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Az azeri nép nyelve a törökkel, a gagauzzal és a türkménnel együtt a törökségi
nyelvek oguz csoportját alkotja. A XIII. századtól a XVI. századig költőik — főként
perzsa nyelven — időmértékes verseket írtak. Anyanyelvi irodalmának első kiemelkedő
alkotásai a máig legnagyobb azeri költőnek tartott Fuzulitól (1498—1556) származnak,
aki szintén klasszikus perzsa versformákban alkotott.

Azerbajdzsán újkori történelmében a népi irodalom értékeinek hivatalos elismertsége
szoros összefüggésben állott az ország státuszával, önállóságának mértékével. Rövidebb
időszakoktól eltekintve Iránhoz tartozott, vagy koronként eltérő mértékben függő
helyzetben volt a perzsa birodalomtól. A XVI—XVII. század folyamán a török-perzsa
háborúk következtében az iráni, száfávida dinasztia hatalma megingott, s a perem-
vidékek egyre függetlenebb politikát folytathattak. Ekkortól nyert egyre szélesebb teret
magának a népi költészet, amelyet művelőiről ásikx költészetnek nevezünk. Az ásikok
népi dalnokok a Közel-Keleten, verseiket húros hangszer (száz) kíséretében adják elő,
innen származik török elnevezésük: a száz költői. Művészetük a forma és a nyelvezet
tekintetében népköltészet, tartalmi szempontból a taszavvuf, vagyis a muszlin misztika
gyakorolt jelentékeny hatást verseikre. A XVIII. század második felére alakult meg a
Karabahi Kánság vezetésével az észak-azerbajdzsáni azeri kánságok államszövetsége,
s vált e terület fél évszázadra függetlenné. A modern azerbajdzsáni líra az ásik költé-
szetből bontakozott ki, első kiemelkedő képviselője Molla Panah Vagif{\l\l—1797),
a Karabahi Kánság vezírje volt.

A XIX. század elején megkötött orosz-perzsa egyezmények (Gulisztán, 1818;
Torkomancsáj, 1828) alapján Észak-Azerbajdzsán az orosz birodalom része lett,
Dél-Azerbajdzsánt pedig Irán kebelezte be. A szocialista forradalomig az azerbajdzsáni
ásik költészetet a zenei és a szóbeli részek egyensúlya jellemezte. A sztálinizmus idején
az ásikok „A kolhoz lámpái fényesek", ,,A kommunizmusba menetelünk", „Élj, élj
lelkem, Sztálin, szívek éltetője Te" stb. témájú verseket voltak kénytelenek alkotni; az
eredmény a mondanivalóval megegyező színvonalú lett. Ahogy torzult a tartalom, úgy
halkult el a szó: az ásikok figyelme a zene formálására, tökéletesítésére irányult,
szöveget jobbára csak a wafam;3-okhoz énekeltek. A kor szimbólumának tekinthető,
hogy a lakodalmakon is a hagyományos zenék helyett bús makamokat hallgattak és
azokra táncoltak a résztvevők.

A hivatalos kultúrpolitika a kultúra nemzeti identitást hordozó rétegének megsem-
misítésére törekedett. Nem történelmi tárgyú művekben a „török" szónak puszta leírása
már a hatalom rosszallását vonta maga után. Állandó és központilag támogatott
jelenség volt a népi kultúrán való élcelődés, nem ritkán gúnyolódás. Túlzás nélkül
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kijelenthető, hogy míg Baku lakásainak többségében zongora vagy legalábbis pianinó
volt, szaz-t pár tucat értelmiségi családon kívül senki nem tartott otthonában. Az
eredeti török formákban írott verseket nem közölték, a szocialista realizmust, Sztálin
után pedig a posztmodern irányzatokat támogatták. A népdalok éneklését az elmaradott
gondolkodásmód szimptómájaként értékelték.

