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Ludwig CJhland 

A ZARÁNDOK 
(Der Pilger) 

Egy zarándokot hajt a vágya, 
az istenvárost keresi, 
szomjazva égi dallamára, 
mit a Lélek igért neki. 

„Kristályfolyó, te már a szentet 
csakhamar visszatükrözöd; 
bérchátak, kiket nap melenget, 
látjátok már messziről őt. 

Mintha harang kondulna; esti 
pír süti át a ligetet. 
Bár volna szárnyam útra kelni 
s repülni völgy és bérc felett!" 

Elalélva a fájdalomtól, 
örömtől mámorittasan, 
az isteni városra gondol, 
s a virágok közé zuhan. 

„A vágynak, melytől lángban állok, 
még roppant nagyok e terek; 
élesszetek fel, édes álmok, 
mutassátok meg völgyemet!" 



Egy angyal néz le most a földre, 
miután megnyílott az ég: 
„Féket miért vetnék erődre, 
ily nagy vágyat oltván beléd? 

A puha lélek szívesen kész 
álmodni, vágyni egyaránt, 
de méltóbb a szívós törekvés, 
mely álmokat valóra vált." 

Az angyal eltűnik a fényben, 
a vándor fürgén talpra áll, 
s átkelve árkon, sziklabércen, 
már ott az arany kapunál. 

S lám, anyai karként kitárja 
a város kapuszárnyait; 
mennyei ének hangja várja 
fiát, kit útja célba vitt. 

PETRARCÁHOZ 
(An Petrarca) 

Ha igaz volt Laurához a sok ének, 
a fenséges szem, az égi jelenség 
(s vitázni azzal távolról se mernék, 
mi áthatotta legmélyebb kedélyed), 

ha ág volt, mely az édenben tenyészett, 
ha angyal, tűrve emberek keservét, 
a durva földön szelíd messzi vendég, 
ki csakhamar szülőhonába tért meg, 

félek, hogy mire vágytál, nem találod 
az aranyfényű csillagon se, melyre 
megérkeztél, dicsőségben ragyogva; 

mert amaz közben magasabbra szállott, 
szent égövekben otthonára lelve, 
s te újra kezdhetsz panaszos dalodba. 



Detlev von Liliencron 

TEMETÉS 
(Begräbnis) 

„Laudat alauda Deum, tirili tirilique canendo" 

Ha vihar múltán nem lehet 
dörgést hallani többet, 
s már aranyfelhő integet 
a vízáztatta földnek: 

fűszálat csókkal kelt a nap, 
zeng a pacsirtaének, 
s a hűvös szellő szárnyat ad 
a nyárnappali kéknek: 

ily órán süllyesszetek el, 
nem lesz a dolgotok sok; 
a föld hamar magába nyel, 
bevonva a koporsót. 

Trombitahangok szóljanak, 
hulljon síromba rózsa, 
majd törje vándorbotomat 
erős kéz darabokra! 

A fa ledob egy levelet, 
míg sok gyümölcs a terhe. 
Végső vendégek, menjetek, 
ki-ki célját követve! 

Ki-ki játékát várja cél, 
gyászzászlaja lobogjon, 
örüljön, hogy még földön él, 
s nem ősök közt van otthon! 



VANITAS 
(Vanitas) 

A tüzes ißu napok tovazúgtak, 
vad húr nem ujjong, nem csengnek a kelyhek, 
Jób panaszából jókor megtanultad: 
a bölcsek némák, a balgák fecsegnek. 
Minden szavad, mérlegre téve, súlyt kap, 
képmutató álarcot kell viselned. 
Tavaszod? - O, tündérmese a múltad; 
lomb közt madár neked már sose zenghet. 

TILTOTT SZERELEM 
(Verbotene Liebe) 

Az éj zord és magános, 
áfák levélteiének. 
Vállamra téve nyugszik 
bánattal telt fejed. 

Róka fut át a réten; 
vadász nem követi. 
A csillagos ég közömbös, 
szép szemed könny lepi. 

Letépsz egy száraz ágat, 
min bimbó nem terem; 
kezedet nyújtod - egymást 
nem látjuk már sosem. 

HIDEG AUGUSZTUSI NAP 
(Kalter Augusttag) 

I . 

Óriás szilfák árnyékában álltunk, 
a kertünk szélén. Karom átölelve 
tartotta karcsú derekad. Fejed, 
a szép és sápadt, vállamon pihent. 
Hideg légáram szállt felénk; vacogva 
szorítottad meg nyakadon a kendőt. 



Szürkéllve s áttekinthetetlenül 
terült elénk a rétek zöld lapálya. 
Mily világosan hallottuk, ahogy 
teheneit szidta az ißu; most is 
fülembe cseng jókedvű kacagásod 
a széllel jött egészséges szavaktól. 
S a táj rideg volt, északiasan 
sivár. Károgó varjak botladoztak 
a kerten át. A malom álmosan 
rótta köreit a látóhatáron. 
És mégis: napfény ült távol s közel, 
a boldogság napfénye minden úton. 
Azután lassan betértünk a házba. 

I I . 

S ismét szilfáink árnyékában álltam, 
de nem voltál velem. Magánosan 
tekintettem ki a tavaszi napba: 
teheneinek vidám dalt fütyült 
az ißu, fényben keringtek a varjak 
nagy fák körül, a malom szárnya gyorsan 
forgott a szélben a kék láthatáron. 
S mégis: halotti köd ült mindenen. 
Azután árván betértem a házba. 



MEHMET KAPLAN 

Yahya Kemal túlvágya 

Folyóiratunkban - a mostani számban közölteket is beleértve - idáig huszonkét vers jelent meg 
Yahya Kemal Beyathtól. Huszonkét vers önmagában sem csekélység, s főleg akkor nem, amikor 
a költő számos kulcsfontosságú műve olvasható közöttük: így talán már nem érdektelen Mehmet 
Kaplan (1915-1986) irodalomtörténész tanulmányának magyar nyelvű közlése. Bátorított erre 
azonban maga a téma is, hiszen az írás szerzője egy vallásos jellegű élményt vizsgál, annakje-
lentőségét, megtöretését, különféle színeváltozásait, „e világi" lecsapódásait veszi sorra. Az írás 
(Yahya Kemal'de Öte Duygusu) a költő születésének századik évfordulójára kiadott emlék
kötetbenjelent meg: Dogumunda 100. Yihnda Yahya Kemal.* 

A tanulmány eredeti jegyzetanyagát nem fordítottam le, mert a törökben járatlan olvasó nem 
tudna vele mit kezdeni. Talán vitatható eljárás, de a tanulmányban hivatkozott néhány 20. szá
zadi török irodalmár adatainak közlésétől is eltekintettem. Ehelyett magam írtam néhány jegy
zetet, hogy a magyar olvasónak némi segítséget nyújtsak egyes kifejezések vagy a történeti-mű
velődéstörténeti háttér megértéséhez. 

