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Biernaczky Szilárd

Wole Soyinka mint Ogun isten prófétája?

Wole Soyinka, a Nobel-díjas nigériai joruba drámaszerző, regényíró, költő és 
közéleti személyiség (politikai aktivista) kritikusai szerint, amint ezt annyi afrikai 
irodalmi alkotó esetében is meg szokták említeni, két jelentős szellemi forrásból 
táplálkozik művei megalkotásakor, összefüggésben kettős neveltetésével. Az 
egyiket a keresztény kultúra, a másikat a hagyományos afrikai, pontosabban joru-
ba kultúra jelenti a számára. 

Kritikusai azt is meg szokták említeni, hogy a keresztény neveltetés nyomai 
(„a szelíd Soyinka”, ahogyan egy rövid cikkében Gergely Ágnes oly találóan meg-
említi) inkább az önéletrajzi-életrajzi műfajú írásaiban érhetők tetten, míg költé-
szetében, két (igazi) regényében és drámáiban legnagyobbrészt eredeti kultúrájá-
nak világa tárul fel.

Az életrajzi írások közül az első a hellyel-közzel regénynek is minősített kötet, 
a gyerekkor élményeit felidéző mű, az Ake: The Years of Childhood (1981), amely 
magyarul is olvasható,1 és amelyről Göncz Árpád kissé más dimenzióba állítva, 
de lényegében ugyanezt a kettősséget körüljárva, jegyzi meg a kiadáshoz írott 
utószavában: 

Soyinka… [már Marquezzel szembeállítva – B. Sz.] életművének tanulsága 
szerint a modern formanyelven kívül, amivel ősi világát ábrázolja, ő az embe-
riség közös, klasszikus hagyományát is vállalja. Tudatosan, hogy ezzel büsz-
kén vallott joruba hagyományának egzotikus jellegét tagadja: ami az emberisé-
gé, az a jorubák kincse is, ami a jorubáké, az az emberiségé…2

A Soyinka két, középső alkotó periódusából származó prózai alkotása két kor-
szakot állít elénk, mintegy két generáció világát megrajzolva. Az említett és saját 
gyermekkorát felidéző Akéval szemben a szinte egyértelműen regénynek minősí-
tett Isara (1987)3 apjának állít emléket. Jóllehet mindkét könyv egyszerű és átlátha-
tó világot ábrázol, amelyben érvényesülnek a közösségi szabályok, és az emberi 
összetartás meghozza az eredményét. Miközben gazdagon jön fényre annak a 
különös kettősségnek a tényanyaga, amelyet Soyinka anyja (a Vad Keresztény) 

1 Wole Soyinka, Aké: A gyermekkor évei, ford. Garaczi László, utószó Göncz Árpád, Modern 
könyvtár (Budapest: Európa Könyvkiadó, 1987).

2 Göncz Árpád, „Utószó”, in uo., 341–344, 344.
3 Wole Soyinka, Ìsarà: A Voyage around „Essay” (London: Methuen, 1990).
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jelképez: ugyanis ő Soyinkával együtt tér át, már érettebb korában, az új hitre, s 
mondhatni, válik megszállottan kereszténnyé. Ugyanakkor egyetlen pillanatra 
sem feledkezik meg vallásos buzgóságában a joruba mitológia istenekkel gazda-
gon telített pantheonjáról. Az írói alapélmény forrása tehát az adott hely, az adott 
közösség, illetve kultúrája és a család szeretete.

Soyinka két regénye viszont a nigériai társadalmat tárja elénk. A The Interpreters 
(Tolmácsok, 1965)4 öt olyan figurát rajzol meg, akik barátságukat a középiskolából 
hozzák. Mindegyik jeles képviselője lesz országának a gyarmatosításból való kilá-
balást (1959) követően, de a polgárháborút (1967–1970) megelőző években, és még 
képesek arra, hogy kikerüljék az egyébként elhatalmasodó korrupciót. Annál in-
kább korrupcióval és diktatúrával telt, kegyetlen világot mutat meg az új afrikai 
valóság adta kijózanodás tapasztalatait magába fogadó második regény, a The Sea-
son of Anomy (A fékevesztettség évada, 1973),5 amelyben azok a személyes élmények is 
meglapulnak, amelyeket Soyinka a börtönéveiben (1967–1969) szerzett. Mindemel-
lett ez az a prózai mű, amelynek kapcsán a magyarul megjelent változat utószavá-
ban ugyancsak Göncz Árpád utal arra, ami e dolgozatunk fő témája:

Ez a teljességgel rendhagyó regény, amely olyan, mintha Ogun, a joruba ko-
vácsisten kalapálta volna ki üllőn, fújtatós kovácstűzön hevített vasból. Amin 
minden írói „kalapácsütés” meglátszik. Ami féktelen lendülettel, ellenállhatat-
lan nyelvi erővel ragad magával, de amibe alig lehet behatolni. Ami egyetlen 
hatalmas „miért”? S amiben hiába keresünk kész választ. S ami szinte össze-
foglalja Soyinka korábbi költészetének témakörét, motívumkincsét, drámái-
nak alapvető mondanivalóját.6

Talán joggal, kritikusai regénynek minősítik azt a már említett, életrajzi jellegű 
élményvilágból táplálkozó művet, az Isara: A Voyage Around Essay című kötetet 
(1989) is, amelyben a nigériai alkotó édesapjának és nemzedékének állít emléket, 
míg a későbbi éveit felidéző életrajzi írások már saját életútjának érettebb korsza-
kait rajzolják meg (lásd: Ibadan – „Penkelemes” Years: A memoir 1946–65 / Ibadan – a 
Penkelemesi évek, 1994; You Must Set Forth at Dawn / Hajnalban kell elindulni, 2006).

De rátérve írásunk választott kérdéskörére, megemlíthetjük, hogy Soyinka 
Ogun istennel való különleges kapcsolatára természetesen már előttünk is igen 
sokan felfigyeltek. A nemrégiben elhunyt kiváló nigériai joruba (bár az USA-ban 
professzorkodó) Isidore Okpewho az afrikai szóbeli hagyományokról írott köny-
vében írja a következőket (lényegében az általunk később elemzendő poémákra 
utalva, méghozzá a folklór az irodalomban témakörhöz kapcsolódva):

4 Wole Soyinka, The Interpreters (London: André Deutsch, 1965).
5 Wole Soyinka, A fékevesztettség évada, ford. Szentmihályi Szabó Péter, utószó Göncz Árpád (Bu-

dapest: Magvető Könyvkiadó, 1980). Eredeti kiadása: Wole Soyinka, The Season of Anomy (London: 
Rex Collins, 1973).

6 Göncz Árpád, „Utószó”, in uo., 417–425, 419. Kiemelés az eredetiben.
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Soyinka kedvenc istene Ogun, és a vele kapcsolatos útmutató a következő. 
Kezdetben hatalmas szakadék volt az istenek és az emberiség között, és az is-
tenek folyamatosan nem tudtak kapcsolatot teremteni velük. Ám Ogun felállt 
az istenek tanácsában, és önként vállalta, hogy véget vet ennek a különválás-
nak. A földbe temetett vasércekből készült fémrúddal kitisztította az utat a 
közbeeső dzsungelben az emberek világába; hálából az istenek megpróbálták 
őt az istenek királyává koronázni, de elutasította az ajánlatot, és magányba 
vonult vissza.7

Hasonlóképpen beszél Soyinka talán legkiválóbb monográfiaírója, Biudun 
Jeyifo is az írónak a joruba istennel való különleges kapcsolatáról, Ogun istent 
ezúttal nem kedvencnek, hanem múzsának minősíti (az első jelentős verseskötet 
címadó költeményét elemezve):

