MARTINKÓ ANDRÁS

OKATOOTÁIA FELFEDEZÉSE GYÜMÖLCSÖZŐ TÉVUTAK UTÁN

Van egy ország, úgy híják, hogy
Okatootáia;
Második szomszédja Kína,
Az első Ausztrália.
Elég sokan ismerik Petőfi Okatootáia című, 1847 végéről való1 költeményének eme indító sorait,
melyek ugyan a „van" kijelentéssel kezdődnek, de 1863 óta (amikor a vers először nyomtatásban meg
jelent, illetve az olvasók kezébe is került/, csak a legutóbbi időben vetette fel valaki: nem létezik-e
csakugyan Okatootáia? 2 Általában, úgy látszik, fantázianévnek tartották, ezért is nem tértek ki rá sem
a monográfiák, sem a kiadások. Még Horváth János „Petőfi Sándor"-ának „ Jegyzetes mutatója" is csak
arra idéz cikkeket: mily gyakori volt a 40-es évek második felében a „Chinával való példálózó csúfoló
dás".
Felderítő-bizonyító szándékkal elsőnek Nyerges András vágott neki a kérdésnek, és Petőfi alkotás
módjának egyik vitathatatlan jellemzője alapján: „Petőfinek . . . egész életműve azt bizonyítja, hogy
még képzeletének . . . legmerészebb megnyilatkozásai is ezernyi szállal kötődnek a valósághoz, fantá
ziája mindig a realitás talajáról rugaszkodik el", s így „elképzelhető, hogy valamilyen formában ennek
a különös nevű Okatootáiának is ténylegesen léteznie kell, mint Kínának és Ausztráliának" (i. h. 486).
Eddig az okoskodás kifogástalan.3 Ekkor azonban keresése más irányt vesz: már nem „Okatoo
táia "4 keresi, hanem (az általa ismert) földrajzi nevek analógiájára keres Kína és Ausztrália közelében
hasonló hangzású földrajzi nevet. Rá is talál Otahiti (O'Tahiti, Otahaiti, Otaheiti) sziget(csoport)
nevére, ezt ő „az Ausztráliát környező szigetvilág", később a „maláji szigetcsoport [? J" szigetei közé
helyezi (i. h. 487). Petőfi állításának - hogy ti. Okatootáia egyik szomszédja Ausztrália, a második
Kína - túlságosan is szó szerint vétele eleve kudarcra kárhoztatta Nyerges „felfedező útját". Egyrészt
- mint elég későn ő maga is rájön - , ha igaz, hogy Otahiti tulajdonképpen a mai Tahiti, akkor Okatoo
táia nem lehet Kína és Ausztrália szomszédfal Nem tartozhat az állítólagos „Maláj szigetekhez" sem,
lévén kb. félúton Ausztrália és Amerika között, az előbbitől mintegy 5000 km-re, már a Polinéziai
szigetek közt. Nyerges azonban - némi hiábavaló keresgélés után „a mai világatlaszon" - mégis meg
marad az Otahahajta = Okatootáia azonosításnál, mivel szerinte az „Otahaiti... név megvesztegetően
hasonlít Okatootáiára" (uo.). (Valóban? Az első 8 betű, a másik 12, közös bennük:
O . . . ta . . , a . . . i(j) , . . t, nem éppen „megvesztegető" hasonlóság.)
Nyerges mindazonáltal jó nyomon jár! És helyes a követett módszer is: a XVIII. század végi, a XIX.
század eleji (magyarra fordított) útleírások és a beszámolók, ismertetések, kivonatok átbúvárlása, ha a
magyar anyagra szorítkozás eleve nem ígér is sokat... Turóczi-Trostler azon kijelentése pedig, hogy
Okatootáia „létező [í] óceániai sziget neve" - így, minden utalás, dokumentálás nélkül (ami tudo
mánytalan deklaráció voltában elég különös a nagy tudóstól), sajnos, nem bizonyít semmit, el sem
igazít semmiben/ Lehet, persze, hogy Turóczi-Trostler is Otahaitiia (s lakosaira, az otahaftákm) gon1

Legalábbis Petőfi az 1847-ben írt költeményei közé osztotta be, az Állj meg, feleségem, Az éj után
s a Mosolyogj rám!, Ä magyar politicusokhoz elé. PÖM VII. 518.
2
NYERGES András, Okatootáia, in Petőfi állomásai Szerk. PÉPÁNDI Pál. Bp. 1976.482-503.
3
Magam is sok példát tudnék felhozni erre a valósághoz kötődésre, sőt a Petőfi-életmű
kronológiájában eligazító tényezőként használtam fel. L. Alkotásmód és kronológia, in PIM Évk.
10. köt. Bp. 1973. 11-36.
4
Nyerges (ahogy máshol sem) nem utal adatainak, idézeteinek pontos helyére. Kiss József segítsé
gével kiderült, hogy Turóczi-Trostler kijelentésének helye: I. OK. 1-2. sz. (1952J 201. *
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dolt: ez az elnevezés ugyanis (Nyerges is utal rá) lépten-nyomon előkerül - mint egy idilli, para
dicsomi, Ős ártatlanságú sziget (illetve lakosai) neve - a XVIII-XIX. századforduló irodalmában.
Vörösmarty A Dél-szigetjének elhelyezése is Otahaita és az óceániai utazások ismeretére vall.s
Amikor jómagam - nem is tudom, milyen ötlettől indíttatva - az „Okatootáia" mivoltán töpren
geni kezdtem, hamarosan kétségtelenné vált számomra, hogy ez a név nem azonosítható „Otahajtá"val. Az első dolgom persze nekem is az volt, hogy a (sokszor ugyancsak terjedelmes) földrajzi lexiko
nokban, nómenklatúrákban kerestem az Okatootáia (vagy hozzá nagyon hasonló) elnevezést. Részben
Nyerges nyomán, de az ő kutatási területét jelentősen kibővítve, én is átnéztem minden olyan
„gyanús" munkát, amire Staud Géza disszertációja* csak utal is, különös figyelemmel kísérve a leg
többel kecsegtető Vörösmarty- és Vajda Péter-írásokat, aztán annak a két utazónak-kalandornak élet
írását, aki bizonyíthatóan járt a Kelet-indiai szigetvilágban - tehát az Ausztrália és Kína közötti térség
ben: Jelky Andrásét (Sándor István fordításában, 1791) és Benyovszky Móricét (Gvadányi Rontó Pál
jában, 1793). Az eredmény - semmi.
Mint látható, eleinte én sem bírtam szabadulni a „két szomszéd" ideájától, különösen a réges-régen
ismert Kína sugallatától. (Ausztráliának még a XVIII. század közepén is „Új Hollandia" volt a neve.)
Kína sugallatában élve, egyszer csak eszembe jutott, hogy Kína európai neve - a XIII. század óta Cathay, Catai, Cata, Chataia, Cataio stb. volt. Aha: „0-£űfo-otaiá"-ról van szó, a szókezdő O-t elég
meggyőzően indokolná a földrajzi nevek előtt elég gyakori portugál határozott névelő (O), de a japán
szavak is gyakran kezdődnek ö-val, nem is beszélve az óceániai nyelvekben lépten-nyomon előforduló
szókezdő O-ról (már láttuk O'Tahiti-ben)7 . . . Elképzelhető - okoskodtam tovább - , hogy összetett
szóról van szó: (0)Kato-otaia, illetve O'Kato-O'Taia. Még azt is elképzelhetőnek véltem, hogy: tája —
a magyar tája; 'vidéke, országa' - amikor is elég lenne az O'Katoo nevet kimutatnom. Egy ilyen vagy
hasonló névre rá kell akadnom - valahol Kína környékén, illetve Kína és Ausztrália közt.

