátossi Balogh Benedek Astonra hivatkozva állítja Bashö Tójáról: „ [ . . . ] a világ legna
gyobb képzelgésü butasága [. . .] önámítás", v.o. A felkelő nap országa. Bp. 1930. 143; Pröhle 
Vilmos elismeréssel utal e versre, s Chiyo Ni két haíkujára, de érdeklődését Bashöra és „néhány 
követőjére" korlátozza. V.o. A japán nemzeti irodalom kis tükre. Bp. 1937. 71. [Mindkét mü az 
MTA Könyvtárában] 

2 7„Kitűnően kezeli a haikai-t is — írja — , mely [... ] arra van hivatva, hogy magába foglalja a 
világmindenséget minden súlyával és szépségével, a természetet, mozdulatlanul és mégis élöen." 
Jó szó. Szép Ernő verseiről. Új Idők, 1929. jan. 20. 112., Egy ég alatt, Bp. 1977. 408. — Szép Ernő 
kötete — Jó szó, Bp. [1928] — utolsó ciklusa „Egy-egy Ulekzef címmel tartalmaz hét, ott ilyen 
műszóval nem jelölt „haikai"-t. Idézzük a talán legszebbet: „Az a kevés kis sercegés,/ Amint 
a gyertyának repült a lepke, és/ Szárnya megégett:/ Az az élet." A gyertyának repült a lepke. 
I. m. 90. 

2 8 Költőnk első haiku-fordításai az Új Idők 1929. 46. számában jelentek meg, Japáni versek cím
mel, az 585. lapon. [A továbbiakban UI] 

2 9 Három tavaszi vers. 1930. máj. 10. 781. Kosztolányi anyagából Narihira Tavaszát, Kibino 
Emiékjét tartalmazza; Kosztolányi fordításait 1. UI 1930. 52. 796. 

30 Négy kínai vers. UI, 1930. jún. 125. A japán: Ono no Komachi az álomról. 814. 
31 IMAOKA Dzsuicsiro, Új Nippon. Bp. 1929. 116., 118-120. [OSZK] — Dzsuicsiro minden 

bizonnyal azonos Kosztolányi japán riportalanyával, v.o. Japán — Djuicsiro — . Pesti Hírlap, 
1931. jún. 21., 9 kötetben: Bölcsőtől a koporsóig. Bp. [1987.] 80-83. 
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utóbbiak itt makulátlanul követik a helyes kiejtés normáit. Ezen túl szövegpontosítá
sokat is találtunk, megváltozott a költemények sorrendje is, s ami a legfontosabb: az 
űj kiadás az eredetit méltón lezáró, az elmúlás akkordjait megpendítő népköltészeti 
alkotás, a Koktnshuból származó Hab u tán még tíz haikut is csatol az addigiakhoz.32 

Az 1932-es gyönyörű Miyamori-kötet, az An Anthology of Haiku Ancient and Modern 
utolsó lapjaira is csak most figyeltünk fel: azok tanulsága szerint e végleges válto
gat egy előzetes, 1930 nyarán megjelenhetett, One Thousand Haiku Ancient and Modern 
i'.ímü munka betetőzése.33 A tíz haikut Kosztolányi ebből a kötetből vagy egy még 
felderítendő, szakfolyóiratbeli Miyamori-publikációból — bár 1961-es japán bibliográ
fiánk nem utal ilyenre — ismerhette meg; mindenesetre egy kivétellel két év múlva 
újraközli őket, „új japáni versként"; kettőt a „végleges" Miyamori-kötetet a felfedezés 
;/,galmával bemutató Nyugat-heYi közleményben, a többit a Pesti Hírlap Vasárnapjában, 
illetve az Új Időkben.34 — A reveláció, a további fordításokhoz új ihletet, tápot adó 
mű mindenesetre az 1932-es Miyamori-kötet. 

(b) Bonneau-népdalok, 1931-1932 

A továbblépést e Miyamori-előzetes és az 1932-es antológia gazdag anyaga közt 
ßonneau japán népdalai kínálták Kosztolányinak. A Pesti Hírlap Vasárnapja 1932. 
március 11-i számában közölt válogatás, a Japáni versek. Népdalok forrásául három 
Bonneau-müvet is feltételeztünk; csak megjelenésük ideje volt kérdéses: a La Sensibi-
liié japonaise tökyöi, 1934-es harmadik kiadása és az Anthologie de la Poesie japonaise 
párizsi kiadású, 1935-ös keltezést viselő példánya — hetedik ezer — állt rendelkezé
sünkre. S számolnunk kellett az előbbiek anyagát adó tíz kötetes Yasawo-sorozattal 
is, ennek 1935-ös tizedik kötetét ismertük. Ezért a Kosztolányi-közleményt időben 
megelőző Bonneau-kiadást vagy publikációt kellett keresnünk. Levélben fordultunk 
információért a Bibliothéque Nationale igazgatójához e művek első megjelenését il
letően — a Yoshinót úgyis tőlük kaptuk — ; válasz híján magunk kutat tunk tovább. 
A La Sensibilité japonaise Bonneau müvei közt a Mercure de France-ban megjelent ja
pán vonatkozású írásaira is utal.35 Mi a folyóirat 1930-1931-es évfolyamait átnézve 
jutottunk el a szerző — akkor a kyötoi Francia Ház igazgatója — 1931. dec. 15-
én közzétett, francia-japán prózai, majd Krai párhuzamokat vázoló tanulmányához, 
Kosztolányi forrásához.36 Benne Pierre Loti Krizantém asszony című regényének ilyen 
vonatkozású ismertetése után „a rizsföld sarában magukat dallal vigasztaló" japán 
parasztok tizenhárom dalát adja, kiemelve, értékben nem maradnak el nyugat-etiró-
pai irodalmi, sőt zenei megfelelőiktől (még a Parasztbecsületre is utal). Már itt jelzi, 
nyolcszáz népdalt gyűjtött össze. A La Sensibilité japonaise-ben aztán — itt újraadja 
a Mercure de France-beli egyéb japán vonatkozású írásait is — majd kétszáz darabot 
közöl belőlük, témakörökbe csoportosítva őket, az eredeti szövegeket itt-ott módosít -

3 2 V.Ö.KOSZTOLÁNYI Dezső, Kínai és japán versek. Révai. Bp. [1931.] 136-138. [OSZK] 
3 3 V.o. Inazo N I T O B E , Edüioral Jottings, in M/ I [86/3. 246. 13. j . j I-IV. [Az első japán kritikai 

visszhang 1930. szept. 26-i keltű.] 
3 4 Az újraközlések: Bashö: Szegénység, Vadkacsák. Nyugat, 1933. ápr. 2. 388; uö: A jóltevö, 

Jhmete, Uí, 1933. máj. 7. 591; uö: Nyomorúság, Seien: Pacsirta, Jakushi: A víg csavargó, Shicho: 
Szín, A Pesti Hírlap Vasárnapja [a továbbiakban PHV], 1933. júl. 3. 37. — Az újra nem közölt 
vers — Teishitsu: Hold — csak Réz Pál legújabb, kitűnő összegező gyűjteményében jelent meg 
1931 óta, v.o. KOSZTOLÁNYI Dezső, Idegen költők. Bp. [1988.] II. k. 43. 

3 5 V.o. a kötetet megelőző ismertetés V, lapjával. 
36 La Farce japonaise dans le Roman francais contemporatn. Mercure de France, 15-XII-1931. 526 

542; a népdalok: 534-541. [ELTE Egyetemi Könyvtár] 
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va.37 Szerzők szerint is pontosít: a Néma szerelem már „régi műköltészeti" termék,38 

a Szüret — róla lásd később — pedig már nem szerepel a későbbi változatokban.39 A 
versek — mind élőszóbeli alkotás — „a kínai idiogrammát nem ismerő" „nyers embe
rek" szívéből fakadnak, formájuk szerint dodoitsvk, huszonhat szótagúak, 7/7/7/5-ös 
sorelosztásban. — A dodoitsu-gyüjtés Bonneau újdonsága, Aston, Revon, Gundert 
nem hivatkoznak e versfajtára, egyedül Florenz ad a Japanische Dichtungen függeléke
ként pár dodoitsut, s ezeket — a szótagszámot Florenz nyomán túllépve — Nyeviczkey 
idézett közleményében le is fordítja.40 A műszót itt még Bonneau sem használja. Az 
1935-ös, záró antológia majd inkább a müköltészet — s egyáltalán a tanka és a haiku 
felé — fordul, a La Sensibilité japonaise dodoitsuit egyharmadukra csökkentve, a tan-
kákat és haikukat három, illetve kétszeresére növelve, a szabad formájú shintaishikdLt 
szintén megháromszorozva. Erre — költőnk utolsó forrására — lentebb visszatérünk. 

(c) A főforrás: Miyamori 1982-1933 
Miyamori szép kötete kilencszázhetvenhárom haikut tartalmaz, a kezdetektől a 

Kosztolányival kortárs költőkig. [Az első Arakida Moritake — 1458-1546 — , az élet
kor szerint utolsó Ikoma Shisen, 1894-es születésű.] Miyamori közli a japán eredeti 
meg a maga szövegei u tán a megelőző és a kortárs angol és francia átköltéseket is; a 
százhetvenkét többlet-fordítás közül százharminckilenc angol nyelvű — nyolc angol és 
ugyanannyi japán fordító munkája — és harminhárom a francia. A fordítások számá
ban B. H. Chamberlain és Michel Revon vezet. Ebből a munkából még hiányoznak 
a német közvetítők szövegei, a hiányt — mint előző dolgozatunkban említettük — , 
majd tanka-antológiájában pótolja Miyamori, Karl Florenz-, Julius Kurth- és P. Eh-
mann- anyaggal. A felsorakoztatott tolmácsolok közül Astont, Chamberlaint, Portért , 
Revont, Walshet köteteikből, a többit csak Miyamoriból ismerjük. 

Miyamori száz oldalt meghaladó bevezetőjében a haiku és epigramma lényegét és 
különbségeit, a fordítás problematikáját taglalja — idevágó tételeit Kosztolányi bő
ven idézi is — , majd a műfaj rövid történetét ismerteti, s végül életrajzi vázlatot ad a 
négy legnagyobb haiku-költőről, Bashöról, Busonról, Issáról és a modern nagyról, Shi-
kiről, korrekt és áhítatos pontossággal, gonddal (megtudjuk például, hogy az aszkéta 
Bashö, aki egész életében emésztési zavarokkal küszködött, egy tisztelőjének a számára 
rendezett lakomája után valószínűleg a mértéktelen gombafogyasztás következtében 
betegedett meg halálosan). Bőséges, hasznos — , de ma már sokszor mosolyogtatóan 
iskolás — jegyzetanyaggal is él. A reprezentatív kötetet hetvenegy, kézirat-reproduk
cióval is ellátott kép illusztrálja, külön is felhíva az olvasó figyelmét egy-egy műre, 
érzékeltetve vers és kép rokon voltát. 

(d) Revon (Adler?) — szövegek, Miyamori kiegészítéséül 1910, 1928 [1925] — 1933 
Kosztolányi nyolcvannégy haikut zsákmányolt Miyamoriból, s ezeket — a Kínai és 

japán versekhez előzőleg csatolt tíz verset nem számítva ide — öt közleményben publi-

3 7 A Tavasz A gombéi és a természet [— japán paraszt], a Szentjánosbogár, a Madár, a Hűség, a 
Sirály, a Förgeteg, a Tücsök, a Tűzvész és a Búcsú A gombéi szerelme című ciklusba kerültek; v.o. 
BO/SJ [86/3, 251. 48. j .] 102., 126., 129., 127., 137., 132., 135., 126. 