A Múzsa azon boldogító látogatásának sugallata – amelyre a kötet címver-
sével, „Idanre”, Soyinka múzsájára, Ogunra utal – azonban ellentétben áll a 
zűrzavaros, véres átmeneti rítusokkal és ellentmondásossággal [amely a költe-
ményben megfogalmazódik – B. Sz.]. Mint Soyinkától és kritikusaitól az el-
múlt évtizedek során megtudtuk, ez a joruba isten a háború és a lírai költészet, 
a pusztulás és a teremtés istene nem éppen egy múzsa, aki nyugalmas felségé-
ben érkezik kedvelt híveihez zavartalan királyi látogatás során.8

Bár nyilvánvaló, hogy az immár ötvennégy (más számítások szerint ötvenöt) 
afrikai ország mind gazdagabbá váló irodalmi termését itthon képtelenek va-
gyunk követni, mégis örömmel említhetjük, hogy Soyinkának van hazánkban egy 
(ugyan újabban pályaelhagyónak számító) kritikusa Kármán Marianna személyé-
ben, aki nemcsak több írást, elemzést közölt, de doktori dolgozatának is Soyinka 
írásművészete volt a témája. Ő is, miközben igen érdemleges elemzések során 
mutatja ki azt, hogy a joruba alkotó milyen mélyen merít a száj-, illetve vallási 
hagyományokból, az előbbiekhez hasonlóan az isten és költő kapcsolatának újabb 
oldalát kiemelve állítja:

Ogun nem utolsó sorban a művészetek és művészeti alkotások istene is, 
ezért is válhatott Wole Ṣoyinka kedvenc joruba istenségévé. Ogun mitológiai 
szerepe, személyisége Ṣoyinka teljes életművét áthatja.9

7 Isidore Okpewho, African Oral Literature: Backgrounds, Character, and Continuity (Bloomington: 
Indiana University Press, 1992), 319.

8 Biodun Jeyifo, Wole Soyinka (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 221.
9 Kármán Marianna, Tradíció – rituálé – emlékezet: A joruba népi hagyományok jelentkezése Wole Ṣoyin-

ka életművében avagy Ògún, az egúngun és a sàarà találkozása az íróasztalon [PhD-disszertáció] (Piliscsaba: 
Pázmány Péter Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2011), 64. (Lásd még: AHU 
MATT, 2018, 1–201, No. 000.002.729, http://afrikatudastar.hu.) 
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Állításának főleg második részével teljes mértékben egyetérthetünk. De hadd 
tegyük fel a kérdést: ki is valójában ez az istenalak a joruba mitológiában? Bár 
természetesen a szóbeliség nyilvánvaló jelenléte folytán: ahány ház, annyi szokás. 
Vagyis bárhová nyúlunk, minden meghatározás, leírás, összefoglalás más és más 
vonatkozásokat említ, hangsúlyoz. Lényegében számos dolognak (elemek, mes-
terségek, földrajzi egységek, meteorológiai jelenségek, társadalmi vonatkozások, 
kulturális területek stb.) a védőszentje. Soyinka szerint „[a] háború és a kreativi-
tás, a fémek, az utak istene, a jogok helyreállítója, felfedező – ő az, aki elől megy.” 
A mi összegező adatgyűjtésünk szerint ennél jóval több (magára véve más, ké-
sőbb említett istenek felségterületeit is): a vas és a kovácsmesterség, a háború, a 
harcosok, a vadászat és a vadászok, a bosszú, a földművelés és a szüret / aratás / 
betakarítás, a civilizáció, az utak, újabb időkben az autóvezetők, a technológusok 
és a technológia, a kreativitás, a felfedezés, az ének és a költészet, mi több, az Új 
Világban a rum-készítés istene, a hét joruba szent város egyikének, Ile Ife-nek az 
első királya. Attribútumai: a vasfejsze, a kutya és a pálmalomb, mindenféle fém-
eszközök, továbbá a hetes szám, a föld, a vörös, fekete és zöld (néha kék) szín, 
valamint a kard.

De hogy képet kapjunk arról, milyen pantheonban is számít ősi és egyik fő is-
tennek a hét közé Ogun, aki a hit szerint elsőnek lépett a már megteremtett földre 
(miután az Olodumare vagy Olokun legfőbb istenség által leküldött Orisa – más-
ként Orisa-nla –, vagyis Obatala, miután megteremtette az embereket, rabszolgá-
ja, Atunda bosszúból rágörgetett egy nagy sziklát, és ekkor sok száz Orisára törött 
szét), vegyünk számba néhány fontosabbat a falvak, városok, illetve a különféle 
hagyomány-korpuszok szerint változóan 400 + 1 vagy 1000, vagy akár 1440 orisá-
ra bomló istenközösségből. (Közülük minden településnek saját védőszentje van.)

A joruba pantheonban e nyugat-afrikai nagy lélekszámú (mára már több mint 
44 milliós) nép mitológiájában a teremtő fő istenének három megtestesülése: Olo-
run, a legfőbb teremtő, Olodumare, az alsóbb egek uralkodója, Olofi pedig az Ég 
és Föld közötti összekötő isteni megnyilvánulás. További istenek viszont: Orun-
mila, a bölcsesség, a jóslás, a sors és az előrelátás szelleme, valamint számos to-
vábbi férfi és női orisha (istenség), mint Erinlé a gyógyulás és orvoslás, Esu az 
utak, kezdetek, Ibeji az ikrek, (a már említett) Obatala az emberi test, a fény, a 
lelki tisztaság, az erkölcsi igazságosság, Shango a mennydörgés és villám férfi is-
tensége, – Aje a vagyon, Ayao a levegő, Egungun-Oya a jóslás, Mawu a nap és a 
hold jegyében teremtő, Ọbà, Shango első felesége a házasság, Olókun az afrikai 
leszármazottak, Ọ̀ṣun a szeretet, az intimitás, a szépség, a gazdagság és a diplo-
mácia, Oxosi az erdő, az állatok, a gyógynövényes gyógyítás, Ọya, Ogun első fe-
lesége a Niger folyó, a szél, villámlás, termékenység, tűz és varázslat, Yemọja 
anya istennő a nők és az Ogun folyó istensége, védőszentje, patrónusa, és persze 
folytathatnánk a sort. 

Tény viszont, hogy a napjainkra szinte parttalanná vált joruba mitológiaelem-
zések azt állítják, hogy (1) az orishák Obatala pusztulása során, az Atunda rab-
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szolga által rágördített szikla nyomán darabokra törve születtek meg, (2) hogy 
Olodumare, a teremtő isten őket mint szellemeket küldte le a földre, s ott emberi 
testet öltöttek, (3) hogy eredetileg emberek voltak, akik haláluk után istenekké 
váltak (lásd: utóbbinak forrása az Afrika-szerte jelenlévő őskultusz).

Visszatérve Ogunhoz, történeti mítosza nyilvánvalóan több változatban él. Sa-
rah Anyang-Agbor szerint az egyik szóbeli hagyomány szerint ősi istenség és va-
dász volt, aki a föld létrehozása előtt egy pók szálán leereszkedett az ősmocsaras 
hulladékban vadászni. De amikor a föld már megteremtetett, számos istenséggel 
elindult, hogy birtokolja azt. Eljutottak egy úttalan helyre, ahová addigra már az 
összes istenség is elérkezett. Ogun volt azonban az egyetlen isten, aki a megfelelő 
eszközzel (vasból eszkábált szerszámmal) rendelkezett, hogy utat törjön, és ígére-
tet kapott arra, hogy a többi istenség méltó módon fogja megjutalmazni, ha nem 
könnyű feladatát képes sikerrel ellátni. Így, amikor megérkeztek a „székhelyük-
re”, vagyis Ile Ife-be, Ogun-t az „Osin-Imale”, azaz „Az istenek főnöke” címmel 
egybekötve koronázták meg.