Azok a „gyümölcsöző tévutak"
Egy ilyen(féle) név megtalálásához - ez elkerülhetetlennek látszott - meg kell ismerkednem azok
kal a fontosabb geográfiákkal, úti beszámolókkal és térképekkel, melyek Ptolemaiosztól kezdve a
középkoron, a XVI-XVIII. századi felfedező utazásokon-kalandokon át a XIX. század közepéig
érintik, vagy feltüntetik Kínát, illetve Kína környékét.8 Ám elhűltem, amikor kezdtem számba venni
az ilyen jellegű műveket: száz meg száz akad belőlük már Amerika felfedezése előtt, valamennyinek
áttanulmányozására két élet sem lenne elegendő. Csak mutatóba néhány név: Giovanni Carpini,
Vincent de Beauvais, J, V. die Hees (Hesius), San Brandano stb. Köztük a legolvasottabbak voltak azok
az (ókori európai és keleti, majd középkori) művek, melyek a Távol-Keletre (India s Ceylon közelébe
vagy éppen a Föld „legszélsőbb pontjára", az ultima terrára) képzelt mesés szigetre vezetnek. Ez lehet
„János pap országa", lehet a kulináris paradicsom: Cuccagna (Coquaine), Eldorádó, a „Földi paradi
csom" stb.9
Arra persze hamarosan rájöttem, hogy nem szabad különbséget tennem a valóban megtörtént
utazások (például a Marco Pólóé a XIII. sz. legvégén) és a soha Keleten nem járt szerzők művei
között. Ez utóbbiak közt a legnevezetesebb s legismertebb a titokzatos John Mandevüle (Mendeville,
s
Vörösmarty M. Ossz. Művei 5. k. Bp. 1967. 369.
* STAUD Géza, Az orientalizmus a magyar romantikában, Bp. 1931.
7
Kína: Cathay, Cataio mellett szól az is, hogy az előbbi előfordul Shakespeare-nél (A windsorivíg
nők: „a native of Cathay", és Ariostónál Orlando Furioso XXX: Angelica mint j.principessa di
Cataio"). Mindkét mű eljuthatott Petőfi kezébe.
"Cathay (Cattay), Cataio helyére, az oda történő utazásokra jó eligazító: Abel LEFRANC, Les
navigations de Pantagruel. Étude sur la géographie rabelaisienne. Geneve, 1967. (Sok ókori, középkori,
XVI. századi térképpel.)
9
A több tucat modern összefoglaló műből kettőt említenék meg. PESCHEL, Der Ursprung und die
Verbreitung einiger geographischen Mythen im Mittelalter. Deutsche Vierteljahrschrift. Vol. II. 1894.
242. kk. - A GRAF, Miti, Leggende e Superstizioni del Medio Evo. I—II. Torino, 1892-1893.
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Mandevüla), akinek kompiláció „útleírása" 1470-1500 között már nyomtatásban több mint
30 (különböző nyelvű) kiadást ért meg.10 Amazok is tele vannak merőben fantázia szülte „informá
ciókkal", emezekben is van mindig valami reális mag. Hasonló értékelés mutatkozik a korabeli olvasók
(hallgatók) befogadó aktusában: eszükbe sem jut kételkedni az írott, hallott, olvasott utazási tapaszta
latok valódiságában. E hitükben csak megerősítette őket a szerzők és a szerzők állításait tudományos,
gondolati, világnézeti rendszerükbe, érvelésükbe beépítő neves személyek társadalmi, tudományos és
vallási státusa. A kétségtelen hazudozók, szélhámosok mellett ugyanis többségben vannak közöttük
teológusok, egyházatyák, szerzetesek, tudósok, fejedelmek, írók, művészek stb., akik egyforma hitelt
adnak a valóságos tényeknek és a mesés kitalációknak, mendemondáknak.
Különösen a keresztes hadjáratok nyomán lendül fel ez az irodalom, ekkor ugyanis az útleírók való
ban láttak valamit az (ő világukhoz képest) mesés Keletből, és - gyakran egy kis kitérőt téve délre
(pl. Etiópiába) és a távolabbi keleti tájakra - hozzájutottak olyan „ismeretekhez" (valódi vagy áltudo
mányos könyvekhez, helyesebben kéziratokhoz, útleírásokhoz, mesékhez, mondákhoz, elbeszélések
hez, költeményekhez stb.), melyek alig felmérhető jelentőséggel beépülnek a középkori Európa tuda
tába, gondolkodásába, tudományába, irodalmába, sőt vallásába. Ez alól nem kivétel - hogy csak az
irodalom terén maradjunk - Dante vagy Boccaccio (s később Rabelais, Calderón és Shakespeare,
Camoes sem, sőt a vonalat követve eljuthatunk akár V. Hugóig). Az apokrif szent könyvekben (köztük
olyan híres műveken, mint a Nikodemuszi Evangélium - más néven: Acta Pilati - vagy a Fioretti
della Bibbia c. apokrif szöveggyűjtemény) éppen úgy rajta van a nyomuk, mint a misztériumjátékokon, a lovag- és az Amadis-regényeken stb. De az is elgondolkoztató, hogy amikor Kolumbus
1492. október 12-én kibontja a Santa Cruz vitorláit, a keze ügyében tartót két legfontosabb útleírás a
Marco Pólóé és a J. Mandeville-é . . .
De térjünk vissza Okatootáiához. A középkori jelentősebb „utazókkal" megismerkedve továbblép
tem a felfedezések korának (XVI-XVTII. sz.) útleírásaihoz, tudomásul véve, hogy - különösen eleinte
- e kor utazóinak, felfedezőinek legtöbbjét nem a tudásvágy, nem ismeretlen földek felfedezésének, a
Földről és lakóiról bírt tudásunk kibővítésének igénye hajtotta az ismeretlen tengerekre, tájakra,
hanem az ókori és középkori hiedelmekben megörökített Elízium, Boldogok szigete, Hesperidák
kertje, Eldorádó, Földi paradicsom, Cocaigne stb. álmának kergetése. Bacon „Az új Atlantiszában
(1626) még komolyan hivatkozik Mandevüle-re, de e paradicsomi tájak ideája ott bujkál Godwin,
Swift, Voltaire stb. műveiben is,'* sőt állítólag még Livingstone is ezt a paradicsomot kereste
(1860-70) az afrikai Nagy tavak környékén.
Ezek az utazások később két fő cél érdekében állnak; van egyrészt egy gyakorlati cél: a tengerhajó
zás útjainak megismerése s az európai uralkodók birodalmának kiterjesztése, másrészt a - többnyire
képzelt, fiktív - utazások az utópiák irányába mutatnak. Ismerve Petőfi érdeklődését a társadalmi
utópiák, az utópista szocialista irodalom iránt - újból téves alapról kiindulva - főleg ezeken futottam
át, Platón „Állam"-ától (mint ősmintától) minden, valamicske reménysugárral biztató szerzőre (Moras,
Campanella, Doni Francesco, Fonteneíle, James Harington stb. művein át J. Mackintosh naplójáig
(1805-ös útjáról), Gismondiig (1839) és Cabet: Voyage en Icarie 3 kötetéig (1842).1 J Ezúttal is külö
nös figyelemmel kísértem azokat a (mesés) utópiákat, melyek Ausztrália környékére vezetnek:
Vairasse d'Allais (XVII. sz.), Retif de la Bretonne, Gabriel Foigny (XVIII. sz.) stb. tígy véltem: e kép
zelt, kitalált utazásokba, társadalmakba jobban beleillik egy olyan, szemmel láthatólag kitalált név,
mint az Okatootéia. (E név Petőfihez való eljutásának kérdését kutatásaim második lépcsőjének
szántam.)
1

° Bocsánatot kell kérnem, de az ide tartozó művek régi vagy modern kiadásait helyszűke miatt
nem idézhetem.
11
A franciák tekintetében 1. Pierre MARTINO, VOrient dans la littérature frangaise au XVIIe et
XVIII* siécle. Paris, 1906.
1a
Ezek tekintetében jó eligazítás: Hans GIRSBERGER, Der utopische Sozialismus des 18. Jahr
hunderts in Frankreich und seine philosophischen und matériáién Grundlagen. Züricher Volkswirt
schaftliche Forschungen. Heft 1. 1924. továbbá S. B. LILJEGREN, Studies on the Origin and Early
Tradition of English Utopian Fiction. (Essays and Studies on English Language and Literature. XXIII.)
É. n. Uppsala-Kopenhagen.
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Ám jó néhány hónapi idő és több tucat könyv átbúvárlása után - még csak hasonló névformára
sem akadtam.13 Az olyan nevek, mint a Lefranc emlegette Ochelaga (bár, „Ázsia végén") vagy
Catigara (Dél-Amerika nyugati partján), Mendeville-nél Okatu (egy kán fia), Marco Pólónál
Okkotai stb. valahogy nem tudtak meggyőzni.