3 8 i/o. 334. [Le Dodoitsu savant ancien] 
3 9 Először A gombéi és a természet c. ciklusba sorolt Cerisier-t véltük a Szüret francia — és nagyon 

szabad átköltés alapjául szolgáló — megfelelőjének, i/o. 97. 
4 0 Dem scheidenden Geliebten, Enttäuschung. Lm. 78-79. Itt szól Florenz a dodoitsuról is. Nye

viczkey kötetében: A búcsúzó kedveshez, Csalódás. Lm. 71,, 73. Az előbbit idézzük — mint az első 
magyar dodoitsu-fordítást: Ha hosszú útadón majd/ Rád sürü, langy eső hull: / Megannyi könny
csepp az, mit / Utánad vágyva sírok. — A dodoitsuról 1. még W. N. Portért: W P Introduction 
VII. [86/3. 250. 37. j .] 
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kálta.41 Az utolsó idejére kimeríthette a számára a j apán kötetben érdekes anyagot, 
így három haikut 1931-es könyvéből hoz át ide — a Révai-s változatból — , kilenc ver
set — haikukat s köztük két tankát — pedig Revon kötetéből vesz. A Kínai és japán 
versekben — láttuk — Revon német, Adler ad ta változatát részesítette a költő előny
ben, sok haszonnal, most talán mégis jobbnak lát ta ily módon közelebb kerülni az 
eredetihez. 

A kilenc versből négyet csak Revonnál, illetve Adlernél találtunk meg; ezek Jocenn 
Virágja, Kiyowara no Fukayabu Nyári éje, a Kyokuval jelzett Gúnydal s végül Bonze 
Hullása,. Az első háromnál a szerző nevének írásmódja igazít útba: a Virág esetén Re
vonnál és Kosztolányinál Jocenn a szerző, Adlernél Josen, a Gúnyvers szerzője Revon
nál és Kosztolányinál — elsősorban műfaj megjelölés ez — Kyoku, Adlernél — tévesen, 
Senryü helyett — Senyu.42 Revon nyomán látunk teljesebb nevet Kosztolányinál a 
Nyári éj esetében: Kiyowara no Fukayabu, a német változatban csak Fukayabu. (Itt 
tartalmi bizonyítékunk is van: „Az álmatlan hold milyen felhőn talált ma vánkost?" 
az „En quel coin des nuages/ La lune a-t-elle trouvé son Heu de repos?"-nak és nem az 
„In welchem Wolkenzelt/ Bist du Mond verborgen?!"-nek felel meg.43) A Hullás című 
tanka esetén Adler mond többet, zárójelben megadja a szerzetessé lett miniszterelnök, 
Kintsune nevét is: „Der Bonze [Kintsune]" formában, Revonban — és Kosztolányinál 
— csak: „Le Bonze" — „Bonze" — , a személynév jegyzetben található itt. Tartalmi 
fogódzónk nincs, így Revont kell itt is közvetítőül hinnünk. 

A Revon-Adler-Miyamori — vagylagosságból — további három haikuról szólva — 
a Kútvődőr esetében szintén a névírás segít: a szerző neve Revonnál és Kosztolányi
nál azonos: Tchiyo — Tcsiyo, Adlernél Chiyo, Miyamorinál Chiyo-Ni. (A nagyszerű 
költőnővel jelölt másik haiku, az Özvegység eleve nem eredhet Miyamoriból, ő a való
di szerzővel, Ukihashi kurtizánnal szignálja a verset.44 Biztos tartalmi támaszunk itt 
sincs, Kosztolányi oly mértékben továbbkölti a verset.) Hasonlóan revoni közvetíté-
sűnek kell hinnünk az Apácabékát, a szerző Revonnál Tchighetsou-ni, Kosztolányinál 
Csikhecsu-ni, Adlernél Die Nonne Chigetsu, Miyamorinál Chigetsu-Ni. E haiku is 
tovább-bontott; rá és az előzőre még visszatérünk. 

Revon-, Adler- (és Porter-, Gundert-) forrásból is származhatna Takamura Szám
űzetése. Itt a pontos szerző-megnevezés mellett — Adlernél tévesen „Toshiyuki, der 
Verbrannte" — tartalmi egyezések — az „evezve" igenév, a szigetek száma — s végül az 
esengő kérés — Kosztolányié nem Adler kemény, perlekedő alliterációit visszhangozza 
— eredezteti a magyar megoldást Revon változatából [a japán eredetit W. N. Porter 
kötetéből adjuk]: 

Wada no hara Sur la Plaine de l'océan, 
Yashohima kadete Vers les quatre-vingts lies, 

Ko i idenu to Je m'avance en ramant: 
Hito ni wa tsugeyo Annoncez-le aux hommes, 
Ama no tsuribune Bateaux des pécheurs 

41 Új japán versek. Harminc haiku. Nyugat, 1933. ápr. 1. 386-388; Japán virágzápor. Tíz új 
haiku. Ül, 1933. ápr. 2. 425; Japáni virágzápor. Uo. 1933. máj. 7. 591; Japán versek. Huszonegy 
új „haiku". PHV, 1933. jún. 4. 4; Japán versek. Uo. 1933. júl. 3. 37. 

42 A kyöku „a hokku specifikusan komikus vis-a-vis-je"; ennek különösen népszerű fajtája az 
ún. Senryü no Kyöku, alapítójáról, Kara Senryüról [1717-1790] elnevezve, v.o. FL 467., 476-477. 
L. még: R 400; AR 376. [86/3. 249. 27. j . , 250. 35. j . , 36. j.] 

4 3 A Revon- és Bonneau-szövegek értelmezésében kedves kartársnöm, Balázs Zsuzsa volt szíves 
segítőm. 

44 V.o. M / l 440. Ukikashi a Bashöval jelölt kor — XVII. század közepétől a XVIII. század 
közepéig — költönöje; születési és halálozási adatai ismeretlenek. 
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Ebene des Meeres: Evezve a Nyolcvan Sziget felé 
Mein Rudern nach den „Zweimal Zwölf a tengeren, a végtelen mezőben 

Inseln", ring csónakom, a vízbe elveszöen. 
Denn Männern dort kündet es, Száműzött a Császár. Jámbor halászok, 
Ihr Barken barbarischer Fischer! halászbárkák, beszéljetek felölem! 
S végül: Issa Egy milliomoshoz című haikuját — tartalmi fogódzópont nélkül — 

szintén a Revon jegyében fordított versekhez soroljuk. [B. H. Chamberlain haiku-
gyűjteményében is megtalálható.] 

(e) Az utolsó jelzés: a Bonneau-antológiából nyert versek, Í9S5-1986 
Két és háromnegyed évi szünet u t án — a kínaiakkal is rég végzett Kosztolányi — 

a fordítások zöme 1932-re esik, a következő két évben már csak szórványosan készül
nek45 — 1936 februárjában jelenik meg az utolsó keleti anyag s egyáltalán a költő 
utolsó verses publikációja: négy tanka és öt haiku.46 1935 késő őszén keletkezhettek, 
ekkor ju tha to t t hozzá a költő a Bonneau-antológiához, s alkotói kedve is újra fellán
golt.47 Ishikawa Takuboku három meg Yosano Akiko egy tankáját csak Bonneau-ból 
ismerhette a költő, ezek: Játék, Sárkány, Tékozló fiú, Elhagyott bárka. Shiki két régebben 
közölt haikuját — Apám, Hajnalpír — még Miyamori-közvetítésűnek kell hinnünk; er
re vall a rövidebb név-jelölés — „Shiki" — , s Bonneau-nál nem is szerepelnek. Az itt 
közölt öt Shiki-vers közül az Ellentét és az Utolsó dal csak Bonneau-nál található meg, 
a további három, a Rekkenő éjszaka, a Fehér pillangó és a Tavaszi éjszaka mindkettőjük
nél szerepel, de a Bonneau-s névírás — Masaoka Shiki, Shiki a költő írói neve48 — , az 
utolsó közleményben való szereplés és főleg a versépítés rokonsága miat t szavazhatunk 
a francia eredetre. I t t a Fehér pillangót közöljük — a sorok tagolása, a mondatforma 
hasonlóan árulkodik a másik két haikuban is —; a vers a két család viszályában elpusz
tult , „tizenhét nyarat" megélt, „csinos és művelt" nemesi ifjú, Atsumori emlékét idézi 
(a címvariánsok az átköltök leleményei, legtöbbször jellemzőek szerzőjükre: Miyamorié 
itt például konkretizáló-tárgyilagos, Bonneau-é könnyedebb-elvontabb, Kosztolányié 
érzékletes): 

Nadeshiko ni The Old Battlefield of Suma 
Chocho shiroshi A white butterfly flits about the pinks; 

Taré no tama. I wonder whose spirit it is! 

Arne Fehér pillangó 
Dans les ceillets Fehér pillangó szállt a 

Ce papillon blanc: gyöngyvirágra, 
Une áme? s én szinte félek: 

nem lélek? 
Bonneau kétnyelvű kötetét verstani-stilisztikai Összegezéssel vezeti be — folytat

va Florenz ilyen szemléjét49 — , jogaiba helyezi a dodoitsut, majd egyet mesterien 
elemez hangszimbolika szempontjából, az éjszaka és a nappal hangfestéssel kifejezett 
viadaláról, az utóbbi kakasszó és harangzúgás kísérte győzelméről, kicsit annak érzékel
tetésére is, mennyire reménytelen munka fordítással megkísérlem bármi visszaadását 

45 Az utolsó kínai közlemény — tudomásunk szerint — Kínai versek, PHV, 1934. márc. 18. 5. 
48 Japán versek. PHV, 1936. febr. 9. 17. — A közleményre RÉZ Pál volt szíves felhívni a 

figyelmemet. 
4TV.Ö. 86/3 251. 52. j . 
48 Első tüdővérzése éjszakáján vette fel a Shiki — kakukk — nevet, mivel — gyanítja Miyamori 

— a kakukkról hiszi a hagyomány, hogy vért köp, ha kiált. V.o. M/l 95. 
49 V.o. FI 19. [Schmuckmittel, Bilder und Figuren der japanischen Poesie, an archaischen 

Gedichten dargetan.] 
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is mindennek; a kötet végtelen precíz felépítése mértani elrendezésű parkra emlékez
tet bennünket; szövegei feszesen szűkszavúak — folytatva Revon hagyományát — , 
hivatalos elismerés követte őket.50 

3. Miyamori — és Kosztolányi — a kaikuról, fordítási elveik 
A japán professzor bevezetőjét már érintettük; majd félszáz oldalas szövegében elő

ször a haikut jellemzi: a metrum és a rím hiánya, a tizenhét szótagos terjedelem, a 
nyelvtani homály — ritka a névmás, nincs névelő, kevés az igék nyelvtani változása, 
a szavak végletes gazdaságossága — többlet-sugalló- hordozó volta — , pregnánssága, 
a szókihagyás jellemzi. Gyakori bennük a kireji, angolra fordítva cutting-word, ma
gyarul talán metszőszó, a szentenciát körülvevő — s látni fogjuk — Miyamori által 
indulatszavakkal visszaadott partikulák haszználata. A jó haiku — állapítja meg, B. 
H. Chamberlain három évtizeddel előbb kelt s érzékletes példák sorával bizonyított 
gondolatait újrafogalmazva s H. G. Henderson tételeit előlegezve51 — nem festmény, 
csak annak vázlata, vagy inkább körvonalai, egy kép címe, vagy szuggesztiója. Bu
són Harangjával illusztrál: egy, a harangon alvó pillangó — mindössze utalás az egész 
vers, gyakran akár ige nélkül, vagy igenévvel jelezve a cselekvés pillanatnyiságát. A 
részletes leírás szükségtelen, a költő szubjektív érzéseinek reprodukálását az olvasóra 
bízza; benne képzelete segítségével az asszociációk nagy mennyisége kél. Bashö Őszi 
esíjével, a haiku történetében új szakaszt nyitó verssel bizonyítja: a költő egy szót se 
pazarol az őszi alkonyat magányosságára, az olvasóba mégis belevésődik ennek érzése, 
a természetes leírás révén. 