Sajnos az idézett verssoroknak nincs minden esetben magyar műfordításuk, ezért helyenként 
saját nyersfordításomat kellett használnom. Ha a szövegben olyan verscím fordul elő, amely magyar 
műfordításhoz tartozik, kurzív formában közlöm. Ha a dm csupán nyersfordítás, nem kurziváltam. 
Ellenben a prózaszövegbe olvasztott verssorokat - a könnyebb átláthatóság érdekében - akkor is 
dőlt betűvel közlöm, ha nyersfordításról van szó. A versrészletek közlésénél lehetőleg a tanulmány 
szerzőjét követtem, de a műfordítás hiányában közölt nyersfordítást akkor sem emeltem ki a szö
vegből, ha a török versrészlet az eredetiben kiemelten olvasható. Mivel egy-egy vers részleteit min
dig ugyanannak a műfordítónak az átültetésében közlöm, megelégedtem azzal, hogy a szövegből 
kiemelt részletek alatt tüntetem fel a műfordító nevét; értelemszerűnek véve, hogy a tárgyalt versnek 
a szövegbe olvasztott részletei ugyanattól a személytől származnak. Itt említem meg, hogy az idé
zett műfordítások a Szenvedélyek tengere. A török költészet antológiája (Európa Könyvkiadó, 
1961) c. kötetben és folyóiratunk két korábbi számában (2003/3-4. és 2005/1-2.) olvashatók. 

Mivel a török szövegben a „túl" többnyire idézőjelben található, ezért általában én is ezt a 
megoldást követtem. - A ford. 

Az ember önmagát meghaladó létezés. Hiszen a végtelenre, a túllévőre, az örökkéva
lóságra irányuló vágy legmélyebb, leggyökeresebb érzéseink egyike. Sejk Galip1 sorai 
nagyon szépen fejezik ki helyzetünket: A lélek gyertyájának olyan fénye van, / hogy a menny-

* Istanbul, 1984. Marmara Üniversitesi yayinlan, Nr . 415. 93-113 . o. 



bolt burája sem nyelheti el. A világból, amelybe vettettünk, Istenhez, a léten túlihoz vá
gyódunk: hozzá próbálunk eljutni. A vallást megtagadó vagy zárójelbe tevő egziszten
cialisták is az emberi létezés alapelemének tekintették ezt az érzést, amelyet olyan 
fogalmakhoz kapcsoltak, mint szabadság, idő, külső világ. 

A vallásokban túlvilágként, örök életként jelenik meg ez a vágy, s ily módon az egész 
életet szabályozó hitrendszerré fejlődik. Legmélyebb, leggazdagabb és legváltozatosabb 
megjelenési formáira művészi alkotásokban bukkanunk. Azok a kutatók, akik az egyes 
művek létrejöttét ontológiai szempontból vizsgálták, egyetértettek abban, hogy az ih
letben mindig ott munkál az öröklét vágya. 

A régi török művészetben és irodalomban is nagyon erős ez az élmény; eredetét az 
egykorú vallásban lehet megtalálni. Ismeretes, hogy az ősi török vallás „égvallás"2 volt, 
amely az Égisten és az ember között szoros kapcsolatot látott. A kánok az égben szü
letnek, s azért jönnek a földre, hogy az emberélet rendben folyjon. A sámánok pedig 
a vallás szolgái, akik az isten és ember közti kapcsolatra ügyelnek. 

Yahya Kemal azok közé tartozik, akik az újabb török irodalomban a legerőteljeseb
ben és legváltozatosabban szólaltatták meg az öröklét vágyát: írásomban tehát erről 
szeretnék szólni. 

Ahmet Hamdi Tanpinar - aki igen kiterjedt és alapos kutatásokat végzett a költővel 
kapcsolatban - helyenként ugyan érinti ezt az élményt könyvében, de nem adja meg 
neki a szükséges súlyt. Például amikor a tenger-témáról beszél, csupán jelzi a lelki 
élettel való összefüggést, de magáról az érzésről - a végtelen iránti vágyról - keveset 
szól, s inkább a tárgyiasult jelképnél - tenger - időzik el. 

Tanpinar a költő különböző verseiről szólván néhány alkalommal használja ugyan 
a transzcendens szót, de a fogalom jelentését nem mélyíti el, és szövegen alapuló át
fogó elemzést sem végez. Yahya Kemal című könyvében a költő személyisége, művelt
sége, a török irodalomban elfoglalt helye, a nyugati költőkkel való kapcsolata és ver
seinek nyelve foglalkoztatja. S ha eközben mégis kitér a költő néhány állandó témájá
ra, megfigyeléseit csak szétszórtan olvashatjuk, aminek egyik oka, hogy Tanpinar 
sajnos meghalt, mielőtt könyvét sajtó alá rendezhette volna. 

Tanpinar könyvét megelőzően számos cikket írt Yahya Kemalról: legtöbbjükben a 
mesterét védelmező tanítvány szólal meg. Bár a Siir ve Sonsuzluk (A vers és a végtelen) 
fontos témánk szempontjából, Tanpinar i t t is főleg a nyelvhasználat kérdését taglalja. 
Kétségtelen, hogy Yahya Kemal egyik legnagyobb újítása költői nyelve, a vers és a 
verssor felépítésében megnyilvánuló tökéletesség. Tanpinar ezt a tényt folyamatosan 
hangsúlyozza, s ebben igaza is van; de Yahya Kemal költői nyelve világot is teremt, s 
e világ egyik fő alkotóeleme a túl érzete. Ez az érzés pedig a tengerben, a látóhatárban 
és az égboltban találja meg legtermészetesebb jelképét. Amikor azonban egy jelképet 
értelmezünk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt az érzést sem, amely szülte. Mert a 
jelkép attól az alapérzéstől nyeri értelmét, amelyet kifejez. 

Az Agik Deniz (Nyílt tenger) című költemény azért is fontos, mert Yahya Kemal túl-
vágyának eredetét, személyes életével való kapcsolatát, valamint jelképpé válását is 
megmutatja. A versből nyilvánvalóvá lesz, hogy a költő, aki balkáni városokban töltöt
te gyermekéveit, úgyszólván saját bőrén érezte az Oszmán Birodalom összeomlását, s 
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ezt a történelmi eseményt személyes sorsként élte meg. Egy olyan család utolsó sarja 
volt, amely már a 14. században fegyverrel vett részt a félsziget meghódításában. A 
Nyílt tenger arra az ellentétre épül, amely a gyermek- és ifjúévekben átélt vágy, mélabú 
és szorongás, valamint a nyomasztó érzéseitől szabadulni próbáló ifjú elvándorlása és 
„nyugat végpontján" az Atlanti-óceánnal, a saját lélekállapotát visszatükröző óriás 
lénnyel való találkozása között feszül. Itt olyan fejlődési folyamat tanúi vagyunk, amely
nek megfelelőjét az egzisztencialisták elemzéseiben is megtalálhatjuk. Yahya Kemal 
már gyermekkorától kezdve átéli azt a „válság"-ot, amelyet az egzisztencialisták k i 
indulópontnak tartanak: ez az elviselhetetlen érzés ébreszti föl benne a „szabadság" 
vágyát. Először Rakofcsa pusztái - a mai Macedónia északi tájai - kínálnak neki meg
könnyebbülést. Míg a pusztákon bolyong, újraéli lovas őseinek szenvedélyét; enged a 
messziségek hívásának, eltávolodik otthonától, távoli vidékeket jár be: 

Harcunk leverték! Gyászba borult szép szülőhazám 
S a hódítás eszméje kisértett sok éjszakán. 
Kivándoroltak ezrek, utánuk vágyódtam én, 
S a gyászhatáron túlról özönlő folyók vizén 
Minden hab azt susogta: ilyen szép a lét vize, 
S tudtam, milyen jó a végtelen vándorlás ize, 
S szóltam: sem asszonyom, se hazám nem kell már nekem, 
S indultam új utakra, csodás, messzi földeken. 
(Bede Anna ford.) 