^Zárójelben
(Az igazság az, hogy az Okatootáia keresése során elolvasott könyvek, cikkek olyan, a kérdéssel alig
összefüggő' felismerésekhez vezettek, melyek meglehetősen háttérbe szorították Okatootáia tényleges
létezésének és esetleges valódi földrajzi elhelyezkedésének problematikáját. E felismerések egyik-másik
komponensére az előzőekben már utaltam, itt és most három-négy pontban próbálom - röviden és
dokumentálás nélküli végletes vázlatossággal - összefoglalni: hogyan s milyen eredménnyel épültek be
ezen „útleírások" információi és eszméi a közép- és újkor szellemi, ideológiai, vallási, tudományos,
művészi és - nem utolsó sorban - társadalmi-politikai mozgalmaiba.
1. A legkevesebbet arról kell beszélnem - lévén a tény eléggé ismert - , hogy ezek a munkák müyen
jelentős szerepet játszottak olyan alapvető (közel- és tavoDkeleti források és minták közvetítésében,
mint a Pancsatantra, az Ezeregyéjszaka meséi, a Gesta Romanorum, a Sándor-regény, de sok vonatko
zásban ide vehető a Legenda aurea, sőt a különféle Vita sanctorumok, Speculumok is tele vannak
mesés keleti utalásokkal, a széphistóriákrcl, lovag- és kalandregényekről nem is beszélve.
2. Ennél fontosabb (legalábbis a magamfajta outsider számára), hogy - csak magunk között
maradva - úgyszólván nincs a magyar mese- és (történeti) mondavilágnak egyetlen olyan toposza,
motívuma sem, mely ne fordulna elő ezekben az írásokban: a kolbászból font sövénytől, az üveg- vagy
gyémánthegytől, óriásoktól, törpéktől stb. az égig érő fáig, a sárkányoktól őrzött tündérszigetig, a
kutyafejű tatárokig. (Csak a csodaszarvas-mondának nem találtam megfelelőjére.) Mint kívülállónak
sokszor az volt az érzésem, hogy a magyar /o/fcfórkutatásnak talán még volna kutatni- és találnivalója a
Keletre vezető csodás-mesés utazási „beszámolókban".
3. De még mindig nem a legfontosabbnál tartunk. Legelsőnek azt kell kiemelni, hogy eme „útle
írásokban" olyan világnézet-, ideológia- és vallásformáló erők jelentkeznek, melyek akár kezdő impul
zusként, akár megtermékenyítő, továbblendítő effektusként kimutatható szerepet játszanak a társa
dalmi és/vagy vallási mozgalmakban. De, különös módon, az egyes mozgalmak egymásnak meglehe
tősen ellentmondó elveket sajátítanak ki céljaik számára.
a) A legősibb emberi vágyak kifejezése a kulináris és szexuális paradicsom eszméje: az evés-ivás,
dőzsölés és korláttalan testi gyönyörök világa. A legtöbb embert - köztük egyházi és világi méltósá
gokat - leginkább ez a társadalmi eszmény ragadta meg. Nagyon félreértenénk ennek a hedonisztikus
életfilozófiának pozitívumát, ha lekicsinyelnénk azt a szerepét, melyet a metafizikum nélküli elvilágiasodásban, a csak evilági célok felé fordulásban játszott. A keresztény egyház ideológiájának egyik leg
veszélyesebb ellenfelét éppen ez a hedonisztikus materializmus, a vagyon, gazdagság, bőség, élvezetek
központba állítása jelentette. Különösen a polgárság történetében volt nagy jelentősége e laicizált,
evilági horizontú életfilozófiának. De az is fontos, hogy az anyagi bőség, függetlenség eszméje majd mutatis mutandis s főleg a hedonizmus lefokozásával vagy kiiktatásával - beépül a társadalmi utópiák
nagy részébe is. De bizonyos elemeinek rejtett vagy nyílt, ösztönös vagy tudatos felhasználása könnyen
kimutatható az eretnek mozgalmak s a protestáns reformációk egy részében is.
b) Egy másik mozgalmi vonal és ideológia viszont az egyenlőség, a javak igazságos elosztása és a
mértékletesség, tartózkodás társadalmát olvasta ki a szóban forgó útleírásokból. Ez az ideológia
támasztja alá a szegénység, mértékletesség, igénytelenség, igazság elveit hirdető társadalmi és vallási
mozgalmakban jelentkező, többek között a középkori társadalom arculatát szinte átformáló kolduló
rendek gyakorlatát. (Cuccagnában és társaiban, pl. Hans Sachs „Schlauraffenland"-jában rendszerint
elsőnek a szegényeket hívják asztalhoz: legyen részük nekik is a dőzsölésben, mert - eljött az ő órá
juk.) Ez az ideológia kb. a XII. századtól válik az a) pont alatt érintett hedonisztikus életelv komoly
ellenfelévé, s állította vissza ideológiájának transzcendens bázisát is
13
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Még olyan könyvben sem, mint K. H. T. KIMKE, Geography in the Middle Ages. London. 1938.

c) A kettőnek - ilyen vagy olyan arányban kiválogatott — elveiből épültek fel az újkori
(XVI-XIX. századi) társadalmi utópiák, melynek során a Földi paradicsom, szEldorádó stb. mint tár
sadalmilag is „novus mundus" jelentkezik, (Ilyen lehetőségek fényében értelmezte „Amerikát"
A. Vespucci is, és erről beszél az első újkori utópiák egyike, A. F. Doni: Un mondó nuovo, 1552.) A
novus mundus életfilozófiája hol inkább a materíalisztikus hedonizmus és a korlátlan szabadság felé
tolódik el (mint pl. Rabelais Théléme-i apátsága), hoí - s egyre uralkodóbb jelleggel - a munkán
alapuló társadalmi-anyagi egyenlőség, vagyon-, sőt nőközösség, szabályozottság, igazságosság, osztály
nélküliség s az egyes vallások egyenértékűsége elveit akarja megvalósítani. A későbbi utópiák természe
tesen már nem közvetlenül merítenek az ó- és középkori utazásokból, de a kézről kézre adott ősi
elképzelések, vágyak lenyomata majd mindegyikükben megtalálható, (PL az „állam" egy óceániai
szigeten van, ahol részben a természet ajándékából, részben a munkából az egyenlő mértékben élvezett
anyagi bőség, jólét uralkodik stb.)
Okatootáia keresése során „Ezen gondolatok elmém környékezték", s a felfedező út első szakaszá
ban vallott kudarcok után elhatároztam, hogy a téves utakon szerzett tapasztalatokat (megfelelően
dokumentálva) összegezem, rámutatva, hogy a távoli mesés szigetekről kapott beszámolók ismerete
nélkül nem érthetjük meg mindenestül sem a középkori eretnek mozgalmak szellemi és filozófiai
bázisát, sem a kolduló szerzetek kialakulását, sem a reformáció(ka)t, sem pedig az újabb kori társadalmi
utópiákat. Demonstrációs táblául ráakadtam egy tipikusnak mondható, XVI. századi vallási és társa
dalmi reformerre, aki - egy kissé hibbant volta ellenére - egységes (bár meglehetősen zavaros) kozmogóniává, világnézetté, vallássá olvasztotta egybe az előbb említett három fő ideológiát, s akinek eseté
ben konkrétan ki lehet mutatni a középkori olvasmányok elhatározó jelentőségét. Menocchio, a friuli
tartományban élő és „apostolkodó" molnár olvasmányai között ilyenek vannak: Foresti: Supplementum supplementi delle croniche („világtörténet"), „Un mondó nuovo, trovato nel mar Oceano, cosi
bello, et dilettevole", „Paese di Cuccagna", „Viaggi di sir John Mandeville" (Cataio-t is ismeri),
„Fioretto della Bibbia", de ott van a Korán és a Decamerone is. 14
Szóval, tulajdonképpen örültem, hogy - egyelőre - nem találtam rá Okatootáiára, hiszen helyette
(vagy mint később adódott: vele együtt) egy kétségkívül egyetemesebb érdekű, társadalom-és ideoló
giatörténeti kis könyv megírására kaptam ösztönzést. Amikor aztán megtaláltam Okatootáiát
(1. később), egy kutatási kaland formájában akartam egyesíteni a két síkon mozgó információkat,
amikor is az Okatootáia-kérdés már csak a keret szerepét töltötte (volna) be. A könyv szinopszisát
bemutattam az egyik kiadónak, ott lelkesen fogadták - mindaddig, amíg... ki nem derüli: min (és
kinek a munkáján) illik lelkesedni, mit (kinek az eredményeit) kell korszerűnek és közérdekűnek tar
tani, és mit (kit) nem.. . Kivettem hát a szinopszisból a téves utak szolgáltatta s szerintem az itt
közöltnél fontosabb - ezúttal csontvázasítva és zárójelbe börtönzött - eredményeket, és folytattam
azzal, ami alább következik.
Ez hát Okatootáia!
Persze, a közben fontosabbá váló anyag olvasása során fél szemmel lecsapásra készen figyeltem:
nem kerül-e elő valami olyan földrajzi név, ami megadja a megoldást, vagy legalább hozzásegít. A
korábbiakban emlegetett olvasmányok meggyőztek arról, hogy a hazai szépirodalom nem vezet
nyomra, sokkal inkább az előző háromnegyed században sűrűn emlegetett, ismertetett, kivonatolt,
lefordított valóságos utazások. Ilyenekkel gyakran szolgált pl. Sándor István: Sokféle c. „folyóiratá
nak" több darabja (az 1790-es években), a Hasznos Mulatságok (1825-től), különösen annak „Utazá
sok és utazási Uteratura" c. rovata, aztán Orosz József Fillértár-a (1834-1836), Vajda Péter Garasos
Tár-a (1834) stb. Az eredmény - változatlanul semmivel sem biztató. (Persze lehet, hogy Okatootáia
- később ismertetendő - más nevén előfordul, de az az egész anyag újbóli átvizsgálását kívánná, és
voltaképpen fölösleges is.)

1

* Carlo GINZBURG, Ilformaggio e i vermi II cosmo di un mugnaio del '500. Torino, 1976.

