
RÓNAY GYÖRGY VERSE

VAGADU FELTÁMADÁSA

Vagadu a Niger rnentén hosszan elnyúló Faraka lakóinak
mitikusőshazája,ahonnét, Észak-Afrika styep-övezetének ke
leti felében, külőnféle alakulatokban, törzsí formákban (Dí
erra, Agada, Ganna, Silla) Farakáig' vándoroltak. A Dausi
hősi énekük, melynek még élő töredékeit a század tizes évei
ben jegyezte le a Niger csónakos-énekeseinek ajkáról Frobe
nius. (Atlantís, VI.) A "Vagadu feltámadása" nagyjában en
nek költői feldolgozása.

I.

Négyszer ragyogott Vagadu a napban, négyszer virágzott Vagadu fénye.
Négy kapuja nyílt a világba, északra, nyugatra, keletre, délre.
Négy neve volt négy életében: Dierra, Agada, Ganna, Silla, ugyanegy tő néW

virága.
Vagadu kőből, földből, fából, s kő, föld, fa múltán szívek reménye, szomjúsága.

O-ÓÓÓ! 0-66ó! Dierra, Agada, Gan~, Silla! - 0-6ó6!

Négyszer virágzott Vagadu, négyszer merült utána tetszhalálba.
Minden halálból fölkel, minden holtáb6l szebben születik újra világM.
Mert Vagadu a férfiak szíve, Vagadu a nők ölének titkos virága.
Vagadu annál mélyebben alszik, minél szebb lesz feltámadása.

O-666! 0-66ó! Dierra, Aaada, Ganna, Silla! - 0-ó6ó!

Vagadu négyszer ragyogott a napban, négyszer aludt ki Vagadu fénye.
Négyszer haj.nallott arany fényben, négyszer merült fekete éjbe.
Először hívság ölte meg. Másodszor hitszegés ölte meg. Harmadszor bíroágy·

ölte meg. Negyedszer meghasonlás.
Minél többször meghal Vagadu, annál kevésbé fog rajta a rontás.

O-óóó! O-óóó ! Dierra, Agada, Ganna, Silla ! - 0~6óó!

Négyszer ölte meg Vagadut a bún: gazdagabb lett minden haláltól.
E16ször a hívság ölte meg, és megszületett a Lant a halálból.
Másodszor a hitszegés: aranyesőt szült; harmadszor a bírvágy: megszületett az

Irás belőle.

Negyedszer a meghasonlás ölte meg, s az ötödik Vagadu épp úgy nem lesz·
mulandó, mint a Szahara sziklája vagy aDél esője!

O-ÓÓ6! 0-66ó ! Dierra, Agada, Ganna, Silla ! - 0-óó6!

II.

Először a hívság ölte meg. Dierra volt a neve, Nganamba volt a királya.
Menj, Nganamba! halj meg, Nganamba! fölnőtt fiad van, Gassire fiadnak

nyolc fölnőtt fia, sereg unokája!
Gassire hiába várt, Nganamba egyre csak élt, csak élt, nem akart meghalni

Nganamba.
Gassire szívét sakál rágta. Gassire szívét a hívság sakálfoga marta.

0-ó6ó ! O-óóó ! Dierl"a, Agada, Ganna, Silla! - O-óóó!

Mikor hal meg Nganamba ? Mikor hal meg Nganamba? Gassire szívét sakát
rágta.

Reggel hadba vonult, rettentő dühvel rontott a burdamákra.
Estére hazatért. Ül; a téren. Hallgatta a vének dünnyögő énekét. Nem figyelt

a dalra.
.A.zt leste dalon át," falon át, lélegzik-e még Nganamba.

0-66ó! O-óóó! Dierra, Agada, Ganna, Silla! - 0-ó6ó!
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Gassire Nqanamba pajzsát kivánja. Gassire Nganamba kardját kivánja. Nem
tud aludni. Rágja a sakál. Torka keserű, homloka fOTTó.

"Mikor hal meg apám, Nqanamba ? Mikor öröklöm pajzsát-kardját? Felelj
nekem, Kiekorro l"

"Mindenki meghal egyszer. Nganamba is meghal egyszer. De pajzsát-kardját
nem te öröklöd." Gassire szivét sakál rágja.

"Menj, Gassire. Higgy nekem, Gassire. Hallgasd ki, mit mond a fogolymadár.
Megmondja neked Gassire útját. Megmondja neked Vagadu útját. Csak
jól ügyelj a szavára."

O-óóó l O-óóó l Dierra, Agada, Ganna, Silla! - 0-6óó!

ültek a férfiak a téren. Gassire nem, ült közéjük. Kiment a mezőre. A bokron
ült a fogolymadár, csibéi lent a homokban.

A fogolymadár így énekelt: ,;Halljátok a Dausit l Halljátok híres tetteimet l
Halljátok, ahogya kígyóval tusakodtam l

Ami él, meghal s szétporlik a földben. A királyok meghalnak, szétmálnak a
földben. Én is meghalok, szétporlom a földben. De a Dausi, a DauBi
sohasem hal meg, az Ének sohasem porlik el l

A hősök meghalnak, széthullnak a földben, de a Dausiban élnek a hősök.

Vagadu is elmúlik egyszer, de a Dausiban örökre él és énekel l"

O-óóó l 0-ó6ó l Dierra, Agada, Ganna, Silla l - O-óóó!

III.

