
OLVASÓNAPLÓ

Okrösné Bartha Júlia

Török elbeszélések
Ömer Seyfettin: Hárem
22 válogatott elbeszélés
(Fordította: Puskás László)
Karcag, 1992. Cumania Nyomda

A művelődéstörténészek a török nemzeti kultúra kibon-
takozásának idejét századunk elejétől számítják. Ez a folya-
mat természetszerűen nem előzmények nélkül alakult ki,
hanem szervesen kapcsolódik már a 13-14. században élt,
Junus Emre által képviselt nemzeti költészethez, majd a
következő századok politikai, kulturális reformtörekvései-
hez. Legerősebben a 19. század közepétől jelentkezik az a
mozgalom, amely a török kultúrát, legfőképp a nyelvet
igyekszik megtisztítani az idegen, arab, perzsa hatásoktól.
A 19. század az a korszak, amely a nemzeti eszmék által
megerősödött kis népeket szembefordítják az oszmán álla-
mcszmével, mely nyelvben, vallásban homogén életet dik-
tált. Az oszmán dinasztia jogara alatt élő soknyelvű, sokféle
kultúrájú és vallású népek a nemzeti identitástudat igényé-
vel léptek fel.

A török faj, török nyelv öntudatra ébredése európai
hatással magyarázható. Az Európán végigsöprő forradalmi
hullám a török földet sem hagyta érintetlenül. Az európai
bukott forradalmak emigránsainak jó része Törökországban
talált menedéket. A magyar történelemből is tudunk példá-
kat sorolni. A Kossuth- féle emigráció oklevéltárából kitű-
nik (Ahmet Refik török történetíró adta közre 1926-ban),
hogy az osztrák államférfiak a török portához írt leveleik-
ben figyelmeztették a szultánt: a szabadság gondolatának
képviselői mérget terjesztenek - a nemzeti gondolatot,
amely az oszmán uralom politikai egységére igen veszélyes
lehet. Az ingatag politikai talajon egy új eszmerendszer, a
turanizmus fejlődött ki. A turáni gondolat egyesíti a török
nyelvű népeket, elveti az iszlám mindenre kiterjedő befo-
lyását, a török nép nagykorúságát és saját kultúrája szerinti
fejlődését tűzte ki célul. A turanizmus Törökországban
történelmi fejlődési fok, a török nép öntudatra ébredése és
történelmi irányának új meghatározása. Ez új irányzat
képviselői között találjuk Sinasi, Ziya Pasa, Semseddin
Sami, Namik Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan, Mehmet
Emin Yurdakul, Ziya Gökalp és Ömer Seyfettin nevét.

Ziya Gökalp volt talán a legmarkánsabb képviselője. A
törökség alapelvei (1920-ban jelent meg) című művében
fejti ki a turanizmus fejlődéstörténetét és céljait. Szocioló-
giai értelemben közelíti meg a nemzet fogalmát. Sorra
vizsgálja az antropológiai, nyelvészeti és kultúrhatásokat,
amelyek a történelem folyamán a nemzet létrejöttéhez
hozzájárultak. Szabadelvű felfogása kizárja a fajvédelmi
elméletet. Érdemes idézni szavait: „Jóllehet a török népek
rokonsága egyfelől a mongol és tunguz népekre, másfelől a
finn-magyar népekre is kiterjed, és tagadhatatlan, hogy
ezek a népek etnikailag kapcsolatban állnak a törökökkel,
de a túrán fogalmán csak azokat a rokon népeket érthetjük,
amelyek nyelvileg és kulturálisan egy egységbe foghatók
össze. A távolabbi turanizmus csak tudományos vizsgáló-

dás tárgya lehet, de a gyakorlati politika szempontjából nem
jöhet számba. Ebből a gyakorlati turanizmusból ki kell
zárni a finneket, magyarokat, mongolokat és tunguzokaL A
turáni terület csak a földrajzilag és etnikailag összefüggő
föld, amelyen egy politikai egység felépülhet." Ziya Gökalp
a nemzeti kultúrával kapcsolatban két kifejezést emel ki, a
harsz és a medeniyet fogalmát. A „medeniyet" átvett
kultúrát, civilizációt jelent, míg a „harsz" a nép eredeti
szellemének, alkotóerejének kifejeződése. Az új török iro-
dalom a nyelvújítás szándékától áthatva ebből táplálkozik.
A kulturális átalakulás nélkül, amely az irodalomban nyil-
vánul meg leginkább, nem juthatott volna odáig a török
társadalom, ahová jutott.