Bár a hivatalos verselés (ún. dívánköltészet, udvari költészet) kontrasztja a népivel
a szocializmust megelőző évszázadokra is jellemző volt, az ismertetett jelenség mégis
minőségi fordulatot hozott. Korábban a káni, az azeri eredetű perzsa száfávida dinasztia
uralkodásának kezdetén pedig a sahi udvarok nem kívánták egyetemes normává tenni
az ízlésüknek megfelelő költői formákat: a nép (egyes vallási jelenségektől eltekintve)
szabadon élhetett önnön kultúrájában. Sztálin alatt a nemzeti identitás hordozóinak, így
a népi költészet képviselőinek is többnyire Szibériai jutott osztályrészül. Hruscsov
idejétől kezdődően a „szabadvers-népi költészet" látszólag irodalmi ellentétjének való-
jában a nemzetek közösségébe történő beilleszkedés módja volt a lényege. A hagyo-
mányos formákban alkotó költők hivatalosan is kívül maradtak az „értelmiség"
fogalmán, ennek megfelelően műveik csak kivételes esetekben láthattak napvilágot.
Művészként nem volt lehetőségük a megélhetésükhöz szükséges anyagi javak
előteremtésére, s amíg el nem fogadták a modem költészetet etalonnak, vagy fel nem
hagytak a versírással, a társadalmi élet minden területén hátrányos megkülönböztetés-
ben részesültek. A félévszázados manipuláció és diszkrimináció következményeként a
hetvenes években az azeri értelmiség minden rétegének és szinte minden tagjának
meggyőződése volt, hogy a folklór és a népi irodalom alacsonyrendű, ezért kerülendő.
Ezen értelmiségi szemlélet az oktatáson és a tömegkommunikációs eszközökön
keresztül oly mértékű szellemi rombolást eredményezett a társadalom többi rétegében,
amilyenre Európában talán példa sincs, ezért e jelenség európai ember számára nehezen
értelmezhető. A társadalom nemcsak elidegenedett saját kultúrájának hordozóitól,
hanem ellenségesen és meggyőződésből lekicsinylőén tekintett azokra; az azeri nép
elfeledte sajátos szellemi értékeit. Szamed Vurgun, Ahmed Dzsevad, Mikajil Müsfig és
Szadihli Iszmail neve emelhető ki azok közül, akik az ismertetett körülmények között
is hűsek maradtak népük költői hagyományaihoz.

A szellemi értékvesztés általánossá válásával szinte egy időben indult meg egy
ellentétes folyamat. Kezdetben az éter hullámain Törökországból érkező türkük, vagyis
négysoros török népdalok váltak egyre népszerűbbé, mégpedig a szó legszűkebb
értelmében, vagyis a társadalom kevésbé művelt rétegei voltak fogékonyak ezen
külföldi, „idegen" művek iránt. Az „idegen" kifejezést itt mindenképpen idézőjelbe
kellett tennünk, mert — mint már fentebb szó volt róla — a török és az azeri nép
egymás legközelebbi rokonai, szétválásuk a XI. századtól gyorsult fel. Századunk
húszas éveiben az Azerbajdzsán SZSZK határait úgy alakította ki a moszkvai vezetés,
hogy az azeri nép zöme közvetlen formában ne érintkezhessen az imperialista
törökökkel. Az ötven év során a szóban forgó két nép rokon volta a közoktatásban
vagy egyáltalán nem szerepelt, vagy csak marginálisan; kezdetben a nép a tülküket
mint „idegen", de hozzá érzelmileg, gondolatvilágukat tekintve nagyon közel álló
alkotásokat tette sajátjává. Az azeri írók számára a hetvenes évek végétől lehetőség
nyílott arra, hogy hivatalos delegáció tagjaiként imperialista országokba is elutaz-
hassanak. Az utazások sokszínű tapasztalatát két mondatban összegzem. A Szovjet-
uniótól vagy annak Kaukázuson túli részétől a modernitás terén el nem maradó
Nyugaton a költészetben nem egyeduralkodóak a modern és posztmodern irányzatok.
A nyugati értelmiség többsége saját kultúrájára, beleértve a folklórt is, tisztelettel

205



Eft MŰVÉSZET

tekinti, s azt az irodalmi megújulás egyik lehetséges alapjának tekinti. Ezen új tapasz-
talatoknak köszönhetően fényt derült az addigi „provinciális modernitás" gyakorlatának
alaptalanságára. A hivatalos utazásoknak köszönhetően létrejött a szellemi javak —
korlátozott mértékű — cseréje, amelynek folytonosságát az intézményes kapcsolatok
mellett az új ismeretségek, barátságok is biztosították. Természetesen az azeri
értelmiség figyelme elsősorban a törökországi művészetekre irányult.

