
GANDHI, TAGORE ÉS 1KBÁL 
MA G YARORSZÁ GRÓL

\IRDAR Umraosingh Shergil, ki éveket töltött 
Budapesten és magyarul is megtanult, Indiába 
való visszatérése után lefordította Petőfi Sán- 
dorlegszebb költeményeit. Ezeket a szerencsés 
kézzel kiválasztott és valóban nemes fordítá
sokat az „Eastand W est“ című irodalmi folyó
irat tette közzé (Lahore, 1922). E fordításokból 
és Sirdar Shergil előadásaiból ismerte meg Pe
tőfit Pandzsáb legnagyobb költője, Mohammed 
Ikbál

Ikbált (szül. Sialkot-ban, 1876.) az angolul 
olvasó irodalmi körök már régóta ismerik; Nicholson, a cambridgei egye
tem tanára — kinek a fiatal Ikbál annakidején tanítványa volt — felismerte 
benne a hivatott költőt és lefordította az indiai poéta első verses-kötetét, 
az „ Azrar-i-Khúdi“-t, „The Secrets of the Self“ címmel. Herbert Reed, a ki
váló amerikai esztétikus, lelkes hódolattal üdvözölte az új költőt: „Míg a 
mi költőcskéink apró élményeiket díszítgetik rímeikkel, addig Lahore-ban 
megírták és kiadták ezt a kötetet, amelynek szerzőjét, Ikbált, honfitársai 
méltán üdvözölhették mint valami új Messiást, ki a holtat életre támasztotta". 
És ez a nagy keleti poéta fölismerte Petőfi halhatatlan géniuszát: remek köl
teményben fejezte ki a magyar költő-testvér iránt érzett hódolatát.

Ezt a Petőfihez írt verset sikerült Sirdar Shergil útján Ikbál saját kézírá
sában a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára számára, a Magyar Bibliofil 
Szemle szerkesztőjének kezdeményezésére megszereznem. A kézirat túl
oldalára Sirdar Shergil leírta a költemény angol fordítását, amelyet Ikbál is 
hitelesített aláírásával. Az egyszerű szövegfordítás azonban nem adhatja 
vissza a vers teljes értelmét és minden szépségét, mert a hindusztáni mo- 
hammedán költők klasszikus nyelve, a perzsa, oly gazdag szimbólumokban 
és többértelmű poétikus kifejezésekben, hogy Ikbál költeményének teljes 
mondanivalóját csak kommentárok egész sorával lehetne megértetni — ám 
akkor elvész a vers szuggesztiv formaszépsége. A nyers prózafordítás kö
rülbelül ez lenne:

A rózsa-aráról daloltál röpke pillanatra itt e kertben;
Volt szív, amelyben bánatot fakasztottál, és volt olyan is, amelyben kiol

dottad a szenvedés tüzét. 
A tulipánt szíved vérével festetted még pirosabbra 
És hajnalsóhajaid érintésére föltárultak a bimbók.
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Eltűntél dalodban; szavaidból épült föl síremléked 
És nem tértél vissza a porba, hiszen nem a porból lettél!

(A „rózsa-ara“ a régi perzsa költők kifejezése, mely az „örök szépséget" 
jelenti; a „kert" a föld költői szinonimja; a „tulipán" a hazaszeretet jelképe; 
míg a „bimbók" alatt Petőfi honfitársainak szívei értendők, amelyekben a 
költő szavai gyújtották meg a hazaszeretet lángját. Az utolsó szakasz Pe
tőfi eltűnésére vonatkozik, amit a vers címe is említ: „Petőfihez, a magyar 
költőhöz, aki fiatalon, a hazájáért vívott harcban halt meg, s akinek holtte
temét nem találták meg; földi porhüvelyének nem maradt emléke.")

A megértés és elismerés üzenete, melyet a távol Kelet küldött számunkra 
Ikbál költeményében, ma, megaláztatásunk szomorú idején kétszeresen jól
eshet nekünk magyaroknak; s a dokumentum, amely erről a megértésről be
szél, valóban igaz értéket jelent.