2 Irodalomtörténeti Közlemények 1982/3
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Valami azonban mégis szinte kényszerített egy eléggé lehatárolt kutatási körpályára. Akkor történt
ez, amikor két helyen is olvastam a híres utazó James Cook kapitánynak óceániai utazásáról. Először
Benkő Ferenc (nagyenyedi „Hist. Nat. és Geograf. Professor") „Pamassusi időtöltés" c. ismeretter
jesztő kiadványának 1793-ban írt és U96-ban Kolozsvárt megjelent „Negyedik darabjá"-ban, ahol
Otahaitol és Cook kapitány utazásairól esik szó. Másodszor a Kis János szerkesztette „Nevezetes
Utazások Tárháza" hozzáférhető darabjainak olvasása közben, amikor kezembe került a „COOKNAK
ama híres anglus HAJÓS-KAPITÁNYNAK a Föld körüli utazása, melyet Banks és Solander Tudósok
társaságában tett 1768-1771. esztendőkben. Németből fordította Horváth 'Sigmond Csengéi
ev. Pred . .. Pesten 1810". Az előbbiben ilyesmi olvasható: Tahiti lakosai szigetcsoportjukat Cook
nevéről KOOKIAnak nevezték el, van Taiya név (ehhez hasonló máshol is), sőt egy tolmács neve O
TAKAI TUPIA, a Horváth Zsigmond-féle fordítás legsugallóbb neve a sokszor előkerülő Tootahah.
Még hasznosabb jelzés volt számomra, hogy Benkő forrásai közt emleget egy Reisebeschreibung (? ) c.
sorozatot (Troppau 1785) és „Forster Ur írásait" mint Cook óceániai utazásait, illetve az arról készült
úti beszámolókat tartalmazó műveket. Elsőül a könnyebben azonosítható „Forster Űr írásai"-nak jár
tam utána. Az eredeti angol nyelvű útleírásnak (A Voyage round the World in His Brittanic Majesty's
Sloop, Resolution, commanded by Capt. James Cook, during the Years 1772, 3, 4 and 5. By George
Forster, F. R. S. In two volumes, London, 1777) 1965-1968-ban publikált, rendkívül gondos, jegyzetes, magyarázatos modern kiadásából15 kiderül, két Forster (apa és fiú) is részt vett Cook utazásain,
az apa elsősorban tudományos céllal. Mivel pedig a fiú közel állt a német forradalmi mozgalmakhoz,
könnyen megmagyarázható lett (volna), hogyan került a könyv Petőfi kezébe. Engem viszont megerő
sített abban a hitemben, hogy jó nyomon vagyok, amikor immár ömlesztve kerültek elő ilyen nevek:
O-Taha, Ote-tal, sőt O-Takeitee, Ko-Toheetai (és ha elébe O-t teszek: „O'Ko-Toheetai"!). Erről a szó
kezdő Kotól *alatt ez olvasható (408. o.): ,Jío ist hier Ja Barátság-, ill. Tonga-szigeteken] und aul
Neu-Seeland der Artikel mit dem Tahitischen O oder E übereinstimmt" (erre vonatkozólag 1. alább)...
Az már kétségtelenné vált számomra, hogy Petőfi valamelyik Cook-utazásról szóló könyvből vette
Okatootáia nevét. De melyikből, per deos immortales, ha még Förster részletes, aprólékos, precíz
könyve sem említi egy vitathatatlanul azonosítható néven?
Hát ha „Forster úr" nem segít, próbáljuk meg a „Reisebeschreibung"-gal... Egyre erősebb lett
bennem a bizonyosság, hogy Petőfivel kapcsolatban valahol olvastam ilyesféle könyvről. Végül is
visszatértem a byroni elvhez: „My way is to begin with the beginning" (Don Juan), azaz kezdjük
Petőfi ismert olvasmányainak az elején. Dienes András könyve, A fiatal Petőfi* * ezúttal sem hagyott
cserben. Aszódra érve, az itt olvasott könyvek szerzői között olvasható Joachim Heinrich Campe, a
híres XVIII. századi (de máig élő) ifjúsági író neve. Ráadásul ezzel a kommentárral: 1837 telén-tava
szán Petőfi „német eredetiben falja' Campét, a kor Jules Veme-jét, a joggal népszerű rousseau-ista,
érzelmes ifjúsági író útikönyv sorozatát" (i. m. 216). A laphoz tartozó jegyzet erre a műre utal: Reisebeschreibungen. I-XH. Wien, 1912. Dienes még azt is kideríti: Petőfi „a tizenkét-kötetes munkából
sokat olvas végig . . . a negyedik kötet, . . . a hetediket, április 2-án a tizenkettediket, április 9-én az
ötödiket" (uo.). 17
De szólnak-e a Campe-kötetek Cook utazásairól? Szólnak, két-három alkalommal is (a 3. kötet
végén több felfedező útvonalát is feltüntető térkép is van). Ezekben újra találkozunk G. Förster
személy- és helynévanyagának egy részével is: Tootahah és Tayo, Otaha, Otahaheite. Sőt a (Dienes
szerint nem olvasott) V. kötet teljes egészében „Cook kapitány, Banks és Solander tudósok 17681771-i" utazásának van szentelve . . . Ám Okatootája sehol!... Helyesebben: nincs abban a 8 (!)
kötetben, amely nagyobb könyvtárainkban megtalálható. Hogy a 8 kötet nem kellő alap a végsőitélet
kimondására, arra akkor eszméltem rá, amikor rájöttem, hogy Cook három utazást tett a Csendes1s

Georg Forsters Werke... Dr. Johann Reinholt Forster's und seines Sohnes Georg Forster's Reise
um die Welt auf Kosten der Großbrittanischen Regierung zu Erweiterung der Naturkenntniss unter
nommen und während den Jahren 1772 bis 1775 an dem von Capitain J. Cook commandierten Schiffe
the Resolution ausgeführt I-H. Berlin 1965-1966, 1968.
16
DIENES András, A fiatal Petőfi. (A költő származása és életútja 1838 nyaráig.) Bp. 1968.
17
A könyv pontos címe egyébként: Sammlung interessanter und durchgängig zweckmässig abgefasster Reisebeschreibungenfirdie Jugend von J. H. Campe. H. n. Az első 8 kötet 1786-1790.
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óceánon, az átnézett kötetekben (s az előzetes fordításokban is) csak az első két utazásról számolnak
be.1 * A bizonyosság kedvéért elkezdtem olyan Cook-útleírások után kutatni, melyek tartalmazzák a
harmadik utazást is. Az első egy francia fordítás volt, meglehetősen hosszú, de legalább informatív
címmel: Troisiéme Voyage de Cook ou Voyage á l'Océan Pacifique ordonné par le Roi d'Angleterre
pour faire des découvertes dans l'Hemisphere Nord . . . Execute sous la direction des Capitaines Cook,
Clerk et Gore sur les Vaisseaux la Resolution et la Découverte en 1776, 1777, 1778, 1779 et 1780.
Ouvrage enrichi des Cartes et des Hans, d'aprés les re lévements pris par le Lieutenant Henry
Roberts... par M. Webber. Traduit de 1'Anglois par M. D. [Démeunier] A. Paris MDCCLXXXV.
(Ugyanakkor megjelent a könyv kisebb formátumban, 9 kötetben, de rajzok, térképek stb. nélkül.)
A több kötetes - s minden köteten belül több „könyvet" tartalmazó - munkát az I. kötet 2.
könyvétől (idő szerint 1777. március 30-tól) kezdtem lapozgatni, el-elidőzve az Okatootáiát idéző
neveknél (Kobakovereetoa, Konoekoomema, Tootooela, Kotooboo, Katooa stb.) Mint később
kiderült, megbocsáthatatlan sietséggel futottam át a március végén-ápriíis elején felfedezett furcsa és
több nevű, jelentéktelen szigetecskéken . . . Átjutottam a III. köteten is, s egyre csüggedtebben s fárad
tabban a IV. kötet első 200 lapján is, amikor... a IV. kötet 199. lapján a szemem a következő passzu
son akadt meg: a Társaság-szigetektől eléggé északra egy kis szigeten, ahol (magyarul idézve) „A sziget
különféle részein volt egy kevés fa. Anderson úr hírt adott nekünk olyan két kis fácskáról s két-három
kisebb növényről, amüyet már láttunk Palmerston szigetén és Otakootaián" (!!). Az említett szigetre
1777. december 28-án szálltak ki, ott megpihentek, s bár már 1778 januárjában vannak, ott ünneplik
meg a karácsonyt, és „e földnek a Karácsony sziget nevet adtam".
Szinte már türelmem fogytán, a „Heuréka!" boldog érzésével tettem a könyvet le: Otakootaia nem
lehet más, mint Petőfi Okatootáiá-ja.. (Nem is a fű x ka metatézisen kell csodálkoznunk, hanem azon,
hogy a költő tíz év múltán is emlékezetébe tudta idézni ezt a - nyilván furcsaságával figyelmét meg
ragadó - névformát.) . . . Akkor, ott arra már nem volt erőm, hogy elölről kezdjem - figyelmesebben
- olvasni a sok kötetet, különben is nem tartottam sürgősnek. Egyrészt úgy gondoltam: hát persze,
hogy is találtam volna meg Ofaitootáiát a különféle lexikonokban, nómenklatúrákban, térképeken,
amikor Ofakootáiát kell keresnem. Másrészt az is bizonyos, hogy valahol a Palmerston-sziget körül van.
E szigetre rövidesen rá is találtam (lexikonokban, a térképen is): kiderült, hogy a ma Cook-szigetek
néven ismert szigetcsoport tagja, Tahititői nyugatra, alig valamivel az Egyenlítő fölött. Most már nem
kell mást tennem, mint e környéket a térképről kinagyítani, ott kell lennie valahol a közelben Otakootáiának - és persze ott kell lennie a részletes óceániai nómenklatúrákban is.
Kutatásaim során talán még nem ért nagyobb csalódás, mint amikor Otakootaiának nem volt híre
hamva sem - a térképen sem, a nómenklatúrákban sem. De hiszen a francia „Troisiéme voyage . . . "
tud róla, mégpedig egy angol útleírás alapján! Lássuk hát az eredeti, a hiteles szöveget: elővettem Cook
kapitány naplójának a harmadik útjáról (illetve annak 1779. január 17-ig tartó szakaszáról) beszámoló
(modern kiadású) kötetét: The Journal of Captain James Cook on his Voyage of Discovery. Edited
from the original manuscript by J. C. Beaglehole . . . III. The Voyage of the Resolution and Discovery
1776-1778. Vol 1-4. Part two. Cambridge, 1967.19 Most már nem sietve: sorról sorra olvastam a
könyvet Természetesen legárgusabb szemmel ott követtem a két hajó útját, amikor 1777. március
29-én (Üj-Zélandról) indulva a (mai) Cook-szigetek közt hajóztak, kikötve azok egyikén-másikán
vízért, élelmiszer- és takarmány-utánpótlásért. (A hajókon tejelő állatok és lovak is voltak.) E napló ma