Az 1980—90-es évek új azeri népi irodalma a fentieknek megfelelően két forrásból
táplálkozik: a saját, húszas évekig gyakorolt irodalmi hagyományaiból és a török-
országi, hasonló gyökerű irányzatból. Az utóbbiból különösen Júnusz Emre, Abbasz
Tufarkanli és Karadzsaoglan műveinek hatása tekinthető alapvetőnek. A régi-új iro-
dalmi irányzat legjelentősebb képviselői: Vagif Szamedoglu, Ramiz Rövsen, Zelimhan
Jakub és Rüsztem Behrudi. Példaként itt a törökországi törökség máig legnevesebb népi
költője, a XIII. században élt Júnusz Emre (1241—1320), a XVI. századi klasszikus
azeri költő, perzsa uralkodó Sah Iszmail Hátai (1486—1524), végezetül pedig jelenünk
egyik kiemelkedő tehetségű azeri költője, Zelimhan Jakub (1950—) műveiből idézek:

„ Jövőt ismerőnek arcát fénylővé teszi egy szó,
Szavát tüstént mondó művét igazzá teszi egy szó.
Lehet szó: harcot csitító; lehet szó: főt hullató.
Lehet szó: mérgezett étket mézes tejjé tévő szó."

(Júnusz Emre)

,,Ki szavát azonnal mondja,
Igazzá lesz az egy szótól.
Ki pír4 lélegzetét hallja,
Fénylő lesz arca egy szótól.

Van szó: fejet levágató,
Van szó: elkésőt levágó,
Van szó: mérgezett étkeket
Mézes friss tejjé tévő szó. "

(Sah Iszmail Hátai)

,,Méregtől bomlott köveket,
Szemekből kicsalt könnyeket,
Métellyel érlelt étkeket
Jó étvággyal fogyasszunk el. "

(Zelimhan Jakub)

A szemléltetett esetben a mai azeri vers egyaránt tekinthető a középkori azeri és
török népi költészet folytatásának. Következő, Rüsztem Behruditól (1967—) vett
idézetünk párhuzamát csak Júnusz Emrénél találtuk meg:
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• „Nem az ember Júnusz mondja,
Szív üzenetét hordozza,
Gyaur, ki el nem fogadja:
Én vagyok a kezdet s a vég."
,, Fehérre feketét varrók,
Korán ura csak én vagyok."

(Júnusz Emre)

,,Bennem Allah, csakis bennem,
Szavam, szívem Allahban benn.
Zsoltár, Korán, Új Szövetség,
Világ szentje mind bennem él."

(Rüsztem Behrudi)

A népi irodalom egyes motívumainak évszázadokon átívelő „vándorlása" nem csak
az egymáshoz nyelvi és földrajzi szempontból közel álló (az előbbiekben török-azeri)
törökségi népek esetében figyelhető meg. Nem a költői nép, hanem a kultúra
hordozóinak gondolatisága, érzelemvilága rokonítható, amely egyazon formában (népi
ihletésű, a nép beszélt nyelvén alapuló szótagszámláló verselés), egymáshoz
tartalmukat tekintve is hasonló műveket eredményez. Példaként a XII. században
Buharában élt szúfi5 szerzetes-költő, Ahmed Jeszevi (meghalt 1166-ban), valamint az
előbb már idézett, kisázsiai Júnusz Emre költeményeiből vessünk össze egy-egy
részletet:

,,Szerelmedtől bolond lettem, széles világ ismer engem,
Bánatom vagy éjjel-nappal, nekem csak te kellesz, csak te.
Tudósok kezébe könyv kell, szúfiknak igaz mecset kell,
Medzsnunoknak Lejlájuk6 kell, nekem csak te kellesz, csak te."

(Ahmed Jeszevi)

Szerelmed veszejt el engem, te kellesz, más nem kell nekem,
Éjjel-nappal ég egészem, te kellesz, más nem kell nekem."
,,Szúfi jámbornak jó társ kell, tiszta társnak hűs éden kell,
Medzsnunoknak Lejlájuk kell; te kellesz, más nem kell nekem."

