
Gyermekien egyszerű ember ma is. Azt a tiszta, érintetlen gyermekséget
őrzi és éli meg, amelyet a legtöbben csak nosztalgiaként dédelgetünk szívünkben.
Ahol megjelenik, jókedvet és emberséget áraszt magából. A világ dolgai nem
nagyon érdeklik, legendákat lehetne mesélní naivitásáról, hiszékenységéről. mely
mind az emberek iránt való töretlen bizalmából forrásozik. Sokszor becsaptak,
sokszor visszaéltek jóságával, de ő nem változott. Ma is ugyanolyan bizalommal
tekint a világba, mint fiatal éveiben. S amikor meglassúdott lépteivel, fénylő

mosolyával végighalad a szerkesztőség termein, mindenki érzi, hogy igaz ember
jár közöttünk. Néhány hete Rónay György kérte tőle emlékezéseinek következő

folytatását, hiszen az első rész osztatlan figyelmet és elismerést keltett.
A Vigilia minden munkatársa és olvasója további nyugodt, termékeny,

alkotó éveket kíván neki. SÍKI GÉZA

GYÖNGYHALÁSZ A MÉLYTENGER
BEN*

Korunk művészeti érdeklődését sok
szor orientálja az ismeretlen, a feltá
ratlan iránt való érdeklődés. Jaspers
írja egyik elmélkedésében, hogy a mai
ember lelkesedik mindenért, ami primi
tív, ami az elsüllyedt őskorból hoz
üzenetet. De valóban primitív jelzések
ezek? Vagy Rákos Sándornak volna
igaza, aki az Óceánia költészetét be
mutató fordításkötetének kitűnő és ta
nulságos utószavában inkább "magas
kultúrának" nevezi felfedezésterületének
művészetét? Olyan magaslat-e, amelyre
fel kell kapaszkodnia az érdeklődőnek,

vagy inkább a mélyben rejlenek a kin
csek, a tengermély ísmeretlenségében,
ahová míndenkor élete kockáztatásával
kell leereszkednie a kincskeresánek?
Mert a jelek szerint az óceániai pri
mitívek nem nagyon lelkesednek a
fehér emberekért (és erre nyilván
minden okuk meg is van a keserű ta
pasztalatok jogán):

Átkozott a két szemünk mohösága t
Mindent megáhítunk, amit az idegenek

hoznak.
Bár tudjuk, baj, csapás, nyomorúság jár

a nyomukban.

(A fehérekról)

Nehéz válaszolni ezekre a kérdések
re. Hiszen ez a műveltség-anyag, szem
léletmód meglehetősen távol esik az
európai ember érzésvilágától. Még ak
kor is, ha néha titkos áramkörök tá
madnak a messzi költő és olvasója kö
zött, s a költészet olyan archetípusaira
ismerünk, melyek az ókori - európai lí
rából is ismertek. Az azonban egy pil
lanatig sem vitás, hogy a fordító ismét

csodálatos hódítással dicsekedhet. Messzi
útra indult, s most, hosszú távollét után,
büszkén mutathatja föl zsákmányát (még
ha előre sejti is, hogy nem várja diadal
kapu). A huszadik századi magyar mű

fordítás-irodalom története számtalan
nagy hódítást mutathat föl Babits
Dantejától egészen Devecseri Gábor
Homéroszáig. Rákos Sándornak kivételes
szerencséje, hogy már másodízben hozott
föl igazi kincset a mélyből : a Gilgames
óriási népszerűségű tolmácsolása után
most Oceánia költészete is az ő adekvát
műfordításában került be nyelvünkbe
(mert abban kétségtelenül igaza van,
hogy ezek az alkotások, míután magyar
nyelven szólalnak meg, bekerülnek kől

tészetünkbe. s titkos hajszálereken meg
is termékenyíthetik azt). A mí irodalmunk
számára páratlanul értékes minden ilyen
hódítás, hiszen eposzunkat - ha való
ban volt ilyen - a rekonstruáló kísér
letek sem ásták elő a múlt mély kút
jából, s azt is csak Gellért püspök le
gendájából tudhatjuk, hogy valamíkor
költészetünk hajnalán már volt munka
dalunk is, hiszen a tudós püspököt egy
kézimalmot hajtó asszony éneke zavarta.
S gazdagodik, mégpedig nem is akár
milyen módon maga a műfordító, aki
utószavában elénk tárja azt a páratlanul
érdekes költői kísérletet, ahogy külön
böző változataiból végül míndig kiko
vácsolja az egyetlen, a végérvényesnek
érzett megoldást, hogy e sokszor heroi
kus munka során állandóan csiszolód
jék a maga verskultúrája, s ugyan
.iJ.kkor örömmel vegye tudomásul azt a
jelenséget, hogy ezek az óceániai mély
világból származó formák egyezést mu
tatnak azzal a versstruktúrával. melyet
ő maga honosított meg irodalmunkban,
nagylélegzetű poémáival.