E sorokból könnyen kiolvasható, hogy a Yahya Kemal verseiben vezérmotívumként 
visszatérő és különböző jelképek által hordozott alapélmény - a végtelenre, a túllévőre, 
a horizontra irányuló vágy - egyéni, történelmi és társadalmi eredetű. A Nyílt tenger 
pedig azért is fontos vers, mert i t t a költő ezzel az élménnyel teremti meg a kapcsola
tot a török történelem, a természet, az emberiség és saját maga között. 

A költeményekben sűrűn ismétlődik az akindzsi (portyázó könnyűlovas) ősök mo
tívuma. I t t inkább lelki, mint történelmi okra gyanakszom. Yahya Kemal azért fordul
hatott őseihez, mert saját magát, legfontosabb élményét látta kiteljesedni bennük. Ezer 
lovas, a rohamok során gyermekként örvendeztünk, / Ezer lovas, azon a napon egy óriási sereget 
legyőztünk! / A fehér turbános beglerbég fölkiáltott: Előre! / S egy nyári napon átkeltünk a Du
nán a seregekkel. (Akxnci - Az akindzsi) Aligha véletlen, hogy a költő ugyan teljesen 
azonosul akindzsi őseivel, de az eggyé válást főleg a határtalanság, a határok átlépésé
nek élménye hordozza, s csak kevésbé a győzelmi mámor. Az akindzsik egy napon 
aztán száguldó paripáikon fölemelkednek a hetedik égbe, s a mennyországban találják 
magukat... 

A vers nem csupán a lovas ősökre, hanem elválaszthatatlan társukra, a hetedik égbe 
szárnyaló paripára tekintettel is figyelemreméltó: Jung archetípus-fogalmához köthe
tő. Szembetűnő, ahogy Yahya Kemal - Ziya Gökalphoz3 hasonlóan - a török történelem 
válságos korszakában a nemzeti múlt alapélményeihez és alapmotívumaihoz fordul. 



A Mohag Türküsü (Ének Mohácsról) című versében ugyancsak azonosítja magát őseivel, 
s így száguld szemhatártól szemhatárig: 

Száguldva repültünk mi Mohács téréin által, 
S megtelt ama nagyhírű mező lódobogással. 
(Bede Anna ford.) 

Később látni fogjuk, hogy a túlvágyat jelképező „tér" (az eredetiben szemhatár - a 
ford.) és „repülni" szó Yahya Kemal verseiben ismételten visszatér. S akárcsak az akin-
dzsik, a mohácsi lovasok is fölszárnyalnak az égbe: 

Hősködve jutottunk magas útjára az égnek, 
Allah közelében fogadott angyali ének. 

Átérve a menny kapuján, mindünk örömére 
Értünk örökéletű nagyapáink közelébe. 
(Bede Anna ford.) 

A vallás és a harc - ugyanúgy, mint a történelemben - Yahya Kemal költészetében is 
szorosan összetartozik. Az Oguz kagán-hősének4 ujgur változatában Oguz a meghódított 
országokat előbb fölséges szertartás keretében az Égnek ajánlja, majd ezután adja át 
fiainak: 

Egistennek adósságim megfizettem, 
országom most néktek adom. 
(Kakuk Zsuzsa ford.) 

Yahya Kemal - Ziya Gökalptól eltérően - a török történelmet a malazgirti csatától5 

számítja, de a verseiben ismétlődő motívumok tudat alatt mégis a régebbi, lovas no
mád ősökhöz kapcsolják. Most nem sorolom fel az életműben megtalálható összes 
olyan utalást, amely könnyűlovasokra vonatkozik; de az alapérzés, amelyben úgyszól
ván valamennyi egyesül, az „indulás", a „széles térség uralma", a „túl a határokon", a 
„fölfele szárnyalás" és a „végtelen" élménye. Yahya Kemal egyik leghosszabb költemé
nyét, a Selimnamét, (Szelim6 könyve) úgyszólván elejétől végig ezek az élmények s az 
élményeket közvetítő szavak és jelképek uralják. Már az első részben ünnepélyes sor
párok hangsúlyozzák, hogy a földkerekségen föllángoló háború az ég, a hit, az örökké
való ügye. A költemény mindvégig a mozgásra épül, s a már idézett lovasversekhez 
hasonlóan a földön túl végződik: zászlaja alatt lélekseregekkel száll fel a mennyekbe a 
hős, ahol a hozzá mérhető másik hőssel, a prófétával találkozik. 

Yahya Kemal úgy látja, hogy Szelim célja nem a világuralom volt, hanem az egyisten-
hit győzelme: azt akarta, hogy az emberek egyesüljenek a hitben, s valamennyien jus
sanak el az egy Isten színe elé. 

Az egzisztencialisták a „túl" fogalmát vizsgálva általában megmaradnak abban a 
világban, amelyben élnek: hiszen szerintük az ember nagyon erősen függ a világtól. 



Yahya Kemal - a vallásos hagyománynak megfelelően - különválasztja a testtől a lelket, 
így könnyedén elhagyja világunkat. Ilyen szempontból nem is tekinthetjük egziszten
cialista költőnek: amikor a személyes, a történelmi és a társadalmi válságot átélte, 
eljutott ugyan a „szabadság" és a „túl" gondolatához, de az ember és a világ közti erős 
kötelékek nem nagyon aggasztották. Annyit azonban mégis hangsúlyoznunk kell, hogy 
a közös létezés - Heideggernél Mitsein - élménye nagyon erős Yahya Kemal költésze
tében: ő - a szó legteljesebb értelmében - a „mi" költője. Valóban együtt érez népével 
és nemzetével. Azt is mondhatjuk, hogy nemzete köti a világhoz. Néhány versében ez 
a kötelék igen mély értelmű. 

A Süleymaniye'de Bayram Sabahi (Bajram-reggelén a Szülejmanijében) az egyik legfontosabb 
vers mindazok között, amelyekben Yahya Kemal a „túl" érzetét a történelemmel, a 
nemzettel, a vallással és a hazával kapcsolja össze. A vallás i t t elsősorban egy nagy
szabású építészeti alkotásnak köszönhetően van jelen, hiszen Szulejmán dzsámija olyan 
mű, amely képes az embert mind a földhöz, mind a nemzethez, mind a történelemhez, 
mind pedig a léten túlihoz, vagyis az Istenhez kapcsolni. Azonban a vers legfontosabb 
összetartó eleme a költő és az ünnepi gyülekezet közössége. 

A dzsámi és az istentisztelet - társadalmi szempontból - azért van, hogy az embe
reket összegyűjtse és egy szent érzésben egyesítse; de a versben nemcsak a jelen, hanem 
a kilenc elmúlt anatóliai évszázad népe is részt vesz az ünnepen. Az odaátról érkező 
szellemi lények már a bevezető részben megtöltik a szentélyt. 

És e perctől azután illan az éj, oszlik az árny, 
S neszt okozva suhan földön a láb, légben a szárny. 
Mily csodás, szent jelenés! Mily különös nagyszerűség! 
Számtalan titku világ képeivel telve a lég. 

Itt a csöndben, hol fény s a homály összevegyül, 
Ember és holt jelenés sorra halad szüntelenül. 
Égi és földi terekről a kapunkhoz jön a nép, 
Egyik a másik után íme a szentélybe belép. 
(Bede Anna ford.) 

Az imatérben a holtak és az élők, a történelem és a jelen, az én és a közösség, az „ideig 
valók" és az „örökkévalók" együtt, sőt egyként vannak jelen. 