1
'Ehhez tudni kell, hogy Cook csak a második utazása történetét írta meg (1777-ben jelent meg),
az elsőt Hawkesworth, a harmadikat (Cook naplójának felhasználásával) James King 3 kötetben, ez
1784-ben jelent meg. Az első - szinte felsorolhatatlan - Cook utazásait tárgyaló könyvek általában is
csak az első két utazást tárgyalják, ebben osztozik G. Forster is - , mivel ő és apja csak ezen a két
utazáson vett részt.
19
Cook kapitány legfontosabb feladata nem földrajzi felfedezések, tudományos eredmények
elérése volt, hanem a Magellán-szoros és Afrika megkerülését kiküszöbölő északnyugati átjáró meg
találása a Bering-szorostól kiindulva. Kamcsatka környékére többször is eljutott, fontos felfedezése
ket tett, de a korán befagyott tenger miatt mindannyiszor vissza kellett fordulnia. (A valóban létező
átjárón először 1903-1905 között Amundsennek sikerült áthaladnia.)
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is érdekes olvasmány- Mondanom sem kell, hogy Cook naplója - noha olykor egy-egy sziget többféle
nevét is megemlíti — nem tud sem Otakootaiáiól, sem Okatootájáiól.'10 Az I. 82. lapján adott térkép
sem! (L. az 1. sz. térképet. Hogy más néven rajta van, az most nem lényeges. — A kézírásos bejegyzés
az én pótlásom.)
Nem szól a szigetről akkor sem, amikor 1777. április 4-én, pénteken - rövidesen kiderül: mért
éppen ezt a napot említem - arról ír (II. kötet, 1. rész 83-84. o.), hogy Mangaia (Manasia) szigetet el
hagyva, április 3-án Atiu szigetéhez érkeznek, mely a szigetlakók nyelvén Wautieu. Nem térhetek ki
arra, hogy a sziget lakói milyen szíves - túlságosan is szíves - fogadtatásban részesítik a két hajó
személyzetét - , csak éppen a sziget belsejébe nem engedik be őket. Ezért aztán Cookék április 4-én
hajnalban továbbállnak, s rövidesen megállapodtak egy kis sziget előtt, melyet északnyugatra már
április 1-én megpillantottak. A Wautieu-sziget lakosai (Cook szerint) Wennuaete néven ismerik (ami
'kis sziget'-et jelent).21 Egy térkép szerint: „It's formal name is Takutea", az I. 83. szerint is azt a kis
szigetet, mely április 4-én reggel „was seen right ahead", ott Takutea-nak nevezik. Nekem még erre sem
esett le a húszfilléres . . . Cook szerint a szigetecske „lays NW {Nord-West ] 3 or 4 leagues from Waitieu
and in the Latitude of 19° 15, Longitude 201° 37". 23 A továbbiakban Cook elmondja, hogy úgy
10 óra tájban Gore tisztet két csónakkal kiküldi a szigetre, hogy valami takarmányt szerezzenek be.
Emberi életnek nyoma se látszott. A kiküldött emberek délután térnek vissza némi fűvel, egyfajta
pálma ágaival (ez volt olyan lédús, hogy az állatok szívesen fogyasztották, erre emlékezett vissza Cook
a Karácsony-szigeten), némi kókuszdióval („there being hardly any other on it"). A sziget kb. 4 mér
föld kerületű, „nagyon alacsony sziklapadok veszik körül". Hozzáteszi még: „A szigetet olykor ember
is felkeresi (bizonyára halászok), Mr. Gore talált néhány üres kunyhót. (3. jegyz.): „A sziget nem volt
mindig lakatlan, az Atiu-iak ma is át-átrándulnak leszedni a kókuszdiót". - Mindez Cook naplójában aki nem szállt ki a szigetre - két lapot foglal el (88-89), utána: „As soon as the beats were hoisted in I
made saile again to the North" a Hervey- (Manuae-) szigetek felé, ahová 6-án reggel értek e l . . . Ahogy
Cook kapitány, én se vettem észre, hogy Otakootaia szigetén jártak 1777. április 4-én?* (Lásd az
útvonal térképet.)
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Resolution A N D Discovery

[April

De senki se tudta? A hatalmas munka nemcsak Cook naplóját tartalmazza, hanem a két hajó
személyzete több tagjának feljegyzéseit is (a mái emlegetett R. Anderson, James King, Ch. Clerk, az
orosz származású hajóorvos, David Semewell stb.: „Supplements to Cook's Journal", 1.493-718.).
Köztük Kingnek, a Cook után következő legmagasabb rangú tisztnek, Cook naplója folytatójának és
kiadójának naplója a legjobban vezetett. King naplója - s a többié is - tartalmilag tökéletesen egyezik
a Cookéval (esetleg a sziget földrajzi helyzetének meghatározásában, kiterjedésében vannak lényegtelen - eltérések), de sokkal több tudományos, etnográfiai, etnológiai, vallási, nyelvészeti stb.
megfigyelést tartalmaz, ö is beszámol az Atiu (a bennszülöttek nyelvén szerinte: Waitiu Wateeoo)-szigeti „vendégmarasztalásról", az észak felé fordulásról, a kis szigetre tett félnapos
kirándulásról. Megemlékezik az elhagyott kunyhókról is, s úgy véli: ezeket felégették, lakóit megölték.
Leírja a szigetecske flóráját és szegényes faunáját, elmondja a fű- és más takarmánygyűjtés
történetét stb. S megvan végre a keresett név is; a sziget „is called by the natives of that place 'Otakoo,
taia' " ismertebb neve (1.91/2) Takutea. .. (Más naplókban is előkerül az Otakootaia név, L 843,845,
1019. o., uo. a Modu is, de a térképen — I. 82 — csak Takutea szerepel.) King szerint a Takutea nevet
(a Wennuate, illetve Modu helyett) az időnként - valószínűleg halottaik elégetésére a szigeten ki
kötő - szomszéd népek adták neki . . . Persze hogy nem ismeri a földrajztudomány s különösen nem
Otakootaia írásformában .. . Egyben meglett a magyarázata annak is: miért nem találtam rá a névre
sok más, Cook kapitány utazásaival (akár a harmadikkal is) foglalkozó könyvben. Azért, mert a Cooknapló nem tartalmazza a Takutea ~ Otakootaia azonosítást! A kis, lakatlan korallszigetnek (víz nincs
rajta!) három neve is van h á t . . . De csak leírva, mert Takutea nem más, mint — angol helyesírás sze
rint — (OJtakootaia (oo = u, hangsúlyos ai = e, vö.:may: me). De hogy kerül a név elé az Ol Ennek ma
gyarázatát a Cook-napló egyik jegyzetében (I. 88/3) találjuk. Egy sziget neve a bennszülöttek nyelvén
Owha-wa-ruah: megjegyzik, hogy Cook egyszerűen a maga írásmódja szerint „csipkedte fel" a szigetek
régebbi nevét, az idézetet Gill (a misszionárius a hajón) így olvassa: A'ua'u. Ennél is fontosabb, hogy a
szókezdő O az alanyeset jele! Ez az O az egyes útleírások (és fordítók) között sokáig vita tárgya. Lát
tuk, hogy Forster szerint - aKo és E társaságában - névelőféle, ugyanígy a „Troisiéme voyage . . . " is
előbb (X. 1.) úgy látja, hogy az O-Tai'ti formában „lO est l'article". Később a Forster-kiadás a kérdés
ről így ír:„C? wird heute nicht für einen Artikel, sondern für einen das folgende Wort hervorhebende
Partikel angesehen" (202. o. - jegyz.), s emlékeztet rá, hogy Forster ezt az O-t általában vagy elhagyta,
vagy kötőjellel kapcsolta a szóhoz (244.). Később a „Troisiéme voyage . . . " is véleményt változtat: bár
Cook és társai is úgy vélték, „que TO & TE, qui commencent la plupart des no ms . . . font l'article, que
les langues orientales mettent devant la plus grandé partié de leurs substantifs" (301-303), tehát
Bougainville járt el helyesen, aki O nélkül írja O-Tahiti nevét.
Tulajdonképpen ezzel célba is érkeztem. Bizonyos, hogy Petőfi erre a szigetnévre emlékezett vissza
1847 végén... Hátra volt azonban még egy kérdés: hogyan jutott el Petőfihez ez a név? Az bizo
nyosra vehető, hogy sem az angol, sem a francia nyelvű útleírásokat nem olvasta. A hiányos Campe-féle
„Reisebeschreibungen"-re se mutathattam rá mint vitathatatlan lelőhelyre. Már éppen a könyvtári köl
csönzést forgattam eszemben, amikor a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban szemembe ötlött egy ilyen
című útleírás-sorozat: Sammlung der besten Reisebeschreibungen. 17-18. Band. Brunn 1787. Dritte
und letzte Reise um die Welt des Lieutenants J. Cook Befehlshaber der königlichen Korvette the
Revolution, in den Jahren 1776 bis 1778. Megtekintve a két kötetet, kétségtelenné vált, hogy ez volt a
mintája a Campe-féle útleírásnak: szöveg, beosztás, még a tipográfia is azonos. Ezúttal nem kellett
sokat keresgélnem, a 17. k. 135. lapján az egyik fejezetcím ez: „Fahrt von Neu-Seeland über Mangeea