A haiku jellemzője a kép természeti hátterét felidéző season-word, az évszak-szó, így 
a Harangban a tavaszra utaló pillangó, Bashö Tejtííjában — mely Miyamori szerint „ti
zenhét szótag jelentéktelen terjedelmében" mutatja fel a Tejúttól tündöklő égboltot 
— a koraőszt idéző galaxis. Félszáz ilyet sorol fel, tanka-gyűjteményében még bővíti is 
majd számukat.52 A szótagszám, az évszak-szó mellett a haiku belső, ihlető jellemzője 
még a természetszeretet. A haiku nem epigramma — vitázik aztán Chamberlain, Flo
renz és Dickins egykori feltételezésével:53 az utóbbi hosszabb, emberi viszonylatokkal 
— „afférokkal" — foglalkozik, humoros, olykor cinikus. Ilyen árnyalatú, epigrammával 
rokon tizenhét szótagos az említett senryü. 

Miyamori fordításai — szándéka szerint — „szimplák és rövidek", de az európai olva
só számára is oly világosak, mint az eredetiek a japán olvasónak. A fordítás — szögezi 
le — nem lehet parafrázis. Ha az eredeti túlontúl homályos, két-három többlet-szót 
engedélyez magának. (A szótagszámot nem tekinti szövegeiben tabunak, a terjede
lem tíz és huszonegy szótag közt ingadozik nála, leggyakoribb a tizenhat, illetve a 
húsz szótagos megoldás.) „Tavaszi álom" — mondja például a japán költő, irodalmi 
hagyományuk alapján az életről, hiányos metaforával. Miyamori elészúrja, hasonlat
tá alakítva a képet: „Az élet repül, m i n t . . . " Issa halott fiát gyászoló, félbehagyott 
haikuját — „Az élet hajnali harmat , igaz, hanem . . . " — megtoldja egy fájdalmas fel
kiáltással: „hanem ó jaj!" Kötete első változatának említett őszi esíjéből (.4 Crow On 
a Bare Brauch) — Lo! a crow sits on a bare bough;/ This is a dreary au tumn evening 

50 V.o. a mü címlapjával [a Japán Császári Egyetem, a Nemzetközi Kulturális Kapcsolatok 
Társasága, a francia akadémia „koronázta meg"). Bonneau két antológiájáról 1. 86/3. 251. 47., 
48. 

5 1 Nem leírás, skicc, szuggesztió, egy festmény címe vagy csatolt felirata a japán „epigramma", 
v.o. CH/2 [86/3. 248. 24. j.] 93.; Henderson szakavatott elemzéseit 1. H E N D E R S O N 20-23. L. 
még Astont: A [85/3. 248. 22. j .] 294. 

5 2 V.o. M/2 [86/3. 251. 51. j .] 9. 
5»V.ö. CH/2 91-109., FL 439-461., D/2 [86/3. 249. 33. j.] II. k. 309. 
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— viszont kiirtja a „szomorú" jelzőt.54 

Fordításai nagy része időmértékes, a kétsorosnak fordítottak főleg jambikusak, illet
ve trocheusiak, csekély hányaduk háromsoros, szabad formájú. Rímet eivétve, „fenn
költ" eredeti kapcsán használ. Négy évvel későbbi tanka-antológiájában — jeleztük — 
áttér a rímes gyakorlatra. 

Kosztolányi a Nyugatban adott haiku-ízelítő után bőven utal Miyamorira, a hai-
ku lényegét szép eredeti párhuzammal világítva meg: a japán költő nyújtotta rajzot 
— tudjuk, gyűjteménye volt kínai és japán rajzokból, festményekből55 — „az olvasó 
világítja át érzésével, s ekkor kiszínesedik, mint azok a látszatra szürke, igénytelen 
képecskék, amelyeket gyertyaláng elé kell tartani." Fordítói elveire is rámutat . „A 
japánok — mondja, ismételve a Szép Ernő kapcsán már megfogalmazottakat — egy 
tárgyban, egy élőlényben — mint jelképben — az egész élet csodáját bámulják." Ne
künk, „fáradtabb" nyugatiaknak „izgatószerekre van szükségünk az irodalomban is: 
lélektani beállításokra, értelmi facsarásokra, különféle fortélyokra és mesterkedések
re, az ellentétek, a szóképek, a jelzők, a rímek fűszerére, hogy magunk elé idézzük 
azt a gyönyörűséget, melyben nekik ezek nélkül is van részük." Feladatát abban lát
ja, hogy „két világrész távolságát elenyésztetve" — Chamberlain a századelőn tízezer 
mérföld távolságáról és két évszázad intervallumáról beszélt, hangsúlyozva, milyen é-
lők mindennek ellenére számunkra a japán haikuk56 — „ázsiaiból európaira fordítsa" 
e verseket, „ügyelve arra, hogy a japán rövidséget" „ne tegye" „szószátyárrá", „s a ja
pán vázlatosságot ne túlontúl kerekítse és írja körül." (Három esetben nem haladja 
meg a tizenhetes szótagszám-határt: Masaoka Shiki Ellentétje tizenöt, Bashö Varjúja 
cizenhat, Busón Sárga őszirózsája, tizenhét szótagos nála, s e terjedelemben is műves, 
befejezett megoldásúak.) A bővítések mentsége az is, hogy mindent a három sorba 
kell foglalnia, lemondva Miyamori részletes magyarázó jegyzeteiről, s az is, hogy a 
képszerűség, az élénkség, a jóhangzás, a — mégiscsak fel-felbukkanó — rím és ritmus 
egy~egy s z ép példáját Miyamori is boldogan mutatja fel a japán eredetiben. Illyés 
— majd évtizedek múltán, visszaemlékezve az általa sajtó alá rendezett, főleg haiku-
kat tartalmazó hátrahagyott japán anyagra meg a maga haiku-fordító munkájának 
tapasztalataival — szentesíti Kosztolányi megoldásait, „utánozhatatlan találékonysá-
gúaknak" nevezve fordító-elődje Bashö-haikuit.57 A továbbiakban e leleményesség 
megvalósulását vizsgáljuk, minél több szép verset kívánva felmutatni, a teljesség, a 
makulátlanul egzakt rendszerezés igénye nélkül. (A művészi eszközök úgyis legtöbb
ször együtt, egymást sokszorozó hatással találhatók egy-egy versben.58) Kosztolányi 
természetesen előző kötete hagyományait folytatja itt is, fogásai, fortélyai azonban 

54 Bőséges parafrázissal szolgál azonban jegyzetében a kiszáradt mocsárban álló lombjavesztett 
fáról, melynek csúcsán ragyog a gyengülő fényű lemenő nap, a lombtalan ágra szálló magányos 
fekete hollóról, v.o. M/ l 128-129.; Clara A. Walsh az átköltés végleteképpen narancsfényt is 
láttat — „Black 'gainst the slowly-fading orange light" — ; Kosztolányi hanghatásokkal dolgozik 
— „A száraz ágon komoran időz/ egy óriás, fekete holló [ . . . ] " — , v.o. 86/3. 270. 

55 V.o. KOSZTOLÁNYI Dezsőné, Kosztolányi. Bp. [1938.] 256-257. 
56 V.o. CH/2 93. [A Djuicsiróval való riport —- v.o. 31. j . — végkicsengése szerint is „Csendes

óceánként" választja el a költőt beszélgető-partnerétől a kávéházi asztalon előttük álló „egy pohár 
VÍZ" is. Lm. 82-83.] 

57 „Verseinek — Boshö haikuinak, Z. E. — európai nyelven való megszólaltatására Kosztolányi 
mutatott sok mesterfogást, nemegyszer utánozhatatlan találékonysággal." V.o. Nyitott ajtó. Bp. 
1963.. 640. Illyés végleges fogalmazásából — Nyitott ajtók. Bp. 1978. II. k. 442. — elmarad a 
megszükítő „nemegyszer". 

5SLásd erről HANKISS Elemér a haikuval oly rokon háromsorosról, az Októberi tájró] szóló elem
zését A vers és a „nyomtatott áramköröl? címmel a Minerva Nagy képes enciklopédia A művészetek c. 
kötetében, Bp. 1973. 317-322., ill. Az irodalmi mii mint komplex modell. Bp. [1985.] 257-277. 
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itt még jobban tettenérhetöek, hiszen itt nagyrészt minden építmény nélküli, csupasz 
közvetítő szövegekre kellett támaszkodnia. 

4. Kosztolányi tovább-alkotó munkájának fogásai 

(a) A költő egyik legjellemzőbb eszköze o versvázolta szituáció megfogalmazása, a tár
gyi, környezeti utalás, a kiinduló tény megjelölése, előzetes akció megfogalmazása. A 
legegyszerűbb a külső helyzet rajza; ez állhat a vers élén, így Kakö Legyezőárusábaxi 
(The Fan-Pedlar): 

A load of wind upon his back, Szellős, hűsítő legyezőket árul, 
How hot he is — the fan-pedlar! izzad szegény, 

pedig egész orkán fúj a nyakárul. 
Hasonló a különc tetteiről híres buddhista szerzetes, Ryökwan Ablakjának (The 

Moon of the Window) bevezető sora; vele Kosztolányi Miyamori részletes magyarázatát 
is pótolja — mint sokszor máskor is — , s szubjektív költői viszonyulást is felcsillant, 
ellentmondva Miyamorinak — szerinte a kárvallott költő közönyösen, félvállról fogta 
fel veszteségét, családja aggodalmát — : 

The moon at my window is left Kifosztva áll szegény lakom. 
Unstolen by the thief. De a rabló a holdsugárt 

meghagyta itt, az ablakon. 
Kétszeres, bevezető és vesrközépi szituáció-többletet találunk a Bashö-korszak köl

tőnője, Tama Papírsárkányában (A Kite)\ az első a „vidám negyedbe" zárt s azt csak 
engedéllyel elhagyható kurtizán — maga a szerző — sorsát emeli jelképes magasságba 
a nagybetűs Császárral, a második, az első kontrasztjaként balladisztikus-sejtetően 
utal a helyre és a szóló fájdalmára: 

0 , paper-kite, take me upon your back Bezárva itt a Császárt kell szeretnem. 
And fly away out the gay quarter. Szól a zene. 

Papírsárkány, emelj hátadra, engem. 
(Babits él még ebben az időben a Császár-szimbólummal, felejthetetlenül.59) 
A szituáció tartalmazhatja a vershelyzet előzményét, okát vagy éppen következmé

nyét. (Valószínű az ilyen megoldásokra érti Kosztolányi „a lélektani beállításokat.") 
A hold ellenállhatatlan varázsának hatását a vers élére helyezve, kiinduló szituáció
ként, kép- és gondolatcserével fogalmazza meg a költő a „human affair"-okat előnyben 
részesítő — és itt feloldó — Busón Rablóvezérénék (The Autumn Moon and a Bandit) át
költésében: 

The robber chief himself might write a Úgy ég a hold, hogy minden szív 
verse megolvad. 