A második változat istenné vált ősként szól róla. Ezúttal Oduduwa, a jorubák 
alapítóként tisztelt atyja fiaként beszélnek róla. Kovács volt, vadász és harcos, aki 
segített apjának harcolni ellenségei ellen. Ennek következtében Ekitilandban Ire 
királyává választották, dinasztiát alapított, és megszerezte az „Ogun-Onire”, azaz 
„Ogun, Ire ura” címet. A két változatban közös nevező az Ile-Ife és Ire városok 
közötti kapcsolat Ogun földi tevékenységeiben. 

Joruba kutatók megjegyzik, hogy még azok az Ire-gyalázók is, akik becsmérlő-
en azt állítják, hogy Ire nem Ogun otthona volt, hanem csak egy olyan hely, ahová 
egykor pálmabort inni hívták, még ők is megerősítik ezen városok közötti térbeli 
kapcsolatot. Azt is érzékelhetjük a gyűjtések alapján, hogy Ife-/Ire-mítosz maga is 
számos változattal rendelkezik. Egyes verziók szerint Ogun vadászati expedíció-
ra ment, és nem tért vissza, vagy egyszerűen eltűnt a föld színéről. Az Ire helynév 
viszont Ogun eredetét Ifére és azon túlra (a mennyországra) vezeti vissza, még-
pedig kapcsolatot teremtve joruba föld szellemi fővárosával, Ifével.

Számos további mítosztörténetet idézhetnénk itt, amelyekhez persze a Soyinka 
által is versbe fogalmazott verzió kapcsolódik, habár kutatók szerint10 a Nobel-díjas 
író rendkívül szabadon (mondhatnánk persze azt is: alkotó módon, ő kapcsolja 
Ogunhoz például magának az alkotásnak, a művészetnek és a költészetnek a cse-
lekvési területét) kezeli a hagyományokat. Mindenesetre bevezetőül hadd említsük 
még meg, hogy az orisákat, vagyis az isteneket mintegy a homé roszi himnuszok 
módjára dicsérő énekek (oriki műfaj) veszik körül. Ezek közül az egyiknek (egy ko-
rai, 1960-ra keltezhető gyűjtésből) két magyar fordítása (Keszthelyi Tibor és Simor 
András) is létezik. Mi most a két szövegből kénytelenek vagyunk egy harmadikat 
összeállítani, mivel mindkettő pontatlanságokat tartalmaz:

10 Például: Donald Cosentino, „Repossesion: Ogun in Folklore and Literature”, in Africa’s Ogun: 
Old World and New, ed. Sandra T. Barnes, 290–314 (Bloomington–Indianapolis: Indiana University 
Press, 1997).
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Ogun öl a jobbján, és pusztít a jobbján.
Ogun öl a balján, és pusztít a balján.
Ogun hirtelen öl a házban, és hirtelen a mezőn.
Ogun megöli a gyereket a vassal, amivel játszik.
Ogun megöli a tolvajt és a lopott holmik birtokosát.
Ogun megöli a rabszolga urát, és a rabszolga elmenekül.
Ogun megöli a harminc iwafa (adós-rabszolga) urát,

kinek pénze, élete, vagyona szertefoszlik,
gyermekei szétszélednek.

Ogun a halál, aki a bozótba űzi a gyermekeket.
Ogun a tű, amely mindkét végével szúr.
Ogunnak van vize, de vérben fürdik
Ogun, ne támadj rám, csak téged szolgállak.
Ogun asszonya mint egy tim-tim (díszes bőrpárna),
nem szereti, ha két férfi fekszik rajta.
Ogunnak számtalan ruhája van, ruháit a koldusoknak adja.
Egyet az erdei szalonkának – az kékre festi.
Egyet a bozótkakukknak, az barnára festi.
Egyet a pásztorgémnek, az fehéren hagyja.
Ogun nem összezúzott yamgyökér.
Azt hiszed, hogy a kezedben gyúrhatod,
és falhatod, míg tele nincs a bendőd.
Ogun nem kukoricakása.
Azt hiszed, hogy a kezedben gyúrhatod,
és falhatod, míg tele nincs a bendőd.
Ogun nem olyan, akit a sapkádba dughatsz.
Azt hiszed, sapkádba dughatod, és elfuthatsz vele?
Ogun szétszórja ellenségeit.
Mikor a lepkék elérnek, hol a vadászó leopárd járkál,
Szerteröppennek.
Micsoda fény, ami Ogun arcán ragyog, ne nézz bele!
Ne engedd, hogy vörös szemedbe nézzek!
Ogun elefántot áldoz önmagáért.
Ő a vas ura, a harcosok főnöke,
Ogun a rablók mindenható ura.
Ogun fején a sapka csupa vér.
Ogun négyszáz asszonyt tart, ezernégyszáz gyermeket nemzett.
Ogun a tűz, amely végigsöpör az erdőn.
Ogun nevetése nem tréfadolog.
Ogun kétszáz kukacot nyel le, és nem okádja ki.
Ogun eszelős orisha, 780 év után is szüntelen faggat,
Tudok-e válaszolni vagy sem.
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Ogun, ne kérdezz tőlem semmit sem!
Az oroszlán sose hagyja, hogy kölykével játszanak.
Ogun sose engedi, hogy megbüntessék a fiait.
Ogun, ne taszíts el magadtól!
Talán az asszonynak, aki sző, az orsó nem kell?
Talán az asszonynak, aki fest, a kelme nem kell?
Talán a szemnek, amely lát, a látás nem kell?
Ogun, ne taszíts el magadtól!

Az ének tanulsága, hogy egyrészt még újabb oldalakat ismerhetünk meg az 
Ogunnak tulajdonított tettek, cselekmények, feladatok köréből (lásd különösen: a 
rablók mindenható ura), másrészt a költemény helyenként imaszerű, fohászkodó 
hangütése nyilvánvalóan utal arra, hogy amint egykor, napjainkban is több millió 
híve van Afrikában és a diaszporákban a vas (Soyinka által világszerte népszerű-
sített) joruba istenének.

Mindemellett a továbbiakban immár kizárólag a Nobel-díjas alkotó műveit 
(zömmel költeményeit) próbáljuk meg szembesíteni a bennük életre hívott Ogun 
mitológiai figurájával, azon igyekezve, hogy az irodalmi, művelődéstörténeti, folk-
lorisztikai, sőt vallástörténeti vonatkozásokat is feltárjuk. Indulásul két igen elrejte-
zett példát kell idehoznunk. Megvallom, csak a kritikai irodalmat tanulmányozva 
ébredtem rá arra, hogy az első kötetbe szerkesztett versek közül az első, a Hajnal 
című (Idanre and other Poems, 1967, bár vélhetően sokkal korábban keletkezett), ame-
lyet valamilyen ráérzés okán már korábban lefordítottam, máris a vas, a háború és 
annyi minden más joruba istenét állítja elénk igen poétikus színekben:

HAJNAL
(Dawn) 

Keresztültöri a földet
A tavasz-hajú görbületen, magában
Egy kalászfejek feletti pálmafán, odaszegzi
A kecses pálmalevelek őrségét, átszúrva
A szél hosszú hajzatát

Ő az, aki magával sodorja a rengeteg hímport

Vércseppeket a levegőben, odafent
Kukoricafejek elterülő sávját, odafent
Rücskös levél incselkedését a derekán, eltakarítja
A magányos betolakodót, szélesre szaggatja
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Az ég szemérmes rejtőzését
Ó, a hajnal rítusainak ünneplése
Cafatokká szakadt éjszaka és egy megfogadott
Isten, gabonamagokkal lángra gyúl.11

Még inkább csak a kritikai irodalom magyarázatainak a segítségével volt kihá-
mozható,12 hogy valójában a magyarul is olvasható Akéban érhető tetten Soyinka 
gyermekkori elköteleződése Ogunnal. Íme, az első pillanat, amikor a kötetben 
Ogun neve elhangzik (egy katonai konvoj és a falu féleszűnek tartott figurája kö-
zött támadt konfliktus okán Soyinka anyja, a Vad Keresztény vegyesboltjában):

Paa Adatan valóban harci táncot kezdett járni. Torkaszakadtából üvöltötte: 
Ogun hitila d’Aké
Eni la opa Bote.
Néhány katona továbbra is szemmel tartotta, míg a többiek minden ehetőt 

felvásároltak a boltban. Vad Keresztény legalább kétszeresére emelte az ára-
kat, de senki sem törődött vele…13

A lapalji magyarázat szerint a joruba idézetben: „Megjött a háború Akéba // 
Kardot döfök a Botéba” – valójában nem a háború szó, hanem helyette Ogun sze-
repel az eredetiben. A bote értelmezése ’idegen’ (lényegében Kongóból érkezett 
katonák, akiknek a nyelvét a helybeliek nem értették).