Európai és magyar fül számára per
sze azok a versek a legizgalmasabbak:

*Rákos Sándor: Táncol a hullámsapkás ten ger (Európa Könyvkiadó)
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és legérdekesebbek, melyekben a mí
legsajátabb múltunkra ismerhetünk. Mí
lyen érdekes például a Teremtés című

részlet, mely talán egy nagyszabású
kozrnogóniának a részlete, olyané, ami
lyet a Bibliában, vagy Hésziodosznál
olvashatunk! "Legyen világosság" - ezt
a teremtői mondatot mindenki ismeri.
S a ráísmerés örvendező csodálatával
olvassuk e távoli költészet ismételgeté
sekre épülő formájában ugyanezt a
mondatot : Legyen az egyik fényes nap
pal fenn! / Legyen a másik fényes nap
pal lenn!

A költészet eredetének! kérdése míndig
is izgalmas területe az irodalomtudo
mánynak, Mi, magyarok, némi jogos
büszkeséggel mondhatjuk el, hogy a
kérdés európai szintézise előtt Földi
János már arra a felismerésre jutott,
hogy a ritmusérzék kifejlesztője s vele
a költészet egyik megteremtője a mun
ka ritmusa volt. Ezek a munkát köny
nyítő, zümmögésszerű kis énekek a gö
rög költészetben is feltűnnek, állítólag
Thálész hallotta egy kézimalmot hajtó
lány énekét: "Orölj, malom, őrölj, /
mert maga Pittakosz őröl, / pedig ő
Mütiléna királya". Gellért püspök is
ilyesféle éneket hallhatott olvasás köz
ben. De lám, feltűnnek hasonló köl
temények az óceániai költészetben is,
például a Túzgyújtáskor mondott ver
sike:

Égj, tűz, égj,
húst sütriék,
lángra gyúlj,
nagy lánggal égj
fúvom a szikrát,
fúvom a szikrát.

Vagy kinek ne ötlene emlékezetébe a
Szellemek csónak-útja s kivált az
Evezős-ének olvastán az a római hajós
ének, melynek ritmusát oly tökéletesen
találta el Rónai Pál, hogy évtizedekig
megőrződik olvasója emlékezetében leg
alábbis a nyitó sor nagyszerű lüktetése:
"Rajta, legények, a visszhang zúgja
szavunkat: rajta!" Erre az emlékre zeng
vissza az óceániai költemény néhány
sora: "Északi szél, északi szél - /
emelj föl és röpíts, röpíts!"

A tájékozatlan olvasó (szerencsére
Rákos Sándor kötetének tanulmányo
zója aligha marad tájékozatlanságban,
hiszen a kötethez kitűnő tájékoztatást
és nagyszerűen használható jegyzeteket
csatolt Bodrogi Tibor, s nyilván a nyom
dának vagy a kiadónak címezhetjük azt

a gondolatunkat, hogy e jegyzetek még
hasznosabbak lennének, ha a lap alján
olvashatnánk őket, s nem a kötet végén)
az1J hihetné, hogy a szüntelenül a szelle
mek közelségében élő, a természet vál
tozásainak és a zord életmódnak oly
annyira kiszolgáltatott népek Iírája alap
vetőerr tragikus indíttatású. Holott ebben
a kiultúrkörben is feltűnik a homo lu
dens, a játszó, a költészetben örömét
és kedvteléséf lelő ember képe, s ha
nem is érthetünk egyet Huízingával, a
húszas-harmincas években nagy hatást
tett történetfilozófussal, aki az egész
emberi kultúrát a játékösztönból ere
dezteti, vitathatatlan, hogy az óceániai
költészet bölcsőjét is ringatta egy játé
kos kéz. Ennek bízonyságaí az egyértel
műen aligha a mondókák körébe utal
ható játék-versek, például a Halász6
-játék:

Hálóm pálma levele,
hálóm pálma levele.
Hálómmal halat fogok,
hálómmal halat fogok.
Halat fogok a tengerben,
halat fogok a tengerben.

Hahil Hahi!

Ebben a távoli világban mindenütt
van szellem. Az óceániai ember, bárhol
járjon is, találkozik vele. Áldozatot hoz
neki, rémüldözik tőle, de sokszor lehe
tetlen nem érezni azt a fajta magatar
tást, mely a görögöket jellemezte, akik
szintén lépten-nyomon istenekbe és fél
istenekbe ütköztek ugyan, de szerenesés
érzékkel függetlenedni tudtak tőlük.

Ilyenkor fakadtak fel Iírájukban a leg
emberibb hangok, mint ahogy az óceá
niai költészet sem szűkölködik ilyen
dokumentumok nélkül. Hadd idézzem
a Visszakövetelő című verset, melynek
harsogó ereje Horatius hasonló költe
ményeinek szókírnondását idézi, s annak
bizonysága, hogy ezek a távoli emberek
nemcsak sírni és örülni tudtak, hanem
alkalomadtán kegyetlenül dühbe gurul
tak, s ugyanúgy, ugyanolyan keresetlenüI
hordták le egymást, mint a régi és
mostani megcsalt szerelmesek:

Bélpoklos disznó!
Mért nem adtál hírt,
mért nem üzentél :
"Nem kell a gyöngyfüzéred l"
Hallgattál,
egy szóval sem mondtad, hogy nem szívlelsz,
elfogadtad tőlem a hosszú láncot.
Fölvetted,
hazavitted,
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megtartottad.
];:n, a fiatal papagáj,
visszakövetelem a gyöngyöket l
Időben megüzentem.
hogy most már ingyen sem keltenél.
Pedig apád kétszáz füzér gyöngyöt akar

érted,
nevetség, hiszen megöregedtéí 
ráncos vagy, mint a füstölt kuszkusz.