Az élmény egyfelől transzcendens természetű, másfelől azonban horizontális jelle
ge is van: városokat, tengereket, szemhatárokat ölel magába. 

Főbb e nép, mint a világ bármely más nemzete, mert 
lm, Allahnak ily szívbeli, szent művet emelt. 
Hogy e szentély az igaz hit gyönyörű szép fészke legyen, 
Almaink fátyla legyen dísz e csodás épületen; 
Lássa jól messzi vidékről ez örök művet a szem, 
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Isztambul tág horizontján emelték kegyesen. 
Harcos s büszke vezér vitte habarcsát bizony ott, 
Kőműves s mérnök a sziklán diadalt úgy aratott. 
Szép hazánk éjjele és napja fölött nyitva az út: 
Túlvilág fénye felé szent akarat tárt ma kaput. 
Im az ég végtelen irgalma a népnek kegyet ád... 
(Bede Anna ford.) 

Az idézett sorok az oszmán építészet legmélyebb értelmét tárják föl.7 Ebben az építé
szetben ugyanaz a végtelenségélmény uralkodik, mint amely a költőt ifjúkora óta olyan 
mélyen hatalmába ejtette. Yahya Kemal a múlt, a közösség és a műalkotás hármassá
gával tükrözteti vissza erősen személyes alapérzését. A vers második felében az élmény 
horizontális jellege uralkodik el: 

Rózsakert gyúlt ki talán, s égeti forrón a hegyet, 
Vérvörös sáv szalad át völgykoszorú öble felett. 
Ágyúdörgés jő, felhasogatván az eget, 
S kél a városból százszorosan bősz felelet. 
Messziről szól ez a hang? Vagy közeli? Messzi? Közel? 
Üszküdárból-e? Hiszárból-e? Ugyan honnan ejel? 
Bursza, vagy Konja felől? Távoli tájtól szalad el? 
Száz üvöltés egyesül, hegynek a hegy zúgva felel. 
Van felől és Bajazidból egyenest jő, idezeng, 
Mindenünnen ugyanegy dörgedelem összekereng. 
(Bede Anna ford.) 

A befejező rész Barbarossa-motívuma8 - a befutó flotta látványával - úgyszólván visz-
szatérés a nyílt tenger témájához, amely Yahya Kemal művészetében egyfajta kiindu
lópont. 

Itn (Itrí)9 című költeményében az építészet helyét a zene foglalja el. Ugyanúgy, mint 
a Szülejmanije-versben, a határtalan, a végtelen, a túl lévő eszméjét i t t is összekap
csolja a történelem, a nemzet és annak anyagi megfelelője, a haza gondolatával. Itrí 
hét évszázados múltat szólaltat meg alkotásaiban. Amikor a költő e műveket hallgat
ja, úgy érzi, hogy a nemzet lényege - történelme, vallása és hazája - egy ünnepélyes 
szépségben egyesül. Legerősebben Itrí Tekbírje1 0 ébreszti fel Yahya Kemalban ezt az 
érzést. A muzsikus a „hajnal királya": zenéjének hatalma van, s ötvenmillió lelket szó
lít elő az éjszakából, hogy valamennyiüket Isten színe elé állítsa. Itrí dervis-szent, 
akinek a művészetében - Yahya Kemaléhoz hasonlóan - a túl érzete uralkodik: 

Hogyha síp sípol, üstdob ha dobban, 
Gyorsuló mevlevi hangzatokban 
Felhat az Ajin11 a magas mennybe. 
(Bede Anna ford.) 
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I t t már nem az akindzsik lova, hanem a dallam szárnyal a hetedik égig. Ló, szárny, 
építészet, zene, égbolt, tenger, szemhatár, hajó vagy vitorlás... Egytől egyig közvetítő 
eszköz, amely a szorongó költőt a messziségekbe, „túl" ragadja. Az egyes versekben 
szétszórt jelképek mögött ugyanaz az alapérzés - a „kínzó szomjúságra hasonlító" 
fájdalom - lüktet. 

Ez az érzés szeretteti meg Yahya Kemallal a tengert, a szemhatárt, a zenét, az italt, 
a szerelmet, a nőt, sőt még a halált is. A költő még látja a régi török zene és a török 
lélek közti kapcsolatot, s biztos abban, hogy aki az előbbit nem érti, az utóbit sem 
értheti meg: úgy véli, hogy a „túl" érzete - mennyire kifejező itt, hogy horizontról és 
áradatról beszél - kapcsolja össze e kettőt. A zene a túllévőre irányul, egyfajta eszmei 
áradás; s a régi török zene hallgatása közben az emberi lélek megnyílik a végtelenre: 
Aranykulccsal nyitja meg a lélek horizontját, / S nyomban terjedni kezd a hang- és a fényáradat. 

De ugyanez az érzés fogja el a költőt akkor is, amikor a tengert látja: 

Kifutottál te vitorlás, visz a szárnyán jó szél, 
A szabott alkonyi órán, amit elterveltél. 
Ama parttól, ahol éltél, nagy a távolság már, 
Közelítvén ama tájhoz, hova elvágyódtál. 
A habok tánca mögött bűvöl a nagy csendesség, 
Az az új, más horizont, más kikötő, más, szebb ég. 
Kimerült, gyönge gerinced beborítja más fény, 
S te merengsz a magas égsa vizek izzó kékjén. 
(Bede Anna ford.) 

Ugyanebben a versben (Deniz Türküsü - A tenger dala) Yahya Kemal összekapcsolja a 
tengert a zenével, így még érzékletesebben tudja kifejezni a végtelen iránti vágyat: 

Muzsikájával elillant ama hullámzó tér: 
Az egek s tenger uralmára de ráébredtél! 
(Bede Anna ford.) 

A költeményben erős hangsúlyt kap néhány olyan motívum, amely az egzisztencia
listák írásaiban is gyakran visszatér: űr, szabadság, lehetőség, teremtés. 

Ahol is mintha egy új csillagon érnél révbe: 
Sose kérdezd, mire virradsz fel az út végére! 
Fölocsúdván az örömmel teli részegségből, 
Sose félj, hogy szakadék vár az üres mélységből! 
A csodás, isteni létnek gyönyörét érezd át, 
Ha megértetted a lét nagyszerű boldogságát. 



Nosza! Felvonva vitorlád egyedül kell menni, 
A szemed vissza se nézzen, ne marasszon semmi! 
Ha színét veszti a kékség, a határt elérted... 
(Bede Anna ford.) 

Jellemző azonban, hogy Yahya Kemal i t t is figyelmen kívül hagyja az ember és a világ 
közti - az egzisztancialisták számára döntően fontos - kapcsolatot. A költő túllép a 
valóságon, álmai birodalmába távozik. Hiszen a vers az alábbi sorokkal zárul: 

Csak amíg képzeleted hajt, addig tart az élted. 
(Bede Anna ford.) 

Míg az egzisztencialistákat a „túl" gondolata egyenesen arra készteti, hogy változtassák 
meg az anyagi világot, amelyben élnek, addig Yahya Kemal - mint számos régebbi 
gondolkodó - inkább kivonul a világból. 

