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Halhatatlan�Atatürk

„Atatürk halhatatlan jelkép minden szabadságszerető nemzet számára.”1

(Bevezetés: emlékezzünk Atatürkre!) Napjainkban kiemelkedő nemzetközi figyelem kí-
séri Törökországot. A menekültválság kapcsán Törökország kulcsfontosságú szereplővé 
vált egész Európa, sőt az egész világ számára is. Minden nap olvashatunk valamilyen hírt 
Törökország és az EU viszonyáról, különösen jelenleg, amikor Törökországban az alkot-
mánymódosítás és az igazságszolgáltatásban végbemenő folyamatok a nemzetközi közösség 
figyelmét percről percre magával ragadja. A 2016. július 15-ei puccskísérlet Törökországban 
számos változást hozott, a puccs után a török kormányzat által az igazságszolgáltatás rend-
szerében véghez vitt folyamatokat az EU nyugtalanítónak találja, továbbá felmerült az em-
berekben az a kérdés is, hogy a jelenlegi helyzet vajon még mindig követi-e az Atatürk által 
létrehozott szekuláris állam képét, vagy más úton kezd el járni az ország?

Ahhoz, hogy megérthessük, miért merülhet fel ez a kérdés, meg kell alaposabban 
tudnunk, ki is volt Atatürk. Miért köszönhetett olyan sokat neki a török nép? Rengeteg 
cikket olvashatunk erről, azonban úgy gondolom, Törökország múltjáról többet kell 
tudjunk, mivel Törökország Európa és az Európai Unió jövőjében is fontos szerepet tölt 
be. Atatürk elindította Törökországot a modernizáció és a nyugati értékek útján, mely 
útravaló napjainkban is hat, hiszen Törökország hosszú évek óta csatlakozni szeretne az 
Európai Unióhoz. Habár az évek során nem sikerült még végső eredményeket elérni, ám 
a csatlakozási tárgyalások mostanság is zajlanak.

Törökország az érdeklődés homlokterében van a migráció és szíriai konfliktus kap-
csán is. E szerfelett eseménydús helyzetben sem felejtkezhetünk el arról a rendkívüli 
emberről, akinek bekeretezett képe mind a mai napig a török intézmények, a nagykö-
vetségek, az utcák, a bevásárlóközpontok, iskolák és milliók dolgozószobájának faláról 
néz le ránk: Mustafa Kemal Atatürkről, a szekuláris Török Köztársaság megalapítójáról. 
1934-ben a Török Nemzeti Országgyűlés adományozta neki az Atatürk vezetéknevet, 
azóta hívják őt „törökök atyjá”-nak.

Fontosnak tartom, hogy visszaemlékezzünk Atatürkre, gondolataira és elért eredménye-
ire. Szeretnék tehát most elvonatkoztatni kicsit a médiában Törökország kapcsán olvas-
ható hírektől, és időutazást tenni a török történelembe, egészen Atatürk megszületéséig. E 
tanulmányban úgy szeretnék visszaemlékezni arra, hogy ki volt Atatürk, hogy rendhagyó 
módon nemcsak a történelem által rögzített tényeket szeretném bemutatni, hanem magát 
Atatürköt szeretném „megszólaltatni”, idézni tőle, hiszen ahhoz, hogy átérezzük, miért is 
jelent oly sokat a török nemzetnek, tőle magától kell hallanunk gondolatait.

(Atatürk reformjai) A török zászló motívumai az Oszmán Birodalom idején alakultak 
ki, ám egyes nézetek szerint a véglegesített, mai formája Atatürk nevéhez köthetően. A 
török függetlenségi háború ideje alatt Atatürk az egyik vértócsa mellett megállva pillan-
totta meg a félhold és a csillag tükörképét.2