Külön értéke és izgalma e költé
szetnek, hogy teljes mértékben érvé
nyesül benne az egyenjogúság. Az
asszonyoknak nemcsak a névtelen si
rató szerepe jutott a lírában. így aztán
az asszonyi érzelmek is kendőzetlen

őszinteséggel tárulnak föl a versek
egymásutánjából, a kiábrándulás, a
vágy, a megcsalátottság fölött érzett
harag, de még az európai ember szá
mára "tabu" gondolatok is:

Nem törörísz a szeretőddel.

Már az uram se gyanakszik rád.
nem csúfol mérges százlábúnak.

(A lusta szeret6)

Akadnak rítkaszép versek is a gyűj

teményben. Lehetetlen megrendülés
nélkül olvasni Az öregség siratása
tiszta, szép vallomását, melyben a
jelen kílátástalanságába azért belevil
lódznak a múlt izzó fényei. Hasonlóan
a maga egyszerűségében is a nagy
költészet levegőjét idézi az Ismeretlen
föld öt sora:

Ismeretlen földre jutottam.
Menny köve csapdos, víz zubog.
Falvakat önt el az áradás.
Villog a villám, zúg a szél.
Az egész világ víz alatt.

Noha ebben a kultúrkörben élesen el
válnak egymástól a hatalmasok
akiknek sokszor égi erőt tulajdonítot
tak alávetett jeik - és a közemberek,
a gazdagabbak és szegényebbek, s e
különbség gyakran maga is tabu, azaz
kimondhatatlan, a költő szájára nem
lehetett féket rakni. E korai, de valós
egyenlőtlenségekről szól a kötet egyik
emlékezetesen szép verse, a Szegény
lány éneke a gazdagokról meg a szegé
nyekről, mely mindenestől a mi hasonló
témájú balladáink világát idézi, s tömö
ren, nyíltan szól arról, mít is jelent sze
génynek lenni - Oceániában:

Faháncs-szoknya fedi a csfpejét,
szemtelenüí rádmereszti szemét,
kinek gazdag az apja.
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Alacsony ház sarkán üldögél,
lehajtott fejjel üldögél,
kinek szegény az apja.

Nemcsak a szegénység érzése nyer sok
féle kifejezést az óceániai népek költé
szetében, hanem az öregségé is. Ebben
a kultúrkörben ugyan nem volt szokás
ban az öregek "kitétele", az elmúlás és
testi erejük hanyatlásának tudata azon
ban mélyről fakadó, fájó vallomásokra
készteti az ismeretlen dalszerzőket és
megzendíttett velük az élet reménytelen
ségének és kietlenségének vallomását:

Ó, jaj, bizony megöregedtürik,
mind a ketten megöregedtünk.

Mikor a fakó égre bámulsz,
mikor a fakó égre bámulok 
mit akar még velünk az. isten?

A szellemek általában rémülettel töl
tik el az óceániai embert. Az állatok
pedig hol csodálattal, hol tétovasággal.
Mintha a láthatatlan szellemeknek vol
nának közvetítői ők: Krá, a majom, az
óriáskígyó és a krokodil. A ráolvasásokra
emlékeztetnek leginkább az állatmegjele
nítő versek, s érdekes módon, míg a mi
ismereteink szerint a legfélelmetesebb
állat neve "tabu" volt, azaz kiejteni
sem volt szabad, az óceániaiak litánia
szerű egyhangúsággal, a sor elején ismé
telgetve próbál ták elkerülni rontását és
kegyetlen erejét.

Egész vázlatosan ennyit el kellett mon
dani ezekről a népekről ahhoz, hogy
megértsük milyen rendkívüli forditói
erőpróbár~ vállalkozott Rákos Sándor. A
huszadik századi világlíra két ágára ha
gyatkozott: az újraéledő folklórra és az
expresszionista-szürrealista szabadver
sekre anélkül, hogy a kettő közül bár
melyIket is alkalmazhatta volna az óceá
niai költészetre. Abban az utószóban,
rnelyet a fordító kötetéhez függesztett,
többször is elmondja, variációk sorával
dolgozott, olykor nyolc különféle válto
zatot készített. egyetlen sorról. (Ez az
utószó a magyar múfordítás történeté
nek fontos dokumentuma lesz valaha.)
Türeimét végül siker koronázta, s a ma
gyar olvasó úgy tekinthet Rákos Sán
dor kalauzolásával erre a távoli, egzoti
kus világra, mint olyanra, melyet már
régóta szeretett volna megismerni, s
melynek üzenetét régóta ott hordta szí
vében.

SIKl GÉZA


