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A mai ötvenesek, akik iskoláikat a rendszerváltás előtt járták, valószínűleg emlé-
keznek Csingiz Ajtmatovra, Bella Ahmadulinára, Bulat Okudzsavára. A költő-

nő családjában tatár, grúz, de orosz és olasz ősök is szerepelnek. Ő maga Moszkvá-
ban született és járt a Gorkij Irodalmi Intézetbe. A 2010-ben elhunyt Ahmadulina a 
hatvanasok nagy nemzedékének tagja Jevtusenkóval, Voznyeszenszkijjel, akik ked-
véért rajongóik stadionokat töltöttek meg, amikor e sztár-előadók azokban felléptek. 
Gyújtó hatású közéleti költészetük meghatározó része volt a hruscsovi éra „ideoló-
giai olvadás”-ának. A főként Tbilisziben és Moszkvában élt grúz-örmény Okudzsa-
va az úgynevezett bárdköltők egyik vezérfigurája. Személyében olyan előadóról van 
szó, amilyen nálunk Cseh Tamás, az oroszoknál Viszockij és még sokan mások, pél-
dául a country-folk énekesnője, Zsanna Bicsevszkaja. „Egyszálgitáros”, vallomásos, 
közéleti versek színpadra vivői ők, akikért tömegek lelkesedtek, az egész ország meg-
tanulta és fújta dalaikat. Most Bob Dylan Nobel-díja erősítette fel a jelenséget, annak 
emlékezetét. 

Az 1997-ben elhunyt Okudzsava prózában is alkotott, ám regényíróként a 
2008-ban elhalálozott kirgiz Ajtmatov szerzett világhírnevet. Őket felidézve a poszt-
szovjet térség kortárs irodalmaira tekintünk ki idei sorozatunkban.

A Szovjetunió szétesése után a volt tagköztársaságok több tömbre oszlottak. 
Vannak, amelyek az oroszokkal államszövetségben maradtak, a többiek többé-ke-
vésbé eltávolodtak a centrumtól, így a baltikumiak is, egyes kaukázusi népcsopor-
tokkal pedig helyi háborúk indultak a volt centrumból. A mai orosznyelvű irodalom 
Oroszországon kívül a nagyszámú emigráns közösségekben (Izraelben, Nyugat-Eu-
rópában, Amerikában stb.) és a volt tagköztársaságok területén íródik. Az utóbbiak 
között nagy a szórás: Kazahsztánban például rendkívül erős a nemzeti öntudat. Na-
gyon jól tudnak oroszul – nemcsak az idősek és a középnemzedék, hanem sok fiatal 
is, de ha csak tehetik, nemzeti nyelvükön szólalnak meg már, s azt ápolják. Saját 
nyelvükön saját nemzeti irodalmukat fejlesztik, és nyúlnak vissza a folklór rétegeiig 
s tartják életben azokat. Erőre kapott ez a nép: az 1990-es évektől látványosan fej-
lődik gazdasága, és ezzel párhuzamosan tudományos és kulturális életének számos 
képviselője tűnik fel konferenciákon, tanácskozásokon, fesztiválokon világszerte. 
Felsőoktatása csereprogram-szerződésben áll a fél világgal. Nálunk is jelen vannak 
kétoldalú kapcsolatokban, jelentkeznek programjainkba, különböző képzéseinkre. 
Külső (külföldi) témavezetőkre van szükségük doktoranduszaiknak – élénken kere-
sik a kapcsolatot Európával, Ázsiával, Amerikával. Igyekeznek integrálni a különfé-
le tudástartalmakat, tradíciókat, magukba olvasztani Nyugat és Kelet eredményeit. 
Hosszan tartó nomád múltjukat nem megtagadva kutatják annak rétegzettségét, 
s vallják, hogy az évszázadokon, évezredeken át a környező kultúrákból, társadal-
makból érkező hatásokat magába integrálta a kazah hagyomány. Vallják és hirdetik 
magukról, hogy sikerrel idomultak a modern kor feltételeihez – úgy, hogy nem ve-
szítették el nemzeti gyökereiket. Tele vannak energiával, aktivitással, felismerik a le-
hetőségeket már csírájukban is, és tudják, hogyan lehet felhívni magukra a figyelmet 
s vonzóvá tenni emlékeiket, népművészetüket, szokásaikat, szertartásaikat, kony-
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hájukat, tájaikat, múltjuk tárgyi maradványait, régészeti emlékeiket, ahogyan ün-
nepeiket, tájaikat, természeti adottságaikat, sportrendezvényeiket is. Rendkívül jól 
képviselik és pozicionálják magukat mind térben, mind időben; múlt, jelen és jövő 
közös mezsgyéjén. (http://www.kazembassy.hu/index.php?x=almenuk/kultura)