Ezen a helyen meg kell emlékeznem Rabindranath Tagore-nak, India 
legnagyobb költőjének és bölcsének egy, Sirdar Shergilhez intézett, leve
léről is, amely értékes dokumentum, mert Tagore magyarokról s arról a 
reményéről szól benne, hogy még alkalma fog nyílni Magyarországot meg
látogatni, amire legutóbbi európai útja folyamán különböző körülmények 
miatt nem kerülhetett sor. Tagore-nak egy hozzám írt leveléhez az angol 
Andrews C. F., a költő meghitt barátja és a sántinikétani egyetem vezeté
sében főmunkatársa, hosszabb levelet csatolt, Tagore megbizásából bőveb
ben fejtve ki benne azokat a benyomásokat, amelyeket Magyarországra 
vonatkozó közléseim a költőre tettek. Andrews az indiai mozgalmak törté

IKBÁL VERSE PETŐFIHEZ
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nelmi jelentőségű alakja s így az ő levele is értékes dokumentum, amely 
Tagore levelével együtt méltán helyet foglalhat a Nemzeti Múzeum nagy
becsű gyűjteményében.
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TAGORE LEVELE

Mahátma Gandhi-nak az indiai mozgalom prófétalelkü vezérének egy 
hozzám írt levelét is szerencsés voltam a Nemzeti Múzeum könyvtárának 
felajánlani. Annak a férfiúnak a levelét, akit Romain Rolland és még előbb 
az amerikai Rév. J. H. Holmes korunk legnagyobb emberének nevezett. 
Mikor Gandhit ez év elején az angolok szabadon bocsátották, levelet intéz
tem hozzá, amely,,A voicefrom Hungary" címmel megjelent Gandhi lapjá
ban, a Young India-ban. E levelemre érkezett Gandhi említett válaszlevele, 
amely magyar fordításban a következőkép szól:
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„Kedves Barátom,

Február 8-án kelt levelével valóban nagy örömet szerzett nekem. Öröm- 
mel tölt el a gondolat, hogy hazámban végzett alázatos munkám megér- 
tésre és becsülésre talált Európában is és még inkább örülök annak, ha 
oly népeknél történik ez, melyek — mint az enyém is — ismerik az el
nyomatás szenvedéseit. Jóllehet tevékenységem csupán Indiára szorítko
zik, magam is osztom az Ön hitét, hogy az Indiában alkalmazott eszközök, 
melyeknek alapköve az erőszaknélküliség, hasonló körülmények közt ál
talánosan alkalmazhatók, és ha mi az erőszaknélküli eszközökkel kivívjuk 
igazi értelemben vett szabadságunkat, ez bizonyító erővel fog hatni, s a 
világ könnyebben hihet majd abban, hogy az erőszaknélküliség az élet 
minden útján legyőzhetetlen erő.

Őszinte híve

Ha figyelemmel kísérjük azokat a jelenségeket és eseményeket, amelyek 
India jelen mozgalmát kísérik, igazat kell adnunk Rolland, Holmes vagy 
Andrews meggyőződésének, amely szerint Indiában az egész világra kiható, 
mérhetetlen horderejű gondolat született meg; olyan gondolat, amely már 
tetté is válttatott, s amely az emberiség számára meg fogja hozni az igazi 
testvériség szebb jövőjét. Gandhi és Tagore szózata az egész világon vissz
hangot keltett és mi magyarok, akik magunkon is érezhettük az igazságta
lanság és oktalan gyűlölködés átkát, nem maradhatunk közönyösek azokkal 
a jelenségekkel szemben, amelyeket az emberi szellemiség legkiválóbbjai 
mint egy új hajnalhasadásnak, egy új, egyetemes renaissance-nak előhírnö
keit köszöntöttek. Ha megértjük a szellemiség erejét és azt az erkölcsi ener
giát, amellyel India ellenállhatatlanul tör előre az igazi világbékének, a nem
zetközi testvériségnek s az igazságosságnak megvalósítása felé, akkor ta
lán nem kis reménységgel tekinthetünk e távoli ország felé.

Ne felejtsük el, hogy mindig szellemi erő volt az, ami ezen a földön az 
igazán lényegbeható változásokat létrehozta. S ha a távol Keletről megin
duló szellemi áramlatokat kellően méltányolni tudjuk, úgy az itt ösmertetett 
dokumentumok, melyek az Igazság — erőszakot és jogtalanságot kizáró
— szellemi erőfeszítésének nagy harcosával, Indiával való szerény és kez
detleges kapcsolatokról tanúskodnak : nagyot nyernek számunkra jelentő
ségükben.

Baktay Ervin.
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