Donald Cosentino, a kaliforniai egyetem emeritus professzora (egykori Afri-
ka-konferenciáink egyikén járt valaha Magyarországon) figyelmeztet már több-
ször is érintett tanulmányában arra, hogy amikor a kötetben utóbb leírtak szerint 
az író nagyapja egy nagybácsi segítségével egy igen fájdalmas operációnak (meg-
próbáltatásnak) veti alá őt, lényegében Ogunt, Ogun védőerejét, azaz orisha medi-
cinát olt az unokába a többi verekedő fiú elleni védekezés jegyében: 

A szívem mélyén aggódtam Apáért. Nem tudtam, hogyan fogja megvédeni 
magát az Akéból érkező hittérítők támadásaitól… De Apa egyelőre közömbös-
nek tűnt Isten igéjével szemben. Mikor elmeséltem, hogy megtámadtak a da-
razsak, és éppen előtte figyelmeztettek, mit kell olyankor csinálnom, nem azt 
mondta, amit Vad Keresztény szokott mondani, „Isten útjai kifürkészhetetle-
nek”, hanem:

– Ogun megvédi az övéit.
Már előtte is hallottam ezt a nevet.
– Ogun a pogányok ördöge, megöli az embereket, és mindenki ellensége – 

jelentettem ki.
11 Wole Soyinka, „Dawn”, in Wole Soyinka, Selected Poems, 5 (London: Methuen, 2001), 5.
12 Lásd: Cosentino, „Repossesion…”.
13 Soyinka, Aké…, 169–170.
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– Ezt mondták neked – kérdezte.
– Igen. Miért, nem így van?
Apa megvakarta az állát, úgy méregetett. Aztán egy egészen váratlan kér-

dést tett fel.
– Előfordult, hogy megvertek téged a gyerekek?
– Néha – válaszoltam. – De általában nem mernek bántani, mert tudják, 

hogy az Igazgató fia vagyok.14

– Fölébredtél?
Bólintottam. – Menj, mosakodj meg, hagytam egy vödör vizet az udvaron.
Engedelmeskedtem. Ahogy elmentem a két árnyék mellett, észrevettem, 

hogy kettőjük között a földön egy agyagedény áll, mellette egy üveg pálmaolaj 
és néhány kis óntégely, tele sötét színű porokkal. Egy lapos tányérban néhány 
fémtárgy hevert, és valami, ami úgy nézett ki, mint egy kagylóhéj darabkája. 
Nem értettem, hogy mi készül…

Mire visszamentem, a székeket és zsámolyokat átrendezték.
– Gyere, és ülj ide – parancsolta Apa, és a pálmarönkre mutatott. Engedel-

meskedtem…
– Emlékszel, miről beszélgettünk tegnap?
– Igen – válaszoltam.
– Jól van. Nagyon figyelj. Ami most fog történni veled, fájdalommal jár, 

de…NÉZZ RÁM!
Elkaptam a tekintetem a vészjósló tálcáról, és égő szemébe néztem…
Hirtelen az idegen felé bólintott. Éreztem, hogy a jobb bokámra egy satu 

szorul, mely sarkamat leszorítja a földre… A kisfiú egy nedves vattadarabbal 
bedörzsölte a bokámat, a következő pillanatban egy idősebb férfi megragadta 
az egyik fémtárgyat, mely olyan volt, mint egy szike, belemártotta az agyage-
dénybe, majd éles fájdalom hasított a bokámba…

Lenéztem, és mint egy rémálomban láttam, hogy a penge mindig beleme-
rül a tálba, és előbukkan újra, egészen addig, míg nem tudtam már időben el-
különíteni a testembe hasító újabb és újabb fájdalmat… Az első sikoltás után 
néma maradtam, de a könnyeim megállíthatatlanul ömlöttek, miközben a fo-
gaimat csikorgattam, hogy ne kiabáljak…

Puha kötés került a bokámra. Mikor lenéztem, észrevettem egy vastag pó-
lyát a tálban. Ezzel az átnedvesített pólyával bugyolálták be a lábamat…

Mikor a tortúrának vége lett, nem akartam elhinni, milyen rövid idő alatt 
játszódott le az egész… Az idegen halkan beszélt a szoba sarkában. Apa bólin-
tott, és beleegyezően mondott valamit…

Odajött hozzám, és leült az üres székre.

14 Uo., 207–208.

Helikon_2020_4_Könyv.indb   553 2021. 01. 20.   11:27:16



ÍRÓK ÉS MŰVEK554

– Bátran viselkedtél. Mint egy igazi Akin. Most pedig figyelj rám. Bárki 
bármit fog mondani neked, BÁRKI, ha éppen az ellenkezőjét is… nyugodtan 
elárulhatod, hogy tőlem hallottad, amit most mondani fogok…

– Szóval, bárki ételt vagy italt akar adni neked, bátran fogadd el, hogy nincs 
a lelkedben bizonytalanság… Bárhová kerülsz is, ne menekülj el a harc elől. Az 
ellenségeid valószínűleg nagyobbak lesznek nálad, és először megvernek. Ha 
legközelebb találkozol velük, hívd ki őket újra. Ismét meg fognak verni. De 
biztos lehetsz benne, hogy harmadszorra vagy legyőzöd őket, vagy elszalad-
nak előled.15 

Még egy olyan verset kell itt felidéznünk, amelyikben ugyan Ogun neve nem 
hangzik el, azonban az a jeles alkotó egyik legfontosabb vallomása, általában, az 
eredeti kultúráját alkotó hagyományok szerepéről. Az O, Roots (Gyökerek) című 
költeményről van szó, amelyik a börtönversek (The Shuttle in the Crypt / Ingajárat 
vagy Fel-alá járkálás a Kriptában, 1972) élén található:

Gyökerek, gerincemen legyetek horgony 
A makacs orkán ellen támasszátok combom 

A szeleket hordozó messzeséget érjétek el a földi térben 
Az erőket végtelen szomjaimmal szemben

Felszíni patakjaid vakon végződnek, iszapba fulladnak
Lefolyásaid, posványai lettek emberi szitkoknak

A térképre rótt tavaknál megállnak a zarándoklábak
Balzsamot keresve. Megmerítik, szomjas csészéikre várnak

A korrupció buborékjait, a gonoszság iszapját
Idézzétek fel, a sírokat: könnyekkel borítva siratják 

Gyökerek, imádkozom hozzátok, vessék ki a patakok
E szennyes szivárgásokat, nehogy én, e bűnös salakot

A közös tűzhelyből szétszóródott hamuba végzetesen
Belehullt, bemocskolt közösségi földből, magamra vegyem,

Gyökerek! vezessetek el a sötétség árulásától 
Az elfogadás gödrétől a csalétkek cölöpkarójától

15 Uo., 215–220.
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Meglátni a csalásokat szülő kígyót, neki ne engedjetek,
A világfájdalom-mocsarakban tespedő szörnyeteget

Ne engedjétek, kérkedjetek izomkötegekkel, mesze
titkok között, sőt, ha meg is köt a felszín bűnös félelme

Töröljétek el a köpetzáport, a kapzsiságot ragadjátok nyakon
A zölden ébredő írótollak puzdráiból vakon.