Olyan szerzőiket fedezik fel újra, mint például Ibrahim Abaj Kunanbajuli 
(más átírásban: Kunanbajogli, oroszosan: Kunanbajev) költőt-filozófust-énekmon-
dó-műfordítót a XIX. századból, aki a modern kazah nyelv kialakítója volt és nem-
zeti öntudatukban a hős figuráját testesíti meg. Művei életében főleg szájhagyomány 
útján terjedtek, kiadásuk 1940-ig váratott magára, ám magyarul még mindig alig 
olvasható tőle valami. Alakja megtestesíti mind az orosz hatalommal, mind a kazah 
tunyasággal való szembeszegülést. Nemcsak hangsúlyozta a külfölddel való kapcso-
latteremtés fontosságát, hanem fordításain keresztül maga meg is ennek útjait keresi 
valamennyi égtáj – keletről és nyugat – felé, és természetesen fordított az oroszoktól 
is. Egyúttal a gazdasági-társadalmi felemelkedés, a kultúra – és egyáltalán az írás-
tudás, a művelődés – szükségességének szószólója. Néhány éve budapesti szoborál-
lításakor politikai természetű botrány tört ki, amikor azt a kazah államelnök-diktá-
tor, Nazarbajev meg kívánta koszorúzni a szobrát, s éppen a Magyar Narancs intett 
mérsékletre: a költő nem tehet semmiről. Oroszországban éppen a Putyin-ellenes 
demonstrációk egyik helyszíne a kazah költő-népnevelő szobra, ahova szolidaritás-
ból és tiltakozásul vonulnak a tüntetők, és a szobor környéke időnként ellenzéki-de-
mokrata Hyde park jelleget ölt. Az egyik ilyen akciójuk során az abban részt vevő 
Ljudmila Ulickaját rohanták le ott az olvasók százai, hogy dedikálja nekik könyveit. 
(Ulickaja jeles képviselője a kritikus, demokrata művész-értelmiséginek Oroszor-
szágban és szerte a világon.) Íme, a költő, Kunanbajuli szavai, mintegy válaszul a 
múltból:

Embereknek ne higgy, bárhogy dicsérnek
Embereknek ne higgy, bárhogy dicsérnek,
Képmutatásukkal csak megtévesztenek.
Magadban bízz, magadat húzd a bajból,
Segítőd a munkád, használd eszedet.

Hiszékeny ne légy, mért áltatnád magad,
Baj, ha dicséret, hízelgés elragad.
Másokkal együtt csak becsapjátok egymást,
Hát kell neked kergetni délibábokat?
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Ha bánat emészt, magadat ne add meg,
Rádtörő szenvedélynek soha ne engedj.
Szállj magadba, szíved mélyéig merülj,
Mit ott találsz, az a kincs, csak az tartsd meg.