Atatürk Szalonikiben (a mai Görögország területén) született 1881. március 12-én, 
és már gyerekkorától kezdve katona szeretett volna lenni. Törökországban olyan vál-
tozásokat hajtott végre, melyek olyan mély nyomokat hagytak a török nép lelkében, 
hogy ha végigsétálunk Törökország utcáin, mind a mai napig mindenhol a fényképével 
találkozhatunk.
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Atatürk azt mondta: „Két Mustafa Kemal van. Az egyik én vagyok, a halandó 
Mustafa Kemal; a másik a nemzet lelkében örökké élő Mustafa Kemalok eszméje. Én 
őt testesítem meg. Megjelentem a veszély pillanatában, de nem egy török anya szült en-
gem is? Nem fognak-e a török anyák újabb Mustafa Kemalokat szülni?” Atatürk szónoki 
tehetsége minden bizonnyal hozzájárult népszerűségéhez, és ezáltal szavai az emberek 
szívébe hatoltak, amelynek lendületét mind a mai napig érezhetjük.

Az első világháború utáni török vereség reményvesztettségében Mustafa Kemal nem 
adta fel a küzdelmet, és a Törökországot feldaraboló sèvres-i békeszerződés nyomán 
elcsatolt török területeket a függetlenségi háborúban visszaszerezte a török nép számára.

Atatürk 1910-ben Franciaországban hadiakadémiai tanulmányai során az európai 
életmód, hagyományok, szokások, továbbá ez európai politikai gondolkodásmód és 
attitűd tanulmányozása révén olyan tudást szerzett, mely szerepet játszott későbbi re-
formjainak a kidolgozásában.3

Atatürk szónoki tehetsége révén a török fiatalok szívét is megérintette, példaként je-
lent meg bátorsága az összes török fiatal szeme előtt. Kevés hozzá hasonló ember élt, aki 
a fiatalok tömegére is ilyen mélyen tudott hatni. Az első világháborút követő, 1919-ben 
kitört török szabadságharc győzelme után Atatürk a következőket mondta: „A törökök 
megnyerték a szabadságharcot. Most már egy sokkal nehezebb, sokkal fontosabb harc 
győzelméről van szó: a tudomány csatamezőin is győzni kell!”4

1923. október 29-én kikiáltották a köztársaságot, elnökké Mustafa Kemalt, kormány-
fővé pedig Imet pasát választották.5 Ezt követően a kormány Ankarát nyilvánította fő-
várossá.

1924 áprilisában törvényt fogadtak el arról, hogy a kalifátus megszüntetésre kerül, és az 
oszmán uralkodóház tagjainak kiutasítására is sor került. Egy másik törvénnyel megszün-
tették a vallási ügyek minisztériumát is. Abdülmecid kalifát pedig kitoloncolták a bolgár 
határon.6 A kalifátus megszüntetése kapcsán, még a törvény megjelenése előtt, Atatürk a 
következő szavakkal foglalta össze gondolatait dumlupinari beszédében: „A nép uralma 
olyan áradása a fénynek, amelynek hatására elolvadnak a láncok, elégnek a trónok. A nem-
zetnek rabságára támaszkodó intézmények előbb-utóbb mind el fognak tűnni.”7

1925-ben betiltották a fezt, melyet Atatürk a keleti elmaradottság szimbólumának vélt. 
A fezt a török férfiak viselték, Atatürk azonban elérte azt, hogy nyugati mintára kalap vise-
lése váltsa fel. Atatürk végigjárt számos várost és falut, kalapot hordott, saját maga kívánt 
példát mutatni a török népnek. Az emberek kezdetben kérdezgették, hogy mit visel, cso-
dálkoztak, Atatürk pedig elmagyarázta nekik, milyen praktikus a kalap, és innentől kezdve 
mindenki viselje ezt.8 Atatürk a fez viselése kapcsán az alábbiakat mondta: „Nézzétek, a 
tömegben látok egy embert, aki fezt, a fezen egy zöld turbánt, egy gallér nélküli inget, 
valamint egy olyan zakót visel, amilyet én. Hogy lejjebb mi van még rajta, azt innen nem 
látom. Hát miféle öltözék ez? Egy művelt ember szemében nem nevetséges ez az össze-
visszaság? – De igen! – hallatszott több helyről is a tömegből.”9 A női fejkendő viselése 
ellen is felszólalt Atatürk, megjegyezte, hogy a nagy melegben rendkívül kellemetlen vi-
selet, ezért kérte, hogy a nők „hadd mutassák meg arcukat a világnak”.