Oh gyökerek, gerincemen legyetek horgony 
Csévéljétek gondolataimat kifeszített, sziklavarró orsón

Az új szeleket hordozó messzeséget érjétek el a földi térben 
Átható látású villásrúddal hasogassátok szét kincsestárait időtlen 

Öblítsétek ki a halál örök tócsájába beesett
poshadt órákat. Ébresszétek a fogságba esett lélegzetet

Forrásokból és égbolt fedte tavakból, vizet húzzatok 
Kézi palántázáshoz, a szérűskert céljaihoz, saját magatok.

Gyökerek, hatalmas tervem hálózata ti legyetek
Tartsátok magatokban a titkos megbízatást, mi tietek

Az alapkő építészetet mind gyógyításra megtettétek
Sivatagi jajkiáltások, sivatagi kínzatások ellen: pecsétek

Korok kérgén, teszt-próba gránit-kalap 
alkotta faltörő kosaitokon, óh, ki összetöri a gátakat

Harangok csengését sziklatölcsérekben, zúzzátok össze 
földhabarcsban, legyenek enyémek, mind közötte,

Az Idő füzérei, örök létezésetekbe szorítsátok
E belső talpakat vettem fel, nem tűrve az oktalanságot, 

A csapdába esés sötétben megbújó pillanata ellen
A délidőben elcsattanó mennydörgés ellen!

Mutassatok utat az alvilág felé, lábamat 
a magházhoz vigyétek, lássam benne a magvakat

A földi alkímia olvasztótégelyeihez, a kő és fém 
szülőhelyeihez húzzatok engem, azok ösvényén.
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Hangvillátok rezgései. Nyomjátok meg e tenyereket, 
csatlakozzanak a beszélgetéshez, ha megreked

Emlékekben, látványokban, a vakon elfutó sok képre,
a bor-dagály rohamokban örök bankettre visszanézve

Hagyjátok, hogy kezem az övékkel összefonódjék,
Világos és sötét életnedvét, a vörös húst és szellemszőrzetét

Sejtláncok, mint falevél és faág, faág és szikla
vénája, a gabonamag anyaméhben szemek titka

Hogy impulzusok szűrőjéhez szőjék a csontjaikat
A magkövek rejthetik csontvelővel telt bordáimat 

Az égből a világosság gyökereit fogadjátok be
Eltárolva figyelmezzetek visszatérő szemük fényeire

Hozzatok le a földre minden halálos impulzust, olykor
poharam visszhangozza a tüzes harmóniákat, és kortyol

Ég és föld házasságának ünnepein. Fűzzétek ereire
kezemet, a tavaszi rítusokra, a halottak zöld kezeire.

Óh, Gyökerek Gyökerek. Ha nem tudná, hogyan ellenálljon!
Ha szélbe süppedne, ha belefulladna a vadon 

Homoktengerébe, ha elhamvadna, mert elérkezik, 
Berobban az ínség, spiráljaitok majd kimentik

A zsilipek utolsó védelme alatt! Ha fut feléd,
A hajóorr megmutatja a hullámtörések vonzerejét

Szürke zuhanás a csend öbleibe, béke 
Régmúlt utazóké, gyors váltást hozó hágó átlépése.

Megtisztulva várnak arra, központok kiszáradását 
A kutató elérje, csúszásgátlók segítsék kapaszkodását

És a szív elengedheti a furcsa, feláramló lökéseket, jó sokat, 
Megígérve távolból, hogy megsemmisíti az örökös szomjúságokat.16

16 Wole Soyinka, „O, Roots”, in Soyinka, Selected Pems, 99–102, 99. 
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Ogunt a maga teljességében, persze Soyinka sajátos értelmezésében, az első 
gyűjteményes kötet (1967) címadó verse, az Idanre állítja elénk. Az író-költő-drá-
maszerző egy valóságos (vagy képzelt?) kirándulásra indul az isten lakhelyére, az 
Idanre hegyre, és eközben egy újjáalakított epikai-hőseposzi forma keretében fo-
galmazza meg az Ogun-mítosz Soyinka-féle változatát. Amint az (1965-ben szüle-
tett) Idanre, ugyanúgy a később elemzendő Ogun Abibimañ (1978) esetében T. S 
Eliot The Waste Land és Ezra Pound The Cantos című poémáit emlegetik párhu-
zamként a kritikusok, vagyis hogy bennük már nem igazán érvényesül az elmúlt 
évtizedekben oly gazdagon fényre került hagyományos afrikai hőseposzok hatá-
sa, különösen, hogy ezekben az epikus költeményekben nem érvényesül a krono-
lógiai előadásmód, nincs meg a szereplők szokásos konfliktushelyzetekkel terhelt 
rendszere, illetve a harmadik személyű és az első személyű (sokszor líraiba át-
csapó) előadásmód szabályosan kergetődzik egymással.

Mindemellett mindkét poéma Soyinka Ogun-élményét hitelesíti. 
Az Idanre hét részből áll (lásd az isten számmisztikáját). A költeményben kiraj-

zolódó elbeszélés menetét most nem vázoljuk fel, hanem elsősorban azokat a 
részleteket igyekszünk feltárni, amely a költő és az isten sajátságos lírai-epi-
kai-teológiai összekötődését jelzi.

A harmadik, a Zarándokút című részben, amelyben Atunda eredendő tette ve-
títődik elénk („az istenek saját rabszolgája // A bűntől szennyezetten”), jelentkezik 
a poémában először a „lírai én”, a bűnös Ogun alakját villantja fel, miközben a 
költő saját feladatára irányítja a figyelmet:

Követtem félénken őket, az istenek
Archívumai a nehéz ősi sorsokból jöttek fényre; Ogun
A korszak bűnbocsánatát akarta, a genezis szikláin
Az éjszaka hatalmas súlyt helyezett rám

És egy isten lába nyomán jártam
Kinek a térdére szikrák hullottak, hogy elégessék az éjszakát
Felsodorva önmagukban álló sziklákat a hegyre, fel
Az ő remetelakját a felhőbe veszett barlangok 
Sziklapajzsaiba, Száműzött Istenség!

Eközben, áttételesen, magát Ire várost hibáztatja a költő (az ötödik, A csata 
című fejezetben) azért, hogy Ogun tette, az oktalan vérengzés, bekövetkezett:

Istent vacsorázni hívni jámborság, valójában
Egy bölcs házigazda tartja a távolságot
A Szellem Valakitől, aki bőségesen vacsorázott. Mely halandó
Védjegyezhet valamely csodás nevű pecsenyéstálat
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Vagy ellátja őt megválasztva a falatokat 
Vaskesztyűk nélkül. Az emberi ünnep
Közömbös morzsa egy isten számára.

Ugyanebben a fejezetben ismét megnyilatkozik „a lírai én”. A költő ezúttal 
szinte azonosul az istennel, mégpedig még a véres tettet is magára véve:

A fény akkor költözött belém, amikor mint betolakodó
Megfigyeltem egy isten vesszőfutását (?); világosan tudtam,
Emberségem gyalázata vádolóvá növekedett
A fülemben, és elérkezett 
A végzetes megbélyegzés megértése

Az istennel való azonosulás folytatódik a következő (hatodik, Visszavonulás 
című) fejezetben:

Elég idő lesz lemondani az asztrális rendről
Minden egyben, a költő sokszínűségének fölényes 
megsemmisítése – óh, szavai hogyan feddik meg őt, aki feltárt
Egy illatot a csillagokból, belezuhant az elme mélységébe
Megszemlélve egy sivatagi kutat

Megmaradok a magam ismeretében, mint Idanre
Merész megkövülése az éjszakában, viseld névtelenségét
Az nem pusztulás. Mert ki fog az isten mellett 
Állni, aki örömmel fogadja az esőt, aki Idanrét ünnepli
Ismételgeti az Éjszaka karbunkulusát?