(Körmendi Lajos fordítása) 
(http://hatareset.blogspot.hu/2014/05/kell-e-nekunk-abaj-es-egyaltalan-ki-
az.html)

Mi, magyarok Tengiz kapcsán ismerkedhettünk meg testközelből az ezred-
fordulón a kazah világgal (http://www.zmne.hu/Forum/06harmadik/kazahsztan_.
htm). Az olajipari munkálatokban részt vevő honfitársaink tudósításaiból kitűnik, 
milyen is egy természeti kincsekben bővelkedő távoli vidék élesedő nacionalizmusa. 
Leírják, hogyan hagyják el az oroszok az országot és kerekedik felül pár évtized alatt 
arányaiban a helyi népesség a régóta ott élő orosz, illetve szláv etnikumon, s veszi 
vissza ily módon hazáját az ország, melyet többek között az orosz-szovjet száműze-
tés, a kitelepítések és az emigráció jellemeztek évszázadokon át. A multietnicitás, 
a korrupció, a gazdasági és politikai lavírozás Oroszország és Kína között, a még 
mindig jelentékeny termékenység a világ kilencedik legnagyobb területű országában 
izgalmas, mind nyelvében, mind identitásában erősödő nemzeti létet sejtet. A nyelvi 
kérdés, mint mindenhol, itt is különleges jelentőséggel bír. A XX. században nagy 
erővel dolgoztak nyelvük grammatikáján s bővítették lexikai kapacitását, szorgal-
mazták használatát. Az itt élő oroszoknak, orosz tisztviselőknek is használniuk kel-
lett a kazahot a múlt század nyolcvanas éveinek közepétől, tehát már a rendszervál-
tás előtt. Minderre „szovjet tudósok” tették alkalmassá a helyi nyelvet, melyet előtte 
nemcsak hogy az ottani oroszok, hanem maguk a kazahok sem használtak igazán: 
odahaza, a családok többségében jellemzően oroszul beszéltek. Az 1990-es évektől 
a helyzet megfordult, és nemcsak a kazahsztáni, hanem a határ túloldalán, az orosz 
területeken élő oroszoknak is meg kellett tapasztalniuk, milyen kisebbségben lenni, 
s a nemrég még alárendeltek nyelvét megtanulni és azzal boldogulni. Soha nem felej-
tem el azt a néhány évvel ezelőtti indiai konferenciát, ahol az egész kazah küldöttség 
felállt, és követelte, hogy vonja vissza nyelvszociológiai kutatásainak következtetését 
az a – különben magyar – előadó, aki még mindig az orosz nyelvet találta inkább do-
mináns pozícióban lévőnek, azaz gyakrabban, többek által használtnak a kazah ál-
lam területén. A Szovjetunió széteséséig a kazah irodalom nagy része orosz nyelven 
született. A mi ruszistáink, műfordítóink is innen közvetítették, miképpen Rab Zsu-
zsa (Leonyid Martinov méltatásában, lelkes kommentárjával) a friss, szabad, sokol-
dalú Olzsasz Szulejmenovot (más átírásban Szülejmenovot; http://szovirod.blogspot.
hu/2011/11/olzsasz-szulejmenov-verseibol.html) az 1980-as évek elején:
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A szó

A korabeli Szovjet Irodalom című folyóiratunk sokat foglalkozott a fenti szer-
zővel, s többször is közölte költeményeit. Kortársaink, bizonyos szubkultúrák mai 
magyar olvasói is rá-rátalálnak Szulejmenovra: az Internet irodalomszerető népe fel-
veszi egyes verseit blogjába, ilyen-olyan válogatásába. Vonzódnak puszta–sólyom–
ló-motívumaihoz – és nyelvtörténeti-történészi-néprajzi munkáihoz. Felfedezik 
maguknak a sumér–magyar rokonság hívői, s látni vélik munkásságában a maguk 
elképzelését a mi népünk eredetéről ugyancsak. Ünneplik szerintük gyökerekig leha-
toló alaposságát és éleselméjűségét, műveiben áttételesen a magyar eredet nyomait is 
meglelik, és erősen javasolják módszertanának használatát a mi múltkutatásunkhoz 
(https://www.antikvarium.hu/konyv/olzsasz-szulejmenov-sumer-es-azsia-393045). 

