
Tasnádi Edit 

Török tükörben 
(József Attila török fordítója, Kemal Özer) 

A török irodalom barátai tavasszal köszöntötték Kemal Özeit 60. születésnapja 

alkalmából. A költő, szerkesztő, műfordító annak idején tanulmányait félbehagyta 

az isztambuli egyetem bölcsészkarán, 1960-tól a legnívósabb török újság, a 

Cumhuriyet munkatársa, majd sokáig a legrangosabb török irodalmi folyóirat, a 

Varlik főszerkesztője. 1952-től jelennek meg versei, közben néhány évig 

novellákkal is kísérletezik. Egyike az "a" c. folyóirat megalapítóinak, 1965 és 1967 

között §iir Sanati címmel költészeti folyóiratot jelentetett meg. Néhány éve 

Yordam névvel egyszemélyes kiadót alapított. 

Az Ikinci Yeni (második új) nevű költőnemzedék egyik legjelesebb tagja. 

Költészete eleinte mintha távoli hangok hívását követné, a hetvenes évektől 

azonban a társadalmi mozgások felé fordul, utóbb újra elvontabb hangokat üt meg. 

E lexikális bevezető után tegyük személyesebbé vonásait egy régi interjú 

segítségével: 

"A török költő újságíró, műfordító a legrégebbi és legrangosabb irodalmi lap, a 
Varlik főszerkesztője. A PEN Club vendégeként tartózkodott Budapesten. 

- 1982-ben már járt nálunk, ennek az utazásnak az emlékeit Budapesti 
tanúságok c. versciklusa őrzi. Keresvén c. versében (melyet a Kerepesi úti 
temetőbéli bolyongása ihletett: József Attila síiját kereste) a találkozás eleven 
élményéről ír. Ez az élmény késztette József Attila fordítására? 

- A nélkülözés és meg nem értés között elmúló élete, betegsége és halála, vagyis 
tragikus élete legalább olyan hatást tett rám, mint csodálatos költészete. Végtelenül 
érzékenynek, rendkívül átfogónak, korokon, ország- és nyelvi határokon átívelőnek 
érzem. Már összeállt egy kötetre való versfordítás, amikor megállapodtam egy 
kiadóval. Egy nemrégiben indult sorozatban fog megjelenni, még 1986-ban, Walt 
Whitman és Jevgenyij Jevtusenko után József Attila, a versek előtt a Curriculum 
v/toevel, az életrajz fontosabb évszámaival és fényképekkel. Nagy öröm, hogy 
Fodor András elvállalta a mi olvasóinkat eligazító bevezető tanulmány megírását. 
Biztos vagyok abban, hogy a török olvasó, azon túl, hogy századunk egyik 
költőóriásával találkozik, s esztétikai élményben részesül, e verseket olvasván a 
maga világát is másképpen fogja látni. 
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- Mind a mai napig Petőfi az egyetlen magyar költő, akinek kötete van 
Törökországban. Hol, s hogyan találkozott József Attilával, ismerik-e, ismerhetik-e 
a török olvasók a magyar költészetet? 

- Amióta az eszemet tudom, versolvasó vagyok, s mint szerkesztőnek is 
rengeteg vers ment át a kezemen. így elmondhatom, hogy azzal, ami az elmúlt 30-
35 év alatt folyóiratok, újságok, antológiák hasábjain megjelent, én legalábbis 
találkoztam. Körülbelül tíz esztendeje a Militan c. folyóiratnak volt egy József 
Attila különszáma, Szabolcsi Miklós értékes tanulmányával. Illyés Gyula nevét 
például Párizsban járt barátom lelkes beszámolója nyomán jegyeztem meg. A 
magyar költészettel, igencsak hézagos ismeretek birtokában, mégis nagy 
határozottsággal lelki rokonságot érzek. Épp ezért engedtem egy másik kiadó 
unszolásának, s most egy 20. századi magyar költői antológia munkálataiba 
fogunk." 

(Tasnádi Edit, Élet és Irodalom, 1986,1. 24.) 

Kemal Ózer az utóbbi években megkezdte folyóiratokban megjelent 

írásainak kötetbe rendezését, így most az olvasó egy csokorban veheti kézbe 

például utazásainak élményeit megelevenítő írásait. Ebben a kötetben két írás őrzi 

magyarországi útjainak benyomásait, sőt az egyik címe lett a kötet címe is: 

Testvért az ellenségből (Úti jegyzetek. Yordam Kiadó, 1994) 

1. Budapesti tanúságok 

A Baross utca: Budapest egyik patinás utcája. A második világháborúban és 
1956-ban ágyukkal lőtték. Szemtől szemben, házról házra harcoltak benne a 
katonák. Most meglehetősen csöndes. Kék buszok járnak benne. 

Egy ház a Baross utcában: A kapun egy szögletes udvarba lépünk. Mind a négy 
oldalon ablakok keretezik. Ablakok, ablakok. Két lépcsőház egymással szemben. 
Az emeletekre menet széles lépcsőfordulókon lehet megpihenni. Fönt egy újabb 
négyszög: borongós őszi ég. Talán a kapubejárat alatt sorakozó kukák és 
postaládák teszik, mintha mindezt ismernéd már egy filmből... 

Tasnádiék a legfölső emeleten laknak. Ajtajuk zárját jókora kulcs nyitja. 
Belépve a hűvös előszobába minden ismerős: ezek a magas mennyezetek, ez az 
aranyozott keretes tükör, az üveges ajtó, a középen álló asztal, a díványok és ez a 
félhomály mintha azt sugallná, hogy az idő megállt. S mintha nem is egy filmből, 
a gyerekkorodból volna ismerős. Azokból a régmúlt napokból, amelyekben egyre 
fogyatkozó számú idős rokonaid éltek. 
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Az a kicsiny szoba, ahol aludtam, modern gépekkel fölszerelt, kőpadlós 
konyhából nyílik. Csipkefüggönyös ablaka az udvarra és a szemközü ablakokra 
néz. Ha az ember becsukja maga mögött az ajtót, kívül marad a mai világ, s 
megmozdulnak a falakban rejtőző árnyak. A cselédek kérges ujjai. A gázlámpákkal 
világított utcák. Vaskályhák, áttetsző ajtajuk mögött táncot járnak a lángok. 

Tasnádiék: Edit, a fcije, András, két fia és az édesanyja. Mintha távoli rokon 
lennék, akinek létére csak évek múltán, felbukkanásakor derül fény. Asztalukra 
még egy tányért tesznek valaki számára, akire évek óta nem is gondoltak, s ha 
elmegy, talán majd emlegetik a nevét, egy-egy szavát. 

Editről két képem van. Az egyik akkor kezdődött formálódni, amikor az első 
levelét megkaptam. A kézírása, az, ahogy csodálkozott, amiért egy ismeretlentől 
segítséget kapott: egy igen elfoglalt kortárs. Megismerkedésünk után persze újabb 
vonások: az arc és a hang. A második kép már a valóságos: Egy hasznos és 
tevékeny értelmiségi, aki tudja a munkája értékét, mégis minden felhajtás nélkül 
teszi a dolgát. 

Basar Sabuncutól a Megtiszteltetés c. színdarabot, Ümit Kaftancioglutól a 
Testvérviszályt, Fakir Baykurt Tarkatollú c. meseregényét, Yasar Kemal 
Ördögszekerek útján c. regényét fordította magyarra. A közeljövőben jelenik meg 
egy Bekir Yildiz novellaválogatása. Eközben ő íija a Világirodalmi Lexikon 
számára a török vonatkozású szócikkeket. 

Azért iratkozott be a bölcsészkarra, hogy magyar nyelvészetet és irodalmat 
tanuljon. Minthogy két szak volt kötelező, a rokon finnt szerette volna választani, 
dc mert nem volt külön finn szak, mondván, hogy a török is rokon, a törököt 
választotta. Híres turkológusok, Németh, Fekete, Ligeti, Kakuk voltak a tanárai. 