-^
20
Megjegyzendő, hogy a szerkesztők Cook naplóját kiegészítik, illetve helyesbítik a két hajó több
más utasának feljegyzéseivel.
2!
A 88. o. 1. jegyzete szerint: Whenua iti ("kis sziget"), de van Modu neve is {motu = sziget), e
néven emlegetiJR. Anderson ágyúmester is (II. 1009).
22
Akkor a hosszúságot Greenwichtől keletre kiindulva egyvégtében számolták, a Cook adata ma úgy
Ny 159° 23'-nek felel meg.
23
Hasonlóképpen nem tud róla a Cook tragikus halála (1779. febr, 14.) után megjelent - itt
felsorolhatatlan számú — s Cook utolsó útját tárgyaló könyv, só't a vele utazó Robert Anderson ágyú
mester naplója sem - noha más néven részletesen ír a szigetecskéről (i. m. II. 1009).
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[MangiaJ, Wateeoo [Atiu] Wenooatte [Wenuate] oder Otakootaia, die Insel Hervey . . . und die Insel
Palmerston [!] nach dem freundschaftlichen Inseln." Tulajdonképpen ennyi is elég lett volna, de a
szövegben is követtem az utat addig, amíg [17. k. 135.] feltűnik Wateeoo [Atiu] s innen (ápr. 4-én)
3-4 mérföldre egy kis sziget, amely „Otakootaia genannt wird, auch Wenooa-ette, d. i. kleine
Insel" stb . . . Az már csak vezeklésnek számított, hogy utólag ellenó'riztem a „Troisiéme voyage..."
megfelelő helyét. Bizony minden az eddigieket erősítette meg. Olvashatjuk (I. k. 2. könyv
255-262. o.) „Mangya ou Mangeea", majd Wateeo felfedezését, s máris ott találjuk magunkat 1777.
ápr. 4-én (szerinte reggel 4 órakor) egy sziget mellett: „eile est appellee Otakootaia: les Insulaires nous
en parlérent quelque fois sous le nom de Wenooa-ette; ce qui signifie petit fle", és így tovább. Majd
nem szóról szóra közli a szigetecskéről korábban megismert információkat, de különös, hogy ez a
könyv az Otakootaia nevet tartja az általánosan elfogadottnak. Nyilván nem Cook naplója volt a
forrása, az ugyanis a Karácsony-szigetnél (1778. jan.) nem utal sem Okatootaiára, sem a Palmerstonszigetre, sőt nincs meg nála (mint láttuk) a Takutea = Okatootaia azonosítás sem, ellenben úgy tudja,
hogy Waitieu (Atiu) népe Otakootaiát Wennuaete ~ Whenua(ti) ('kis sziget') néven ismeri (Journal.. .
I. 80/2. jegyz., 87, 88/1. jegyz.). - A mellékelt térképen Mangia és Atiu után, a Hervey-sziget felé
vezető útvonalon kellene lennie, de hol van az a részletes térkép, mely még őt is feltüntetné?

Egy kis irodalomtörténeti közlemény
Amit ugyanis eddig - zárójelen kívül - mondtam, talán sokkal inkább illenék egy földrajzi szak
lapba. Szeretnék hát (Nyerges András példáját is követve) némi, sajátosan irodalom- és Petőfi-történeti
megjegyzést fűzni az Okatootaia c. költeményhez. Az az irodalomtörténetben eddig is nyilvánvaló
volt, hogy „Okatootaia", az Ausztr(ál)ia és Kína közt fekvő, feudális, elmaradott műveltségű ország
valójában: Magyarország. Pándi Pál figyelemre méltó észrevételeket tesz a tekintetben is: hogyan s
miért válik a civilizáció ügye a vers leghangsúlyosabb elemévé.24 Sem Horváth János, sem Pándi Pál,
sem Nyerges András nem tér ki azonban arra: milyen szemléleti zavarok támadnak Ausztráliámé.
Ausztriávi való metamorfózisával. Nagyon valószínű, hogy az első fogalmazásban „Kína" és
„Ausztrália" csak elvont (de könnyen „honosítható") jelképei voltak a távol-keleti civilizálatlanságnak
- bár, mint a mellékelt térképrészlet mutatja: sem Kína, sem Ausztrália nem szomszédja Okatootáiának - , de jelkép lehet mindkettő abban az értelemben, ahogy a Pesti Hírlap írja 1847. március 7-én
(„Külföldi rovat"): „Az ázsiaiak nem lévén képesek előrelátásra és mérsékletre, mi az európai népek
erejét alkotja, idegenek lévén minden társadalmi organisatio eszméjétől, s a jog és igazság szava iránt
természetüknél fogva siketek és érzéketlenek lévén, nem alkalmasok birodalomalkotásra." Amikor
azonban Ausztráliából Ausztria lett (nyilván 1848-ban, a sajtó alá rendezés munkálatai során), a két
„szomszéd" nagyon eltérő színvonalra került, ráadásul Kína nem Ausztráliával szemben kapott ellen
pontozó szerepet, hanem Okatootáiával („.. . már Kína is kezd / Mendegélni csendesen . . . " ) . . . Eset
leg arról lehet talán szó, hogy amikor Ausztrália távoli elvontságából Ausztriává konkretizálódott, Kína
is közelebbi s konkrétabb „szomszéd" lett, pl. Törökország vagy a cári Oroszország. De ez csak fel
tevés, a továbbiakban ugyanis nem esik szó sem Kínáról, sem Ausztr(ál)iáról. Vagyis az az indítás, mely
a barbárság, zsarnokság, alkotmánytalanság jelképes triójába zárja be Okatootáiát, elvesztvén vagy
átkeresztelvén szomszédjait, egy elszigetelt, vonatkozási pont nélküli országra szűkül.
E beszűkülésben különösen zavaró Kína szerepe. Említettük már Horváth János utalását, a
„Chinával való példálózó csúfolódás"-ra. Ez igaz is, de egyrészt „China" - a civilizáció terén - föléje
kerül Okatootáiának, másrészt hasonlító, ellenpontozó, vonatkoztató funkciója füstté válik. A
csúfolódásokban - melyeknek, ismétlem, az Okatootáiátz való hatása alig-igazolható - Kínának
Magyarországgal való azonosítása, illetve Magyarországnak Kínával való helyettesítése a „csúfolódás"
bázisa A Honderű már 1845-ben (I. 44. „Társaséleti szemle") „a pekingi chineserek"-nek tulajdonítja,
hogy „nem mozognak ugyan, de mégis mozogni próbálnak . . . Választójog, sérelem s más efféléről
24

