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A modern török költészetről
Az egész török történelem egyik

legfontosabb eseménye századunkban
zajlott le: megszűnt a szultánság, köz-
társaság született. Atatürk megmentet-
te hazáját a végső széthullástól, az
újjászületett államot európai mintára
szervezte meg, ugyanakkor fontosnak
tartotta, hogy a tudósok tárják fel a
török nép ősi hagyományait.

A török népzenei gyűjtés 1925 és
1926 táján indult el. Mahmut Ragip
Gazimihal egy pentaton dallamot ta-
lált, és az ősi szálak további kiderítése
odáig vezetett, hogy 1936 novemberé-
ben Bartók Béla anatóliai gyűjtőútjá-
nak a végén kijelentette: „Nem tudtam,
hogy olyan közeliek vagyunk egymás-
hoz.".

A hagyománynak és európaiságnak
fontos szerepe lett a török költészet-
ben. A mostani költőnemzedék az újító
elődök nyomdokain halad. Rendkívül
szép és alapos az emberi bajok, társa-
dalmi kérdések bemutatása. A „meg-
alázottak és megszomorítottak" világa
ott van a mai török költészetben. Nem
egy versből fájón, marcangolva szólal
meg a lelkiismeret. A forma modernsé-
ge nem fullad öncélú játékba.

A népdal jelenlétét a korábbi török
költészet egyik vonulatában is hangsú-
lyozni kell, ám a megváltozott, teljesen
új igények szerint írt, népi stílusban,
Mehmed Emin Yurdakul. Azonosult
népe sorsával. A nagy történelmi válto-

zások során a nemzeti érzést szólaltatta
meg. „Zeybek imája" című versében a
szegények sorsát panaszolja. Az elide-
genedett világban meghalt a részvét, s
ez hozza a kétségbeesést.

Ahmet Hasim 1884-ben született
Bagdadban, és 1933-ban halt meg Isz-
tambulban. Nyolcéves volt, amikor
édesanyja meghalt. Ez a veszteség
rendkívüli módon hatott az érzékeny
lelkű gyermekre. Alaposan tanul-
mányozta a francia költészetet, külö-
nösen a múlt század második felének a
kiválóságait. Leginkább a szimboliz-
must emlegetik vele kapcsolatban, de
elég fölösleges beskatulyázni. Eredeti
tehetség volt. A keleti és nyugati világ
úgy ötvöződik művészetében, hogy lá-
tása rendkívüli módon egyéni marad:
saját lelki történései törnek felszínre
remekeiben. Kortársai szerint egész lé-
nyét valami tragikus légkör vette körül.

A reggelnek, az estnek, az évsza-
koknak különös hangulatait szólaltatta
meg finom és mély filozófiai érzékkel.
Erős stilisztikai töltettel vannak jelen
verseiben a következő szavak: „gül" =
„rózsa", „ates" = „tűz", „alev" =
„láng", „yanmak,, = „égni", „parilti" =
„ragyogás", „gülgün" = „rózsaszín".
Mintha az élet lobogása lenne előttünk
örök sugárzással. Mintha ezek akarná-
nak előtörni az éj tompa fényeiből, bár
ez ellenpólus is a hold sejtelmes suga-
raival.

Ilhan Demirarslan az idegenségről
szól. A várost szomorúnak látja, mert
nem élheti át benne a szerelem teljessé-
gét.

Sennur Sezer 1943-ban született. A
természet és az emberi világ fontos és
ősi elemeit ragadja meg, így alakítja a
maga modern remekeit. Ahogy a mai
török néptáncban jelen van a hajdani
ősi termelés, a mezei munka, például
az aratás, ugyanúgy jelenik meg itt ősi
és fenséges erővel a víz. Hiánya, a
szárazság iszonyú emberi szenvedés
oka. A „Magány" című verset olvasva
rájöhetünk arra, hogy József Attila lel-
ki rokona a török költő. Mint ahogy
létérzésben és láttatásban az 1901-ben
született Ahmet Hamdi Tanpinar is.

Cahit Kiilebi „Sivas útjain" című
versében a világ nyers, érdes, durva
valóságát tárja elénk. Különböző em-
berek haladnak ugyanazon a sötét úton,
s a találkozás nem a boldog egymásra
találás, hanem ütközés: a gyűlölet szik-
rái pattannak ki. A dinnyét szállító
teherautók az otthoni harmóniát juttat-
ják a költő eszébe (Isztambul). Elve-
szett a harmonikus világ, s meghalt a
költő lelkében az ének.

Csakugyan meghalhat az ének? Bi-
zonyos lelkekben talán. De az egész
mai török költészet azt igazolja, hogy a
dalnak mindig meg kell szólalnia, hi-
szen így őrizhetjük meg igazán emberi
arcunkat.