Egy utazás: Olyan, amelynek során azt mondja az ember: Hát itt vagyok. 
Budapesten, amelyet mindenki olyan szépnek talált. Bárkivel beszéltem is róla, azt 
mondta: Budapest az más! Meg ezt: Bár mehetnék én is! És most itt vagyok. 

Pesten sétálok. Az utcák egyenesek. Egy kilométer hosszúságú sugárút, s látjuk 
a végén a híres teret. A Hősök tere kapocs múlt és jelen között, utak és emberi 
szívek találkozási pontja. 

Amikor odaérünk, megelevenednek a múlt lapjai. Középen egy magas oszlop, 
körülötte az Ázsiából útnak induló s a mai hazába érkező hét magyar törzs vezérei. 
Lovon, sisakosan, lándzsásan. Mögöttük két félkör. A magyar történelem 
kiemelkedő alakjai sorakoznak ott. Bár mind hősök, nem néznek fölülről az utca 
emberére, nem akarnak megközelíthetetlennek látszani. A közelre jövő fölemeli 
homlokát, aki pedig messziről nézi őket, válla magasságában látja vállukat. 
A tér két oldalán két oszlopos, lépcsős szentély: múzeumok a múlt és a jelen 

alkotóinak bemutatására. De ami számomra még érdekesebb: valamivel távolabb 
egy szabadtéri múzeum. Egy vizesárok fölé eresztett függőhídon s egy középkori 
kastély boltíves kapuján lépünk be a tágas udvarra. Különböző korok stílusát 
tükröző épületek együttese. 

262 



Egy szobor: Fölkelti a figyelmemet. Enyhén hátradűlő kámzsás alak, arca rejtve 
marad a széles csuklya mögött. Lábánál felirat: Anonymus. Ki ez? - kérdezem. Ő 
írta a magyarokról az első történelmi munkát, latin nyelven a 13. században. Nem 
tudni biztosan ki volt, önmagát csak egy P betűvel jelezte. Évszázadok múltán 
szobrot állítottak neki. Sok-sok névtelenül munkálkodóra kell gondolnom, s egy 
születő vers rezgései fútnak át rajtam: 

Anonymus 

Egy férfi ül 
a Liget bokrai közt 
Egy férfi kőből 
hallgat s az arcát eltakarja 
magába méllyedő tekintetében 
ködös messzeség 
fejfedője ráncai 
tengeröböl-hullámok 

Egy P betű - ezt közölte csak magáról 
s nevétől a fényt évszázadokra megtagadta 
a fényt amit ő lobbantott 
s mely a történelem szakadékaiban 
találkozik egy másik fényforrással 
és nem lesz hiába 
sem ma sem holnap 
a névtelenek önfeláldozása 

A Kerepesi úti temető: Még ha olyan is, mint egy park, nem gondoltam, hogy 
olyan gyorsan odaérünk. Tudtam, hogy olyan országban vagyok, amely híres 
turkológusokat nevelt, s azt is, hogy Vámbéiy kezdte meg a turkológiai 
kutatásokat. De miképp gondolhattam volna arra, hogy születése 150. évfordulóján 
Budapesten leszek, s a sírjánál fogok tisztelegni? Mint régi turkológus hallgató, 
akit ideküldtek Törökországból erre az alkalomra. 

József Attila: Amikor először olvastam egy csokorra való versét, mintha szikra 
gyulladt volna bennem. Szikra, amely az olvasó húsába hatol, s amely úgy érinü az 
ember homlokát, mint egy égető lehelet. Míg a sírját kerestük, újra csak rendhagyó 
sorsán töprengtem. Akárkit kérdeztünk, más irányba küldött. Sírjáról sohasem 
hiányzik a virág. 

Ha már temetőről van szó: Még valakiről kell szólnom. A budai várban találok 
rá, egy út mentén. Tisztelettel teli gonddal rendezett környék, Abdurrahman 
Arnavut Abdi pasa, az utolsó budai basa sírja. A magyaroknak nemcsak az 
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évszázadokkal korábbi, hanem a mai megközelítését is kifejezi. A sírkövön két 
nyelven ugyanaz a mondat: Hős ellenség volt. 

Beney Zsuzsánál: Négy hónappal ezelőtt ismerkedtünk meg Rotterdamban. 
Egyike volt a világ minden tájáról összesereglett többtucatnyi költőnek. Öltözéke, 
viselkedése nem árulkodott költőről. Barna mosolygás futott át időnként az arcán. 
Haját kontyba fogta össze, hangja egy rejtőzködő emberé, mégis érzelmekkel teli. 
Jókora táskával, lapos sarkú cipőben járt, ez a szakmája velejárója, gondoltam, 
mikor megtudtam, hogy orvos. Azonnal el tudtam képzelni fehér köpenyben. 
Mértéktartó és kiegyensúlyozott volt, de amikor a versfesztivál végén elérkezett a 
búcsúzás órája, feltűnt, hogy csak az ő szemét láttam elpárásodni. 

Amikor meghallja, hogy Budapesten vagyok, meghív vacsorára. Edittel 
megyünk. Napjaink jeles költője, Fodor András is meg van hívva. Mielőtt 
megérkezik, a barackpálinkával ismerkedem. Beney Zsuzsa Nazim Hikmctről 
kérdez. Hozott-e újat a török irodalomba? Mi a mai olvasó véleménye róla? Lehet-e 
újat hozni egy olyan nagy múltú költészetbe, mint a török? Közben megérkezik 
Fodor. Ötvenes éveiben jár, kerek arcú, nevetős, kissé ferde metszésű szemű 
ember. Az első kérdése az, hogy milyennek találom a magyar nyelvet. 
Bársonypuhaságú és áradó, mondom. 

A kérdések egymást követik. Mi volt a titka az oszmán hódításnak? Hogyan 
viszonyulnak a törökök a saját történelmükhöz? Tanítanak-e valamit 
Magyarországról az iskoláinkban? A török írók helyzete, folyóirataink, kiadóink 
iránt érdeklődnek. Beszélek a Yazkóról, a Varlikról és a többi folyóiratról. 

Eközben a kortárs magyar költészetről tájékozódom. A mértékes, rímes 
klasszikus formájú magyar vers annyira tökéletesedett, hogy lehetetlenné vált új 
dolgot csinálni. így a szabad vers egyre nagyobb teret hódított. Aztán ezen a téren 
is annyira előre jutottak, hogy nem lehet elválasztani, hogy mi a vers és mi nem. 
Most újra visszatérnek a mértékes, rímes formákhoz. A realizmussal kapcsolatban 
azt hangsúlyozzák, hogy a mai összetett világunkban semmit se lehet fekete-
-fehérre leegyszerűsíteni. 

Juhász Péterrel Bulgáriában találkoztunk egyszer, és eljött Isztambulba is. 
Kitűnő kutató-író. Vele egy ebéden találkozunk. Azon melegében rákérdezek az 
előző nap hallottakra. A magyar költészetben a klasszikus formákról a szabad 
versre való áttérést, majd a visszatérést a kötött formákhoz divatnak minősíti, és azt 
mondja, hogy az igazi költő ezekkel mit sem törődik, mindenkor a maga útját járja. 

Szentendrén: Még egyszer együtt vagyunk, Beney Zsuzsa, Péter és Edit. Budától 
húsz kilométernyire egy kisváros. Sorsteremtette város. Évszázadokkal ezelőtt a 
törökök elől menekülő szerbek alapították. A sorsukat nem tudták megváltoztatni, 
de szokásaikat, hagyományaikat, vallásukat megőrizték. A tetőktől az utcakövekig, 
a függönyöktől a tornyokig mintha mindennek valami Földközi-tengeri levegője, 
szláv vagy balkáni levegője volna. A szűk, lépcsős utcácskák, igaz, nem a dalmát 
tengerparthoz, hanem a Dunához ereszkednek le, ugyanakkor egy pillanat alatt 
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fölmérhető, hol ki lakik. Mondjuk, egy hatalmas kulcs lóg egy kapu fölött, tehát 
egy lakatos él ott. 