PÁNDI Pál, „Kísértetjárás" Magyarországon. I-H. Bp. 1972.1. 431-432 és 558-559/48-52.
jegyzet.
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beszélnek. Legalább tehát már beszélnek; ez is jobb az alvásnál, ámbár nincs tőle mit tartani, mert
hiszen mások már 800 éve beszélnek untalan, s azért marad minden csak - üres beszéd." Ilyen
„magyar" Kínával és „magyar" kínaiakkal találkozunk az Életképek 1846-i évfolyamában is. Egy
lopással vádolt és börtönbe vetett,sott kis híján öngyilkos lett cselédlány esete kapcsán a „Mi hír
Budán?" rovat (1.671) szerint: „A 'pesti hírlap* újdonság-írója azt állítja, hogy ez Pekingben tör
tént . . . " Egy másik „Mi hír Budán? " a temetési kultúra szegényességét kifogásolva arról ír, „mily
rendetlenül szokott ott Chinában (Soroksár-nak keletéjszaki részén) a temetés véghez menni" . . .
„Bizony csak messze van China Pesttől: mily iszonyú lármát ütnénk, ha ilyesmi nálunk történnék? "
(II. 28,-júl. 4.) Talán Torday Elek chinai „sectája" tartalmazza a legtöbb politikai adaptációt: ez a
„szekta" „a stabilizmus [= konzervativizmus} odúiban szüntelen a maradást [!] huhogja . . . Ezen secta
egy társadalmi köpűből kirajzott herecsapat..." (Élk 1846. I. 668. - máj. 23.) Máskor viszont (vö.
Élk 1847.1. 59. - jan. 9.) a „Mi hír Budán? " számára a chinai = német, illetve elmaradott, korrupt.
Vagyis: egyrészt Petőfi nem a hMapQk példálózó csúfolódásaiban szereplő „Chinát" tette meg az
egyik szomszédnak, másrészt sokszor nem jól üt ki Ausztriát illetően Ausztráliának rá való vonatkoz
tatása. Sokszor persze ül a névmódosítás. Egész Konkrétan megállapítható pl. a hírlapi „példálózásnak"
olyan eseteiben, mint amikor az Életképek „Darázsok" c. kritikai-szatirikus rovata az 1847.1. 1. szám
ban (27. o.) beszámol arról, hogy a Gegenwart c. lap egyik beszélyében - melynek színtere a „schönes
Ungarland" - „nagy szerepet játszik az akasztófa, mely, a beszélyíró állítása szerint, majdnem min
denütt látható az országban". De még így is kevés arra, hogy „minden akasztófára valót föl lehetne
függeszteni". Egyébként - teszi hozzá a rovat - a Gegenwart is „azon jó lelkű sógorlapok" közé tar
tozik, „melyek ellenséges indulattal viseltetnek nemzeti haladásunk [!] iránt". És ugyanott később
(1795. o.) gúnyolódik a rovat a nálunk meggazdagodott, meghájasodott németekkel... Ugyanakkor
viszont számomra érthetetlenné válik a vers, ha a civilizálatlanság bélyegét Ausztriára süti, sőt az sem
velős vád, hogy Ausztria állná útját, nehogy a civilizáció „belopózhassék" Okatootáiába, azaz Magyar
országra. Hozzájárul a vers félreérthetőségéhez a 3. és 4. versszak „ő" névmása: szigorúan logikusan
nézve, ez Austr(í\)ia, noha az a petőfies „dicséret", hogy „magát e gonosztól [= a civilizációtól] nem
Hagyja elcsábítnia", majd: „noha már Kína is kezd haladni, ö még most is, mint a szikla / Áll erősen
egy helyen", kétségkívül Okatootáiát illeti. Ne felejtsük: ,A dicső Ausztr(ál)ia!" sortól kezdve nem
került új alany a mondatokba . . . De ezt a félreértAeíoséget Petőfi a későbbiekben korrigálja, akkor az
„ő"és az „itt" mindig „Okatootáiát?'jelenti.
Mindezzel csak azt akarom mondani, hogy az Okatootáia nem az az egységes és következetes szer
kezetű vers, melyről Nyerges András szerint - elejétől végig - egy „megkeseredett, ironikus
'otahajta' . . . szól hozzánk, látszólag minden célzásával arról kíván beszélni, hogy (az) a sziget,
amelyen él, tökéletes, ő pedig elégedett és hálás" (i. h. 489). Nemcsak Kína kiiktatása bontja meg az
egyensúlyt, a viszonyulás formája is zavart keltő. Előbb a költő a maga nevében beszél Okatootáiáról
{én - ő viszonyban), majd ironikus-szatirikus azonosulással (a Nyerges emlegette módon) beszél - bár
a költő különállása sohasem tűnik el egészen, soha nem egy „otahajta" beszél. Legfeljebb úgy, ahogy
Pándi mondja (i. m. II. 196): „ . . . a nemzeten belülről, de a nemzetkisajátítók rétegén kívülről".
Mindezek ellenére az Okatootáia megkülönböztetett figyelmet érdemel az 1847 őszi Petőfi-alkotá
sok (és publikációk) között. Nem is azzal, hogy a kulturális, civilizatorikus haladás eszméje (a közvet
lenebb társadalmi-politikai harc hangjának elhalványodásával) reprezentatív jelleggel érvényesül a köl
teményben. Ez világosan az 1847. okt.-dec. közti szakaszhoz kötné az Okatootáiát. Más ok miatt
különleges versünk megjelenése ebben az élet- és művészi szakaszban. Nemigen szokták emlegetni pedig vitathatatlan - , hogy a Beszél a fákkal a bús őszi szél... ellentéteinek csodálatos harmóniája óta
Petőfiben - bevallottan vagy bevallatlanul - egy konfliktus játszódik le a magánember (só't kispolgár)
érthető ad hoc életérzése és a közéleti ember, a forradalmár elkötelezettsége között. A szerelmi betelje
sülés, a lányért vívott társadalmi győztes harc után mindenki más esetében magától értetődőnek tarta
nánk a néhány hetes-hónapos „kikapcsolódást", a félrevonulást a közélettől, az országos ügyektől, sőt
a levegőben már érezhető „kemény szeíek"-tól is. Petőfi esetében azonban nem akarjuk tudomásul
venni, hogy ő is csak ember, éppen fiatal házas, s talán némi megütközéssel látjuk: milyen kevés meg
győző erővel erősítgeti (maga előtt is), hogy nem vett rajta erőt a kispolgárság, hogy a családi boldog
ság, a boldog fáradtság (az a boldog fáradtság, mely a Beszél a fákkal.. .-ban csak az egyik szólam volt.
itt - egyetlen szólam lesz) - nem zárja ki a költői tevékenységet (Fölösleges aggalom), hogy a
„honfUaggalom" elhárítása csak átmeneti, s továbbra is a haza áll gondolatvilága központjában (Elér-
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tem, amit ember érhet el.. .). Még erősebben - s még kevesebb meggyőző erővel - tiltakozik a kispolgárosodás ellen, s bizonykodik a régi Petőfi folytonossága mellett A haraghoz-ban. A Moore-fordításban (Oh ne bántsd a költőt.. .) is a költőnek a közéletből való kivonulását (illetve a bajok orvoslására
szolgáló kevés lehetőséget) védi-magyarázza. És azt is elég explicit módon kimondja, hogy a haza
jövője miatti aggodalmat elnyeli a végtelen boldogság tengere (Csendes tenger rónaságán ...). Olykorolykor ugyan úgy látszik: kilép a privát szférából - ám azokat a jelenségeket, melyeket a felébredés
indokául felhoz, elég nehéz konkretizálni, az azonban alig vitatható, hogy elsősorban nemzeti és nem
társadalmi gondok riasztják fel (kivéve azokat a helyeket, melyek Bécs gazdasági kizsákmányolását,
gyarmatosítását emlegetik). Az olyan sorokat pedig, mint pl. hogy „Szántanak szomszédid, / S a mago
kéhoz oda-/ Szántják földed szélit", én nem tudnám hitelesen értelmezni (Meddig alszol még,
hazám?).
Úgy látszik, legmesszebb távolodik el a privát idilltől föfelé, e/felé a (nem publikált) Pató Pál úrban
és A táblabírónak ekkor közölt (legszelídebb) részleteiben, ám még ekkor is meglehetősen a (mindig
elkerülhetetlenül szubjektív) humor világán belül van, s legfeljebb az individuumtól a nemesi nemzet
zsáner-karakterének perspektívájáig jut el, valódi lázadásnak, felháborodásnak, változtató szándéknak
alig lehet nyomára is akadni. Ahogy szintén nehéz lenne ilyesmit kimutatni az egész korszak biológiai,
lírai, gondolati, etikai spektrumát remekművűen összefoglaló (s szintén nem publikált) Bolond Istókban. Más tekintetben is szívesen elhessegeti a problémákat (Amióta én megházasodtam ...), kivonul a
cselekvő világból (Csendes élet). Ha a társadalmi-politikai kérdések felvetése mégis elkerülhetetlen
(mint pl. a Kazinczy Gáborhoz esetében), sokkal több a költeményben a „te" és a „mi", mint az „én",
ugyanakkor az „ellenség" fogalma elég ködös.
Gyakran foglalkoztatja a költő helyzete, feladata, de inkább defenzív álláspontról, s immár nem A
XIX. század költőinek egyetemes, nemzetek feletti távlatú társadalmi-politikai feladatait mutatja fel,
inkább csak a nemzet körében marad, s olyasmit hirdet a költő fő érdemeként, mint a nyelv megmen
tését (A magyar politikusokhoz). Czakó Zsigmond tragédiájából csak a chattertonista módon látott
magányos költő sorstragédiáját tudja kiolvasni (Czakó temetésén).
A mostani időszak központi problémái közé tartozik például az „egykor és most" tartalmú össze
vetés, és ezzel kapcsolatban a révbe érés diadalma (Egykor és most!, Az volt a nagy munka... Hintón
és gyalog, Nézek, nézek kifelé...), aztán a világ boldog beszűkítése a valóságra, a költői (álom-,
ábránd-, vágy-) szféra ellenében a boldogságra, a házaséletre, aminek remek jelképe az: miként lett a
hajdam csavargásból - séta (Ez már aztán az élet!). Sőt az Őszi éj már-már kendőzetlen állásfoglalás a
„kutyák" mellett a „farkasok" ellenében. A központi problémákhoz tartoznak a (sokszor remekbe
sikerült) elégikus-filozofáló, érzelmileg dús, merengő-gondolati költemények (Az ember. Bölcselkedés
és bölcsesség, Még alig volt reggel... Szép napkeletnek..., köztük a világhíres Szeptember végén). E
gondolati, filozófiai világból azonban teljesen hiányzik a Felhők lázadó pesszimizmusa, a világgal való s
cselekvésre késztető elégedetlensége.3 5 E költeményekkel rokonok az olyan csupa zene, csupa József
Attila-i bársonyos szavakból álló hangulati költemények, mint Az éj.
Mégis igazságtalanok lennénk, ha nem vennénk észre, hogyan pattan, sistereg, szökken elő a min
dent elborító boldogságégbolt alól a „régi" Petőfi plebejussága, forradalmisága - néhány szó, néhány
mondat erejéig. És - régi Petőfi-fogas - rendszerint a vers végén, mintegy visszavonás-, korrigálás-,
szókimondásként. A rab vagy A vén koldus sírja bizony elég melodramatíkusra sikerül, de az előbbi
mégis megpendít valamit Az apostolból, az utóbbiban a koldusról megtudjuk, hogy egykor katona
volt, vérét áldozta „Az uraknak birtoka- s jogáért, / Kik őt később éhenhalni hagyták". Legjellemzőbb
e tekintetben talán az Arany Jánosnál, mely egyszerre csak az Egy -gondolat bánt engemet... és a
Levél Arany Jánoshoz (végének) csatatéri száguldását, végtelenbe röpülését robbantja elénk. De az Elértem, amit ember érhet el.. . végén is kipattan valami, ami majd a Van-e egy marok föld.. .-ben fog
tüzet, s A vasúton befejezése éppúgy a bilincstörést idézi, mint A puszta, télen megejtő hangulatisága a
véres korona lehullását. A Szilveszter éje 1847-ben 4. szakaszának két utolsó strófája („Csak a zsarnok