Ki, aki a különböző érzékszerveket, anyagokat összetartja
A gondolatokat, léteket és mozgásokat, ki, aki jár-kel
Bőszülten a Nirvánában – az Áthaladás egy kódja
És az Éjszaka – ki, aki émelyegve, mint porszemcse egynemű gélben 
Megérinti az élőket és a holtakat?

Poétikus képpel zárja első személyű megszólalását az utolsó, hetedik (Szüret 
című) fejezetben a költő (amelyik címében és tartalmában is a bűnös isten bűnbá-
natára utal, hiszen az véres tette után földet művel és mindig részese a betakarí-
tásnak):

Az éjszaka szabaddá tesz; elszenvedem az egeket, ahogy
Lehullanak felhajló ívek közepébe, millió
Őztehén óceánjába, szemek és lepkeszárnyak országútjára.
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Az éjszaka szabaddá tesz, magház-csöndeken lovagolok
Kísértetek nyomában

S még egy fontos mondat ebből a részből:

kiöblítette
Torkának napfelkeltét habzó borban; én behelyeztem a napot
Az ő réz kabaktök edényébe17

Ogun természetesen a színdarabokban is (Az erdő tánca 1963, The Road / Az út, 
1965, Kongi szürete, 1967 stb.) felbukkan. Most mégis egy tanulmányát (The Forth 
Stage, 1969) szeretnénk idézni, amelyből éppen a vasisten és a színdarabok kap-
csolatának értelmezésére kerül sor (ebből az idézetből kiderül, hogy hősünk még 
tanulmányaiban is néha versben fejezi ki mondanivalóját):

Ogunt, a maga részéről legjobb hellenisztikus értékeiben értelmezni, mint di-
onüszoszi totalitást. Apollói és prométheuszi erényeiben. És ez nem minden. En-
nek a terrorista hírnévnek a torz mítoszain túllépve a hagyományos költészet az 
árvák, a fedél nélküli hajléktalanok védelmezőjeként rögzíti őt, a szent eskü ször-
nyű őrzőjeként. Ogun egy transzcendentális, humánus, de mereven helyreállító 
igazságszolgáltatást képvisel. (Ellentétben Sangóval, aki elsősorban büntető, 
megtorló isten.) A kovács első művésze és technikusa, Nietzsche apollói szellemi-
ségéhez hasonlóan a képzelet, a fogalmak, az erkölcsi doktrína és az együttérzés 
erőteljes hatását idézi meg. Obatala az alkotás nyugalmas lényege: Ogun a kreatív 
vágy és ösztön, a kreativitás lényege.

Gazdagon megrakott otthona, mégis pálmalombok borítják.
Merészen előre tart, a letaposottak menedéke.
A rabszolgák mentéséért ránk robbantotta a háború elítélését
A vakok érdekében gyógynövények
erdejébe gázolt, a Jótevő Valaki
Ki védőgátként állt az ég holtainak utódai elé
Üdvözlet, Óh, magányos lény, aki vérfolyamokban úszik.
[…]

A joruba tragédia egyenesen a „któnikus [földalatti – B. Sz.] birodalomba” 
süllyed, a sötét világ akaratának és pszichéjének üstjébe, a halál és a változás 
átmeneti, ugyanakkor befejezetlen mátrixába. Ebbe az egyetemes méhbe zu-
hant bele, majd emelkedett ki Ogun, az első színész, aki a szakadékban szét-
porladt. Lelki újjáalakulása nem követeli meg az „aktualitások lemásolását” 
híveinek rituális újraalkotásában, mint Obatala teszi plasztikus ábrázolásban, 

17 Kiemelés tőlem. B. Sz. Az idézetek B. Sz. kéziratos fordításából.
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Obatala művészetében. Az Ogun Misztériumok színészei a kommunikációs 
kórus, amely kollektívájukon belül tartalmazza az átmeneti szakadék lénye-
gét. De csak lényegként, megtartva, visszatartva és misztikusan kifejezve. 
A szakadék misztikus megidézésein belül a főszereplő színész (és minden is-
ten által elfojtott kórus egyén) ellenáll, mint előtte Ogun, a teljes megsemmisü-
lés felé vezető utolsó lépésnek. Csak ettől halad előre a tragikus szertartások 
örök szereplője, először az isten ellenállhatatlan szócsöveként, megfogalmaz-
va az átmeneti szakadékot szimbolizáló látomásokat, tolmácsolva a rettegő 
hatalmat, amelynek lényege, hogy elmerül benne, mint a kórus akaratának 
ügynöke.18

A másik epikus poéma, az Ogun Abibimañ (1978) némileg összetettebb mű, hi-
szen ezúttal Ogun és a költő kapcsolata kibővül az államalapító Shaka zulu törzsi 
uralkodó alakjával, mégpedig mint az adott pillanatban zajló és az apartheid fel-
számolásért zajló dél-afrikai társadalmi harc emblematikus hőse bukkan fel, és 
lényegül át mint az elkerülhetetlen küzdelem jelképe a 19. század elejéről Samora 
Machel egykori bejelentése nyomán (Mozambik egykori elnöke szabaddá teszi az 
utat a szabadságharcosok részére a mozambiki-dél-afrikai határon). A költemény 
értelmezések sorát kívánná meg, hiszen amint Soyinka minden költői műve, ez is 
olyan metaforák halmozását mutatja, amely nehézzé teszi a szöveg követését. 

Mindemellett ezúttal is az immár hármassá bővült figurális kör kapcsolatát 
(összeforrását?) próbáljuk nyomon követni (magyarázatul csak annyit, az Abibi-
mañ kifejezés vélhetően egy ghánai szóból származik, és Soyinka kelléktárában a 
’fekete föld, fekete nép’ jelentést hordozza). Következő idézetünkből egyértelmű-
en kiviláglik a három szereplő, a költő, a történelmi ember és az isten (sőt, az 
Idanre-hegy) egybekötődése:

Noliwe álmai elveszvén, én, Shaka, rettegek, 
Hogy a viharban elvesznek az elefántbikák
A hang, amely szétzuhan őrületes pánikjukban,
És remegő térdükre löki le őket.
Trombiták zengtek a tiszteletére, én, Shaka,
Elsüllyedve az Ő fátyol-finom emlékeibe,
neve az volt: Breeze-az-lehűti-Bayete-vérét.

Úgy éreztem, a homok eső mint idegvezeték végződik
Szőrtelen fejemen, és ismertem e léptet
az erdős sziklahegyekből, a Idanre-i szakadozott ködökből
A kemencék szíve, a lüktető érc,
18 Wole Soyinka, „The Fourth Stage: through the misteries of Ogun to the origines of Yoruba 

tragedy”, in Wole Soyinka, Myth, Literature, and the African World, 140–160 (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1976), 141–142.
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Az üllők csapása, félelmetes átmeneti rítusok
Szüret szezonon belül és kívül, remete láb
Illatosítva a földön és valamennyi Abibimañ trágyájában –
A rettegés oly formája, amelynek csendje keretezi a félelmetes
eredetű cselekedetet – Úgy érzem, és tudom, a te lépted 
Mint az enyém. 