Atatürk reformjai a nők életébe hatalmas változásokat hoztak. Korábbi források 
elemzéséből is láthatjuk, hogy Atatürk reformjai nyomán a nők a munka világában is 
előtérbe kerültek, és egy lendületes előrelépésnek lehetünk tanúi. A Köztársaság előtti 
időkben a nők nem tudták megvalósítani önmagukat, korlátozott lehetőségeik voltak. A 
demokratikus köztársaság időszaka azonban egyenlő esélyeket biztosított a nők számára 
is. Az első női bíró Törökországban Suat Berk (1901–2002), volt, aki 21 évesen kezdte 
pályafutását. Amikor bíró lett, a következőket mondta: „Azt hittem, hogy azért jönnek a 
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bíróságra az emberek, hogy az ügyeiket intézzék, de kiderült, hogy valójában azért jöt-
tek, hogy a női bírót nézzék.” E gondolatok is azt tükrözik, hogy Törökországban ebben 
az időben teljesen egyedülálló és példa nélküli, döbbenetes jelenség volt az, hogy egy 
nő bírói tisztséget tölt be. Atatürk reformjainak köszönhetően azonban több ilyen pozitív 
példát tarthatunk számon.

Süreyya Ağaoğlu (1903–1989) volt az első női török ügyvéd és jogvédő, aki ango-
lul és franciául is beszélt. Karrierje során számos nemzetközi konferencián képviselte 
Törökországot. Az első olyan diáklány volt, aki jogi karra jelentkezett, példát mutatva, 
hogy nők is betölthetnek ilyen jellegű pozíciókat. 1952-től a Nemzetközi Női Jogász 
Egyesület tagja volt, fontos civil szervezetek létrehozásában is segédkezett. Számos, 
Törökország-szerte sikeres könyvet publikált, melyek közül a két legjelentősebb a 
„Londonban láttalak” és az „Így telt el egy élet”.

Törökországban az első női büntetőbíró, Muazzez Halet Işikpinar, 1931-ben kezdte 
meg bírói tevékenységét.10 Ezek a híres török nők mind Atatürk köztársaságának az ide-
jén kezdték el tevékenységüket, melyre a szultanátus idején nem lett volna lehetőségük. 
Nem sokkal később, 1934-ben a nők szavazati jogot kaptak.11

 Atatürk nevéhez fűződik továbbá a latin ábécé kötelezővé tétele is. Atatürk az arab 
írást eltörölte. Törökországban mindenki számára kötelező volt megtanulnia az új írást, 
Atatürk maga is – csakúgy, mint a fez eltörlésénél – személyesen járta az országot, 
nemcsak a városokat, de kisebb falvakat is, annak érdekében, hogy táblával és krétával 
saját maga tanítsa a népnek az új ábécét, magyarázva az új írás elsajátításának a jelen-
tőségét. Atatürk először 1928. augusztus 9-én az isztambuli Sarayburnuban beszélt az őt 
körülvevő népnek az ábécéről. Meg volt győződve róla, hogy minden forradalmi mér-
tékű nagy lépést elsőként a néppel kell megbeszélni. Ekkor ezt mondta a török népnek: 
„Azt akarom, hogy két héten belül tanuljátok meg. Az új török betűk segítségével fog 
igazán megmutatkozni a mi gazdag és jóhangzású nyelvünk. Meg kell értenetek annak 
szükségességét, hogy megszabaduljunk a nyelvünket évszázadokon keresztül börtönbe 
záró érthetetlen jelektől.”12

Fontos vívmánya volt az is, hogy 1934-ben eltörölték az eddig használatban lévő 
olyan rangokat, címeket, mint a pasa, és bevezették a mindenkire kötelező érvényű 
családinév-törvényt, melynek értelmében minden török állampolgárnak vezetéknevet 
kellett választania. Ezt megelőzően Törökországban nem voltak használatban a vezeték-
nevek. Férfinak és nőnek egyenlő jogokat biztosítottak a családban, megszüntették a férj 
kizárólagos akaratából történő válást. Az egyetemek Atatürk reformjainak köszönhető-
en megnyíltak a női hallgatók előtt is, ennek eredményeként már a nők is választhattak 
önálló hivatást.13