így érthető, hogy a dívánköltőkhöz12 hasonlóan ő is magasztalja a bort: hiszen a bor 
is fölébreszti az emberben a „ túl" iránti vágyat. Ez a gondolat uralkodik a Kadri'ye Ga
zéi (Gazel Kadrinak) című versben, amelyben az „iszik" szó képezi a refrént. Az ital, 
ugyanúgy, mint a zene, kitágítja a lelket: Isten minden bohémja a megtelő-kiürülő serlegből 
/ A világot fokról fokra elárasztó fényt iszik. A bohém ivás közben megfeledkezik a világ
ról. Azt képzeli, hogy egy hajón van, amely egyenesen Istenhez vitorlázik. Ez azonban 
csak ábránd, hiszen - mint az egzisztencialisták hangsúlyozzák - az embert egész tes
t i valója az anyagi világhoz köti. Yahya Kemal számára mégis idegen marad az utóbbi 
gondolat; ő inkább a régi oszmán költők tanítványa. Igaz ugyan, hogy számos nyugati 
elemet beépített költészetébe, de a világot mégsem veszi komolyan: ebből a szempont
ból egészen keleti maradt. Életfelfogásának középpontjában a gyönyör áll. Egy sor 
verse pedig azt bizonyítja, hogy számára a bohém a tipikus keleti ember. Tanpinar 
hosszan elidőzik ennél a sajátságnál. így fogalmaz: „A személyes, a belső emberi vonás 
valójában mindkét nyelvű verseiben (oszmántörök és újtörök - a ford.) a bohém szóval 
ragadható meg. S i t t egyáltalán nem fontos, hogy újtörök költészetében csak néhány 
alkalommal fordul elő ez a kifejezés; hiszen amit jelöl, meghatározza az egész embert 
és nehéz helyzetekben tanúsított viselkedését. A »bohém« szó stílust jelent, amelyet 
az ember a léttel szemben ölt magára. A bohém sztoikus módon viseli a sorscsapást, 
csupán csöndesen lázad, felülről nézi az életet. A bohém távolságtartással mosolyog 
az életen, nyugodtan fogadja a halált, semmit nem kíván önmagának, éppen ezért min
dent megtalál önmagában, s belülről fakadó gyönyörrel igyekszik elégetni önmagát." 

Yahya Kemal az Eski Siirin Rüzgäriyle (Régi versek áramában) címmel összegyűjtött 
költeményeiben gyakorta visszatér a bohém alakjához. A bohém általában végső állo
másnak tekinti a halált, önmagát pedig a világi örömöknek adja át. Ez az életfelfogás 
Haj/amhoz13 közelíti Yahya Kemalt, így a Rubatlerben (Rubáik) az űr-gondolat veszi át 
a túl-gondolat helyét. A Tegaafülben (Színlelés) például ezt olvassuk: Nem tudom, mi az 
alanyi és mi a tárgyi, / Ki múlandó a világban és ki maradandó, / A világot betöltő űrt ne érez
zük, / A borospoharat ne hagyd üresen, töltsd meg, száki! A cím megmutatja, hogy a sem-



misség (hiclik: ami olyan jelentéktelen, mintha egyáltalán nem volna - a ford.) érzése 
milyen zsákutcába vitte a költőt. Az íhsan Sükrünek ajánlott ruháiból pedig kiderül, 
hogy Yahya Kemal a vallásos értelemben vett túl-gondolattal már nem tudott mit kez
deni, és keserűen csalódott: Nincs a tőlünk megálmodott világba út, / Már ne is nyíljál, ó, 
remény rózsája, ne is hervadj! / Ej, földkerekség, e csalódásunk után / Akár romhalmaz légy, 
akár épségben légy! 

Azt a zsákutcát, amelybe Yahya Kemal került, tisztábban látjuk, ha visszagondolunk 
az egzisztencialisták - halállal és semmisséggel szembeni - viselkedésére. Szerintük a 
halál és a semmisség arra tanítja az embert, hogy csupán saját erejében és a világban 
bízhat. Talán azt mondhatjuk: ha az egzisztencialista elesik, fölkel és újra munkához 
lát. Yahya Kemal a „túl"-t a régiek módján léten túli országnak képzelte, s amikor el
veszítette hitét, az italban keresett vigaszt. Az egzisztencialistának az „átlépés", a 
transzcendentálás természetes emberi állapot: az ember állandóan meghaladja, „át
lépi" önmagát; ez az átlépés azonban a világban található lehetőségek folyamatos vé
giggondolását is jelenti. Az egzisztencialisták szerint az ember sötétségbe borult, még 
ismeretlen lényegű világba csöppent. Az ember is, a világ is valóság. A létezés és a 
valóság szinte azonos. Miközben a világban élünk, eljutunk az igazsághoz és megte
remtjük azt a világot, amely elfogadható számunkra: íme, a nyugati gondolkodás élet
tel és halállal szembesülő cselekvésigénye. Ezzel szemben Yahya Kemal inkább csak 
elviseli, amit rámér a sors. A régiekhez hasonlóan ő sem veszi komolyan azt, amit 
Heidegger Daseinnek, az ember világban való létének nevez. Pedig minden valóság 
abban rejtőzik. 

Júnusz Emre 1 4 egyik költeményében ugyan csodálatra méltóan fejezte ki a test ér
telmét és fontosságát, de felismerését nem öntötte filozófiai formába: A lélek lakhelyét 
vizsgáltuk, a testet szemléltük. / A hét világ csodáját mind e testben leltük. /Az elválasztó ege
ket és a földalatti világot, / A hetvenezer titkot mind e testben leltük. / A hét földet, a hét eget, 
a hegyeket, tengereket, / A mennyet és a poklot mind e testben leltük. /Az éjszakát és a nappalt, 
az égen a hét bolygót, / A táblára írott igét mind e testben leltük. / Mózes Sínai-hegyét vagy az 
angyalok szentélyét15 / az Iszráfil16 harsonáját mind e testben leltük. / A Tórát, Evangéliumot, 
Prófétákat, Zsoltárokat / S a bennük foglalt értelmet mind e testben leltük. 

Júnusz beszéde igaz, minden szavunk tanúság: / Ha valóban kívántad, Istent is e testben leltük. 
Az ember teste az istenek sírja - írja Alain . 1 7 Valójában - ahogy ebben a versben 

Júnusz is érti - minden a testben rejtőzik. Test szavunk (a törökben vücut - a ford.) 
arab eredetije mind a megtalálhatóságot, illetve a létezést, mind az anyagi testet vagy 
magát az anyagot jelenti. Nyelvünkben a testté lenni (vücut bulmak) kifejezi azt is: 
megvalósulni. Júnusz ugyan misztikus, de az átélt gyötrelmek miatt mélyebben érzi a 
világot: a kínos testi lét, valamint Isten, a „túllevő" között erős összekapcsolódást lát. 
Komolyan veszi az életet és a világot: ebből a szempontból közelebb áll az egziszten
cializmushoz, mint kései költő utódja, Yahya Kemal. 

A „túl"-t azonban nem csupán vallásos értelemben használjuk. Hiszen az egyénnek 
minden, ami rajta kívül létezik - legyen bár a világ, egy-egy tárgy vagy a többi ember 
- „túl"-nak számít. S amikor e „túl"-lal kapcsolatba lép, létrehozza saját világát. Széles 
e világon és az embermilliók között valójában nagyon kevés dolog és nagyon kevés 



ember érdekel bennünket. A szó mélyebb értelmében azok a dolgok és emberek létez
nek számunkra, amelyek és akik iránt személyes érdeklődést táplálunk; velük teremt
jük meg saját világunkat. 