About the bright-moon of tonight. Még a rablóvezér is 
versben dalolja meg a holdat. 

A következtetést fájdalmas, gnómaszerüen tömör szentencia formájában adja 
Kosztolányi az orvosból lett jelentős haiku-költő, Onitsura Intelem (To a Man who 
Asks me to be his Teacher) című háromsorosában — tanítványa kérésére, írjon neki va
lami bölcset, készült; a virágtalan fa, mondja Miyamori, maga a költő; Ady zilahi 
tanárát mutat ja hasonló képpel — : 

59 V.o. Esős nyár. [1934 nyara.] B A B I T S Mihály, Összegyűjtött versei. Bp. [1977.] 486. (Babits 
képe a késő császárkori Róma sztoicizmusához kapcsolódik.) 
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Ah! he is not a common man Nem senki az, meg is bízhatsz te abba, 
Who turns to a flowerless tree. ki elvirult, 

s úgy áll a Földön, mint virágtalan fa.60 

Betoldott jelző emeli ki az ítélet negatív jellegét Moshi Emberélet című senryüjában: 
Ah, human Hfe is a dráma Az emberélet gyönge dráma. 
Which cannot be produced again. Csak egyszer adják. 

Nincs több előadása. 
Az igenlő elfogadást pedig metaforikus azonosítás hordozza az üzletember-költő, 

Oemaru — Issa-korszak, a 19. század elejétől közepéig — PtWejében; hatásos Miyamori 
alliterációja is: 

If butterflies danced through this falling Jaj , milyen csodás is volna, hogyha 
snow, egyszer, 

What a wonderful sight it would be! a hópihék közt, a fehér idillbe 
röpülne egy fehér, parányi pille. 

Következményként megfogalmazott lelkiállapottal, összegezésül, zárja Kosztolányi 
a verset Bashö" Válásában (A Parting With Töyö), a költőnek tanítványánál való és 
fájón elmúlt vendégeskedését megörökítő s számunkra a Szeptemberi áhítat „selymes 
garage-ba" megbúvó darazsát előlegező — s egyáltalán a költő vendéglét-tudat át is 
kicsit megfogalmazó — haikuban (Miyamori nagyrabecsüli benne a „szép metaforát," 
s elismeri, a szabálytalan, tizenegy szótagú második sor nem teszi tönkre a vers rit
musát; idézzük Tandori Dezső mai átköltését is): 

Botan-shibe How reluctantly the bee emerges from 
Fukaku wake-izuru hachi no The depths of pistils of a peony! 

Nagori kan a 

Az illatos pünkösdirózsa kelyhét Bazsarózsából 
habozva hagyja el a méh, elöbúvó méhecske: 
a részeg és boldog esti vendég. válása bánat.61 

Hozzátoldott s már múltbeli következménnyel zárul — sorrendi csere u tán — a 
Boshö-iskola költőnője, Shokoyü-Ni Ibolyák (Violets) című háromsorosa: 

Violets have grown here and there Házam leégett. 
On the rains of my burned house. De romjain az ibolyák kinyíltak. 

Ok hoztak édes, áldott üdeséget. 
Megengedést és következtetést is sző a versbe, a dolgok humoros viszonylagossá

gának példájául — Miyamori részletes magyarázó jegyzetét szó szerint visszaadva — 
Kosztolányi Bashö Szegénységében (Small Mosquitoes)'. 

In my cottage the mosquitoes are small; Jöjj el barátom, bár kopott tanyám van, 
That is all the good cheer I can offer. de nálam 

a szúnyogok is olyan kicsik, 
hogy az embert alig csipik.62 

60 Ady képét — „állasz lombtalanul" — 1. Vén diák üdvözlete, in Összes versei. Bp. [1977.] 185. — 
Aston névtelen szerzöjünek feltüntetett haikuja — a lehullott és a még fán lévő levelek képével — 
talán szintén az Intelem eredetijének átköltése. [„O ye fallen leaves!/ There are far more of you/ 
Than ever I saw growing on the trees!", v.o. A 296.] 

61 Tandori fordítása maradandó értékeinek egész skáláját mutatja, hangrendi színességével, a 
magánhangzók változatos hosszúságával, választékos-gyengéd szókincsével s a pillanatot rögzítő 
igenév-, illetve -ás képzős fönév-használatával. 

62 Tandori fordításával nem tudtak megbirkózni egyébként jószemü, biztos ítéletü tanulóink: túl 
tömörnek bizonyult. [„Szerény lakomban/ aprók a szúnyogok is — / ó, vendéglátás."] — Szövegei 
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(b) A koltŐ szubjektív érzelmeinek megjelenése 

Az objektivitás a haiku egyik fő követelménye. Mégis, a haiku-költők is megszegik 
— Miyamori nem szól erről — , éppen a metszőszók (cutting-words), a ma már elhomá
lyosult értelmű kana, kéri, ya jelenléte tanúskodik erről.63 Miyamorinál indulatszavak 
— alas, ah, behold — , mutató és nyomósító szó — lo, well —- , felkiáltó értékű kérdő 
névmások — how, what — képviselik őket; lá that tuk már a Válásban — ott a karcának 
a How forma felelt meg — , s látni fogjuk a következőkben is. Kosztolányi mind
ezen túlmenően megfogalmazza a költő tárgyához való szubjektív viszonyulását is. 
Néha verskündulásul, így az elő -Bashö-kor Shinto-szerzetese, Kigin Szerelem (Uncon-
fessed Lőve) című versének magyar változatában; a szerző Miyamori szerint egy fülig 
szerelmes fiatal lányt szólaltat meg (az Oh a kana megfelelője): 

„Oh, my thinness is caused by summer Szívembe forró vágy remeg föl. 
heat," Kérdezte, mért fogytam le így? 

I answered, and burst intő tears. Zokogva mondtam: „A melegtől." 
Kikaku, Basho legkedvesebb tanítványa, akit Busonhoz hasonlóan az „emberi af

férok" érdekelnek — maga is oly szegény, hogy hasonlóan szegény és könnyelmű köl
tő-barátjával, Ransetsuval egyetlen közös, rövid takaró alá bújnak télen — , nem 
kosztümösen jelenik meg, a maga érzelmeinek ad hangot: a Koldusban (The Beggar) 
Kosztolányi Miyamori — elveivel ellentétesen itt mégis angol szövegébe csempészett, 
vagy csak a metszőszót képviselő —jelzőjét (blessed, áldott) bontja tovább, s kétsze
res ellentéttel magyarítja a „brilliáns tehetségű" költő versét (Miyamori többlet-szava 
Henderson rímes fordítása u tán közölt szószerinti leképezéséből világlik ki): 

The blessed beggar! He has on Koldus, de én irigykedem reája. 
Heaven and earth for summer clothes. Nincs semmije. 

Ám az egész Föld s Ég az ő ruhája. 

So the beggar goes! 
Heaven and earth he's wearing 

For his summer clothes! 

Kojiki kana tenchi wo kitaru natsugoromo 
Beggar kana Heaven and Earth [acc] is-wearing summer-clothes! 

Busón Őszi éjében (An Autumn Evening) Kosztolányi a makacs és hiábavaló bánatot 
— a költő korán elvesztette szüleit és velük a gyermekkor jómódú, boldog gondtalan-
ságát — ítélettel és szituációs utalással emeli ki: 

It äs an autumn evening; Az őszi éjbe — mily bolond dolog — 
I think of nothing but my parents. akármit is tegyek, 

apámra és anyámra gondolok. 
A Kakukkban (The Night Cuckoo) „az édes álmából felriasztott" költő, Kikaku, „nagy 

csalódását" — huszonhét éves volt, mikor anyja meghalt — Miyamori egy betoldott 

egyébként gazdag asszociációjú értelmezésekre ösztönözték őket. 
6 3 Értelmezésüket legalaposabban Henderson adja; itt a teljes fctrejt-sorozatot idézzük, zárójel

ben Waley tanka-kötetéhez adott szójegyzetének magyarázatait közöljük: a ya a Lo!-nak felel 
meg, a ka valódi kérdés (kérdő partikula), a yara választ nem váró kérdés, a kéri az ige erősí
tésére szolgál (segédige, gyakran múlt jelentéssel), a kana olykor egy sóhajhoz hasonló (= oh, 
alas), többnyire nincs meghatározott értéke; a kireji csak a szövegösszefüggésben ítélhető meg. 
V.o. H E N D E R S O N 10, W [1. 86/3. 250. 40. j.] 100., 105. 
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bevezető sóhajjal érzékelteti, Kosztolányi, a családi költészet bensőséges énekese64 ezt 
hiperbolikus megszemélyesítésre váltja át: 

Oh, cuckoo, did you cry to drive away Kakuk, miért ébresztettél föl engem? 
My mother who has coming in my Megöl a bánat. 

dream? Almomban öt láttam, halott anyámat. 
A haiku modern nagy megújítója, Masaoka Shiki versének mindhárom szövegvál

tozatában megjelenik a metszőszó, illetve annak indtilatszavas megfelelője; Miyamo-
ri árulkodó, fájdalmas aA/-ját Kosztolányi ellentétező-sarkító helyzet-megjelöléssel — 
nyomatékosítva a fiú bánatát — emeli ki („Evening-Cicadas", Apám): 

Higurashi wa "Evening-cicadas" are singing; 
Nake do tsumbo no But ah! my old daddy is deaf. 

Oyaji kan a 

Tücskök dalolnak este mint a költök, 
Mindenki érti éneklésüket. 
De — jaj — az én apám agg és süket.65 

(c) Az olvasó — a képzelt vagy valódi beszélgető-társ — megszólítása 
Az élénkségnek és dramatizálásnak ez az eszköze Kosztolányinál mind a szítuáci-

ó, mind a lelkiállapot megemelésére szolgál, saját költészetében a pár hónap múlva 
megszülető Hajnali részegség meghitt-bizalmas olvasóhoz-fordulásai mutatják felső fo
kon ezt a fogást.66 Csíráiban Miyamorinál is megtalálható, Etsujín Tanács {The Spring 
Moon) című versében — I say, drive your horse slowly — Vigyázva hajtsd most a lovat — 
, Issának az élők lényegi azonossága nevében szóló Légy (The Fly) című haikujában — 
O, do not beat Fly — Ne üsd agyon a kis legyet — , cutting-word — ya — fordításaként 
pedig Busón .Esőjében (Spring Rain): 

See, in spring rain an umbrella Nézd, a csepergő 
Wafks chatting with a straw rain coat. esőbe sétál 

egy háncs-kabát meg egy esernyő. 
A ya-t máskor Hark-ia. váltja Miyamori, így a Harsány éjben (lásd lentebb), a Behold 

pedig Kosztolányinál cserélődik megszólításra, Ryüsui Kisgyermek (The Lost Chile and 
a Firefly) című háromsorosában — Behold! the lost child — Nézd az árvát — . 