2s
Minden biológia, pszichológia, alkotáslélektan, művészi logika megválaszolhatatlan kihívása
lenne, ha A szerelem országa jelenlegi elhelyezése az életműben megfelelne a valóságnak: „Koltó, 1847,
október" - Képtelenség.

287

s a szolgalélek . . . " ) szinte a szimbolikuson túlmenő hitelességgel vezet át 1848-ba, a Van-e egy marok
föld... és az Olaszország világába.
De mire ez a vázlatos átfutás 1847 őszének-telének Petőfi-munkáin - éppen az Okatootáia kap
csán? Arra, hogy csak ebben a költeményben - s egészében, nemcsak a fellángoló klauzulákban - tud
Petőfi kiszakadni a boldogság privát szférájából a közéletibe, az ódái, elégikus-idilli, filozofikus, dévaj,
humoros, álmodozó-merengő műfajokból a szatírába. (Horváth J. „a gúnyra hajlandó humor" költe
ményei közé sorolja: i. m. 351.) Természetesen az Okatootáiát is sok szál köti életrajzi környezetéhez,
céloztam már rá, hogy főleg a kulturális és gazdasági haladás hiánya, a lélek, a szellem kielégítetlen
szükségletei, az irodalom s a költők kevés becsülete s hasonló keserű energiák (s nem a társadalrnirpolitikai radikális változtatás igénye) hajtják a verset. Horváth János szellemesen a „vegyes egység humo
rát" látja benne, ti. a magasztalás látszata nem járja át az egész gondolatot, „a maga drasztikus eredeti
ségében maradt meg alatta a konkrétum . . . a gúny . . . a textetest minden lépésnél leleplezi, néha igen
vaskos módon" (uo. 352). Horváth persze itt is felfedezi a zsánerszerűséget, de azt nem emlegeti, hogy
Petőfi itt már kilépőben van belőle, s egy újfajta humor-gúny szintézis van készülőben. Különösen a
költemény vége felé lép ki Petőfi a felhőtlen privát életből, s szakítja el még erősebben a szatírát oly
annyira semlegesítő (nyelvi, formai, szemléleti, stiláris, viselkedésbeli stb.) humor azonosuló szálait.
Eltávolítottan és gyűlöletesre lemeztelenítve áll előttünk a nemesi kutyabőr privilégiuma, a szegényt
szóval kifizető úr, az akasztás mindennapos jogi gyakorlata . . .2 * Nem, ez még nem az igazi, az átfogó,
a sűrítő-rohanó forradalmiság, még nem a gyilkos szatíra, de átmeneti s biológiailag kötött mivoltában
is egyedülálló költői produkció Petőfinek 1847 utolsó hónapjai termésében.
Ennek ellenére - mint a jelzett korszak verseinek túlnyomó többségét (beleértve a Szeptember
végént is!) - Petőfi az Okatootáiát sem közölte életében. Amit e korszak terméséből publikált, a leg
semlegesebb, legderűsebb, „legszelídebb" versei közé tartoznak. Mintha átmenetileg - s alighanem
Júlia hatására, aki bizonyára szívesen látta volna Petőfinek valamelyes beilleszkedését az úri Magyar
országba, legalábbis a nemesi jurátus ifjúság közé - Petőfi némüeg igyekezett volna elfedni a „dühös",
támadó, társadalmilag és politikaüag is rebellis, forradalmár, csavargó, vad zseni költő (részben valóban
hamis) képét... Szerencsére az 1848. februári nemzetközi események félredobatták vele ezt a - nem
hamis, nem hazug, de - az igazi Petőfinek csak az egyik komponensét kiemelő, olykor abszolutizáló s
mindenképpen félrevezető arcképét.

András Martinkó
LA DÉCOUVERTE DE L'OKATOOTÁIA PAR DE FAUSSES ROUTES FRUCTUEUSES
L'»Okatootáia« est le títre d'un poéme de Petőfi qui la prétend étre un pays situé entre la Chine et
l'Australie (cetté derniére écrite plus tárd, par ironie, sous la forme »Austr(ál)ia«). Le nom Okatootáia
passait longtemps pour un nom de fantaisie, depuis une dizaine d'années on voulait Pidentifier avec les
lies Otahiti (Tahiti), mais l'hypthése s'est prouvé fausse. Acceptant 1'allegation de Petőfi concemant la
géographie de l'Okatootáia, Fauteür de l'article prend pour point de depart le nom ancien de la Chine:
Cathay, Catal, Cataio etc. avec un O initial trés frequent dans les langues de TExtréme-Orient et du
Pacifique. Parcourant de nombreux voyages reels ou fantastíques qui ménent dans ces contrées orien
tates depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siécle cherchant avant tout les Paradis terrestres, le Pays du
Prétre Jean, le Pays de Cocagne, l'Eldorado, les Des féeriques etc., l'auteur ne parvint pas á trouver un
nom géographiques qui lui aurait pu servir come analogue á rOkotootáia.
Mais les relations des ces »voyages« lui ont fourni de surprenantes informations auxquelles jusqu'ici
on vouait a peine ou du tout attention et que Ton peutbien mettre á son profit dans les recherches

1

* Hogy ezt a váltást (esetleg) milyen konkrét politikai események, megnyilatkozások is segíthet
ték, arról Nyerges A. széles kitekintéssel szól (i. h. 491-503).
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litteraires, folkloristes, sociales, religieuses, ídeologiques etc. L'auteur s'est convaincu que sans ces
informations on ne peut parfaitement comprendre ni le Moyen Age, ni la Renaissance, ni les découvertes géographiques modernes et surtout les Réformes religieuses, les revolutions et les idées sociales
des XVI-XX e siécles y compris les utopies de toutes sortes,
Hélas, par cela POkatootáia ne s'est avéré comme decouvert. Dans une deuxiéme phase de ses
recherches l'auteur a fouillé de bout en bout tout ce qui dans la littérature hongroise promettait de
trouver quelque trace vers f itinéraire á l'Okotootáia - toujouis sans succés. Alors, passant en revue des
lectures connues et ayant quelque trait a l'Extréme-Orient et au Pacifíque de Petőfi, l'auteui tómba sur
les trois voyages du capitaine J. Cook, executes dans les années de 70 du XVIHe siécle. Confrontant les
nombreuses relations des ces voyages et apres beaucoup de vicissitudes, déroutes et découragements,
l'auteur finit par trouver une ile minuscule portant trois denominations dontl'une est Takutea. Ce nom
s'est prouvé bientőt la transcription, selon l'ortographe anglaise, de la forme Otakootaia, ou TO initial
est une sorté de préfíxe d'une function multiple et peu éclaircie. L'identité de l'Okatootáia et de
l'Otakootaia ne demande pas de preuves.
Dans l'épilogue de son article l'auteur disserte sur la signification speciale du vers Okatootáia dans
l'oeuvre de Petőfi de la deuxiéme moitié de 1847, année du mariage du poéte qui, vu ä fleur de peau,
dans le bonheur inattendu et merveilleux fait naftre la fause apparence de se retirer dans la vie privée
et de renoncer aux ambitions politiques et révolutionnaires.
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