Török felsőfok: labor

TÖRÖK C1: Bonsai sözcüğü Japonca. Bon: Dün yaygan çanak
anlamında
MEGOLDÁS
1. Mit jelent a japán "Bonsai" szó?

[1]

Tálban lévő fa.
2. Miből nevelhető Bonsai?

[2]

Minden fából [1], bokros növényből [1].
3. Mi a titka a Bonsai méretének?

[4]

Nyesik az ágakat [1], hajtásokat [1], a gyökerek nem tudnak eléggé
fejlődni a tálban [2].
4. Hogy jöhet létre Bonsai?

[4]

Nevelheti az ember [2], vagy a természetben a kedvezőtlen
körülmények hozzák létre [2].
5. Hány évet érhet meg egy Bonsai?

[1]

Több száz évet.
6. Értéke szempontjából mi a fontos tényező?

[2]

A kialakított forma [1], az esztétika [1].
7. Minek az útja a Bonsai?

[2]

Az embert a természettel ismét egyesítő út.
8. Hová jut el az ember a Bonsai útján?

[4]

Eljut a természet iránti szeretethez [1] és tisztelethez [1], megfigyeli és
megtanulja törvényeit [2].

_
_____
[20]

Török felsőfok: labor
SZKRIPT
Bonsai sözcüğü Japonca. Bon: Dün yaygan çanak anlamında, Sai: ağaç,
çalımsı bitki anlamına geliyor. Fakat Bonsai yalnız küçük bir ağaç değil.
Bonsai, ağaç üzerinde uzun yıllar çalışarak devamlı bakım, gözetim, ve en
önemlisi, sevgi ile onu biçimlendirme sanatı. Kısacası, her küçük, minyatür
ağaç Bonsai sayılmaz. Çin ve Japonya'da Bonsai'ye verilen şekiller kesin
olarak sınıflandırılmış ve isimlendirilmiştir. Bu sınıflandırmaya tüm dünyada
uyulur. Bonsai hemen tüm ağaçlardan, çalımsı bitkilerden yapılabilir.
Bonsai'nin küçük kalmasının "sırrı" dallarının, filizlerinin kesiminde,
köklerinin çanak içinde yeterince gelişememesinde yatıyor. Genleri ile
oynanıp minyatürleştirilmiş bir ağaç değil, tamamen normal bir ağaç.
Örneğin 20-25 metre boyunca olgun bir kayın ağacı aynı yaşta çanak içinde
40-50 cm de kalabilmekte. Doğaya baktığımızda, doğanın da Bonsai
yetiştirdiğini görürüz. Dağlarda, ormanlarda kayaların arasına sıkışmış,
yeterli besini alamadığından veya başka şartlar nedeniyle küçük kalmış,
yağmurun, fırtınanın, tipinin şekil verdiği pek çok ağaç görürüz. Zaten
Çin'de ilk Bonsai'ler keşişlerce dağlardan toplanan yaşlı, fakat küçük kalmış
ağaçlardı.
Bonsai'de ilk akla gelen ağacın yaşlılığıdır. Gerçekten bu küçük, ama sağlıklı
ağaçlar uzun süre yaşayabiliyor. Çin ve Japonya'da yüzlerce yıla erişmiş
Bonsai'ler var. Ancak Bonsai'nin özelliği, değeri, yaşından çok ona verilmiş
şekildedir, burada önemli olan estetiktir.
Bonsai, insanı tekrar doğa ile birleştiren yoldur, bu yolda insan doğaya karşı
sevgi ve saygıya ulaşır, onun yasalarını gözler ve öğrenir.