A török nemzeti irodalom megteremtője Ömer Seyfettin
(1884-1924) volt, aki nem kisebb feladatot állított maga és
követői elé, mint azt, hogy a török nyelvet, a népnyelvet és
ezzel a népi kultúrát az irodalom rangjára emelje, s rádöb-
bentse a török népet arra, hogy kultúrája mennyire gazdag.
Vitaindító cikkével (Yeni Lisán = Új nyelv) 1911-ben
fogalmazza meg a nyelvújító mozgalom feladatait: (idézet a
könyv előszavából) „... mindannyian az új nyelv megterem-
tésén munkálkodjatok, értelmetek, képességeitek ne a letűnt
generációk utánzására, hanem az új nyelv megalapítására
használjátok! Hogy a nemzeti irodalom szárba szökhessen,
előbb nemzeti nyelvre van szükség. (...) Mi a régi nyelv? A
latinhoz vagy az óhéberhez hasonló, sehol nem beszélt
nyelv, mely csak azok érdeklődésére, élvezetére tarthat
számot, akik saját magukkal vannak elfoglalva. Vázoljuk
fel gyorsan a történetét: Mi Ázsiából vándoroltunk nyugat-
ra, Anatóliába. A vallást, az irodalmat az araboktól, a
perzsáktól tanultuk. Sőt ahogy egykor hivatalos nyelvünk a
perzsa volt, egyik szultánunk az arabot akarta elfogadtatni
velünk nemzeti nyelv gyanánt." Hogy a nemzeti irodalom
megteremtője miért tartotta oly fontosnak megújítani a
nyelvet, az arab írásmódból és nyelvtani szabályokból
következik. Alkalmatlan a török fogalom pontos visszaadá-
sára. Az írott nyelv olyannyira eltávolodott a népnyelvtől,
hogy az iskolázatlan falusi ember meg sem értette.

A Seyfettin és társai által indított nyelvújítási mozgalom
1928-ban teljesedett ki (- és tart azóta is), amikor Musztafa
Kemál (Atatürk) bevezette a latin betűs írást, és intézmé-
nyek létrehozásával segítette a nyelvújítási mozgalmat.
Ekkor alakult a Török Nyelvtudományi Intézet - magyar
példa nyomán -, a Török Nyelvművelő Társaság.

Ömer Seyfettin művei ma is kedveltek Törökországban.
Most a magyar olvasók is megismerkedhetnek huszonkét
novellájával, melyek közelebb hozzák a török nép kultúrá-
ját, gondolkodásmódját. A címadó novella - Hárem - jól
érzékelteti azokat a társadalmi visszásságokat, amelyekről
az európai olvasónak aligha van fogalma. Kuriózum szá-
munkra ez a könyv. Azért is, mert eddig nem vehettünk
kezünkbe olyan kötetet, amely ilyen mélységű bepillantást
engedett a török nép hétköznapjaiba. Nagyszerű író volt



Seyfettin. Műveiből ezt a huszonkét novellát Puskás László
ültette át a magyar nyelvre bravúros fordításban.

Mindenkinek ajánlom, aki a török nép életét, gondolko-
dását, humorát szeretné megismerni. Örömünket csak fo-
kozza az, hogy e példát teremtő vállalkozás Karcagon jelent
meg. Abban a városban, ahol a keleti kultúra megismerteté-
sét Németh Gyula és Mándoky Kongur István, a keleti
nyelvek tudósai kezdték. A Török-Magyar Baráti Társaság
kiadvány a remélhetőleg olyan vállalkozások sorát indítja,

amelyek közelebb hozzák a magyar olvasókhoz ezt a
különös és kevéssé ismert világot.