A Török Köztársaság megalakulása időszakában, 1923. november 14-én a Legfelsőbb 
Bíróság Sivas-ból Eskişehir-be került át. A Török Köztársaságban a vallási ügyeket és az ál-
lami ügyeket szétválasztották, 1924. április 8-án eltörölték a saria-bíróságokat. 1926. már-
cius 1-jén elfogadták az olasz minta alapján megalkotott török Büntető Törvénykönyvet, 
majd ugyanebben az évben a svájci mintára megalkotott török Polgári Törvénykönyvet. 
A Büntetőeljárási törvényt Törökországban német mintára alkották meg, 1929. augusztus 
20-án lépett hatályba. A tengeri kereskedelemről szóló törvényt szintén német mintára al-
kották meg, és az 1929. május 13-án lépett hatályba.14 Láthatjuk, hogy Atatürk reformjai 
mindenre, így a jogi szabályozásra és az igazságszolgáltatásra is kiterjedtek.

Atatürk kidolgozta a Köztársasági Néppárt programját, mely összegezte a párt leg-
fontosabb célkitűzéseit. Összegzően ezen elveket kemalizmusnak nevezték már akkor, 
1931-ben is. Az alapelvek között szerepelt a haza, a nemzet, az állam alkotmánya, az 
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állampolgári jogok. A dokumentum kimondta, hogy a párt nem tesz különbséget férfi 
és nő között a jogok és kötelezettségek tekintetében. Ebben a dokumentumban jelent 
meg először a kemalizmus „hat nyila”, amit mind a mai napig Atatürk legfőbb alapelve-
iként tartanak számon.15 A kemalizmus lényegét összefoglaló hat elv, amelyeket a párt 
jelvényén hat nyíl alakzatban ábrázoltak, továbbá 1937-ben az alkotmány szövegébe is 
beépítettek: republikanizmus, szekularizmus, nacionalizmus, popularizmus, etatizmus 
és forradalmiság (vagy reformizmus).16

(Atatürk fiatalokra gyakorolt hatása) Atatürk 1927. október 20-án híres beszédé-
ben megszólította a török fiatalokat. Rövid, ám annál lelkesítőbb beszédét érdemes 
mindannyiunknak elolvasni: „Ó, török ifjúság! Az első dolgod: mindörökké óvni és vé-
delmezni a török szabadságot és a Török Köztársaságot. A létezésednek és jövődnek ez az 
alapja. Ez az alap a te legértékesebb vagyonod. Előfordulhat, hogy a jövőben meg akarnak 
fosztani téged e vagyonodtól, és lesznek külső és belső rosszakaróid. Egy nap, amikor 
részt kell vegyél a szabadság és a Köztársaság megmentésében, ne gondolj a helyzet adta 
lehetőségekre vagy a feltételekre. Mert lehetséges, hogy ezek a lehetőségek és feltételek 
nem kedvező módon merülnek fel. Lehetséges, hogy a szabadságot és a Köztársaságot 
megcélzó ellenségek, a világon még nem látott győzelem hírhozói lesznek. Előfordulhat, 
hogy ezek az ellenségek erőszakkal és átveréssel bejutnak az összes várainkba, elfoglal-
ják az összes hajóinkat, a katonai csapatainkat egytől egyik leigázzák, sőt az országunkat 
valósággal megszállják. De rosszabb, ha az országon belüli hatalmi erők a nemtörődöm-
ségükkel, tévelygéseikkel és cserbenhagyásukkal árulást követnek el. Sőt még az is meg-
történhet, hogy a hatalmon lévő nemzettagok saját önző érdekeiket helyezik a nemzet fölé. 
Lehet, hogy a nemzet fáradtan és romokban hever majd. Ó, török szabadság gyermeke! 
Ilyen körülmények között is egyetlen dolgod van csupán: megvédeni a török szabadságot 
és a Török Köztársaságot! Az erő, amire szükséged van, ott folyik a nemes véredben!”17

(Atatürk külpolitikája: „Békét otthon, békét a világban!”) Atatürk erős hadsereget épí-
tett ki az országban, a függetlenségi háborút (1919–1923) megnyerő török hadseregre 
méltán lehetett büszke az egész ország. Atatürk nyomán általánosan elfogadott törökor-
szági nézet, hogy minden török katonának születik.18

Törökország külpolitikájára 1923-tól óvatosság volt leginkább jellemző, annak érde-
kében, hogy megőrizze a status quo-t és a függetlenségi háborúban kivívott győzelmét. 
Ezt a külpolitikát Mustafa Kemal híres összegzése így mutatja be: „Békét otthon, békét 
a világban!”