Miyamori ösztönzése nélkül is él Kosztolányi ezzel a móddal. Az ő részletes szitu
áció-megjelölése nyomán fordul figyelmetlen beszélgetőtársához — a költő és barátai 
hegyen át vándorolnak a szitáló téli esőben — a maga szubjektív véleményének még 
minősítéssel is nyomatékot adva Kosztolányi Bashöja, a Majom (The Monkey) című 
háromsorosban: 

The first drizzling shower is falling; Zúg a hideg zápor, Te meg se látod. 
The monkey seems craving a small rain De a majom bőg. 

coat. Szegény, szeretne egy esőkabátot. 
Gomei Lepkék (Butterflies and Departing Spring) című haikujának átültetésében ket

tős leleménnyel a képzelt partner fiktív kérdésére válaszol a költő — igaz, tanka-terje-
delemben — , a maga bizonytalanságát is megfogalmazó költői kérdéssel: 

64 V.o. HALÁSZ Gábor, Az ötvenéves költő. Nyugat, 1935. I. k. 494-499., kötetben: H A L Á S Z 
Gábor, Válogatott írásai. Bp. 1959. 250-257. 

6 5 Az apa — alacsonyabb rangú szamuráj — halálakor Tsunenori — a későbbi Shiki — még 
gyermek — öt éves? — volt; v.o. M / l 93. 

6 6 A Hajnali részegség megjelenése: Nyugat, 1933. nov. 16. 474. A vers „intim-valló légköréről, 
nyelvi-mondatbeli közvetlenségeiről, megszólításairól" 1. KmÁLY István, Kosztolányi (Vita és val
lomás). Bp. 1986. 284. 
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The butterflies fiit here and there, Miért repülnek mindig úgy a lepkék — 
Perhance seeking departing Spring. kérdezgeted tőlem. Hogy tudjam azt? 

Talán keresik az eltűnt Tavaszt. 
A halhatatlanság-vágy Nietzschét, József Attilát és természetesen a fordító ha

sonló mély óhaját megelőző haikujában, az ismeretlen ada tú Shimpei A r a d j á b a n 
Kosztolányi felszólítja az olvasót: 

Each and every face íooks as if Nézz az arcokba mélyen, 
They expect to live for ever. Mindegyiken ott sír a vágy: — 

hogy mindörökre éljen. 
Hasonló megoldással él Masaoka Shiki Utolsó áaZának (Derűiére chanson, Miyamo-

rinál Dying Cicadas) fordításakor; Bashö Prücsofcjének kései és nem méltatlan — bár 
ellenkező előjelű — visszhangját, mint jeleztük, Bonneau-ból meríti a költő; közöljük 
Miyamori változatát is: 

Shini-kakete Dying, yet how noisy — 
Nao yakamashiki The autumn cicadas! 

Aki no sémi 

Au bord de la mórt, Figyelj csak a tücsök dalára, 
Plus que jamais bruyante, ha hangosan csattog az őszi éjben, 

La cigale d'automne. azt sírja, hogy majd meghal nemsokára. 
Költői kérdéssel indul a vagyonra fittyet hányó önérzetes farmerfi, Issa Egy millio

moshoz című haikuja, Revonnál is, Kosztolányinál is — Qu'e est-ce que son/ Million 
de kokou? — Tudod, mi énnekem a pénz/ arany-, ezüst-, kincs garmada? — , Shicho 
Lángész (The Winter Moon) című verse is — Tudod, milyen a lángész? — . 

(d) A fő eszköz, az érzékletesség és fokozatai: a leírás részletező „realizmusa", jelképiség, 
-negatív- trancszendencia 

Nem beszélhetünk itt hagyományos realizmusról, inkább lírairól, vagy inkább an
nak játékos képzelettel, groteszk humorral megemelt változatáról. Megállapításunk 
érvényes az idézett lélektani helyzetekre is, de méginkább áll a leírásokra. A kő
vetkezőkben ezek fülnek-szemnek szóló érzékletességét illusztráljuk, a legjellemzőbb 
példákkal. 

A természet és jelenségei, az év- és napszakok — láttuk — elidegeníthetetlen ele
mei a haikunak, s ihletadó élményei a japán verselőknek is és — sokszorozottan — 
Kosztolányinak is. Itt is kifogyhatatlanul leleményes. Megjelenik az évszak, s benne 
a táj és elemei élővé emberiesülnek: így a Bashö-tanítvány, Otsuyü" őszében (Scare-
crows) az eredeti „halotti leple" pozitívvá billen, s az ebbe burkolás — az ősz kétszeres 
emberiesítésével — az öltöztetés részvevő-humánus aktusává emelkedik: 

The autumn is advanced; Késői ősz. Színes lepelt szőtt. 
And scarecrows are elad in dead leaves. Nézd, fölruházta 

a meztelen madárijesztőt. 
Bashö haikujában — A jóltevő (The Sleeves of a Scarecrow) — a késő őszi — téli? — 

madárijesztőt antropomorfizálja Kosztolányi: 

Would I might use the scarecrow's Ha a mezőn az éj fagya metsző, 
sleeves in sleep kabátjával takargat 

As shelter from the midnight frost. egy jószívű madárijesztő. 
S végül ily közvetlen évszak-utalás nélkül, valami kuruc dac plebejus-büszke többle

tével jelenik meg a madárijesztő Dansui hasonló című versében, a szellemes, szituációt 
adó bevezető mondat u tán , egy tárgyrészlet, a kalap valóság-illúziót adó metonímiás 
bővítésével: 
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The scarecrows does not uncover Még a ruháját is kölcsönbe kapja. 
Even to His Imperial Majesty. De a Császárnak sem köszön 

rozzant, kevély kalapja. 
Egy módhatározó-pár — „nagyon nyugodtan, nagyon édesen" — helyhatározóra 

történt cseréjével válik még bensőségesebbé a hó megjelenésének enteriőr-rajza Kosz
tolányinál a századforduló huszonhét évet élt költője, a naturalizmust a tankában 
meghonosító,67 a humanizmus, a nyomor hangját megszólaltató68 Ishikawa Takubo-
ku Tékozló Fiú (L'enfant prodigue) című tankájában: 

Comme l'enfant en voyage, 
De retour au village natal, 
Dort, ainsi, 
Trés calme, trés doux, 
Voici l'hiver revenu. 

Mint gyermek, hogyha visszatért 
a faluba, hova való, 
és aluszik a duzzadó 
párnákon, így jött vissza mostan 
a hó. 

Év- és napszak meg portré-részlet fonódik össze emlékezetesen, az elmúlás jegyé
ben szinesztéziától és a dallamos 1-eket felváltó-legyőző h-k tompaságától támogatot-
tan (tetszene Miyamorinak, aki elbűvölten figyel fel, ha verszenét hall69) a „tíz nagy 
Bashö-tanítvány" egyike, a szamurájból buddhista szerzetessé lett Jösö Ezüstjében 
(The Winter Moon): 

Colder than snow is indeed — A téli holdvilág fakó 
The winter moon on my grey hair! ezüstje hull ezüst hajamra — 

olyan hideg, akár a hó. 
Költői életutat is érzékeltet Kosztolányi e részletező, évszakkal összefonódó realiz

mussal, a legnagyobbét, Bashöet, Miyamori szerint az „örökké vándorló költő képét, 
lelkiállapotát megörökítő" — s a Kínai és japán versek második változatában kötetzáró 
verssé emelt — Nyomorúság (The Year Has Drawn to a Close) című haikuban; rá gondol
va beszéltünk előző cikkünk összefoglalójában dísztelen realizmusról (Miyamorié előtt 
Chamberlain úttörő fordítását adjuk): 

Toshi kurenu The year ha closed while still I wear 
Kasa kite waraji My sandals and my pilgrim's hat. 

Hakinagara 

Ah! the year has come to an end while 
still 

I am wearing my hat and straw sandals. 

Az évtől elbúcsúztam. 
De kalapom a régi nyári szalma, 
s lábam botolva csusszan 
a téli sárba, rossz gyökérpapucsban.70 

Jösö-haikuval példázhatjuk az állatok megjelenítését is. A Zsivajgó természet köl
tője a — talán az őszi? — holdsugár varázslatában látott bagoly képét fokozó igé-
sítéssel és humoros-archaikus tájszót alkalmazó zárótöbblettel teszi emlékezetessé, a 
helyi specialitást, mint általában itt is elhagyva — „wayside shrine" útszéli buddhis
ta ereklyetartó — , a Bagolyban (An Owl; a What... ! a költő érzelmeit rajtő kana 
megfelelője): 

6 7 Gundert jellemzése; v.o. G [3. 44. j.] 30. 
esßonneau szavai; BO/LJ [86/3. 50. j .] 152-153. 
6 9 így Issa halott fiacskáját gyászoló, gondolatilag a középső sort ismétlő, arra visszhangzó 

„sarinanagara" [= but, de, hanem] kötőszóval fájdalmasan megszakadó haikuja esetén (az egész 
vers: Tsuyu no yo wa/ Tsuyu no yo nagara/ Sarinagara; idéztük, Miyamori fordítási elveiről 
szólva). V.o. M / l 22-23., 522-523. 

70 Tandori szövege: Vége az évnek./ Sás-kalap, szalmabocskor,/ vándorlok tovább; Horst Ham-
mitzsch — Wilhelm Gundert folytatója — német változatát — Zu Ende das Jahr . / Schrimhut 
und Strohsandalen/ trag ich noch immer! — 1. G/LdO [v.o. 86/3. 79. j.] 464. 
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What a bright moonlit night! An owl Úgy lángol a hold most, hogy egy bagoly 
Took refuge in the wayside shrine, káprázva az eresz alá bújt, s ott silbakol. 
S a taoista eszméktől befolyásolt Jőső segítségével ju tha tunk el más játékos-ko

moly, képzelt valóság-dimenziók rajzának vizsgálatához is. Miyamori ötletes, de pró
zában megfogalmazott magyarázatát — a „bőjtiréce", felbukkanva, „győztes tekintet
tel" mintha azt mondaná: „Ah! A víz mélyén láttam: csodálatos látvány volt" — 
sokszorozza meg Kosztolányi átlelkesítő humorral a Vadkacséban. (The Teoí), groteszk-
fennkölt filozófiai szakszóval — a Hajnali részegség égi csodájának fordított előképeként, 
az Esti Koméi éneke búvár-képével (az semmit sem talál a mélyben) pedig ellentétesen: 

The teal wears such a look as if A mély vizekből úgy bukik elő 
It had gazed intő the water's depths. a vadkacsa, 

mint egy csodákat látott bölcselő.71 

A vers ellenpárja a dezillúzió, a szárnyalás u tán a valóságba visszahullás verse a 
Shikivel jelölt korszak — a 19. század közepe, a 20. eleje — költője, Kubonta Valóságja. 
(A Toy-Kite; Kosztolányi címadása itt elvontabb, de lényegmondóbb), realista hely
elemektől súlyosbított an: 

Having fallen down to the ground, Ha földre hull, s hever az utak árkán, 
The kite was found to have had no sóul. látod, papír, és lelke sem volt, 

csak sárkány. 
Kosztolányi gyakran a jelképiség felé tágítja a verset — Miyamori is ki-kiemeli a 

japán szerzők ilyen szándékát72 — , a fogalmak nagybetűs írásával, így — itt is élve a 
költői kérdés, az alliteráció, a hangutánzás, az élénkség fegyvertárának eszközeivel — 
a Bashö-iskola kiváló költője, Kyokosui Harsány éjiében (The Sound of a Cataract; ilyen 
írásmódot lát tunk már Miyamori nyomán a Lepkékben s tőle függetlenül a Papírsár
kányban): 

What a cold night! Hark, the cataract Hideg az éj. Mi zúg oly vadul? 
Dashing adown intő the great sea. A vízesés. 