Október elején járunk, bizony vége a nyárnak. A téren, ahol a nyár folyamán 
színházi előadásokat, hangversenyeket tartottak, most csak az emlékek 
visszhangoznak. Időnként gyönge fuvallat fiit végig a turisták által már elhagyott 
utcákon, a cukrászdák előtt a színes ernyők meg-megborzonganak a hűvösben. 

Keresve a titkot, hogy oly sok festő miért nem tud elszakadni ettől a 
sorsteremtette várostól, egyik múzeumból a másikba megyünk, végül beülünk egy 
cukrászdába. Péter, Edit és Beney Zsuzsa évek óta ugyanabban a városban élnek, 
de nem ismerték egymást. Én, aki sok-sok kilométernyi távolságból jöttem, 
összehoztam őket. Annak a tudata, hogy valaminek a kezdete, első láncszeme 
lehetek, jobban melegít, mint az ital, amit kortyolgatunk. 

"A Nosztalgia kávéházban 

Ültünk a Nosztalgia kávéházban 
Szentendrén estefelé 
Juhász Péter és Tasnádi Edit 
s Beney Zsuzsa asszony 
Nyárról maradt napsugarak 
táncoltak asztalunkon 
kezünkben nektárserleg 
összecsengő szavakat kerestünk 
a barátság költeményéhez 

Ők ugyanabban a városban laknak 
és ugyanazt a nyelvet beszélik 
de még nem látták egymást 
Miattam jöttek össze 
hogy én Budapestre utaztam 
Szavakat összekapcsoló kapocs voltam 
sorsokat összeforrasztó fényív 
akkor este a Nosztalgia kávéházban" 

Mikor kezdődik egy utazás, ki tudja, mikor nyit ki egy kaput az ember előtt. 
Talán akkor indultam útnak, mikor Nazim Hikmet sorait először olvastam: "Evek 
óta nem láttalak, magyar föld, testvéri földem, akár hiszed, akár nem, visszajársz 
álmaimban..." - talán még előbb. Edittel, Péterrel, Beney Zsuzsával vagyok együtt, 
egy érdeket nem ismerő barátság születésénél. 
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Egy hét dombon épült városból egy nyolc hidú városba érkezésem idővel 
létrehozza-e a nyolcadik dombot és a kilencedik hidat? Hogy az egyiket magammal 
vigyem, s itt hagyjam a másikat? 

(Gösteri, 1983) 
Hallok egy hangot 

A hétdombú városba ahová indultam 
- hallok egy hangot - úgy készülj 
hogy egy nyolcadik dombot is emelj 
mire visszatérsz Budapestről. 

Ha emlékezeted ködösül 
gondolj a Dunára 
ahogy a Halászbástyáról látni 
a hegyes tornyok éreztessék 
a föléjük boruló égbolt csöndjét 

Csillogjon mikor a nap rásüt 
az a nyolc híd amely nemcsak két partot 
de két embert két emléket két álmot 
két világot köt össze 
és forgatagával a Hősök tere 
továbbra is gyűjtse óriási szívébe 
a körutakon és folyókon átkelve 
találkozó embereket 

És amikor szedelődzködik a nyár 
rezegjen mint a száraz levelek 
az a Földközi-tengeri lélegzet is 
amely Szentendre utcáin szállt feléd. 

Ha majd eljössz a nyolchidú városból 
- hallom a hangot - úgy készülj 
hogy hagyj ott még egy hidat 
mikor hazajössz Budapestről 

(Bede Anna és Tasnádi Edit fordítása) 
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2.Testvért az ellenségből 

Gondoljanak el egy költőt, aki a kis népeknek szenteli az életét. Elsősorban 
Ázsia kis népeinek, olyanoknak, amelyekből már csak egy maroknyi maradt, vagy 
már el is tűntek a föld színéről. Minden erejét arra fordítja, hogy ezeknek a 
népeknek az irodalmi alkotásait a maga nyelvére fordítsa, s így lélegzethez juttassa 
őket! Milyen önfeláldozó, milyen tiszteletre méltó munka! 

Ez a harmadik utam, és most megismerkedtem egy ilyen költővel. Bede Anna 
napjaink magyar költői közül való. Saját versei mellett vagy talán ezeknél jobban is 
kis népek irodalmi alkotásaiból készített fordításai révén ismert. Részt vett a 
közelmúltban megjelent, a régi török népek alkotásaiból összeállított Örök kőbe 
vés\>e c. antológia fordítói munkálataiban. Meghív bennünket. Egy ilyen költővel 
való megismerkedés találkozást jelent az értékek tiszteletével. Bede Anna szelíd és 
lelkes ember, viselkedése és beszédmódja szeretettel teli. Mint minden önfeláldozó 
ember, szerény. Lakásának tárgyaiban is a kis népek lélegeznek. 

Kovács úr és barátai 

Kovács úr igazi könyvmoly. Sokezer könyve van. Lakását és egész életét a 
könyveknek szentelte. Először a könyveivel, aztán a barátaival ismertet meg 
bennünket. 

Két hosszú asztalra kiállított könyvekkel vár. Az egyik ünnepi asztalon a 
törökországi török irodalomból magyarra fordított könyvek sorakoznak, a másikon 
a többi törökségi népek irodalmaiból fordítások. 

Nem is így együtt látni, csak a létüket kinyomozni. Ha valaki ezzel próbálkozna, 
talán napok vagy épp hónapok kellenének hozzá. És most itt vannak mind, kézzel 
foghatóan Kovács úr asztalán. Csak a könyvek? Nem, a csodálkozásunk is. 

Én is turkológiát tanultam. Azt is elmondhatom, hogy nagyjából tisztában 
vagyok a magyar turkológia jelentőségével. De nem gondoltam volna, hogy ennyi 
minden jelent meg magyarul. 

Érdeklődés a törökök iránt 

Tudásom korlátozott volta nem csak a kiadásokra vonatkozik. Tulajdonképpen 
arra nem gondoltam magyarországi utazásom előtt, hogy ekkora az érdeklődés a 
törökök iránt. Mar első utazásomtól fogva gyakran találkoztam a testvéri 
érdeklődés jeleivel. Hadd tegyem rögtön hozzá, nem hivatalos, nem protokolláris 
érdeklődés ez, s messze meghaladja a vendég iránti kötelező figyelmet. Egyrészről 
természetes ez, minden kortárs módján gondolkodó magyar tudásvágya, törekvése 
a tanulásra, informálódásra. Másrészről realista, annak a szemléletnek a terméke, 
amely a történelem igaz és objektív megítélésére, saját múltjának helyes 
értékelésére irányul. 
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Ebből a szempontból valóságos ünnep volt Kovács úr aznap este összegyűlt 
barátaival a találkozás. Amit itt átéltem, új és mély tanúsága volt annak az 
érdeklődésnek, amelyet első utam óta tapasztalok. Úgy éreztem magam, mint egy 
filmben. Egy vendég érkezik, s köréje sereglenek, akik egy asztalnál ülve várták. 

Színes, témáról témára váltó, késő estig tartó beszélgetés. Hol ők vannak 
reflektorfényben, hol én. Amikor ők vannak a központban, fényt kap a Kovács úr 
barátait összefűző régi, sokszálú barátság megannyi részlete. Francia professzor, 
etnológus, történész, a birkózás elméleti szakembere, különböző területeken 
eredményesen dolgozó szakemberek, akiket sokminden érdekel a szakterületükön 
kívül is. 

De bármerre csapongjon is a társalgás, vissza-visszatérnek Törökországhoz és a 
törökökhöz. Vannak közöttük, akik részt vettek Törökországban tartott 
kongresszusokon, s most felelevenítik élményeiket, vannak, akik apró részletek 
iránt érdeklődnek. Amikor én vagyok a központban, érzékelem, hogy képviselő 
szerepet kapok. Úgy tekintenek rám, mint egy országra. A dologban az az érdekes, 
hogy én is úgy tekintek magamra. Külföldön lehetetlen nem érezni ezt az érzést. A 
másik, amit érzékelek, hogy ebben a rám irányuló figyelemben megbúvik valami, 
ami túlmutat rajtam is. Ha meg kellene határozni, azt mondanám, egy viszonzást 
nem váró szeretet és egy érzelmekkel teli érdeklődés keveréke. 

