
Kazáni·tatár népköltészet

A mai Baskíriában élő kazáni tatárság elmúlt ezer éve, akár a mienk, nagy-vél
tozások folyama. Hét évszázaddal ezelőtt Julianus barát még magyarokkal beszél
itt magyarul. Tény, hogy a baskírok között előfordul a Gyarmat (Jurmati) és a
Jenő (Jenej) törzsnév. A Gyarmat törzs történetét Tetegecs mirza mondja tollba
halála (1564-65) előtt, amit a Tiszatáj 1982/8. számában Róna-Tas András tett
közzé, A tatárok tehát nem söpörték el az itteni magyarságot. Az egységét igen, a
Magna Hungariát. Az aranyhorda uralma után minden nemzetség Dzsingisz
családjára vezette vissza eredetét. Talán innen is a tatár elnevezés. Új vallásuk
az iszlám lett. Bár a Julianus barát első útjáról szóló jelentésben, avagy a "Nagy
Magyarország dolgáról, amelyet Riccardus fráter szerzett IX. Gergely pápa ide
jében" olvashatjuk (Györffy György fordításában), hogy amikor Julianus Nagy
Bolgárországba ér, ott " ... nyilvánosan beszélik, hogy kereszténnyé kell len
niük, és a római egyháznak kell alávetni magukat, de ennek napját, mint mond
ják, nem tudják - mert így hallották bölcseiktől." Innen egy magyar asszony út
baigazítása nyomán két napi járóföldre találja meg "azokat a magyarokat, akiket
keresett". "Körülvezették őt házaikban és falvaikban, és keresztény magyar vé
reik királyáról és országáról behatóan tudakozódtak. Bármit mondott nekik a
hitről vagy egyebekről, a legfigyelmesebben hallgatták, mivel teljesen magyar a
nyelvük; megértették őt és ő is azokat." Ilyet hallván, olvasván akaratlanul meg
fogan az emberben ama gyermeki, történelmietlen kérdés, hogy: egy mai Julia
nust megértenének-e, és ő megértené-e "azokat"? A válasz pedig egyértelmű:

igen. Kodály Zoltán írja dalaik zenéjéről (1937-ben a Bicinia Hungarica előszavá

ban): "a magyar zene gránit ősfundamentuma".E dalokból 6500 sort fordítottam
az Európa Könyvkiadó megbízásából. Jelképiségük közelebb vitt sok magyar
népdal megértéséhez, sőt általuk jutottam el műköltészetünk több, eddig önké
nyesnek hitt megfogalmazásának igazi értelméig, jelentéséig. Mindig önkényes
nek és profánnak éreztem például Ady Endrének A pócsi Mária című versében
"Mária a mennyei paripa, / Ha vágtatván visszaköszönök róla" sorait. Holott a
magyar népdalokban sokszor (a kazáni népköltészetben szinte mindig) a ló, a pa
ripa nőjelképű.Ezt tudva, ami Adynak minden bizonnyal még evidens volt, sok
kal mélyebb s összetettebb értelmet kap ez a két sor is. Szervesen kapcsolódik
egy kultúra jelképvilágához, szimbolikus jelentése nagy időt fog át. E jelképiség
ismeretében tudjuk csak mai dolgainkat is az időben elhelyezni, nélkülük meg
lévő értékeink értelmüket vesztik, az újak pedig kiüresednek, elsekélyesednek.
Önmagam, önmagunk jobb megismerése céljából tartottam szükségesnek el
készíteni ezeket a fordításokat. Azt az önmagunkat fordítottam itt tulajdonkép
pen, amelyik majd ezer éve más vallás, az iszlám kultúrkörében él. Meggyőző

désem, hogy ennek ellenére ma is megértjük egymást, mert a múlt nyelvén sok
mondanivalónk van, éppen jelenünk és jövőnk érdekében, egymás számára.
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