1935-ben Törökország tíz évre szóló barátsági szerződést írt alá Afganisztánnal. 
Irakkal és Iránnal is jó kapcsolatok alakultak ki. 1928-ban Amanullah afgán király, 
1931-ben Fejszál iraki király, 1934-ben Reza Pahlavi perzsa sah látogatott el Ankarába, 
mely látogatások olyan eredményesen zárultak, hogy 1937-ben e három országgal 
Törökország öt évre szóló megnemtámadási szerződést kötött. Majd szintén Atatürk 
érdemeinek tudható be az is, hogy 1934-ben Törökország, Görögország, Jugoszlávia és 
Románia megkötötte a Balkán-paktumot.19

Atatürk szerepe a náci Németország idején is példátlan volt. Az 1930-as években 
tért nyerő európai diktatúrákkal kapcsolatban nem volt támogató a hozzáállása, és visz-
szautasította a náci Németország közeledési kísérleteit. Sőt, Atatürk halála után İnönü 
köztársasági elnök is az Atatürk által kidolgozott külpolitikát folytatta tovább, s az or-
szág semlegességét tartotta szem előtt, és szintén visszautasította a náci diplomáciának 
Törökország II. világháborúba való beléptetésére tett kísérleteit is. A római jog egyik 
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híres magyar jogásza, Schwarz András Bertalan, aki 1886-ban született, a náci hatalom-
átvétel és az antiszemita törvények következtében 1933 nyarán menekülni kényszerült. 
Schwarz 1934-ben feleségével együtt Törökországba emigrált, ahol az isztambuli egye-
temen két tanszék (a római jogi és a magánjogi) vezetését is megkapta. A háború után 
Schwarz nem tért vissza Magyarországra, hanem Isztambulban maradt.20

(Atatürk halála) Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1938. november 10-én csütörtökön 9 óra 5 
perckor Isztambulban, a Dolmabahçe palotában elhunyt. Az egész ország mély gyászba 
borult. A híres török költő, Yunus Emre híressé vált sorai is ezt tükrözik: 

„E világon egy dologért
Ég a bensőm, fáj a szívem,
Fiatal hősként haltakért,
Idő előtti aratásért.”21

Atatürk halálának jelentős nemzetközi visszhangja is volt. A jugoszláv sajtóban ilyen 
sorokat lehetett olvasni: „[e]nnek az államférfinak a nevét kitörölhetetlen betűkkel írták 
be a történelem könyvébe. Atatürk a nép embere volt. Törhetetlen elszántsággal, éles 
eszével és erővel szállt szembe a sorssal, és megteremtette az új Törökországot.” Egy 
bolgár újság ilyen gondolatokat tett közzé: „Atatürk, nemzetének atyja a kard, a gondo-
lat, a szív és az akarat embere volt. Népének nagy fia, ugyanakkor a 20. század kiemel-
kedő alakja.” Még a kínai újságok is említették a tragikus esemény kapcsán Atatürköt: 
„Atatürk az egész ázsiai földrész atyja.”22

Törökországban halála napján mind a mai napig mély tisztelettel emlékeznek 
Atatürkre. Minden év november 10-én, Mustafa Kemal Atatürk halálának évfordulóján, 
pontban reggel 9 óra 5 perckor megáll minden, mindenki félreteszi addigi teendőjét, és 
Atatürkre emlékezik az egész ország.23

Atatürköt rengetegen szerették, tisztelték. Természetesen voltak kritikusai is, ám máig 
nagy tisztelet övezi emlékét.