Apró részletektől egy megállapításig 

Biztos, hogy nem Kovács úrnál tapasztaltam először. Sok- sok apró részlet 
halmozódott föl az első két utam során is. 

A moziban zene szólt, mielőtt megkezdődött a film. Többször is kihallottam 
belőle az Isztambul szót. így van, egy népszerű táncdalban a Hungária együttes 
Isztambul iránti vonzalma szólal meg. 

Több cégtáblán is láttam a tulajdonos neveként a Török szót. Először azt hittem, 
török eredetűek. Később megtudtam, hogy ez itt régóta gyakori vezetéknév. 

Amikor turkológiai végzettségű emberekkel beszélgetek, elmondják, hogy a 
magyarok ázsiai eredetének ténye közrejátszott választásukban. 

Budán jártamban egy síremlékre bukkantam. Bár az út közepére esik, nem 
változtatták meg a helyét. A sírkő oldalain arab és latin írással törökül, valamint 
magyarul is olvasható, hogy az utolsó budai basa, Arnavut Abdurrahman Avni 
pasa nyugszik ott. 

A Gellért-hegy lábánál ma is működik a Szokollu Musztafa pasa által építtetett 
fürdő. A híres Gül Baba türbére és más történelmi emlékekre ma is gondot 
viselnek. 

Ezek és más hasonló benyomások talán elégtelennek tűnnek az ítéletalkotáshoz. 
De ha a szemmel látottakhoz hozzátesszük azt a belső megfigyelést, amely 
mindezek érzelmi megközelítéséből fakad, elmondhatjuk, hogy míg mi 
meglehetősen elnagyolt tudással rendelkezünk a kapcsolatokra vonatkozólag, a 
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magyarok sokkal komolyabban veszik a Közép-Ázsiából való közös elszármazást 
(legyen az bár rokonság vagy szomszédság), s sokkal objektívabban s 
hidegvérűbben közelítenek az oszmán hódoltság korához is. 

Abban, hogy ez a vélemény alakult ki bennem, része volt mindennapi 
tapasztalataimnak is. Kezdve attól, hogy a határon minden korlátozás és gond 
nélkül lehetett pénzt váltani, s hogy hivatalosan is elismerik, hogy a magyar pénz 
minden évben romlik a dollárhoz képest, az utcán látott emberek arcáig és a bolti 
eladók viselkedéséig, a műemlékek értékének tudatától a modern művészeti 
alkotások nyelvéig. 

Ez a harmadik utam Budapestre. Hol én vagyok a központban, hol az emberek, 
helyek, érzelmek, magatartások, aki, ami elém kerül. Amikor én vagyok a központ, 
tudom, hogy bizonyos dolgok megértésében segít, hogy török vagyok. Ha a 150 
éves török hódoltságról van szó, és a rám tekintő szemek nem felhősödnek el, az 
azt jelenti, hogy azoknak a szemeknek a tulajdonosai számára a történelem már 
csak múlt, s az azóta eltelt évszázadok során leszűrt tapasztalataik alapján 
értékelik. 

Azt jelenti, hogy olyan sík terület áll előttük, amelyen (beleértve a saját 
történelmüket is) tabuk és indulatok nélkül tudnak végigtekinteni. Amikor én 
vagyok a középpontban, Eluard soraiban új, konkrét tartalmat vélek fölfedezni: 

"Az emberek egyetlen szép törvénye, hogy a vízből fényt teremtenek, az álomból 
valót, testvért az ellenségből." 

(Varlik. 1986. április) 

Kemal Ozer újabb müve, két vaskos kötet segítségével léphetünk be a költő 

legbelsőbb világába: amelyekben közzétette harminc év naplójegyzeteit. Az 

elsőkben a kronológiai sorrenden bontva témakörök szerinti csoportosításban 

osztja meg velünk kulturális élményeit. Ebben a kötetben két magyar filmmel 

kapcsolatos reflexióira bukkanhatunk: 

Napló a naplóban: Mozi 

1971. ápr. 23. Szegénylegények. 1860-ban az Ausztriával szembeszegülő 
magyar parasztok egy csoportját egy síkság közepén álló várba zátják. Van, akit 
láncravernek. A szegénylegényeket és vezetőjüket, Sándort akarják elkapni. 
Minthogy a rabság és a kihallgatások nem hozzák meg a kívánt eredményt, 
besúgót választanak közülük. A reménytelenség egyre nő, addig a hamis ígéretig, 
hogy kegyelmet kapnak azok, akik hajlandók belépni a császári hadseregbe. 

269 



A film olyan forgatási technikával készült, amilyet még soha se láttam. Az 
objektívot alul és fölül egy kicsit szűkebbre vették, és ezzel kifejezőbb képkivágást 
értek el. Ezt azonban nem esztétikai, hanem gyakorlati megfontolásból tették. A 
lenti és a fenü felesleget levágva hatásosabban jelenik meg az, amit hangsúlyozni 
akarnak. A fekvő téglalap, mint ahogy ez várható, ugyanakkor el is szegényíti a 
látványt. Mas formákat is ki lehetne próbálni. 

Olvasottak, látottak 

1987. febr. 25. Egy magyar film a tévében (Jób lázadása). A második 
világháború éveiben egy magyar faluban egy gyermek nélkül maradt zsidó 
házaspár az árvaházból magához vesz egy kersztény gyereket. Két boíjúért. Jób 
egyetlen vágya, hogy fölneveljen egy embert, aki majd a helyükre áll, ha ők már 
nem lesznek. Ebben az álomban nevelik a gyereket. A fajgyűlölet egyre erősödik. 
A háború a háttérből minduntalan hallat magáról. Katonaszökevényeket keresnek, 
a kisváros utcáin, a vásárokban gyakran tűnnek föl katonák. A gyerekek "piszkos 
zsidó" kiabálása, viták, melyek végén köveket dobnak az ablakokba, mind-mind a 
közelgő vég hírnökei. A házaspár elküldi a gyereket egy mellettük dolgozó fiatal 
párhoz, többé nem nyitnak neki ajtót, kerülik, hogy mutatkozzanak előtte. Egy nap 
a falu összes zsidóját szekerekre ültetik s elviszik. A gyermek rendkívül érzékeny 
jelenlétében taszigálják a sárga csillagot viselő embereket. Viszik az idős házaspárt 
az ismeretlen felé, majd végképp eltűnnek a kisfiú szeme elől. A gyermek, akinek 
emlékezete őrzi a legendát, amelyet nevelőapja tanított neki, szem elől vesztvén az 
utolsó szekeret is, futásnak ered a mező felé, s közben kiabál: "Megváltó! 
Megváltó!" Emlékezetünkben úgy marad meg a gyermek látványa, mint egy 
eleven kérdőjel. 

(Napok tanúsága 1. kötet, 1963-1993 (napló), Yordam Kiadó, 1993) 

A második kötet napló a naplóban, vagyis az igazi, személyes napló. Tudatában 
vagyunk annak, hogy amikor innen idézzük a magyarországi napok (hogy a költő 
sokat használt szavával fejezzük ki) tanúságait, bizonyos ismétlésekkel 
szembesítjük az olvasót. Úgy hisszük azonban, hogy ezzel bepillantást nyújtunk 
egy alkotóműhelybe, összevethetjük, hogy a török költő számára kedves 
Magyarországon töltött napok élményei miképpen jelennek meg a folyóirat-
olvasók számára összefogottan, illetve az eredetileg nem kiadásra szánt naplóban, 
az általam zárójelesen beillesztett versek, pontosabban versfordítások pedig arról 
tanúskodnak, mi szűrődik át ebből verssé. 

