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információk

Haiku világtalálkozó Pécsen,  
érdi résztvevővel   
Európa kulturális fővárosában, Pécsen, augusztus 10-én haiku 
világtalálkozó zajlott le. Sokan nem tudják, hogy a haiku több ezer 
éves keleti, eredetileg japán versforma. Három sorból áll, megha-
tározó szótagszámmal. Valójában az életet tükrözi, az ember gon-
dolatait, vágyait, álmait és persze a titkos jövőt festi az olvasó elé. 
Hazánkban több klasszikus költőink, köztük Kosztolányi Dezső, 
József Attila is írtak haikukat. Pécsen huszonhárom országból 

gyűltek össze a haiku formaköltészet művelői. Japánból öten 
érkeztek, és többen Romániából, Dániából, Franciaországból, de 
itt voltak Ghana, Új-Zéland, Horvátország, Bulgária, Olaszország 
haiku művelői is. Magyarországot tizenhárman képviselték, első-
sorban azok, akiknek már haiku-kötetük jelent meg. Köztük 
fedezhettük fel Szabó Aida nevét, aki Érden, a Szepes Gyula 
Művelődési Központban már több alkalommal szerepelt. Miután 
hazatért a világtalálkozóról, kértük, mondjon valamit magáról, 
irodalmi működéséről.

– Budapesten születtem és már tanulmányaim során érdek-
lődéssel fordultam Tibet és a buddhizmus felé. Sikerült ennek 
tanaiba oly „mélyre ásnom,” hogy felvehettem a Jampa drolma 

nevet, aminek jelentése tibeti nyelven a „szelídség védelmezője”. 
Több évtizede írok verseket és néhány éve jutottam oda, hogy a 
Holnap Magazin kiadta verseskötetemet Pillangóálmok címmel. 
Erről az Érdi Újság is megemlékezett annak idején.

– A haiku műveléséről is mondana valamit?
– E többezer éves múltra visszatekintő versformához a budd-

hizmus segítsége réven jutottam. Tavaly kiadott „Mála gyöngy-
sora” haiku kötetem nemcsak a közönség körében aratott sikert, 
hanem a hazai „haikusok” is felfigyeltek rá. Egyébként folyama-
tosan publikálok antológiákban, folyóiratokban, az interneten. 
A Haiku Klub felvett tagjai közé, és minden összejövetelén ott 
vagyok Érden az Irodalomkedvelők Klubjának, ahová nagy sze-

retettel hívott Daróczi Lajosné klubvezető. Végül meg kell említe-
nem, tagja és rendszeres szerzője vagyok az Irodalmi Rádiónak, 
amelynek az idén meghirdetett pályázatán márciusban első 
helyezést nyertem el haikuimmal.

– Sikeresnek érzi a pécsi részvételt?
– Képzelje, a belváros üzleteinek, boltjainak kirakataiban 

szerepeltünk képmásunkkal, rövid életrajzunkkal angolul, 
magyarul és a haikuinkkal együtt. Én kaptam a 31. kirakatot. 
A világtalálkozón pedig felolvashattuk műveinket, amelyeket 
azonnal angolra fordítottak. 
    ( -ró-rás-)