Shaka nevében szólal meg a következő részlet, de benne a költő lírai énje, és az 
akarat, illetve a feladat szó kapcsán a mögöttesben Ogun is ott rejtezik:

A termesz nem illik össze 
a fekete katona hangyával, mégis termeszek rontották le 
kraaljaink házainak őrhelyeit, még akkor is, 
amikor üdvözöltük az idegent. Az én feladatom!
Az én feladatom! Oh, az akaratnak messze túl kell lépnie
Kardokon és inakon, emberi stresszen és hűségeken.
Az én feladatom! Az én elragadtatásom! Aztán a képzelgések, 
sáskák pora szórta tele az éjszakákat
Egy látomás zuhogott végig a véráramokban…

És a három alak egybeolvadása szinte teljessé válik:

Ha az ember nem tudja, melyik isten meri állítani, hogy tökéletes?
Azok az istenek, akik bűntudatot éreznek, követelik az ember 
megbocsátását – egy alapító király nem merészel többet.

a költőnek most nyelve van 
az ünnepléshez, ha a táncosok 
az ágak fölé szárnyalnak és furcsa dallammal 
útnak indítanak egy nyugodt világot

A mi dalaink a végtelen kétségbeesés
elmúlását visszhangozzák, az akaratunkban született áldozatok végét, nem 
pedig a gyengeséget magasztaljuk.
Mi a mi évezredes fáink oly készséges ártatlanságának
a végét ünnepeljük. 

Emlékezz,
amikor, biztonságban elhatárolódva, a jámbor bírálat
trónusán ülve a próféta hangja vesz birtokba téged
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Most, mielőtt a szomorú terek újratermik a veszteséget
Mielőtt a pajzsok összetörnének, hogy 
Kivédjék a törést, most valóban szükség van
Énekre és lírára, és ünnepi ivótökökre,
Italáldozatokra, fohászkodásra az Akarat
Átigazolásához!
Ogun felemelkedőben – most ünnepeljünk együtt!19

Eddigi idézeteinkből, elemzéseinkből, úgy tűnik, világosan nyomon követhe-
tő az, hogy az Okpewhótól, Jeyifótól vagy akár Kármán Mariannától vett idéze-
teknek némileg ellentmondva Ogun jóval többet jelent Soyinkának, mint kedvenc 
istent vagy múzsát. 

Soyinka számára Ogun tehát ennél sokkal több. Először is gyermekkori él-
mény. Továbbá tudatos választás, hiszen politikai aktivistaként az Afrikáért, 
Nigériáért folytatott küzdelemben a vasisten számára erőforrás. Mégpedig mint a 
teremtő erő, az utat törő, útra vezető istenség, ki ezáltal a felfedező archetípusává 
is válik. Olyan metaforikus jelenség, amelyben az isteni képességekhez emberi 
tulajdonságok is kapcsolódnak. S nem utolsó sorban sarkalatos pontja Soyinka 
világ-humanisztikus életcéljainak, amelynek lényege a békés és harmonikus vi-
lágrend megteremtése, és amelyet a vallást, isten létét igénylők számára az agresz-
szivitásmentes Orisa-nla kultusszal akar kiteljesíteni, annak pedig lényeges kiszö-
gellése a teremtést, alkotást és költészetet jelképező Ogun.

A prófétaság, a Vatesz-költő jelensége az ókortól kezdve kísérti az emberisé-
get. A kifejezés latin értelmezése szerint nemcsak prófétát, hanem bárdot, énekest 
(költőt) is jelent. Lényegében az istenek szócsöveiről van szó, akik a kinyilatkoz-
tatásokat közvetítik, de akik alkalomadtán hírül adják a jövendő eseményeit is. 
Az Apolló jegyében működő híres ógörög jósdáktól a nagy latin szerzőkön és 
költőkön (Vergilius, Horatius, Ovidius, illetve Cicero vagy Seneca), a Biblián, Pál 
apostol levelein és Dante Isteni színjátékán, Jeanne d’Arcon vagy Victor Hugón, a 
nagy német romantikusokon (Goethe, Heine, Hölderlin), William Blake-en, Pe-
tőfin vagy Babitson át akár Adyig vezet a hosszú sor, akinek váteszi mivoltáról 
néhány éve a hazai református teológia egyik legnagyobb alakja, Hegedűs Loránt 
négy kötetes, több ezer oldalnyi vallomásaiban tett hitet. (Csak zárójelben említ-
jük, hogy Soyinka nemzettársa és barátja, az ugyancsak Nobel-díjra érdemes, 
azonban nem joruba, hanem ibo író, költő és esszéista, Chinua Achebe egy költe-
ményében ugyanakkor éppen ironizál a világmegváltó ötletekkel előálló fanati-
kusok felett.20)

Soyinkáról egy egyelőre hozzáférhetetlen cikk címe nyújt nagy súlyú üzenetet 
számunkra: Soyinka, Ogun evangelistája. Minderről, vagyis költő-hősünk prófétai 

19 B. Sz. kéziratos fordításából, előkészületben a Tiszatájban.
20 Lásd: Chinua Achebe, „Kinevettük őt”, ford. és komm. Biernaczky Szilárd, Philologia Africana 

Hungarica (2020): 320–321.
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elhivatottságáról azonban rendelkezésünkre áll egy kitűnő és immár a teológiába 
átvezető elemzés (2015) L. Joseph Celucien tollából, aki a teokratikus (istenhívő) 
gondolkodásúnak ítélt, a világvallások agresszivitását, a vallási imperializmust 
elítélő Soyinka írásos üzeneteit számba véve a következőket írja:

Soyinka azt igyekszik elhitetni velünk, hogy általában a vallás az emberi 
szenvedés és erőszak forrása az emberiség történetében. Másrészt bemutatja a 
joruba vallási hagyományt mint lehetséges megoldást az emberi nehézségekre 
és a modern világ vallási toleranciájának problémájára.21

Majd idézi Soyinka egy tanulmányának fontos gondolatát a joruba mitológia 
és istenhit toleráns természetéről, amelyre még Celucian írásának olvasása előtt 
magunk is rátévedtünk.

A fanatizmus és a közösség közül az Orisa a közösséget választja. Az Orisa 
egy közösség. A közösség az emberi társadalom alapvető egysége, közös ne-
vezője és ragasztója – ez az Orisa tanulsága. A közösség szabályozásának és 
megőrzésének stratégiáiban pedig az Orisa átengedte a választás jogát az em-
beriségnek és intelligenciája adta következtetéseinek – elfogadva az intuíciók 
és értelmezések szerepét, de még a legfelvilágosodottabb papságnak sem alá-
vetve. A hit kollektív megnyilvánulása, az akart vagy akaratlan fanatizmus 
táptalaja – egyház, mecset, templom vagy kegyhely – maga a tagság, amely-
nek korlátozása vagy a kizárás bizonyítás útján történik, ellentétben a világi 
renddel, olyan közösség, amely értelemszerűen átfogja az egészet – ez, amit 
az Ifá támogat, és ami meghatározza meggyőződésének univerzumát. A val-
lás vagy a hit gyakorlása nem szolgálhat az emberi együttélés közös alapja-
ként, kivéve természetesen a kényszer elvének elfogadását mint annak alap-
elvét, és ennek következményeit – képmutatását –, egy külsődleges konfor-
mizmust, amelyet a félelem diktál, a kedvezettség vágya vagy valóban a fizi-
kai túlélés igénye által. Végül a végtermék konfliktus és a kultúrák pusztulá-
sa. Ezt értsék meg azoknak a teokráciáknak a bajnokai, ahol a vallás és az 
ideológia találkozik, és befogadják egymást. Az Orisa figyelmezteti őket: nem 
fogják a világot még egyszer a tűzvész szélére sodorni. Az Orisa lényege a 
zsarnokság, a fanatizmus és a diktatúra ellentéte – ennél a tiszteletben tartás-
nál, az alkalmazkodásnak eme szelleménél milyen nagyobb ajándékot köve-
telhet az emberiség a szellem világától?