Az utazások napjai c. ciklusból 

1982. okt. 11. (Budapest) Egy régi házban, amilyet csak filmekben láttunk, 
ablakai körbevesznek egy udvart, egy kis szobában, ahol valamikor cselédek éltek, 
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írom ezeket a sorokat. Két hete jöttem el Isztambulból. Tíz napot Várnában és 
Szófiában töltöttem. A füzet a kezem ügyében volt, de sehogy se tudtam magam 
rávenni az írásra. Szófiában is és Várnában is újra járva a régen nem látott 
helyeket, olyan érzés fogott el, mintha álmot látnék. És most itt is, három napja 
valami hasonlót érzek. A gyógyszerek teszik, talán, nem tudom, de egyre azt 
érzem, hogy vissza kell jönnöm Újra el kell jönnöm, és itt kell élnem. Ezt 
ismételgetem, kivéve azokat a röpke pillanatokat, amikor a nap a felhők mögé 
rejtőzik. 

Ugyanígy tekintek az Edittel (Tasnádi) folytatott József Attila, Ady Endre és 
Radnóti Miklós fordításokra. Eljön majd a nap, amikor a jegyzeteim hamvából 
fölelevenedik a három magyar költő, és megszólalnak törökül. Ha mindez 
régebben történt volna, már most, jó előre érezném annak a napnak a 
lelkesültségét. 

Attól a naptól kezdve, hogy a magyarországi utazást a fejembe vettem, gyakran 
álmodoztam róla, néha reggel arra gondoltam, milyen jó volna a Balaton partján 
ébredni. Hát most itt vagyok Budapesten, mondogatom magamnak. Bárkivel 
beszéltem is róla, mind azt mondta, hogy nagyon szép, hogy Budapest az más... Ó, 
bárcsak mehetnénk mi is... - mondogatták. 

Hát itt vagyok ezen az ó, bárcsak mi is helyen... 
Október 8-án péntek este, sötétedés után érkeztem ide. Irányok, amelyeket 

sehogy sem értek, autóbuszok és villamosok, végül egy véget nem érő lépcső, egy 
finom arcú hölgy, s az udvarra néző kis szoba. Amilyem beszédes Edit Ákos fia 
(régi török név!), olyan kevésbeszédű András, a félje. 

Nem érzem magam idegenben, nem kérdezem, miért jöttem ide. Ha mindez 
régebben történt volna, ezt így, amazt úgy csináltam volna, gondolom időnként. 
Mintha tapogatóznék. 

Szombat reggel először egy kicsit fordítunk, aztán kimegyünk. Először láttam 
nappali világosságban Budapest utcáit. Vajon az ég sötétsége teszi, hogy mindent 
réginek, sápadtnak, elhasználtnak látok? Vagy csak mert a város egy régi 
negyedében járunk? 

Délután még egy séta, átmegyünk a város másik részébe, Budára. Amikor 
fölérünk a Halászbástyára, szemerkélni kezd az eső, de olyan finoman, mintha épp 
csak érinteni akarná a vállunkat. Kezemben fényképezőgép, a túlsó partot fotózom. 
A Halászbástya mögött egy templom, közvetlen mellé építették a Hiltont. Edit azt 
mondja, a pestiek nagyon haragudtak érte. A Hilton azonban csupa üveg, oldalról 
a templom, élőiről a Halászbástya tükröződik benne. Úgy tükrözi vissza a látványt, 
mintha függőlegesen megdermedt, vagy a földtől az ég felé folyó víz volna. Lehet, 
hogy engem is megmutatott tükrében, s amikor elkészül a papírkép, ott fogom 
magam is látni. Az a sürgető érzés, amit valaha éreztem, hogy elmondhassam, 
hogy ott voltam, most csak mint emlék fut át rajtam. A versek helyett, amelyek 
elmondanák, hogy ott voltam, ujjaim most a fényképezőgépet szorongatják. 
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Odaadom Editnek, hogy az egyik toronynál fényképezzen le. Ha a képre nézek, azt 
mondhassam, ott voltam. Tudom persze, hogy semmilyen kép nem tudja 
visszaadni azt, amikor valóságosan ott voltam. Másféle tanúságra van szükség. 
Bent valahol mélyen egy levél rezdülése, valami, ami csak ott, abban a pillanatban 
létezik. Pedig mennyire szerettem volna versbe önteni ezt a tanúságot. Hónapokon 
át, időről időre lestem, vártam az új és új versek útjait. 

Este egy telefon, amely Isztambullal köt össze. A feleségem hangja itt van a 
szobában, Budapesten. Miközben beszélek, arra gondolok, hogy van, amikor az 
ember maga nem is, a hangja messzire jut. 

Tegnap reggel megint fordítás. Utána elmegyünk a Hősök terére. Nem akarok 
szégyenben maradni a fordításokkal, nincs jogom bárkit is becsapni, még magamat 
se. Hogyan meséljem el a Hősök terét? Mindeme úgy nézek, hogy emlékezzem rá, 
ha újra eljövök, úgy figyelek Edit szavára, hogy majd el tudjam ismételni. 
Igyekszem megjegyezni az utakat is, ahogy idejöttünk. Majd ha másodszor is 
eljövök, folyni kezdenek majd belőlem a szavak, amelyek most behatoltak az 
emlékezetembe. Mint ahogy a víz alatt maradt összetöri maga fölött a jeget. 

A Hősök tere mögötti parkban múzeumként épített várakkal találkozunk. 
Anonymus, olvasom egy szobor lábánál. A magyar történelmet írta meg 
évszázadokkal ezelőtt, de művét nem írta alá. Abban a korban csakis az Istent 
szolgálták. Neve helyére csak egy P betűt jegyzett. Évszázadok múlva jött egy 
művész, és szobrot állított neki. Az arca nem látszik a kámzsája mögött. Ez juttatta 
először eszembe a versírást. Anonymusról írni kellene, erről az értékteremtésről és 
erről az értéktudatról. 

Délután folytatódik a versfordítás. Vacsorára egy költőhöz vagyunk hivatalosak, 
Beney Zsuzsához, akit Rotterdamban ismertem meg. Keressem meg, mondta 
júniusban. Megírtam Editnek, megbeszélték, s ma estére vár. Ott lesz egy másik 
költő is, Fodor András. 

Kezünkben rózsával pontosan hétkor ott vagyunk, Beney Zsuzsa pontosan 
olyan, amilyennek Rotterdamban láttam. Barna haja kontyban, mosolygása, 
hangja is ugyanolyan. Kissé tartózkodó, de érzékeny, melegszívű. Talán a blúz és 
szoknya is ugyanaz rajta. Azok közé a nők közé tartozik, akik bármit vesznek is 
föl, mindig ugyanolyannak látszanak. Amikor megtudtam, hogy orvos, ezt igen 
hozzáillőnek találtam. 

Az Isztambulból hozott hímzett táskát mindenkori mosolygásával köszöni meg, 
majd barackpálinkával kínál. Ezzel az itallal először találkozom. Kellemes illatú, 
de erős. 

Az idősebb férfi, akiről azt gondoljuk, hogy a féije, Nazim Hikmetről kérdez. 
Minthogy csak fordításban olvasta a verseit, nem tudja, hozott-e újat a török 
nyelvbe, s kíváncsi, hogyan fogadták. Elmondom, hogy a nagypolgárok szerint 
áruló, a modernisták szerint túlhaladott, holott egyike a török költészet 
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legnagyobbjainak, aki a beszélt nyelv közvetlenségét megőrizve teremtett 
vadonatúj költői nyelvet. 

A férfi örül ennek. Találkozott Nazimmal, s van is tőle egy aláírt verse. 
Közben Beney Zsuzsa is kérdez. Az oly régi múlttal rendelkező török 

költészetben lehet még újítani? Elmondom, hogy a szeldzsuk kor után az oszmán 
irodalom hatszáz esztendeje következett, s ez szakadást jelentett a török 
költészetben, s csak az utolsó nyolcvan-száz évben tértek át a török költői nyelv 
fejlesztésére, stb. 