Yahya Kemal, aki nem bírta elérni a vallásos értelemben vett léten túlit, sőt remé
nyét is elveszítette vele kapcsolatban, szorosan kötődött azokhoz az emberekhez, akik 
saját városa, Isztambul szegénynegyedeiben éltek s megőrizték a török nép jellemző 
értékeit. 

Ha a költő Isztambul témájú műveit összevetjük hasonló tárgyú régebbi írásokkal, 
azt kell mondanunk, Yahya Kemal szinte újra felfedezte Isztambult. Egy városban élni, 
egy városra rácsodálkozni, egy városba beleszeretni: mind más dolog. Yahya Kemal 
azonban Isztambul minden egyes városrészét külön-külön is szereti, felfedezi szépsé
geivel és sajátosságaival. A Nihad Sami Banarh által Aziz Istanbul (A szent Isztambul) 
címmel összegyűjtött cikkek lépten-nyomon kifejezik azt a mély kötődést, amelyet 
városa iránt érzett a költő. A Párizsban eltöltött, honvággyal teli évtized, az Isztambult 
megörökítő nyugati írók, a történelem és a művészet mind erősen nyomot hagytak 
Yahya Kemal Isztambul-képén. Együttesen fejlesztették ki a költőben azt az érzést, 
amely által szeretett városát a távolból, mintegy „túl"-ról képes szemlélni; de magá
nyának, agglegényéletének nyilván ugyancsak szerepe volt sajátos látásmódjának k i 
alakulásában. Az 

Esti sétád ilyentájt ha Dzsihángírba visz, 
Tekints át az árnyékosabb túlsó partra is 
(Timár György ford.) 

sorokkal kezdődő Hayal Sehir (Álomvár) című versében a „szegény Üszküdar" egyfajta 
„túl"-ként jelenik meg, s úgyszólván megrázó hatással van a költőre. Az Üszküdarban 
élő, gürcölő ember azonban nem érezhet hasonlóan. Csupán Üszküdar „túl"-léte (t i . 
a Boszporuszon túl - a ford.) teszi álomvárrá a városrészt. A földrajzi elhelyezkedés 
teremti meg azt az „esztétikai távolságot", amely a vers érzelemvilágát meghatározza. 

Yahya Kemal e messziről szemlélt Üszküdarban találja meg az általa vágyott törté
nelmi-eszmei közeget: a népet, „amelynek alkotókészsége tökéletessé formál minden 
várost, amelyben él". Ugyanez a messziről szemlélés, a „túl" élménye jelenik meg az 
Isztambul régi városnegyedeiről írott más Yahya Kemal-versekben. 

Az Üsküdar'in Dost Isiklan (Üszküdar baráti fényei) című költeményben azokon az 
embereken töpreng, akik ugyan nemzettársai, de akiktől - a műveltség és az életmód 
különbsége miatt - mégis igen messzire szakadt. így kérdez: Kik is vagytok? Tán megtört 
szívűek, / Tán minden reggel frissen ébredők! A tagadhatatlan távolság ellenére mélyen 
szereti saját népét: Az egész földön, ha körbenézek, ismeretlenül, / Valódi arcotokkal akkor is 
látlak benneteket most. / Ti vagytok, akik epercet a fényekkel törökké teszitek! / Sohase tűnjenek 
el a boldog hajnalok ebből az országból! / Szívemmel, nyelvemmel, véremmel és alkatommal 
hozzátok tartozom, / E világon és az örökkévalóságban is hazámfiai! / 

Az Atik Valde'den Ínén Sokakta (Az Atik Valdéba ereszkedő utcán) című versben a 
műveltség és életmód különbségéből fakadó távolságérzet, valamint a közeledés vágya 
jóval erősebb és őszintébb formában fejeződik k i . Yahya Kemal i t t arról beszél, mit 



látott és mit érzett, amikor az iftár18 idején végigment az Atik Valde városrészbe eresz
kedő utcán. Még mindenütt a ramadán hangulata érződött, de a lakónegyed böjtölő, 
beesett arcú szegény népe már „édes izgalom"-ban várta az iftárt jelző ágyúlövést. 
Megszólal az ágyú, „a vályogházakat valami fénylő boldogság" árasztja el. A költő, aki 
már nem tud részt venni népének vallásos örömében, ott áll „a néptelen utcán böjt 
nélkül és vígság nélkül". Szívében eluralkodik a keserűség: Az országos ünnepből való 
kimaradás fájdalma / Egy száműzött alkonyát éreztette szívemben határtalan. I t t a „túl" érze
tét az eszmei, hitbeli távolság táplálja. A kívánt értékeket jelentő „túl" vonzza ugyan 
a költőt, csakhogy a köztes anyagi és eszmei távolság már áthatolhatatlan. 

Az ember a mindennapi életben fuldokol a környezetét eltöltő zsúfoltságban és zűr
zavarban. A túlra menekülés vágya részint éppen a fuldoklás érzéséből fakad. „Túl", 
egy ismeretlen helyen létezik az a világ, amely föltétlen részeltet majd bennünket a 
boldogságban. A vallás a mennyországról beszél, ahova halálunk után kerülünk. De az 
ember néha úgy érzi, hogy ebben a világban is létezik olyan „túl", ahol igazi mély bol
dogság és nyugalom uralkodik. 

Yahya Kemal Isztambul régi utcáiban leli meg ezt a hangulatot. Ilyen szempontból 
különösen fontos a Koca Mustäpasa (Kodzsa Musztápasa) című költeménye. A vers 
elejétől végig azt az álommá lett világot eleveníti meg, amelyet a költő üszkübi19 gyer
mekkorában még a sajátjának mondhatott, később azonban elveszített.Yahya Kemal 
olyan közegben nevelkedett, ahol a régi oszmán-török műveltség szellemi-erkölcsi 
légköre mindent átjárt. A „túl" gondolata jelen volt a kultúrában, és a vallásból táplál
kozott. A halál gondolata és a túlvilághit az iszlámban egyrészt szorosan összetartozik, 
másrészt - az ima, az istentisztelet, a szertartás, a szentély, a temető és a többi eszmei 
hatóelem által - a napi élet természetes részét képezi. Éppen ez a természetes össze
tartozás szeretteti meg annyira Isztambul régi negyedeit Yahya Kemallal: A közös hit 
félezer éve, hogy itt derűt áraszt: / Az élők nincsenek távol az Istenhez tértektől. / Tavaszi eső 
hullt és a derűs levegőt / Elvező szív valónak véli az álmot. / A túlvilág oly közeli az így szemlélt 
tájban, / Annyira szomszéd: fal sem zárja el e világtól, / Átmegy az ember, csak egyet lépjen, 
innen amoda, / S megleli ott túl elveszített kedvesét. / 

Ebben a versben a költő ugyan nagyon mélyen átéli a „túl" gondolatát, de a kire
kesztettség keserű érzése i t t is megszólal. Mint az utolsó versszakban olvashatjuk: / 
Elszakadtunk a való létet hordozó tájtól, / A mélyen érzők gyógyíthatatlan sebről beszélnek; / 
Azt mondják: mély seb az emberben a gyökértelenség; / E világban határtalan és szomorú árva
ság. / Vannak órák, amikor kibírhatatlan fájdalomtól sajdul/ A fa, melynek gyökere a földben, 
ő maga kivágva. / A lélek vigaszt keres minden fúvó szélben. / Fájdalom! Már nem gyökerezünk 
meg abban a földben! 