"Hallottam a foglyot, Kiekorro. Hallottam a fogoly dalát, Kiekorro. Arról
dalolt, hogy elmúlnak a hősök, Vagadu is elmúlik egyszer, de a Dausi, a
Dausi fennmarad l"

,,0 szegény Gassire! O bolond Gassire l Elmúlnak a hősök, Vagadu is elmúlik
egyszer; ha király vagy is, elmúlsz egyszer; de a Dausi, a Dausi
fennmarad I"

"Hát vesszen Vagadu, hogyha veszendő l Vesszen a pajzs és kard. ha vesze7l.dó!
A király meghal, szétmállik a földben. De örökre él, aki él a Dami
énekében I

Készíts lantot, kovács, legyen mivel a Dausi énekét kísérnem l"

O-óóó l O-óóó ! Dierra, Agada, Ganna, Silla I - O-óóó!

"Készítek lantot, Gassire, de hangot nem adhatok belé." - "Tedd a dolgod,
kovács, a többi rajtam áll." .

Gassire tépi a fát. "Néma a lant, kovács I" - "Gassire, megtettem a dolgom,
a többi rajtad áll.

A fa néma, ha nincs szíve, Gassire, adj szívet a fának. Vért a véredből, lelket
lelkedből, hirt a híredből, kint kinjaidból, s szíve születik a fának.

Mert ha szivedet adtad szivül a lantnak, hiába porlik széjjel a szíved, tovább
dobog a lant szavában, és nincs ereje szaván a halálnak !"

O-óóó l O-óóó l Dierra, Agada, Ganna, Silla l - O-óóó!

Gassire vállára vette a lantot. Gassire szólott nyolc fiának: "Fiaim, megyünk a
burdamákra l"

Gassire csodákat művel a harcban. Gassíre szügyig gázol a vérben. Gassire
legidősebb fiának szívében rezzen a dárda.

Gassire hátára veszi a holtat. Csorog a fiú szívéből a vér, csorog Gassire hátán
a lantra, beleivódik a fába.

Dobog a gyászdob. Győztes serege élén, hátán halott fiával, Gassire bevonul a
vén Nganamba városába.

O-óóó l O-óóó l Dierra, Agada, Ganna, Silla I - O-óóó!
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Eltemették Gassire legidősebb fiát. Hét napig tartott Dierra gyásza.
Hetednap Gassire fogja a lantot, tépi a fát: néma a lant. "Fiaim, megyünk a

burdamákra l"
Elesett Gassire hetedik fia. Elesett Gassire hatodik fia. Dierra szünet nélkül

gyászol, asszonynépe piros-fehérben, legjobb vitézei sirban.
"Jaj, Gassire, ránk hozod Vagadu végét 1" - "Vesszen, hogyha veszendő, csak

a lantot végre sz6ra bírjam l"

O-666 I O-666 I Dierra, Agada, Ganna, Silla I - Ó-6óó 1

IV

"Gassire, fogd a néma lantot, menj világgá, békén akarunk élni, nem kell
nekünk az ének." \

Gassire nyergelt, fogta a lantot, egyetlen megmaradt fiával nekivágott az éjnek.
Egyetlen megmaradt fiával bevette magát aSzaharába. '
Egyetlen fia aludt. Gassire ült a túznél. Bámult az éjszakába.

Ó-ó66 1 O-666 I Dierra, Agada, Ganna, Silla I - Ó-6óó I

Gassire ült a túznél. Egyetlen megmaradt fia aludt mellette mélyen.
Gassire fölfigyelt. Gassire hangot hallott az éjben.
Egészen közel sz6lt a hang. Mintha ott' sz6lna a szívében.
Gassire figyelt. Gassire remegni kezdett. A lantja sz6lt, a Dausit dalolta a

sötétben. .

0-6óó I Ó-6ó6 I Dierra, Agada, Ganna, Silla 1 - Ó-6ó6 1

Azon az éjszakán, mikor először zendült föl a Dausi a lanton, meghalt Dierra
királya, Nganamba.

Azon az éjszakán, mikor először zendült föl a Dausi a lanton, elszállt Gassi1'e
haragja.

Azon az éjszakán, mikor először zendült föl a Dausi a lanton, megeredt Gassire
könnye patakja.

Azon az éjszakán Gassire sírt. Azon az éjszakán halt meg először Vagadu napja.

Ó-666 I Ó-666 I Díerra, Agada, Ganna, Silla I - Ó-6óó 1

V.

Négyszer ragyogott Vagadu a napban, négyszer virágzott Vagadu fénye.
Négyszer ölte meg Vagadu napját fiai vétke.
Először Dierra volt. Azután Agada volt. Azután Ganna, azután Silla.
Először hívság, másodszor hitszegés, harmadszor bírvágy, negyedszer

meghasonlás vitte sírba.
Négy kapuján négyfele nézett, északra, nyugatra, keletre, délre.
Vagadu kőből, földből, fából, és négyszer Vagadu, a semmi éje.
De kőnél, földnél, fánál erősebb Vagadu a férfiak szívében és a nők ölében.
És négy holtában is élt Vagadu a Dausi énekében I

Ó-666 I Ó-666 I Dierra, Agada, Ganna, Silla 1 - Ó-666 I

Dierra meghalt. Agada meghalt. Ganna meghalt. Silla meghalt. De Vagadu nem
halt meg, csak alszik.

A Dausi bujdosó lelke akkor is virraszt, ha a leigázott Vagadu tetszhalott
teste alszik.

Minél mélyebben alszik, annál szebb a feltámadása.
Ébredj, Vagadu I Kelj fel, Vagadu I Tárulkozzál a napvilágra 1

Ebredj, Vagadu I Kelj fel, Vagadu I Lépj diadalmas delelődre I
Mert az ötödik Vagadu épp úgy nem múland6, mint a Szahara sziklája vagy

a Dél esője.

Ó-666 I Ó-666 I Dierra, Agada, Ganna, Silla I - Zengj, Dausi dicső éneke 1
Villogj, Vagadu büszke fénye I

Tündökölj négy kitárt kapuddal, Vagadu, ébredő világ büszkesége I
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