Eközben megérkezett Fodor András. Kerek arcú, nevetős. A szeme ferdevágású. 
Fémkeretes szemüvegét le-föl teszi. Először is azt kérdezi, milyennek találom a 
magyar nyelvet. A kemény szláv nyelvek után, melyeken mintha folyton 
veszekednének, a magyar bársonypuhaságú, gördülékeny. Örülnek. 

Mikor a szocialista realizmusról esik szó, Beney Zsuzsa megjegyzi, hogy 
napjaink bonyolult világában nem lehet semmit se fekete-fehérre leegyszerűsíteni. 

Érdekes dolgoknál hallok: az 1956-os eseményekért az írókat tették felelőssé. 
Többeket bebörtönöztek, az írószövetséget bezárták. Aztán néhány év múlva az 
írókat kiengedték, de az írószövetség nem lett olyan mint a régi, sem anyagi, sem 
más értelemben nem lett olyan erős, mint a Bulgár vagy a Szovjet írószövetség. 

Általános képek kapok a kortárs magyar költészetről. A rímes-mértékes 
klasszikus magyar vers fejlődésének olyan magas pontjára érkezett, hogy már 
képtelenség volt tovább lépni. Elteijedt a szabad vers, de aztán az annyira 
előrehaladt, hogy egymásba keveredett a vers és a nem vers. Most megint 
visszatérnek a mértékes rímes klasszikus formákhoz. 

Az írószövetségnek kb. 500 tagja van, de kétszáznál nem több azoknak a száma, 
akik az írásból élnek meg. Vannak olyan írók is, akik nem akarnak a szövetségbe 
belépni. Az írói honoráriumok az utóbbi időkben nem nőttek, s elmaradtak az 
áremelkedésektől. Ugyanúgy, mint Bulgáriában, itt is sokan a kiadóknál vagy a 
rádióban dolgoznak. 

Fodor a törökországi írók és a folyóiratok helyzete iránt érdeklődik. Beszélek a 
Yazkóról, a Varlikról és a többi folyóiratról. Kérdezi, mennyi idő alatt jelenik meg 
egy elfogadott kézirat. Náluk elég hosszú az átfutás, nálunk a kiadók nem 
várakoztatják sokáig az írót, s ha szükséges, gyorsan jöhet az utánnyomás is. 

Fodor papírt húz elő a zsebéből, hogy íijuk föl a két legnagyobb élő török költő 
nevét. Daglarca és Ahmet Arif neve kerül a papírra. Már korábban az általa ismert 
török költőkre terelte a szót, és Daglarcát is említette, de nem emlékszik, hol 
találkoztak. Lehet, hogy Strugában, mondom. 

Végül a történelemre terelődik a szó. Azt kérdezi Beney Zsuzsa féije, hogy mi a 
titka az oszmán hódításoknak. (A magyarokat hozza fel példának. Az első időkben 
az európaiak előtt ismeretlen harcmodorukkal érték el sikereiket.) Mondom, hogy 
nem vagyok szakembere a témának, de az biztos, hogy a vallás meg a zsákmány 
nagy szerepet játszott. Új földek meghódítása és az iszlám teijesztése szent célnak 
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számított. Jogosan kérdez tehát vissza: Ha így van, miért nem térítették át az 
iszlámra a meghódított területek lakosságát? 

Erre én a janicsárnak összeszedett gyerekeket említem. 
Fodor azt kérdezi, hogy tanítanak-e valamit nálunk az iskolában 

Magyarországról. Utána azt, hogy mit jelent az oszmán történelem a mai török 
ember számára. Szégyelli-e vagy büszke rá? Elmondom, hogy a birodalmat a 
vallás tartotta össze, a török nép, épp úgy, mint a többi, talán még jobban is ki volt 
zsákmányolva. A legtöbb felkelésre Anatóliában került sor. A törököket az oszmán 
források nehéz felfogású, nehezen kezelhető embereknek úják le. 

Fodor azt mondja a végén, elfogadjuk, amit mondott, sokat tanultunk. 

1982. okt. 12. Budapest. Tegnap délelőtt vettem először tollat a kezembe. 
Délben Edittel elmentünk egy étterembe, hogy ott találkozzunk Juhász Péterrel. 
Körülbelül egy órát beszélgettünk, s azzal váltunk el, hogy újra találkozunk. 
Mondom, hogy előző este emlegettük az ő korábbi szavait is. A kortárs 
költészetnek a klasszikusról a szabad versre, majd megint a kötött formákra való 
áttérését divatnak nevezi. Szerinte az igazi költők ezzel a kérdéssel mit sem 
törődnek. 

Miután Pétertől elváltunk, vásárolgattunk, majd a PEN Club képviselőjével 
találkoztunk. Ott volt az írószövetség műfordító szakosztályának képviselője is. 
Elmondom, hogy mi Edittel miképpen dolgozunk a három magyar költő 
fordításán. A választásunkkal egyetértenek, mégis azt tanácsolják, hogy Ady 
helyett válasszunk mást. Ady túl sok helyi vonatkozású, ill. a kereszténység 
fogalomköréhez csatlakozó kifejezést használ, igazán jó fordítást még senkinek 
sem sikerült csinálnia. Helyette Nagy Lászlót javasolják. 

A PEN Club képviselője említi, hogy ismeri Güven Turant, aki szintén szereüie 
magyarból fordítani. Közben az is kiderül, hogy Tahsin Sarac magyar 
versantológiát készít. 

A Yazkóról beszéltem, s arról, hogy számomra a kiadó nem probléma. A PEN 
Club képviselője azt mondja, hogy meg tud hívni két hétre. 

Este moziba megyünk Edittel és a féijével, Makk Károly legújabb filmjére, 
amely a magyar film történetében először egy homoszexuális kapcsolatot mutat be. 
1958-ban játszódik, egy fiatal újságírónő igyekszik megalkuvás nélkül feltárni a 
valóságot, ezért többnyire nem is kerülnek be az írásai a lapba. 

1983. szept. 16. Budapest. Két napja Budapesten vagyunk. Boldog vagyok, 
hogy megmutathatom a feleségemnek azokat a helyeket, ahol már jártam. Azzal, 
hogy együtt vagyunk, kevesebb a holt idő, ha elfáradunk, támaszt jelentünk 
egymásnak. Nem is fordul meg a fejemben a kérdés, hogy miért vagyok itt. Ha 
egyedül vagyok, talán jobban magambazárkózom, s lehet, hogy akkor jobban 

274 



megmarad, amit átélek, s lehet, hogy akkor a jövőben többet tudok profitálni 
belőle. Ha viszont ketten vagyunk, más a dolog mélysége. 

Ma először vettem tollat a kezembe, Hüseyin (Haydar)nak, Atilla (Birkiyé)nek 
és Faruk (Süyun)nak lapot írtam. Hüseyinnek ezt: 

Költő testvér! Egy év után újra Budapesten vagyok. A Duna, mint egy 
himzőráma, én a hidakon járok a partok között. A hímzés, amelyet készítek, 
színes, kedves, a jövő felé nyíló, amilyet képzelni se tudtam. A jövő szemével 
nézek mindenre, vagyis egy kicsit a ti szemetekkel. 

Atillának ezt írtam: Csengve hull megint valami az emlékek perselyébe. Mikor 
lesz ebből a csengésből megint látvány, gondolat, mikor lesz vers? Most mindent a 
Duna-partról nézek. Az aszályos nyár után a szárazra került partok között a folyó 
óránként csak 5 kilométerre tudja vinni az embereket új álmok felé. 

(Napok tanúsága 2.kötet, 1963-1993, Yordam Kiadó, 1994) 

Végezetül a Kernal Ozer kiadta József Attüa kötet előszavának tükrében 

lássuk, mi ösztönözte a magyarul nem tudó török költőt József Attila fordítására! 