(Az érdeklődők megvásárolhatják /190 Ft/ a Györffy
István Nagykun Múzeumban és Karcag könyvesboltjaiban.
Utánvétellel megrendelhető a Nagykun Múzeumtól, 5300
Karcag, Pf. 8.)

Seprősi-Czárán György

„szexmendiárium"
Körmendi Lajos: A gyökeres állat (Tóth Sándor rajzaival)

Már negyedszer olvasom, lapozom a karcsú kötetet.
Most azt illene mondanom, elragadó olvasmány, gyönyörű
versek!, majd' elcsöpögök; minden nekifutásra újabb képe-
ket bontok színeire, s ezt a könyvet különben sem lehet
letenni.

Mondom, negyedszer olvasom, hogy
„ez napló
diárium
Körmendiárium",
már negyedszer, hogy
„ez aztán a tett
igazi
'szexmendi'-s (Zalán Tibor)
tett",
és mint szárnyait bontogató madárfiókák egyre bizto-

sabb röpte, igyekezetem gyümölcse a játék; játék a szavak-
kal, Körmendin innen és túl, vele és nélküle, mindegy; a
lényeg, hogy olykor elidőzöm, sergetem a szavakat, ízeket,
színeket; összeütök valamit vacsorára, ami van éppen,
abból, recept vagy használati utasítás nélkül; elég két
valamit összedobni (plusz tűz), s tessék, máris lehet nagyo-
kat harapni:

„szexmendiárium".

Mert volt ama megátalkodott időknek egy „szabadtest-
gyakorlatos" szférája, az intim, ahol lehetett tüntetni, szólni,
lihegni, örülni, sírni - szabadon,

„addig is
kellene

valami
tett

de nálunk
csak

bikahomlokú pinákkal
szabad

viaskodni"
Lehettünk „szexmendi"-s torreádorok, ám a sötét parka-

rénákon, a selyempaplanos ágyakon kívül nem volt szá-
munkra hely.

Kell a szerelem, de nem helyett. A szerelem/szeretkezés
nem a szabadság alternatívája. Tudja is ezt a költő; tudta ezt
már Petőfi is.

Lehetne az utolsó vers cúne Szemafor; de nem, ez
„Körúti béke", nyolcvannégyben. Utálom a sárgát magam
is, gyűlölöm ezt a se-ez-se-az állapotot. Jézus, a Krisztus is
ettől óvott, a se-hideg-se-meleg-langyostól; köpni kell.

„Állunk a járdán, várunk szülést, halált,
várunk pirosat, zöldet... A lámpa nem vált,
sárgát
mutat.
Sárgát. Állunk. Csak az idő szalad.
Mennénk. Nem tilos. De nem szabad."
Iszonytat ez a langyos pocsolya, még a gondolata is,

ahogyan visszaemlékezem azokra az évekre, a disznó-da-
gonya-évekre; tele a pocak, tessék önfeledten röfögni/bö-
fögni a szocializmus teremtette jólétben.

Tessék!

Sajnálom, hogy ez a kötet nem a nyolcvanas évek
közepén látott napvilágot. Sajnálom is, meg nem is. Sajná-
lom, hogy akkor és ott nem lehetett perzselő tűz, sem
szomjat oltó forrásvíz; de nem sajnálom, mert mostanára
elfelejtődött volna úgy is, s amit nálunk egyszer elfelejtet-
tek, annak örökre befellegzett.

Töröm a fejem: tud-e a kötet ma a reveláció erejével
hatni? Feltéve, hogy eljut az olvasóhoz.

Tud? Tudhat? Tudhatna?
Tud! Hat! Na?!

„nem látják
hogy én már fa vagyok
fa
'oly gyökeres állat' (Apáczai Csere János)
amely
ITT
akar
gyökeret ereszteni"
A Város, városa főterén áll egy „oly gyökeres állat", áll

rendületlenül, konokul dacolva széllel, Sthyllel (és stílussal,
mondhatnám némi malíciával, ám oktalan), áll bizony,
reményeink szerint még sokáig.

(Cumania Bt Karcag, 1992.70 oldal, 120 forint)