Harsogva a nagy Óceánba hull. 
Hasonló módon él szimbólummal, szinte szociográfiai indításúan — József Attila 

Faluját is asszociálva bennünk — lényegmondó, bár nem szemléletes jelzők s párhu
zamot követő ellentétezés mellett Kosztolányi a Bashö-korszakbeli Saikaku iío'íijában 
(To-night's Moon), a hold saját költészetében és a japán anyagban is oly sokszor, be-
telhetetlen mohósággal megragadott varázslatának — vagy mint Miyamori mondja, 
„bájos áldásának, pártatlanságának, melyet Japán összes falvai élveznek" •— megjele
nítésére: 

Somé villages, have no sea-breams, Rongyos, nyomorgó kis faluk. 
no flowers. Nincsen virágjuk, se haluk. 

But to-night's moon seen in all villages. De gazdagok most, mert a hold 
rájuk hajolt. 

71 Florenz már a századelőn közöl két taoista eszméjű Jösö-haikut: minden erőfeszítés nélkül 
lebeg a béka a víz színén = így visz bennünket az élet, anélkül, hogy fáradoznunk kellene; a 
harkály a virágözőnben is a kiszáradt fát keresi — fussunk az élet hajszás zűrzavarából; Miyamori 
az utóbbit csak egy irtózó felkiáltással kommentálja: What an unaesthetic bird! V.o. FI 457., 
M/ l 282. 

72 így Bashö költőtársa, Isshö halálára írt elégiája kapcsán — Oh, grave-mound, move! / My 
wailing is the autumn wind — szól a bánat elemi kitöréséről, a lángelme impresszív szimboliz
musáról. V.o. M / l 177. 
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E pontban kell érintenünk a Bonneau-ból mentet t tíz dodoitsu formájú népdalt. 
Közülük nyolcban szerelmet fest áradó részletezéssel — lélektani realizmussal, a szem
léletesség, az alakzatok, a sodró erejű ritmus együttes, sokszorozott hatásával Kosz
tolányi. Érdemes lenne mind idézni, álljon itt közülük kettő, a Hűség és a Tücsök 
(Bonneau későbbi névadásával L'amonr aveugle, illetve Cigale): 

Parce que je vous aime, Minthogy szeretlek, puszta utakon, 
Plaine ou montagne, broussailles ou napfénybe, látón, éjszakán, vakon, 

fórét, erdőn, hegyen, bozóton, cserjén 
Sans rien reconnaítre, megjöttem én. 
Je suis venue. . . 
Kosztolányi Bonneau elvont passzusát — anélkül, hogy valamit felismernék — mes

teri párhuzammá-ellentétté bontja fel; két antológiájában aztán már maga Bonneau 
is érzékletesít, e részt — Sans rien reconnaítre — átírja, sans rien voir — semmit sem lát
tam — fogalmazasúra; az 1935-ös kiadás a felsorolást is bővíti, a négytagú, ,,vagy"-gyal 
összekötött helymeghatározást, kivetve a választó kötőszót, öt tagúra emeli, sodróbbá 
váltva a fokozást: Plaines, torrents, montagnes, /Broussailles, foréts.73 

A Tücsök magyar változata a ragaszkodás el-nem-múló voltát világítja meg, figyel
men kívül hagyva Bonneau szkeptikus megjegyzését — a tücsök is lehull a fáról — , 
párhuzamos megszólítással, helypontosítással s túlzó idő-megjelöléssel (a záró cselek
vést — en gemissant — nyöszörögve — Kosztolányi jó érzékkel elhagyja, Bonneau aztán 
maga is a költőibb En pleurant-ra — miközben sír — cseréli fel74): 

Mon arnant, voyez cetté cigale Nézd, hogy szorítja a tücsök fönn 
Agrippée á l'arbre: a büszke szálfa levelét. 
C'est ainsi que je m'agrippe á vous Lásd, így kapaszkodom örökkön 
En gemissant.. . beléd. 
A két nem szerelmes vers közül emlékezetes a Sirály — Bonneau-ban Baudelaire 

Albatroszát idézi fel, s nyilván a költészet örök témáinak nemzetköziségét, a japán 
népdalok rangosságát mutat ja számára; 1935-ös antológiájában majd Orgueil (dac, 
gőg) címmel látja el; Kosztolányi Zsivajgó természetének sirályát is dac, düh jellemzi75 

— magas hangrendjével, dinamizmusával, diadalmasan csattanó rímpárjával: 
Si l'on demande l'heure de la marée Ha kérdezed, ár-e, apály van, 
A la mouette du large: így vijjog a sirály: 
— Je suis un oiseau des nues, dit-elle; „Kérdezd a víztől, én a fellegekben 
— Demandez aux vagues!... vagyok a király!" 
A fordítások realizmusáról szólva említendő valamiféle transzcendencia felé nyílás 

két haiku kapcsán — Miyamori, bár áhítat tal csodálja „az ég ünnepi misztériumát" 
az éjszaka halála kapcsán, fenntartással fogad minden misztikus értelmezést, s mellőzi 
válogatásából az irracionális ízü haikukat76 — ; negatív túlvilágiság ez: a hiányt emeli 

7 3 V.o. BO/SJ 127., BO/AJ [86/3. 251. 47. j .] 29. — a Hűségei, a Tűzvészt és a Búcsút Ticharich 
Zdenka — Báthy Annának ajánlva — meg is zenésítette, Dalok Kosztolányi Dezső japáni verseire 
címmel [Bp., Rózsavölgyi és Társa; MTA Kézirattár Ms 4627/152 számon]. 

74 Vő. BO/SJ 135., BO/AJ 37. 
75 — Dac és düh, mely felhők közül kiszáll!/ S birál!/ Vészben-viharban vijjogó király!/ Sirály! 

ÖV (264. 76. j . ] 476. 
76 így megkérdőjelezi a Tó (The Old Pond) magyarázatát, mely szerint az a buddhista tan morális 

és vallásos leckéje lenne, hasonlóan jár el a Bogáncs (A Verse composed on Horseback) esetén, v.o. 
M/ l 130., 138.; nem közli — ugyancsak Bashö — AggastyáriyÁi. — Ik-ka mina / tsue ni shirage no / 
haka-mairi — , //armaíját, Busón Múltját — Osoki hi no / tsumorite toki/ mukashi; v.o. 86/3. 264., 
266., 265., a japán eredetik helye: CH/2 311., 313 — . A legmisztikusabb Bashő-haikut — Kake 
hashi ya / inochi wo karamu / tsutakatsura, Hanging bridge ya life [acc] entwining vineropes, 
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meglévővé. Az egyik a Bashö-kor legünnepeltebb költőnője, Chiyo-Ni Halott fiacskámba, 
(Longing for Departed Chili) az égi rétek trópusával; meglehet, Kosztolányi Miyamori 
szövegén kívül felhasználta W. N. Porter átköltésének bevezető sóhajából az ég szót, 
C. H. Page szövegéből a föld, mező utalást, ezért Miyamorié előtt az ő variánsaikat 
adjuk: 

Autumn, and autumn skies! I wonder in what fields to-day — 
But where's my laddie, he who chased He chases dragonflies in play — 
The flitting dragonflies? My little boy — who ran away. 

How far may he have gone to-day — Halott fiacskám merre költözött? 
My little dragonfly hunter! Mily égi réteken 

kerget szitakötőt?77 

A másik Ukihashi Özvegysége. Itt is hiányt, negatívumot vált át Kosztolányi félelmes-
bénító s mégis talán megnyugtató meglévővé — ahogy saját alkotói világa remekeiben, 
az Aranysárkányban, a Caligulában, az Anyámban, valószínűleg elsődlegesen a hindu fi
lozófiát számára közvetítő Schopenhauer nyomán78 — , a Semmi megszemélyesítésével; 
a nyilvánvaló közvetítő Revon előtt Florenz, majd Miyamori szövegét közöljük: 

Leg' ich mich nieder, I sit up or lie down and yet, 
Steh' ich auf, — wie weit und öde How large is the mosquito-net! 
Scheint mir das Schlafnetz! 
Au réveil je vois, Mióta meghalt az uram, 
Au coucher je vois, de la moustiquaire alkonyba, reggel 
Le vide, hélas! a szúnyoghálón át csak a Semmi néz 

rám 
üres szemekkel.79 

(e) Továbblépés, a kép tovább-bontása időben, térben 
Miyamori — idéztük — szögesen ellenzi a pillanatnyi benyomás objektív leírásának 

parafrázisát, még inkább tovább-fejtését. így — még a bevezetőben — elmarasztalja 
Curtis Hidden Page iíorang-átültetését — persze, jegyzetben kimerítő leírást ad a 
versben szereplő nagy Buddha-templom gigászi méreteiről; Busón haikuja szerinte 
több szimpla leírásnál, reflexió az emberi életről (Page szövege Miyamorié előtt áll; 
Miyamorinál The Temple Bell and a Butterfly címmel): 

Tandori fordításában Függőhíd. A sors (életet-halált fonó) repkényágai — Hendersonnál találtuk 
meg. (Ö adja a verset ihlető szituációt — a költő a hegyi kődben elveszti útját, veszélyes ösvény 
alatt rohanó zuhatag hangját hallja, a felsütő napfényben látja meg aztán a mély szakadékot, a 
durva hidat, a gallyfonadékot. V.o. H E N D E R S O N 22-23.) 

7 7 A vers természetessége, tökéletes egyszerűsége miatt görög antológiába illene — Chamberlain, 
CH/2 124. — , felesleges lenne egyetlen szót is hozzátenni; Florenz — Okasaki nyomán, nála a 
„so weit" háromszor ismétlődik — a távolságot hangsúlyozza: Libellen zu fangen,/ Wie bist du 
so weit, ach/ So weit gegangen; v.o. OK [86/3. 248. 25. j . ] 95., FL 461. Miyamori szerint a 
bánat sújtotta anya valami láthatatlan világra — unseen world — gondol. V.o. M / l 421. 

7 8 Vö. Arthur S C H O P E N H A U E R , A világ semmiségeiről és gyötrelmeiről. Bp. [é. n.] 5-11. [„az élet 
baljós álma után [.. . ] jó visszatérni[. . . ] a semminek nyugalmába".] L. még Babitsot: „Imádta 
az életet minden kis jelenségében, minden legapróbb borzongásában; ezeken kívül csak a Semmit 
hitte." Kosztolányi. Nyugat, 1936. dec. 12. sz. 401., Esszék, tanulmányok. Bp. [1978.] II. k. 524. 

79 A megszemélyesített Semmit a megelőző generációt képviselő apa — világnézeti és esztéti
kai-logikai okokból is — leküzdhetetlen ellenérzéssel fogadta, v.o. id. Kosztolányi Árpád levele 
Kosztolányi Dezsőhöz. Szabadka 1925. jan. 31. MTA Kézirattár Ms 168-169. 
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Tsurigane ni The butterfly sleeps well 
Tomari te nemuru Perched on the temple bel l . . . 
Kochö kana Until it rings. 

Upon the temple bell A templomi harang bronzán libegve 
A butterfly is sleeping well. alszik 

egy csöppnyi lepke. 