Néhány szó József Attiláról 

Már nem emlékszem, mikor találkoztam először József Attilával, ezzel a 
modern magyar költővel. Mint ahogy el sem tudok képzelni a 20. század második 
felében egy versbarátot vagy költőt, aki ne ismerné, én is szembetalálkoztam 
személyiségével és költészetével. De ha arról van szó, hogy mikor ismertem meg 
őt, akkor pontos dátumot tudok mondani: 1975. márciusában a Militan c. folyóirat 
József Attila a kortárs magyar költészetben címmel 43 oldalas összeállítást szentelt 
neki, versei, illetve a róla szóló írások csokrát nyújtva át az olvasónak. 

Keserű lelkesedés 

Nem lehet nem lelkesedni, ha az ember a társadalom nagy kérdéseivel 
foglakozó költővel ismerkedik meg, mert amikor ezek a költők a mindennapi 
emberek életével rokon s ugyanakkor sajátos életútjukról egy tőlünk már távoli 
korból szólnak hozzánk, érezhetjük, hogy a gyökereik ugyanabba a talajba 
nyúlnak, amelyen mi járunk. 

Amikor József Attila verseit a Müitanban összegyűjtve olvastam, azt a 
lelkesedést éreztem, amelyet csak egy ilyen költő ébreszthet. Az életéből versbe 
szűrődő elemek, képei, amelyekhez foghatókkal korábban nem találkoztam, költői 
világának atmoszférája nem is annyira meglepetést, inkább fájdalmat okoztak. Ha 
lehet ilyet mondani, keserű lelkesedést. Valami belső rokonságot, érzelmi 
azonosulást. Mintha egy sebesült ember lehelete csapott volna az arcomba. A 
magárahagyatottságnak, a nincstelenségnek és a homlokán lévő fény 
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felragyogtatásáért vívott küzdelmének hangtalan sikolyával lánggá hevülő lehelete. 
A körülményei állandóan akadályozták, a mélybe húzták. A küzdelem, hogy 
másokra találva kitöljön magányából s megteremtse a tömeg erejét, az, hogy a 
társadalmi struktúrából fakadó akadályokhoz politikaiak és művészetiek is járultak, 
s hogy a megélhetési gondok fölmorzsolta ereje a pszichikai összeomlás révén 
végképp semmivé vált, küzdelmeit tragikussá tette. Mintha egy ember sorsában 
megtestesült bánattal kerültem volna szemtől szembe, egy olyan szomorúsággal, 
amely mindezek ellenére nem adja meg magát. Ez lelkesedést ébresztett bennem, 
de keserű lelkesedést. 

Azok az érzelmek, amelyek bennem ébredtek, úgy látszik, elaltatták a kutatás, a 
megoldás vágyát, nem emlékszem, hogy törtem volna fejem, mi teszi József Attilát 
azzá, ami. Valószínűleg elég volt számomra az eredménnyel szembesülni, 
kapcsolatba kerülni költészetével. Néhány hónap múlva azonban megláttam Metin 
Demirtas versét a Militan újabb számában, s megértettem, hogy egy kortárssal való 
azonosulás élményére benne ugyanazok a húrok szólaltak meg: 

Metin Demirta§: Találkozás József Attilával 

Isztambulban 
A Militan nyomdájában 
Találkoztam a költővel 
Korunk viharsodrású poétája 
József Attila 
Lelkéből csurranó soraival 
Ott feküdt 
Ólomba öntve 

Szívem elszorult úgy szerettem 
Versei olvastán 
Halála belémmart 
Éppúgy mint mikor 
Titokban és forrón 
Elsirattam Vapcarovot. 

Gyűlölet a Kínába a népbe 
Golyót eresztő tábornokkal szemben 
Szeretet hazája, népe, a Mama iránt 
Nyomor, fasizmus, skrizofénia 
Szerelem bánat fájdalom 
Minden ami a mi életünk itt 
Oly finoman és fájón 
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Szól verseiben 
Szívembe zártam József Attilát 
Átéltem szívének árapályait. 

Mindig elevenen 

E megismerkedés után mindig elevenen éreztem a vágyat, hogy József Attilával 
megismerkedjem. Újra és újra olvastam a Militanban megjelenteket, de a 80-as 
évek elejéig másutt nem találkoztam vele. 

Egy véletlen azonban kimozdított olvasó-pozíciómból. Megismerkedtem 
Tasnádi Edittel, aki törökből fordít magyarra. Levelezni kezdtünk. Láttam, hogy 
külföldi levelezőpartnereim közül egyike azoknak, aki jól használják nyelvünket. 
Azokban az években (míg korábban az eszembe se jutott volna) voltak már 
nyersből készített versfordításaim, így azt javasoltam neki, hogy készítsünk közös 
fordításokat a 20. századi magyar irodalomból, legelsősorban József Attilától. 
Néhány (jogos) aggályra hivatkozott, többek között arra, hogy levelezés útján ezt a 
munkát nem lehet végezni. Ezt a nehézséget részben a szerencse, részben a 
magunk igyekezete révén le tudtuk győzni és dolgozni kezdtünk. 1982-től 
mostanáig szinte minden évben egyszer vagy kétszer Isztambulban vagy 
Budapesten folytattuk a munkát, melynek eredménye ez a könyv. 

Már nem csak olvasója voltam József Attilának, már kevésnek tűntek a 
benyomások és az addig érzett lelkesültség, ismerni akartam a személyiségét és a 
költészetét, s ehhez a fordítómunka hozzásegített. Anélkül, hogy szisztematikus 
programnak szükségét éreztem volna, vissza-visszatérem a sírjához, az Irodalmi 
múzeumban lévő kiállításhoz, Duna-parti szobrához, s az utcába, amely a nevét 
viseli. Beszéltem róla költővel, muzeológussal, kritikussal, megismertem 
utóéletének sajátságos vargabetűit is. 

Mindezekkel együtt nem tekintem magam kutatónak, s nem is tekintem a 
munkámat befejezettnek. József Attila elég későn, s még mindig elég kevés verssel 
lép a török olvasó elé, pedig legalább annyira közismertnek kellene nálunk is 
lennie, mint Majakovszkijnak, Nerudának, Aragonnak, vagy Brechtnek. 

Nagyságának alapjai és forrásai 

József Attila élete súlyos történelmi korszakra esett, olyan időszakra, amikor 
valami véget ért, s még nem tudni pontosan mi, valami új kezdődött. 

József Attila szélsőségekben bővelkedő, ugyanakkor határozott vonalvezetésű 
pályát futott be. Az átlagos vagy a közepes hiányzik ebből az életútból. Árvaság, 
magány, nincstelenség, betegség - végletes minden. 

Érzékenység és szintézis - ezzel a két szóval szinte összegezni lehet József Attila 
költészetét. Erezte a közelítő újat, és a már létezővel szintézisbe hozta. Érzékeny 

277 



volt, mert élet-halál harcot kellett vívnia az érzékenységet szülő körülményekkel. 
Szintézist teremtett, mert az életből leszűrt tudást folyamatosan verssé szűrte. 

A becsületesség mindig közponü kérdés volt számára. Ahogy a társadalmi 
ellentmondásokat, az egyén ellentmondásosságát is feltárta. S amit megélt, abból a 
verseiben semmit se titkolt el. Ez teszi őt egyedülállóvá, senkihez hasonlíthatóvá. 
Ha a dolgok új színt kapnak azáltal, hogy József Attila rájuk tekintett, ez azért 
történik, mert ő egészen sajátos módon tekintett a világra, s tekintete fényében a 
legkomplikáltabb jelenségek is áttetszően világossá váltak. 