Egy sor költeményében a „túl" talán nem is azért jelenik meg, mintha Yahya Kemal 
a távoliba, az ismeretlenbe vágyódnék; inkább arról van szó, hogy nagyon is megismert 
világunkat szeretné magától távol tudni, szeretné magától elválasztani, vagy szeretné 
átváltoztatni. Filozófiai értelemben talán transzcendenciáról beszélünk, de az elveszí
tett túlvilágélmény helyét egy másik „túl" foglalja el. Az Aksam Müsikisi (Az est zené
je) című versben Kandilli jelenik meg. Fokozatosan leszáll az este, a tájat különös 
hangulat tölti el, a látott, az ismert világ álomképpé változik: A szemektől távol kerül a 



világ / S mint az ezeregy éj egyik éjjelén, / Megkezdődik az álombeli álom. A filozófiában fo
galommá lett „az ismertet ismeretlenné változtatni". Az ismert a közönséges, a hét
köznapi értelemben vett világ. Amikor ezt az ismertet elmélyítjük, az ismeretlenre 
bukkanunk. Az idézett Yahya Kemal-versben némileg hasonló folyamat játszódik le. 
De mégsem arról van szó, mint a filozófiában: amikor az ismert világot megváltoztat
juk, átlépünk egy ismeretlen „túl"-ba; sokkal inkább arról, hogy lélektani és széptani 
szempontból elégítjük ki az ismerttől való eltávolodás belső kényszerét. 

A Maitepe című versben ugyancsak a napnyugta után születő új, varázslatos álom
világ jelenik meg: 

Valahol milliónyi éteri húrt 
Pihe tündérkezek megpendítenek 
S a halál indulóját zengedezik. 
(Bede Anna ford.) 

Ha Yahya Kemal valóban fogékony lett volna a misztikára, az idézett versszak egy igen 
mély „túl"-élmény jelképes kifejezésévé válhatott volna. Említettem azonban, hogy 
Yahya Kemalban összetört az az élmény. Mégis szinte erőlködve keresi, amit elveszített. 
Samih Rifat versének párdarabjául írta íthaf (Ajánlás) című költeményét. A cím alatt 
a következő megjegyzést olvashatjuk: „Abdülhak Hámid2 0 után a misztikus költészet 
forrása kiapadt. Samih Bej varázshangú verse e sivatagi korszak legszebb alkotása. 
Rímeiből születtek az alábbi sorok, amelyeket a költemény szerzőjének ajánlok." 

Az íihaf Yahya Kemal egyik legkorábbi verse, de a „túl" gondolata már ebben is 
döntő szerepet kap. A költő azonban nem találhatja meg, amit keres: szomorúság vo
nul végig a versen. Tanpinar azt írja: „Szerintem az egyetlen önéletrajzi jellegű költe
ménye. De nem életének hibáit, hanem lelkének szomjúságát, értelmének kalandját 
beszéli el." Tanpinar idézi a vers szövegét, később pedig így összegez: „Bár tudta, hogy 
nem találhatja meg, hogy igazi alakjában a művészeten kívül sohasem volt, mégis foly
ton kereste a csodás Keletet, ahol Isten létezik mindenben, ahol valamennyi részlet 
fölolvad és eltűnik az istenszeretetben, ahol az egész élet - eseményeivel és tapaszta
lataival - csupán egy misztikus költemény. Amit azonban keresett, nem találta, hiá
nyától pedig gyötrődött: hiszen az azt jelentette, hogy a Kelet meghalt. De a sikoly 
fájdalmában - már pusztán lelki-szellemi világként - mégis föltámadott." Tanpinar 
gondolata mélységesen igaz. Yahya Kemal elveszítette a vallásos értelemben vett túl
világhitet. Mégis egész életében égette a „túl" iránti vágy, amelyet már ezen a földön, 
a történelemben és az emberek között próbált meg kielégíteni. Erről szól Ufuklar (Ho
rizontok) című verse: 

Horizont nélküli lét nincs. 
A magas hegy horizontján hatalom van. 
A mező tág horizontján nyugalom van. 
A tavak kék horizontján van a gyógyír. 
Csak ezekben lel az ember maradandót. 
Horizont óvja a lelket viharoktól. 
De idővel beköszönt majd a magány is: 



Keresünk szívbeli, lélek-horizontot. 
Nagy az erkölcs horizontja. Nemes ősök, 
Akiket tisztel a nemzet, az utókor, 
Nagyon is boldogan élték a világukat, 
Tanítóként, híveiknek seregében. 
Horizontok! Nemes őrök sora! Isten! 
(Bede Anna ford.) 

Yahya Kemal később anyja halálára emlékezik. Felidézi az egykor mosolygó szempárt: 
De hatalmas horizont volt e tekintet nekem akkor! - írja, s a veszteség fájdalma süt át so
rain. A vers az alábbi mély értelmű sorokkal végződik: 

Ami él, múlandó. 
Aki él, vágyódik. 
Szíve sajdulva keres: 
Szűkös éltébe barátság- s szerelem-horizontot. 
(Bede Anna ford.) 

Állíthatjuk, hogy ez a vers szinte az egész Yahya Kemal-életmű kulcsa, de az egzisz
tencialisták alaptételét is fölidézi: a válság, a szorongás vagy a szükség felborítja az 
ember mindennapi életmódját. A szorongó egyén a természetben, a barátjában, a sze
relmében vagy a léten túliban keres támaszt: Horizont nélküli lét nincs. A „horizont" vagy 
a „túl" az emberi sors része. Valamennyi egzisztencialista egyetért abban, hogy a 
transzcendencia, az „átlépés" lelkünk alapsajátsága. Lényegében szubjektív érzés, amely 
képes arra, hogy az általa vágyottat kívül - akár a létezőn, akár az űrön - tükrözze 
vissza. így - mint Yahya Kemal írta - barátunk vagy szerelmünk horizonttá vagy „túl"-lá 
lehet számunkra. Ugyancsak Yahya Kemal valódi vagy elképzelt nőkről alkotott mély 
értelmű portrékat önmagának, barátainak pedig verseket írt. Hiszen az asszonyok és 
a barátai - akárcsak a tenger vagy az égbolt - a határtalanság, a mélység, a horizont 
vagy egyenesen a „túl" érzetét támasztották fel a költőben. 

Az Erenköyü'nde Bahar (Ereni tavasz) című versben Yahya Kemal az alábbi sorokkal 
fejezi ki a szeretett nő által támasztott érzéseit: 

Csillag született, mélyről, sugárzón, 
Kék ég tüze-dísze gyúlt szívemben... 
(Timár György ford.) 

A Mehlika szultánlányba szerelmes hét ifjú hosszú útra kel, hogy álmában látott ked
vesét meglelje. Végül egy kút tükrében tündérvilág tárul föl előttük: ott lelnek végső 
hazát. A szerelem Yahya Kemal számára azt jelenti, hogy az ember túllép önmagán és 
eléri a boldogságot. Vuslat (Együttlét) című versében is ez a gondolat uralkodik: 



Lángolnak a rózsák ama kertben... S aki ott van, 
Hogy szállt oda...? Mily sors keze hozta ide, s honnan? 
Szél volt, szerelem-szél! Viharos szárnya a szélnek, 
Azzal röpítette ide - orkánnal - a végzet. 
Mily út! Ragyogó út! Ez az élet szele! És az 
Esti repülés, ó, milyen ég-hosszu szökés az! 
Négylovas a hintó, amin ülnek; tovaszáguld... 
Szívek horizontja, íme, szélesre kitágult... 
Fénylő diadalt ül ez a két hű szerető itt; 
Fáklyák tüze gyullad s lobog égről le a földig. 
(Timár György ford.) 