Így az igazi közösség békéje és biztonsága, valamint a nyugalom térsége 
után kutatók számára, amely lehetővé teszik az igazság utáni törekvést, kö-
nyörögve Orisához megértésért örök hittérítésük megsértésének eme vétségé-

21 L. Joseph Celucien, „The Arrogance of Faith and Religious Imperialism: Soyinka’s Radical 
Theistic Humanism and Generous Tolerance”, Journal of Pan African Studies 8, no. 5. (2015): 19–63, 34.
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ért, ismételten azt az egyszerű utat szorgalmazzuk, amely a Joruba [kultúra és 
vallásosság – B. Sz.] talajáról az afrikai szárazföldön át a szomszédos nemzete-
kig, az ellenséges óceánokon át az amerikaiak világának széléig vezetett már el 
– Menj el az Orisához, tanulj az Orisától és légy bölcs.22

Mellesleg Soyinka legfigyelemreméltóbb vallási üzenete az, amelyikben lénye-
gében az egyetemes ökumenizmus területére lép be (említettük: Atunda az, aki a 
szelíd és jóságos Obatalát egy sziklatömbbel széttörve megteremti a joruba isten-
ségek sokaságát, viszont Ifá a joruba delphoi jósda, vagyis a próféciák, jövendölé-
sek forrása): 

Üdvözlet Szent Atunda, Első forradalmár
Nagy tekintélyromboló a genezis során – és a többi sorrendben
Zeusz, Ozirisz, Jahve, Krisztus háromlevelű
Egyességben a teremtéssel, és Orunmila, Ifá bölcsességével
Jóslást sugárzó szemek, sokalakúak23

Bibliográfia

Adu-Gyamfi, Yaw. „Orality in Writing: Its Cultural and Political Significance in 
Wole Soyinka’s Ogun Abibiman”. Research in African Literatures 33, no. 3. (2002): 
104–124.

Africa’s Ogun: Old World and New, edited by Sandra T. Barnes. Bloomington–In-
dianapolis: Indiana University Press, 1997.

Anyang-Agbor, Sarah. „The heroic tradition and narrative structure in Wole Soy-
inka’s Ogun Abibiman”. Lagos Papers in English Studies 2 (2007): 132–147.

 „Wole Soyinka: Ogun Abibimañ” [epikus poéma]. Fordította és kommentárokkal 
ellátta Biernaczky Szilárd. Tiszatáj [megjelenés alatt].

Achebe, Chinua. „Kinevettük őt”. Fordította és kommentárokkal ellátta Biernacz-
ky Szilárd. Philologia Africana Hungarica (2020): 320–321.

Celucien, L. Joseph. „The Arrogance of Faith and Religious Imperialism: Soyin-
ka’s Radical Theistic Humanism and Generous Tolerance”. Journal of Pan Afri-
can Studies 8, no. 5. (2015): 19–63.

Cosentino, Donald. „Repossesion: Ogun in Folklore and Literature”. In Africa’s 
Ogun: Old World and New, edited by Sandra T. Barnes, 290–314. Bloomington–
Indianapolis: Indiana University Press, 1997.

Gergely Ágnes. „A szelíd Soyinka” [bevezetés Wole Soyinka Aké: A gyermekkor 
évei című regényéből közölt részletekhez]. Nagyvilág 27 (1982): 1632–1633.

22 Wole Soyinka, „Spirituality of a Continent”, in Wole Soyinka, Of Africa [oldalszámok nélkül] 
(New Haven: Yale University Press, 2012). 

23 Wole Soyinka, Idanre [VI. Visszavonulás, B. Sz. kéziratos fordításából].

Helikon_2020_4_Könyv.indb   564 2021. 01. 20.   11:27:16



BIERNACZKY SZILÁRD / WOLE SOYINKA MINT OGUN ISTEN PRÓFÉTÁJA? 565

Göncz Árpád. „Utószó”. In Wole Soyinka. A fékevesztettség évada. Fordította 
Szentmihályi Szabó Péter. 417–425. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1980.

Göncz Árpád. „Utószó”. In Wole Soyinka. Aké: A gyermekkor évei. Fordította Ga-
raczi László, 341–344. Modern könyvtár. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1987.

Jeyifo, Biodun. Wole Soyinka. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
Kármán Marianna. „A nigériai joruba drámák sajátosságai”. Nagyvilág 54 (2009): 

477–489. (Lásd még: AHU MATT, 2014, 1–18. No. 000.000.938, http://afrikatu-
dastar.hu.)

Kármán Marianna. Tradíció – rituálé – emlékezet: A joruba népi hagyományok jelentke-
zése Wole Ṣoyinka életművében avagy Ògún, az egúngun és a sàarà találkozása az 
íróasztalon [PhD-disszertáció]. Piliscsaba: Pázmány Péter Tudományegyetem 
Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2011. (Lásd még: AHU MATT, 2018, 1–201, 
No. 000.002.729, http://afrikatudastar.hu.)

Maduagwu, Chimdi. „The mythic imagination and literary creativity of William 
Blake and Wole Soyinka”. Uluslararası Sosyal Ara_tırmalar Dergisi, The Journal of 
International Social Research 17, no. 4. (2011): 99–109.

Maduakor, Obi. „Soyinka’s Animystic PoeticsAuthor(s)”. African Studies Review 
25, no. 1. (1982): 37–48.

Migliavacca, Adriano Moraes. „Myths and symbols in Wolfe Soyinka’s Idanre”. 
Cadernos do IL, Porto Alegre, no. 54. (2017): 248–263.

Ogunba, Oyin. „Soyinka as an Evangelist of Ogun”. Gege: Ogun Studies in English 
5, no. 1. (2005): 1–18.

„Ogun dicsérete”. Fordította Keszthelyi Tibor. Nagyvilág, 12. sz. (1963): 1142–
1144, 1143.

Okpewho, Isidore. African Oral Literature: Backgrounds, Character, and Continuity. 
Bloomington: Indiana University Press, 1992.

„Oriki Oggun”. Fordította Simor András. In Néger kiáltás: Fekete-Afrika: Irodalmi és 
politikai antológia, szerkesztette Simor András, 9–11. Budapest: Kozmosz Ki-
adó, 1972.

Soyinka, Wole. „The Fourth Stage: through the misteries of Ogun to the origines 
of Yoruba tragedy”. In Wole Soyinka, Myth, Literature, and the African World, 
140–160. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.

Soyinka, Wole. A fékevesztettség évada. Fordította Szentmihályi Szabó Péter. Utó-
szó Göncz Árpád. Budapest: Magvető Kiadó, 1980.

Soyinka, Wole. Aké: A gyermekkor évei. Fordította Garaczi László. Utószó Göncz 
Árpád. Modern könyvtár. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1987.

Soyinka, Wole. Dawn / Hajnal, O Roots / Gyökerek, Idanre. Fordította és kommentá-
rokkal ellátta Biernaczky Szilárd [kézirat].

Soyinka, Wole. Drámák. Fordította Tandori Dezső, Gspann Veronika, Göncz Ár-
pád, Osztovits Levente, Garai Gábor és Mihályi Gábor. Budapest: Európa 
Könyvkiadó, 1978.

Helikon_2020_4_Könyv.indb   565 2021. 01. 20.   11:27:16



ÍRÓK ÉS MŰVEK566

Soyinka, Wole. „Idanre”. Fordította és kommentárokkal ellátta Biernaczky Szi-
lárd. Tiszatáj [előkészületben].

Soyinka, Wole. Ìsarà: A Voyage around „Essay”. London: Methuen, 1990.
Soyinka, Wole. Of Africa. New Haven: Yale University Press, 2012.
Soyinka, Wole. Ogun Abibimañ. London–Ibadan: Rex Collings, 1976.
Soyinka, Wole. Samarkand and Other Markets I Have Known [poems]. London: Met-

huen, 2002.
Soyinka, Wole. Selected Poems [Idanre, A shuttle in the Crypt, Mandela’s Earth]. Lon-

don: Methuen, 2001.
Soyinka, Wole. The Interpreters. London: André Deutsch, 1965.
Soyinka, Wole. The Season of Anomy. London: Rex Collins, 1973.

Helikon_2020_4_Könyv.indb   566 2021. 01. 20.   11:27:16