A mai József Attila 

A nagy költők nem a tegnap részei, ők benne élnek a mában. Úgy teszi őket 
napról napra nyilvánvalóbbá és áttetszőbbé, mint a víz teszi egyre fémesebbé a 
mederben fekvő kavicsokat. Alföldy Jenő, Magyarország egyik jelentős lapjának, 
az Élet és Irodalomnak kritikusa ezt mondta: "1937 óta az egész magyar költészet 
József Attila köpönyegéből bújt ki". Alföldy beszélt arról is, hogy a költő halála 
után költészetét időről időre átértékelték, volt, amikor csak a személyes 
élményanyagot közvetítő szerelmes és más érzelmekkel teli verseit értékelték, s a 
harcos költeményeket, amelyekben erősebb hangot ütött meg, szinte észre sem 
vették, s volt, amikor ennek épp az ellenkezője történt. Nem olyan régen látják a 
költőt a maga teljességében. 

A pártból való kizárásával végződő eseményekről szólván Alföldy így záija 
szavait: "A költők és a politikusok nemigen értik meg egymást." 

E megállapítások után egy megfigyelés: amikor 1982-ben először jártain 
Budapesten, elkerültem a végtelen Kerepesi úti temetőbe, s meg akartam nézni 
József Attila sírját. A hosszas keresés során bárkit kérdeztünk is, ismerte József 
Atülát, s érdeklődésünkre útba is igazított. A jelzett helyen azonban nem találtuk a 
sírt. Ez többször is megismétlődött. Végül ez az élmény versbe kívánkozott 

Keresvén 

Egy vége-hossza nincs temetőben 
József Attila sírját keresem 
forró lehelet éri homlokom 
sok éve történt de nem felejtem 
kortárssorssal kerültem szembe 
amikor verseivel találkoztam 
sebes szikra volt 
olvasója húsába hasító 

Egy vége-hossza nincs temetőben 
József Attila sírját keresem 
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bárkit kérdezek másfelé mutat 
friss rajta mindig a virág 
más és más József Attilája 
van mindegyiküknek 
egyazon névvel él minden szívben 
a kortárssors keltette remegés 

Egy másik élmény. Épp, ahogy híres versében, ül József Attila ma is a rakpart 
közelében, egy parkban. A Duna felé néz, és az előtte elfutó hullámokban látja, 
ahogy egyik nagy álmában, az ország különböző gyökerű lakóinak összebékülését. 

Elgondolkozom, mi lenne, ha ma megvalósulnának a költő egykori álmai? 
Megszűnnének álmok lenni? Nem, hiszen maradnak más országok, ahol ez más 
népek számára is csak álom. És ha ott is, mindenütt megvalósulna? A költő álmai 
akkor is folytatódnak. Mert az emberi agyvelő, amely olyan új álmokat fog szőni, 
amilyenre most még a költő sem gondolhat, a korábbi álmok alapján fejlődik. Mert 
a ma soha nem lesz minden álmok megvalósulása. 

És amikor a mai József Attiláról beszélünk, nem kell azt is szem előtt tartanunk, 
hogy milyen ez a ma egy olyan országban, mint a miénk? Mit jelent ma a mi 
számunkra József Attila? Mit jelent leginkább? A magánélet és a társadalmi lét 
elválaszthatatlanságát? Azt, hogy költészetében a tartalmat lelkiállapottá teszi? 
Azt, hogy képeiben a kézzel fogható valóság ízeit, lelkét és formai tökéletességét 
tükrözi, hogy a tárgyaknak és a fogalmaknak lelket, személyiséget kölcsönöz, 
vagyis a megszemélyesítő képessége? A szavak megválasztásában mutatkozó 
végtelen gondossága, az, hogy soha nem használ elkoptatott kliséket, vagy üresen 
kongó nagy szavakat? Hogy akkor se emeh föl szavát, ha figyelmeztetni akar, csak 
okosan szól hozzánk? Hogy következetesen, hittel végezte a dolgát? 

Ezek és más hasonló vonások jelentik a számunkra a mai József Attilát? 
Szerintem azonban az igazi mai József Attila az, akiben a legnehezebb 
körülmények között is az összes önmaga és társadalom szülte akadály ellenére sem 
válik el egymástól a tett és a költő, aki legvégsőkig ellenállt, hogy ne essék bele 
ebbe a művészeti skrizoféniába, aki az egyre növekvő magány, félelem és 
elidegenedés uralta nyugati költészetet példának tekintette, de ha elfogadta is a 
magányt és a bánatot, gyönyörű példáját adta a legyőzésükért vívott küzdelemnek. 

Az e kötetben található költemények egy része a minden antológiába 
beválogatott, legtöbbet fordított versei közül való. Találhattunk volna legalább még 
egyszer ennyi fontos verset. De amikor ennyire el vagyunk késve ennek a nagy 
költőnek a bemutatásával, nem akartuk a török olvasót tovább várakoztatni. 
Különben sem képzeljük azt, hogy munkánk végére értünk. Amikor úgy érezzük, 
hogy elértük a kívánt eredményt, jelentkezünk majd a folytatással. 

Munkafolyamatunk háromfázisú volt. Az első két fázisként Tasnádi Edit nekem 
szóban fordította a magyar eredetit, ezeket a hozzáfűzött magyarázatokkal együtt 
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lejegyeztem, majd a nyers fordítást formába öntöttem. Utolsó állomásként az így 
született fordításokat az eredetivel ismét összevetve nyilvánítottuk a fordítást 
késznek. 

Eközben megszilárdult bennem az a meggyőződés, hogy amennyiben a 
fordításban a szépet és a helyeset is keressük, akkor a legszerencsésebb, ha az átadó 
és az átvevő nyelvet anyanyelvként beszélő két ember működik együtt. Hisz láttam 
például, hogy a Militanban megjelent, közvetítő nyelvből készült fordítások közül 
néhány, még ha szép volt is, helyenként meglehetősen távolra került az eredeti 
jelentéstől. 

A magyar, mint köztudott, ázsiai eredetű nyelv, s eltérően a többi európai 
nyelvtől, ragozó nyelv. Ebből a szempontból rokon a törökkel. Ugyanakkor, 
például az igék az igekötőkkel és képzőkkel igen sok jelentésárnyalatot képesek 
kifejezni, s igen gazdag a rímelési lehetőség is. Ez a két tulajdonság nehézséget 
jelentett a fordításban. Míg egyes rövid, akár csak egy szavas sorok igen gazdag 
jelentéstartalmúak, fordításban ugyanazt csak hosszas körülírással lehet kifejezni, 
így szembetaláltuk magunkat azzal a veszéllyel, hogy tömör kifejezést bőbeszédűen 
adunk vissza. Másrészt, ha meg akartuk őrizni a gazdag rímelést, vigyáznunk 
kellett, hogy ez ne vezessen a törökben avítt hangzáshoz. Mindig arra törekedtünk, 
hogy lúvek maradjunk az eredetihez, ugyanakkor a török szöveg is magas 
színvonalon szóljon. 

A könyv összeállításánál, figyelembe véve, hogy a költőt nem ismerik nálunk 
eléggé, igyekeztünk a személyiségét és költészetének sajátosságait bemutató 
írásoknak is helyet adni. így életének kronológiája, ill. önéletrajzi írása, a 
Curriculum vitae mellett nagy büszkeséggel nyújthatjuk át az olvasónak a kiváló 
magyar költő, Fodor Adrás versválogatásunkhoz készített tanulmányát, 
ugyanakkor átvettük a Militanból Szabolcsi Miklós ill. Eugen Guillevic írását, 
abban a reményben, hogy ezzel is hozzájárulunk a költő megismertetéséhez. 
Ezúttal is köszönetemet fejezem ki Fodor Andrásnak, valamint a PEN Club 
vezetőinek, akik segítségemre voltak a tájékozódásban és a fényképanyag 
beszerzésében. 

Abban, hogy e válogatással József Attila a török olvasó elé lép, Tasnádi Editnek, 
e munkában társamnak volt a legfontosabb szerepe. Mint a könyv összeállítója, a 
török olvasók nevében is kedves kötelességemnek érzem, hogy önfeláldozó 
munkájáért itt is köszönetet mondjak. 

(Temiz Yürekle /Tiszta szívvel/ Broy Kiadó, Isztambul, 1986) 
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