A legendagyűjtemények a tayy-i zaman (az idő legyőzése) és tayy-i mekán (a tér legyőzése) 
képességét a nagy sejkeknek tulajdonítják; de a költő mindezt magára vonatkoztatja: 

Lépj túl az időn s nyílik a titkok fátyla, 
Egy korszakot ott tölts, ahová szíved vágyik, 
Én szürke korunkból kivonultam s láttam 
Bizáncot legyőző eleink csatáit. 
(Bede Anna ford.) 

Az idézett rubái világossá teszi azt a lelki késztetést, amely a történelmi tárgyú költe
ményekben érhető tetten: a régi korokban elmerülni szintén „túllépés". Azonban me
nekülésnek is mondhatjuk. Yahya Kemal számára a halál is utazás az ismeretlenbe. 
Ucus (Repülés) című versében a dolgok örök meghaladását, az állandó túllépést - az 
egzisztencialistákhoz hasonlóan - ő is az emberi lét alapvonásának fogadja el. Az em
ber kedvét leli abban, hogy állandóan túllépi határait, hiszen eredendő hazája a vég
telen: 

Egy éltető szép hangulat, égből jövő vigasz, 
A képzeletnek szárnyat adó érzésből jön az. 
Csak ily magasban látszik a sejtelmes szárnyalás, 
Vas-szárnyú nagy madársuhanás minden szárnycsapás; 
S anélkül, hogy feltűnne a ködből a láthatár, 
Szabad magasba parttalanul száll, szabad madár. 
(Bede Anna ford.) 

Az a végtelenség-szomj, amely a Nyílt tenger című versben még egyéni élményként je
lenik meg, az idézett sorokban már általános emberi sajátság. A túllépés és a szabad
ság fogalmát i t t már Yahya Kemal is összekapcsolja. Azonban - mint korábban hang
súlyoztam - a költő figyelmen kívül hagyja az ember és a világ közti kényszerű köte
léket. Úgy véli, hogy a képzelettel a léten is túlléphetünk, hogy áttörhetjük azokat a 
korlátokat, amelyek közé bezárattunk. Lehetőségeink azonban csak akkor válnak vilá
gossá, ha megküzdünk az akadályokkal; s Yahya Kemalnál hiányzik ez a gondolat. 



Költői világa inkább a mesék világához közelít. Ebből a szempontból inkább keleti 
költő. 

Fordította Mányoki János 

Jegyzetek 
1 Sejk Galip (1757-1798) az oszmán misztikus költészet kései korszakának legkiemelkedőbb képviselője, 

a Hüsn ü Ask (Szépség és szerelem) című elbeszélő költemény szerzője. Baráti kapcsolat fűzte I I I . Szel im 
szultánhoz. Élete vége felé a mevlevi (keringő) dervisrend galatai kolostorának elöljárója volt. 

2 Itt a tengrizmusról van szó, amelyet ugyanebben a számunkban Kovács Előd tanulmánya is érint. 
3 Z iya Gökalp (1876-1924) a huszadik századelő talán legnagyobb hatású török gondolkodója, az ún. türk-

cülük eszméjének képviselője. N e m szakított ugyan az iszlámmal, de a hangsúlyt a közös származásra, 
nyelvre és kultúrára helyezte. Musztafa Kemal és a fiatal Török Köztársaság nemzetfelfogására igen erős 
hatással volt. 

4 Oguz kagán-hősének: a török hősepika jelenleg ismert legrégibb darabja. Töredékes , ujgur nyelvű kéziratát a 
párizsi Bibliothéque Nationale őrzi. Lényegében az oguz törökség (törökországi törökök, azerik, türkmének 
és gagauzok) eredetmondája. Bár a kézirat csak a 15. századra datálható, a hagyomány, amelyből merít , 
sokkal régebbi, s többek között Atti la hódításaira is történnek benne utalások. 

5 Malazgirti vagy manzikerti csata (1071): Alp Arszlán szeldzsuk török uralkodó legyőzte Romanosz Dioge
nész bizánci császárt. A z esemény Kis -Azs ia - lényegében a mai Anatólia - török meghódításának kezdete. 

6 1 . Szel im szultán (uraik. 1512-1520): rövid uralkodása ellenére talán a legnagyobb oszmán hódító. Győzel
met aratott az iráni Szafavida-állam felett, majd meghódí tot ta Szíriát és Egyiptomot. I. Szulejmán apja. 

7 A klasszikus o szmán építészetben a magasba törés , valamint az égszimbolika valóban szembetűnő. A z 
előbbire a jellegzetes „ceruzaminaret", az utóbbira pedig az imatér fölé boruló központi kupola - mint az 
égbolt ősi építészeti kiábrázolása - lehet példa. 

8 Barbarossa (Rőtszakállú) Haireddín (t 1546): Földközi-tengeri muszl im kalóz, aki Algír és Tunisz partvidékét 
meghódította, majd a spanyolok elleni segítség reményében elismerte I . Szulejmán fennhatóságát. Később 
Szulejmán flottájának főparancsnoka lett, és több évtizedre biztosította az oszmánok Földközi-tengeri fö
lényét. 

9 Itrí: dervis, zeneszerző, a 17. századi oszmán kolostori zene kiemelkedő képviselője. 
1 0 Tekbír: az „Allahu akbar" kezdetű musz l im liturgikus ima; istendicséret. Esetünkben Itrí egyik műve. 
1 1 Aj in : itt a mevlevik, azaz keringő dervisek kolostoraiban megszólaltatott komoly, ünnepélyes hangulatú 

zenetípust jelenti. 
1 2 Díván: az iszlám műköltészetben olyan versgyűjtemény, amely elbeszélőkölteményt nem tartalmaz. 
1 3 O m a r Hajjám (1048-1131): kiváló perzsa matematikus, csillagász, egyben a rubái - e jellegzetes versfor

májú négysoros költemény - legnagyobb művelője. Verseiben az élet örömeit , mindenekelőtt a bort énekli 
meg; azonban e versek miszt ikus értelmezése is általánosan elterjedt. 

1 4 Júnusz E m r e (1241-1320 k. ) : dervis, a török népi iszlám legnépszerűbb költője. Himnuszaiban a miszt ikus 
istenszeretetet, az Istennel való egyesülés vágyát szólaltatja meg; de humánus szemléletmódja is tisztelet
reméltó . 

1 5 Pontosan a mekkai Kába szentélye fölött található a mennyekben az angyalok szentélye, a Bájtul mamur: 
ez az ég lakóinak zarándokhelye. 

1 6 Iszráfil arkangyal a zsidó-keresztény Rafael megfelelője. A végítéletet majd az ő harsonája jelzi. 
1 7 Ala in , Émile Auguste Chartier (1868-1951): a két világháború között népszerű francia humanista, raciona

lista gondolkodó. Tagadta a filozófiai rendszeralkotás lehetőségét; a szenvedélyt és az érzékelést helyezte 
érdeklődésének középpontjába. 

1 8 Iftár: a musz l im böjthó - a ramadán - folyamán a napnyugtát követő időszak, amikor már lehet enni. 
1 9 Üszküb: Szkopje török neve. 
2 0 Abdülhak Hamid (1851-1937): az oszmán kor végső szakaszának kiemelkedő költője, a saját költői hagyo

mány folytatásán kívül a nyugat-európai versformák meghonosí tában is szerepe volt. 