(Befejezés) A Haydarpaşa pályaudvar bejáratánál Isztambulban Atatürk ismert mondása 
áll most is: „Ne mutlu Türküm diyene” – „De boldog, aki töröknek mondhatja magát”.24 
Láthatjuk, hogy Atatürk eszméje napjainkban is jelen van, érezhetjük mindenhol.

Atatürk emléke nekünk, magyaroknak is fontos, hiszen Atatürk kiválóan ismerte a 
magyar kultúrát, a magyar nyelv fejlődésének történetét is, meglátása szerint a magyar 
kultúra, a magyar nyelv az a kultúra és nyelv, amely legjobban hasonlítható az ősi török 
kultúrához, nyelvhez. A magyar nyelvújítási programokat követendő értékűnek tekin-
tette. Atatürk személyes óhajára hozták létre a Török Köztársaság első egyetemén, az 
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih — Coğrafya Fakültesi-n (magyarul: Ankarai Egyetem 
Bölcsészettudományi Kara) a magyar intézetet.25 Ezek fényében mindannyian kicsit kö-
zelebbinek érezhetjük, mi magyarok viszonylatában is Atatürk érdemeit.

Atatürk síremlékén, ami Anıtkabirben található, alapítottak egy könyvtárat, melyben még 
ma is számos magyar tudós idegen nyelvű munkájával találkozhatunk, jól tükrözve Atatürk 
magyar nyelvhez és kultúrához való viszonyulását.26 Magyar történészek, irodalmárok, nyel-
vészek, turkológusok, Kelet-kutatók alkotásait őrzi a könyvtár. Továbbá Atatürk erőfeszíté-
seinek eredményeként jött létre az Ankarai Egyetem Hungarológiai Intézete, amelynek az 
egyik fő célja a török–magyar tudományos és kulturális kapcsolatok ápolása.27

Atatürk a turkológia szakok létrejöttét is támogatta Magyarországon, és elindított 
egy olyan folyamatot, amelynek eredményeként ma hazánkban is számos intézmény 
létezik, ahol török szakon lehet tanulni, és török nyelvtanulásra is számos helyen nyílik 
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lehetőségünk. Például a Yunus Emre Alapítvány (egy közalapítvány) is kiváló példa er-
re, amelynek célja, hogy Törökországot, nyelvét, történelmét, kultúráját és művészetét 
megismertesse velünk.

Atatürk az ellene elkövetett merényletkísérlet után 1926-ban ezeket mondta: 
„Mulandó testem egy napon természetesen földdé lesz, de a Török Köztársaság örökké 
fenn fog maradni!”28

Napjainkban egyre feszültebbé válik a viszony Törökország és az EU között. 
Törökország 1959-ben nyújtotta be első alkalommal csatlakozási kérelmét az Európai 
Gazdasági Közösségbe, a teljes jogú tagság bekövetkezése azonban máig bizonytalan, 
az EU-t ugyanis nyugtalanítják az igazságszolgáltatás terén a puccs óta elindult folya-
matok. Mindezek fényében – meglátásom szerint – napjainkban Törökország sorsa egy-
befonódott Európa jövőjével, és remélem, hogy sikerül a közös jövőt együtt formálni és 
pozitív változásokat előmozdítani, hiszen Atatürk is ezen fáradozott.

Atatürk 1923-ban a nyugatosodás kapcsán ezt mondta: „Mi nem azért vesszük át a 
nyugati civilizációt, hogy utánozzuk őket. Amit benne jónak találunk, azért, mert megfe-
lel a mi sajátosságainknak, azt világszínvonalon fogjuk a magunkévá tenni. Az országok 
eltérnek egymástól, de civilizáció csak egy van, és a nemzeti felemelkedés érdekében 
elkerülhetetlenül csatlakoznunk kell hozzá. Az Oszmán Birodalom megtorpanása is ak-
kor kezdődött, amikor az Európa fölött aratott győzelmeikből fakadó elbizakodottságá-
ban elvágta az őt az európai népekhez kötő szálakat. Ez hiba volt, és mi nem esünk még 
egyszer ebbe a hibába… A török nép minden művelt nemzet barátja.”29
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