A szerzőt a szovjet érában üldözött és a korszak végén újra szárba szökő pán-
türkizmus újjáélesztői közt is számon tartják (http://ketezer.hu/2006/09/6490/) az A 
és én (oroszul Az i ja) című híres könyvének köszönhetően, melynek legendás törté-
nete van. A könyvet az 1970-es években kiadták, majd be is tiltották, visszavonták 
példányait a Szovjetunió valamennyi könyvtárából, s negyvenhét tudós tanácsko-
zott róla az Akadémián kilenc órán át – ebédszünet nélkül. Lihacsov akadémikus, 
aki a téma, az óorosz irodalom legnagyobb szakértőjének számított, dilettáns etimo-
logizálásnak tartja a módszerét, amellyel az óorosz nyelv láthatatlan türkizmusaira 
mutatott rá a szerző. A színfalak mögött azonban barátkozott Szulejmenovval, és 
elismerte, hogy az orosz nyelv történetében több a keleti vonatkozás, mint amennyit 
a tudomány abból feltárt. (A mitopoétikai-szemiotikai irodalomtudomány ismert 
módszere a virtuális etimologizáció, amely az irodalomnak is művészi eszköze.) E 
híres botránykönyvet – hiába voltak rá ígéretek – a rendszerváltás után sem mer-

Hegyek, titeket 
kisimítani nem lehet, 
gyűrődéseitek 
kivasalhatatlanok. 
Szabálytalanok vagytok. 
A laposság – az a szabályos. 
Rátok, hegyek, 
hasonlatot se lelek. 
Korsóba töltve
minden folyadék 
az edény formáját
gyorsan kitölti. 
De a szó,
mely a lélek-mélyben ég, 
formáját
a léleknek megjelenti. 

Az ÉJben
sötét, torzult képsorok. 
A LÓban
üldöző ellenség vágtat. 
Mindig, 
mindig túlzengi
a torok
határát rémítő harmóniáknak. 
Világra jövünk,
s már más a világ. 
Az csak lepel,
mi vagyunk az alapja. 
Világom leng,
libben, mint délibáb.
És a SZÓt formájának elfogadja. 
(Rab Zsuzsa fordítása)

Somogy_17_1_szám 1 korr.indd   84 2017. 03. 07.   12:36



85
Somogy | 2017. 1. szám | Kitekintés

V. Gilbert Edit: TÁVOL, KÖZÉP-ÁZSIÁBAN

ték kiadni. A Brezsnyev-éra alatt viszont igen, s a bevonása miatt a feketepiacon 
akkora ázsiója volt, hogy rendre ötvenszeres áron kelt el, Bakuban pedig állítólag 
egy Moszkvicsot kínáltak érte (http://www.opentextnn.ru/man/?id=711). Magam 
is tanúsíthatom, milyen óriási feláron lehetett eladni az 1980-as években ezeken a 
féllegális szovjet könyvpiacokon például a századelő ritkaságait, és milyen szenve-
délyesen keresték, kerestük azokat. Szulejmenov nevéhez civil polgárjogi kezdemé-
nyezés is fűződik: a szemipalatyinszki – 2007-től: szemeji – nukleáris kísérleti telep 
bezárásához járult hozzá eredményesen. Nagy jelentőségű „e-mozgalmuk” (mely-
nek most is vezetője), s amely nyilvánosságra hozta, hogy rákot, születési rendelle-
nességeket, impotenciát váltott ki a területen a sok nukleáris robbantás. Az egykori 
Szemipalatyinszk – ez a hét buddhista szentély közelében, Nagy Péter által alapított 
Irtisz-parti, a szibériai határt védő város – volt egyébként a lakhelye egy időben a 
korábban említett költőnek, Abaj Kunanbajulinak is, amikor Dosztojevszkij éppen 
ott ette a száműzöttek keserű kenyerét. Szulejmenov pedig mindmáig, nyolcvanon 
túl is meghatározó alakja a kazah irodalmi-tudományos életnek, közéletnek: fontos 
kultúrpolitikai pozíciókat tölt be hazájában. 

Kortárs művészetükben a kazah szerzők szarkasztikus művekkel is reflektál-
nak a jelen társadalmi, politikai és köznapi szituációira. Egyre több nőíró jelentkezik 
műveivel, s irodalmuk az epikán túl a lírai és a drámai műnemben is erős. Minderről 
sorozatunk következő részében lesz szó.

Takács Gyula: Napban álló négy jegenye, 1965.
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