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Labirintusok

Bevezető

Bár ezek a versek egymástól függetlenül íródtak és jelentek meg, valójában
szervesen összetartoznak.

Az Égi kapu eredetileg húsvéti ciklusnak készült. Később az ártatlanság
szertartásává nőtte ki magát, valami olyasmivé, mint a mise, az áldozat Ido
tónak, a falusi folyócskának, amelyből gyerekfejjel ittam, amelyben mosa
kodtam; az ünneplő pedig Orpheuszhoz hasonló személyiség, éppen útra
indul. A tisztálkodás teljes mezítelenséget föltételez, az ember tökéletes be
hódolását a víz szellemének, a vízének, mely az egész teremtést táplálja. A vers
különféle részei ezért az ünneplőt kálváriája különféle stációinál mutatják.

A Határok és a Távolságok az ember kivetített külső és belső világa - az
érzékelhető és a képzeletbeli, nem különállásuk, hanem összefüggésük rend
szerében -, kísérlet arra, hogy az élet és a halál egyetemes ellentétei össze
béküljenek egy élj-halj indítványban, miszerint az egyik jelenti a másikat, és
mindegyik jelenti mindkettőt.

A Súrénhatárok úgy mutatja be a főszereplőt, amint űzőbe veszi a fehér
elefántot. A szent vízpart felé haladtában áldozatául esik ennek a démoni
rögeszmének, testetlenné válik vagy elveszti másik énjét. A Töredékek a víz
özönből a főszereplővel és környezetével kapcsolatban idéz föl bizonyos kér
déseket a múltból: az ártatlanság kollektív meggyalázását és a misztériumok
csúffá tételét, amiért vezeklésképpen a hősnek el kell szenvednie a föláldoz
tatást. (A Határok egy Nsukkából Yolába tartó, több évszázados utazás végén
íródott, amelynek céljáról kiderült, hogy káprázat.)

A Távolságok ezzel szemben a hazatérés költeménye, de a szellemi-lelki
értelemben vett hazatérésé. A Súrénhatárokkal abbamaradt keresés tovább
folytatódik, ezúttal a tudattalanban. A szenvedő, a tapasztaló én végül is
megtalálja a beteljesülést a magasrendű szellemmel való lelki egyesülés for
májában, amely szellem éppúgy pusztító, mint ahogy teremtő. A folyamat
egyfajta érzéki érzéstelenedés, megszabadulás minden fizikai és érzelmi fe
szültségtől; a végeredmény az esztétikai kegyelem állapota. (A Távolságokat
azután írtam, hogy először tapasztaltam meg, milyen az általános érzéstele
nítéssei végzett sebészi beavatkozás.)

A Határok és a Távolságok közé szünetképpen a Csöndek van beiktatva, s
benne két csoport gyászoló kutatja a költői metafora lehetőségeit, hogy
megpróbálja felszínre hozni azt a muzsikát, amelyre minden elpusztíthatat
lan kiáltásnak törekednie kell. A Csöndek mindkét részét napi események
hívták életre: A csend-nővérek siratojá-t Patrice Lumumba halála és az
1962-es nyugat-nigériai válság; a Dobsiratót Obafemi Awolowo bebörtönzése
és legidősebb fiának tragikus halála.

. . . A Labirintusok tehát az ember örökös kiteljesedés-vágyának fabulája.
(A cím Minósz legendás knósszoszi palotáját idézheti fel, ám a kettős bárd a
hagyományos ibo társadalomban éppúgy felségjelkép, mint Krétán. Amellett
az aro-ibók "hosszú dzsudzsu"-jának szentélyéhez vezető hosszadalmas és
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tekervényes utat talán legjobban labirintusként lehetne jellemezni.) A Fehér
Istennő palotájába vivő szobák és előszobák, termek és folyosók együttesé
ben láthatatlanul ott kísért többfajta jelenlét; a provinciális látogató itt
könnyen eltévedhet. A költő-főszereplő azonban mindvégig vállalja az utat;
hanem személyisége sokkal nagyobb, mint Orpheuszé; olyan ember, aki a
végzet terhét a fején hordozza, akárcsak Gilgarnes, akár Aeneas, akár Mel
ville Moby Dickjének höse, akár Eliot Átokföldjének Halászkirálya; olyan
személyiség, akinek az Égi kapun, a Határokon, a Távolságokon áthaladni
annyi, mint rózsafüzért morzsolni, csak épp az olvasószemek nem kőből

vagyagátból vannak; az emlékezésre fe1csomózott gyötrelem darabjai.
Minden ilyesfajta mű szükségképpen a gyötrelem kiáltása - akorallágait

nyújtogató gyökéré. a gyökereiket minden eleven órába belenyújtó koral
loké; a csöndes tenger megduzzadása, a legmagasabbig felhullámzó. hatal
mas álom, a szétrepedő növényi hüvely mennydörgése -, a könny szétszóró
dik, gyökeret ereszt, a sziklevél felhasad, levélnevetéssé zsendül, vagy más
képp a nitrogén-körforgás létfontosságú, rejtett funkcióivá bomlik el. Az itt
szereplő álom azt követelte, hogy ütemes kiáltásként szülessék meg: csönd
ként, amely lecsillapítja a repülés lázát a vaskapu mögött.

Gergely Ágnes fordítása

CHRISTOPHER OKIGBO

Égi kapu

Az átkelés/2

A kezdet sötét vizei.

Violaszín, kurta, homályingerlősugarak
vetítik fel a tüzet, amit álmodunk.

Ölésre hajló kígyó-ívű, távoli szivárvány
vetíti fel az esőt, amit álmodunk.

Engem a narancskertbe
a magány hívogat,
egy billegető regélné
a bozont-erdo-reget,
egy mézmadár siratná
anyját az ágbogon.

Eső és nap: egyszeri ütközet;
féllábon állong
az átkelőnél csöndesen,
az átkelőnél a madáriiú.
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