Page fordítása ugyanis a folytatással — a lepke a harang kondulására fel fog éb
redni — tönkreteszi a pillanatnyi benyomást, vagy ahogy Kosztolányi mondja a maga 
bevezetőjében, a helyzet gyöngéd drámáját. Kosztolányi egyik legszebb átültetésében 
mégis elvégzi ezt a továbblépést, Bashö Vadkacsák (Wild Ducks) című haikuja kapcsán, 
a fény hajnali felderengését sejtelmes-színjátszó, időbeli összefüggésbe hozva a vad
kacsa-hanggal — Miyamori csak az éjszakai tenger emelkedő-hulló fehér hullámait és 
a felettük repülő vadkacsák hangját emeli ki magyarázatában. Bonneau, Miyamo
ri, Tandori szövegeit Henderson két változata, a szó szerinti „leképezéses" és a rímes 
követi fent: 

Soir sur la mer: Night has fall'n on the sea. 
Voix de canard, Wild ducks' voices faint and white. 
Si vaguement blanche . . . 

Az éj borult az Óceánra távol. Alkonyi tenger 
Most vadkacsák halk hangja rí, fehér, Vadkacsa hangja: 
és a sötét derengve fölvilágol. villog ködös fehérség. 

Umikurete kamo no koe honoka ni shiroshi 
Sea darkening wild-ducks' voices indistinctly white 

Falling of the night 
Upon the sea, and wild ducks' voices 
Shadowy, and whi te . . . 
Persze, a megoldást támogatja a távlatosság, az eredetiben is meglévő szinesztézia 

mellett — Miyamori büszkén jelzi is: Bashö a modern szimbolisták elődje — a finom 
zeneiség, a h-k, f-ek, n-ek, hang- és hangulatfestése, a hátravetett , szintén kettős 
funkciójú értelmező jelző, illetve áUítmány is, a fehér, — első, Nyugat-bé\i változatában 
„fehéren." (Miyamori dohogva jegyzi meg — s ez már elérhetetlen finomság az európai 
fül számára — , hogy nem tudja méltányolni azt a véleményt, mely szerint a szabályos 
5, 7, 5 szótagszámú elrendezés helyett az 5, 5, 7 szótagos variáns jobban kifejezné a 
hideg decemberi tenger magányos atmoszféráját. . . ) 

Hasonlóan továbbköltött — itt oksági, a vers keretein időben visszafelé túllépő 
indoklással, valószínűleg a rímkényszer hatására így kibomló, de a buddhista részvét
tel nagyon is megférő — fordítása, az idős költőnő, Chigetsu-Ni, Bashö tanítványa, 
unokája iránti kedvességét megörökítő — az ő kedvéért, őt mulat tatva fonja „a szal
maházat" — Apácabéka (Revon valószínű közvetítő szövegén kívül közöljük Adlerét is, 
Miyamoriét is, nála Out of Lőve for my Grandckild címmel): 

Oh, little tree-frog, 1*11 make you De paille d'orge 
a straw-house to live in. Je te ferai une maison, 

Grenouille religieuse! 
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Aus Gerstenstroh Lásd, árpaszálból fonok tenéked 
Dir bau ich ein Häuschen; remeteházat, 
Nonnenfrosch! apácabéka, 

mert lelked édes és szelíd alázat.80 

A Buson-tanítvány Taigi Rabmadarában (A Caged Nightingalé) pedig talán egy kicsit 
az annyiszor, oly nyomatékkal említett gondolatát, a politikai és költészeti szabadság 
össze nem függéséről, fogalmazza meg Kosztolányi itt is újra,81 a japán vers ürügyén, 
áradó bizonyossággal: 

So aloud the nightingale sings Rab fülemüle csattog boldogan, 
As if it does not see its cage. Harsány dalában olvad el a titka, 

a rács, a rabság és a kalitka. 
Nem maradhat ki szemlénkből a fordított eljárás sem — egyetlen ilyen, de eredmé

nye emlékezetes — : Kosztolányi Bonneau szintén egyedi eljárással kettőre bontott , 
dialógussá váltott dodoitsuját tömöríti négysorossá; a vers a Szüret (Bonneau később 
már nem közli e szabálytalan eljárás szülöttjét): 

Kagi wo nage-kake J'ai jeté ma corde a crochet 
Yusuraba ochi yo Dans l'arbousier de la montagne; 

J'ai secoué: les fruits rouges 
Kokoro tsurena ya S o n t t ombés. 
Yamamomo y o . . . 

J'ai jeté mes deux bras vers vous, 
Et le désir secouait mes bras: 
Tomberez-vous pas a votre tour, 

Homme cruel!. . . 
Kötéllel ráztam a piros gyümölcsfát, 
hullt a gyümölcs ölembe csendesen, 
a két karom tárom feléd remegve, 
hullj az ölembe, én szerelmesem. 
(f) Csattanóra kiélezett versépítés, sorhossz, ritmus, rím 
A csattanóra hegyezett versépítés — példáink birtokában vissza is tudunk tekinteni 

eseteire —jellegzetes fogása Kosztolányinak. Előre hozza a konkrétat, az érzékelhetöt, 
s versvégre dobja a japánban is megszemélyesítéssel bevezetett-erősített elvontat a 
Shiki-kor költője, Jakushi A víg csavargó (Lőve and Snow) című versében: 

That rogue called Lőve having left me, Milyen hideg a hó, mert nincs velem 
How cold snow feels! a víg csavargó: 

a Szerelem. 
Ki-ichi — Miyamori kortársa, a haiku mestere — Gj/emáníjának (Summer Ice) át

költésében viszont a hasonlót teszi a vers élére Kosztolányi, s megfejtésként, a vers 
végén adja a hasonlítottat — az Ezüst fordított eljárása — , a felkiáltást költői kérdésre 
váltva: 

Ah! summer ice! To it Gyémánt, van-e szebb, van szebb 
Even diamonds are nothing. nála még, 

mint nyáron 
a jég? 

8 0 A revoni (adleri) eredezés mellett szól — a bevezetőben említetten kívül a „de paille d'orge" 
(„Aus Gerstenstroh") — „ArpaszalboP-megfeleles is. 

8 1 V.o. Szonett-pályázat. [1922.] Ákombákom. Bp. é. n. 22., A magyar könyv pusztulása. Nyugat, 
1925, okt. 1. 66., Nyelv és lélek. Bp. [1977.] 367. 
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A sorhossz- változtatás is csattanó jellegű — a hosszú sor aprózó gyorsasága u tán 
a rövid lassuló-megtorpanó, nyomatékosító voltával. Ilyen a szerzetes Riyü", a Bashö-
iskola költője Szúja (A Tempest and InsecW Voices; a vers első publikációjában — ahogy 
a Fehér pillangó is — három soros): 

Through the tempest blowing the Künn a vihar haragja fú, 
shingles tépázza zsúptetömet, 

Off the roof, I heard insects' voices. s én hallgatom benn, hogy kopog a 
szú.82 

Két lassító, rövid sor közé ékelődik az aprózó ritmusú, gyorsított ütemű, realistán 
részletező hosszú Masaoka Shiki Tavaszi éjszakájában (Kosztolányi, a fuvoláját fúj
dogáló bús szabadkai gyógyszerészsegéd hajdani megéneklője,83 Bonneau-ból veszi a 
verset, idézzük Miyamorit is, variánsaik címe: The Spring Night, Passant): 

Ham no yo wo One spring night, a man passed, 
Shakuhachi fuite Playing upon the flute. 

Töri kéri 
Nuit de printemps: Tavaszi láz. 
Soufflant sa flűte Egy ember az utcán ballag magában, 
Un passant. és fuvoláz. 
Gekkyö — Busón tanítványa — Csalogánydala (The Nightingale) viszont két aprózó és 

rímpárral is egymáshoz pántolt, egymásra csapó két sor közé zárja, és onnan ugrasztja 
ki — enjambement-nal is erősítve — a fontos szót, a dal megnevezését, számos más 
vonatkozásában idézett haiku-társához — és Kosztolányi-vershez — hasonlóan: 

The nightingale sings in the evening Estelente hallani, 
dusk és éneke 

In its fresh and sweet morning voice. mégis oly édes, friss és hajnali.84 

A ritmus — mint a Kínai és japán versekben is — jambikus. Kosztolányi eljárását 
Miyamori nagyrészt hasonló gyakorlata szentesíti — ő a japán eredetiben is érez néha 
ritmust.85 Az eltéréseknek Kosztolányi nyilvánvalóan jelentős kifejező szerepet szán. 
így Ishikawa Takoboku Édesanyám (Jeu) című.tankájában a hatásos kicsinyítés, az al-
literáció mellett az anapesztusok a gyengéd-óvatos, játékos-elfutó mozgást érzékeltetik 
(Közöljük Miyamori 1936-os, My Mother című cáltozatát is): 

Tawamure ni Just for fun a carried 
Haha wo se-oite My mother on my back, 

Sono amari But could not evén walkt three steps 
Karoki ni nakite For weeping that she proved'so light. 
Sam-po ayumazu. 

8 2 A sorok röviddel való megtörése, megtorpantatása Kosztolányi gyakori eljárása — az apa ezt 
is megütközve fogadta, v.o. id. Kosztolányi Árpád levele Kosztolányi Dezsőhöz. Szabadka, 1927. 
febr. 8. Ms 170-171; e gyakorlat a Számadás nagy verseiben tetőzik; v.o. Életre-halálra, Litánia, 
Esti Kornél éneke, Halottak, Halotti beszéd, v.o. ÖV. 480., 496., 511., 536., 551. 

8 3 A patikának üvegajtajában... ÖV 168. (Eredeti címén Kisvárosi fotográfia, v.o. A Hét, 1912. 
dec. 1. 762.) 

8 4 A háromsoros versszakok e két változata az 1924-es kötet, A bús férfi panaszai lapjain tűnik 
fel (Hatalmas ősz... , Milyen közeli most a nyári ég, ÖV 393., 383.), legvirtuózabb megvalósulása 
talán az Ujjgyakorlat négy variánsa, v.o. ÖV 757-758. 

8 5 Hangsúlyozza például Bashö Utolsó /lawhijának — v.o. 86/3. 270. — „erőteljes ritmusát", v.o. 
M / l 219.; 1. még uo. 267., 295., 327. 
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Par jeu, j'avais Vállamra kaptam az édesanyámat, 
Pris ma mére sur mes épaules: és vittem a vállamon öt tova halkan, 
Mais ä sentir de oly pici volt, oly könnyű szegényke, 
Ce poids trop faible, j 'a i pleuré, hármat se léptem, sírva fakadtam. 
Sans pouvoir mérne aller trois pas. 
Hasonló ritmusai kottázza le — ha töredékesen is bukkan ez itt fel — az idő múlását 

Kosztolányi Chöji Ó-év {The Departing Year) című haikujában: 
I watched the parting year, Elillan az év, nincs nyugsága nálam. 
My chin upon both hands. Utána nézek, 

két tenyerembe hajtva állam. 
Szemlénk végére hagytuk a felsorolt többletek egyik fő ösztönzőjét és nyelvi hor

dozóját, a rímet, mely „az alkotás lázában" „alvajáró biztonsággal" születik együtt 
— a kölcsönhatás sorrendje nem mindig világlik ki — a tartalommal. (A definíciók 
Kosztolányitól valók; a haiku-sorozat u tán másfél-két hónappal értekezik — témájára 
többször is visszatérve — „az európai költészet fő ékességéről" a rímről.86) A haikuk 
fordítása számára — és európai kartársai számára — nemcsak „ürügy a csengő-bongó, 
szellemes vagy szellemeskedő rímek keresésére", mint Képes Géza vélte,87 hiszen hár
mas rímből bomlik ki a Nyomorúság Arany János-ian súlyos vagy a Tékozló fiú meghitt 
realizmusa, rímbokor röppenti az anyagi valóság fölé Ishikawa Takuboku Sárkányát*8 

rímpár hordozza a Harang impresszionista rebbenékenységét,89 ugrasztja ki a Bagoly 
vagy a Vadkacsa groteszk humorát, rímhívó szóra való válasz — reggel, szemekkel — 
futtatja ki a verset az irracionalizmus felé az Özvegységben. Ami az elmarasztalás 
másik részét illeti, láttuk, a nyugat-európai haiku-átköltések — köztük a Kosztolányi 
alapjául szolgálóké — többsége rímtelen.90 

Az utódok közül — e kérdést itt csak érintjük — rímmel élt a világlíra tolmácso
lásának avatott mestere, Illyés is, a szótagszám fetisizálása nélkül,91 rím nélkül alkot 

86 V.o. A rím varázslata [PHV 1933. aug. 20.]. A rím bölcselete [v.o. aug. 27.], kötetben: Nyelv 
és lélek. Bp. [1971.] 479., 482. — Kosztolányi már 1931-ben felhívja az ifjú Weöres figyelmét a 
haiku rímeire. („Itt a szavaknak, rímeknek élesebbnek kell lenniök.") V.o. [VARGHA Balázs], 
Kedves fiam... Kosztolányi Dezső és Weöres Sándor levelezése. II. rész. Kortárs, 1985. 5. sz. 92. 

8 7 V.o. KÉPES Géza, Fordított világ. Bp. [1973.] 176. 
8 8Bonneau névadásával Le fii coupé: Fii coupé,/ Le cerf-volant: ainsi/ Des jours de ma jeunesse,/ 

Le coeur, si légérement,/ En volánt s'en est allé — Elvágtam a sárkány zsinegjét./ Nemrég / 
a szívem is éppígy röpült el,/ mint messze emlék. 

8 9Bay Endre Tandori Japán haiku versnaptárkt [Bp. 1981.] ismertetve nevezi a Kínai japán 
veraeket máig mértékadónak — de nem különbözteti meg anyagát az Idegen költőkétol [e sorok író
ja viszont az utóbbiba foglaltakat hitte hosszú évekig Kosztolányi összes kínai és japán fordításá
nak] — ; a Harangot pontatlanul idézi, épp a rím vész el így belőle — A templom harangján/ 
Alszik/ Egy kis lepke — ; „európaizálódottnak" nevezve, mivel — szerinte — a japán templomok
ban nincs harang. (Miyamori mellékeli is kötetében „a nagy buddhista templom haranglábjában 
függő" „temple bell" Hyaukusui által készített rajzát! V.o. M/ l 444-445.) Bay cikke: Nippon 
üzenete. Nagyilág, 1985. 2. 298. 

90 Voltaképp csak az amerikai Curtis Hidden Page szolgálhatott Kosztolányi számára a rímes 
átköltések példáival, v.o. 86/3. 271-272. — Dolgozatunk lezárása közben jutot tunk hozzá a 
hatodik rímes haiku-kötethez [O. Hauser, F. V. Dickins, W. N. Porter, J. Th. Bryan, C. A. Walsh 
ismertetett müvei mellett]: Ludwig Harald SCHÜTZ, Die Seele Japans. Japanische Gedichte aus 
ältester, mittlerer und neuester Zeit. Frankfurt am Main, 1929. [Stadtl. u. Univ. Bibl. Frankfurt 
a. M.] Eredetihez hü szótagszámmal, de rímes változatokat ad; a Tó nála: Einsam ruht der See/ 
Ach so still, da springt, o weh,/ Klatsch ein Frosch hinein. I.m. 27. (Az „o weh"-hez hasonló 
töltelékszó Kosztolányinál Bashö Olajának fordításában található.) 

91 V.o. ILLYÉS Gyula, Nyitott ajtók. Bp. [1978.] II. k. 441-449. Szép Bashö-fordítása — Óhaj 
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haiku-fordít ásókat Képes Géza,92 Tan dóri Dezső,93 majd Greguss Sándor94 és Villá
nyi G. András.95 Kosztolányit a rímhasználat és a terjedelem növelhetősége csábít-
ja-készteti tovább-árnyalásra, a szótagszámhoz hűeket a szabott keret — Illyésnél még 
a rím is — kényszeríti — paradox módon — most már tartalmi hűtlenségre. Tételünket 
Bashö" Őszi estjével és Shiki Tavaszi éjszakájával illusztráljuk. Illyés változata — Tar 
ágat húz le/ egy varjú teste:/ őszvégi este — Bashö vázlatát a súlyosság többletével 
módosítja, Képes Gézáé — Száraz ágra száll/ egy holló — az ősz u t á n / kiált rekedten 
— hang-toldással és megszemélyesítéssel misztikusra árnyalja a verset, Tandori vari
ánsa a leghűbb, de sok telitalálatú átköltése közt kevéssé sugallatos: A száraz ágon/ 
varjú telepedett meg./ Ösz van, este van. Villányi G. András Shiki-szövege — fuvolá
ját fújva/ e kitavaszult éjen:/ valaki elment — igenevével és befejezett igealakjával az 
idő múlásának, a jelenség tűnő voltának pluszát teszi — „hűtlenül" — a vershez.96 

5. Összegezés 
Kosztolányi az 1931-es Kínai és japán versek japán anyagának folytatásaként fo

lyóiratok lapjain még százöt japán verset — haikukat s köztük hét tankát meg tíz 
dodoitsut — , fordított magyarra. Georges Bonneau folyóirat-közleménye nyomán 
1932 tavaszán tíz népdalt szólaltatott meg — a dodoitsukat — , az anyag zöméhez 
1933 tavaszán, nyarán Asataro Miyamori antológiája szolgált forrásul, ezt kimerítve, 
a költő előző gyűjteménye egyik közvetítőjétől, Michel Revontól is kölcsönzött szöve
geket, s végül 1935/36 halálba hajló őszén-telén új — modern — Bonneau-anyaggal 
zárta japán át költéseit s egyáltalán műfordítói, költői munkásságát. 

Ihletett, színes fordítások, képben, hangzásban, az élénkség eszközeiben a Kínai 
és japán versek haiku-fordító gyakorlatát továbbfolytató és fejlesztő, gazdag újraértel
mezések ezek, Kosztolányi ízlésétől, világképétől is ösztönzőttek. A csúnya széppé va-
rázsolódásának, a látszat-való kettősségének, az áttűnéses káprázatoknak villanásnyi 
rajzai, az elfutó csoda ünnepeinek emlékei ezek a haikuk, s rá is fényt vetnek, eredendő 
hajlamaival is rokonok. (Ezért tartja tündérinek a havat és a porcukrot összekevertető 
gyerekkort, ezért óhajthajta, hogy felhőn átosonó holdvilágként szépítse az ő emlé
két majd „a kancsal emlék".) Minderre utaltunk előző dolgozatunk befejezésében. 
Tematikailag azonban gazdagabb az általa választott és visszaadott anyag, mint ott 
jeleztük. A panteista[?] természet-áhítat, a családi szeretet, a részvét, az elmúlás szo
morúságának hangjai mellett feltűnnek az emberi, tárrsadalmi fonákságok is, fanyar 
humorú, általunk nem idézett haikukban (Toshi: Ellentét, Ryüga: Orvos, Yaha: Zárt 
telek, a régebbi időkből: Jocenn: Virág, Kyoku: Gúnyvers). A fordítások verselésükben, 
képanyagukban is kapcsolódnak Kosztolányi alkotói világához, világképéhez, ellenté
tesen, azzal vitázva (Vadkacsa — Esti Kornél éneke; Valóság — Zászló), vagy éppen azt, 

— utolsó sorával jelezzük a szótaghü átültetések őtszótagos zárósorának legtöbbször jól hangzó, 
adoniszi sorú lejtést zengető voltát: Vézna kacsácska,/ lábad a sárga-pelyhü kimonóban/ bár 
sose fázna! 

9 2 V.o. KÉPES Géza, i.ra. 183-190. Képes sajátos kompromisszummal a közölt tankák két 
hétszótagos zárósorát látja él rímmel, Ishikawa Takuboku és Yosano Akiko müveit, 1. uo. 190-
191. 

9 3 V.o. 86/3. 264. 78. jegyzet. 
94 V.o. G R E G U S S Sándor, Bevezetés a klasszikus japán költészetbe. Vigília, 1987. 1. 21-25. 
9 5 V.o. VILLANYI G. András, Egy tenyér, ha csattan: haiku. Nagyvilág, 1988/3. 363-369. 
9 6 Cikkem elküldése után kaptam kézhez a Bibliothéque de L' Institut de France-ból Daigaku 

Horiguchinak a 11. jegyzetben említett kötetét; Nico D. H O R I G O U T C H I szerző-jelöléssel, évszám 
nélkül, Paul Morand-nak ajánlva [Légation du Japon Bucarest]. A Kínai és japán versek hat Ho-
riguchi-átköltéséböl csak a Festmény eredetijét találtam meg a kötet kétszáztizenkilenc verse közt. 
[XL Ma venue en ce monde/ Est un accident;/ J 'aurais du naitre/ Sous le pinceau d'Outomaro! 
Lm. 34., KJV 85.] 
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annak legnagyobb teljesítményeit is kicsit előlegezve (Válás — Szeptemberi áhítat). A 
haikut illetően mai ízlésünk — majd hat évtized után — talán más, s haiku-fordítói 
eszményünk is változott: hatásosabb „injekció" számunkra a nominális stílusú töre
dékesség, a képzeletet csigázó talányosság; maga a műfaj is megszokottá vált, mai 
magyar művelői kezén. A magyar haiku történetében mindenképpen első mérföldkő 
Kosztolányi úttörő kísérlete; világképének a keletivel való elemi rokonságát kínai for
dításainak vizsgálata — reményünk szerint következő dolgozatunk tárgya — fogja még 
árnyaltabban feltárni. 

Ervin Zágonyi 
LES TRADUCTIONS JAPONAISES DE KOSZTOLÁNYI - Á LA LUMIÉRE DE 
LEURS SOURCES. II. 

Suite de son volume Kínai és japán versek (Poésies chinoises et japonaises), paru en 1931, 
Kosztolányi a publié dans de différentes revues — á cóté de certaines poésies chinoises — 105 
poésies japonaises. Au printemps 1932 — il a traduit dix chansons populaires — des dodoitsu 
— d'aprés Georges Bonneau, la majeure partié des traductions provient de l'anthologie haiku 
en langue anglaise de Asataro Miyamori, parue en 1933 — entre temps il a rec,u également des 
textes d'un de ses intermédiaires précédents, de Michel Revon — et enfin — au printemps 1936 
— il a terminé son ceuvre de traducteur — et de poéte — par les ouvrages puisés dans la nouvelle 
anthologie moderne japonaise de Bonneau. 

L'activité de traducteur congénial de Kosztolányi est stimulée entre autres par la parenté 
d'origine de ses goüts, de ses penchants, de sa vision du monde avec ceux de l'Est. Les tra
ductions dans leurs versincations, leurs images poétiques s'attachent également á son univers 
de créateur, précédant des motifs de ses ouvrages important oubien les reflétant. Aujourd'hui, 
60 ans aprés, l'idéal de la traduction de haiku est plutőt la laconisme énigmatique — la Perfor
mance pionniére de Kosztolányi est de tout de mérne de valeur permanente, non négligeable — 
donnant de nouveau, chaque fois des plaisirs esthétiques a son lecteur. 
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