(Júnusz Emre)

Az azeri népi irodalomnak nemcsak egykorú, hanem történeti kapcsolatát az ásik
költészettel hűen szemléltetik a fentebb már említett Mikajil Müsfig (1908—1937) és
a XVI. században élt azeri Ásik Kurbáni műveiből vett idézetek:
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,,Melletted maradjak, mondod kedvesem,
Maradok örökre: néked áldozom.
Mennyire kívánod éltem kedvesem,
Barna szemed jussa: néked áldozom."

(Mikajil Müsfig)

„ Elégek, miért nem adsz szelíd szelet,
Elnémul szavam majd: néked áldozom.
Egykoron lándzsával szúrtad át a szívem,
Keskeny kezed árnyt ad: néked áldozom."

(Ásik Kurbáni)

A konkrét példákkal szemléltetett forrásokból, ötven évnyi kényszerű hallgatást
követően új azeri népi irodalom született a nyolcvanas évek első felében. A
Szovjetunió felbomlása, Azerbajdzsán függetlenné válása (1991) után az ideológiai
korlátok helyett gazdasági akadályokkal kellett szembenézni. A könyv- és újságkiadás
szinte lehetetlenné vált; az ország lakossága lényegében önellátásra rendezkedett be.
Irodalmi életünk ennek ellenére nem került válságos helyzetbe: a három-négy ínséges
év folyamán időlegesen törökországi kiadók vállalták az új azeri művek kiadását, az
anyaországi média is tág teret adott költőink, íróink számára. Dolgozatomat egy olyan
idézettel zárom, amely magába foglalja közel az egész folyamatot, jelenséget, amelyről
— a terjedelemhez képest — minél pontosabb kép felvázolására törekedtem. A
közmondást a XI. században a Karahánida Birodalom területén Mahmud Kasgári7

jegyezte fel: „El kalir, törti kalmas* — A nép marad, a törvény változik".

Jegyzetek: 1. ásik: népi dalnok. Szó szerinti jelentése: 'szerető', továbbiakat lásd a következő jegyzetnél —
2. tasawuf: muszlim miszticizmus. A VIII. században Irakban jött létre, onnan terjedt el a muszlim népek
körében. Lényege: az ember egy meghatározott érettségi fokon Allahhal válik eggyé. Cél: az egyesülés. A
szúfi irodalomban a szerelem az eggyéválás folyamatának szimbóluma, az ásik 'szerető' a költő, a masuk
„szeretett", akit szeretnek Allah. — 3. makam: zenei műfaj, lassú, elnyújtott dallammal — 4. pír: a szúfi
közösség, kolostor vezetője. Szó szerint: 'öreg, idős ember'. — 5. szúfi: muszlim misztikus — 6. Medzsnun
és Lejla: a muszlim népek irodalmának népszerű szerelmesei, a határtalan szerelem szimbólumai. — 7.
Mahmud Kasgari: az első ismert turkológus. szótár formájában írott fő müvében (Divan lugat at-turk) a
törökségi nyelveket hasonlította össze egymással, ezenkívül gazdag népköltési gyűjtemény maradt fenn tőle.
— 8. "El kalir, törü kalmas": az el szó XI. századbeli jelentése még nem a mai 'nép' volt, hanem a
birodalmon, uralmon belül a függőségben lévő népeket jelölte. A szerző a mai értelmében használja.

Az idézetek forrásai: Ahmet Yesevi hikmetleri. Istambul, 1995. — Azerbajdzsán asiklari ve el sairlei I. Baki.
1983. — Mikajil Müsfig eszerleri I. Baki, 1968. — Ramiz Rövsen: Burák gedim ay isigi. Baki, 1983. —
Rüstem Behrudi: Techalikta ölüm korkusu yoktur. Ankara, 1994. — Sah Iszmajil Hátai szecsilmis eszerleri
I. Baki, 1969. — Yunus Emre divani. Ankara, 1991. — Zelimhan Jakub: Sairin haray. Baki, 1995.

Melimed IszniajU azerbajdzsáni irodalomtörténész, költő, műfordító. Többek között Arany János, Ady Endre
és Juhász Gyula versei jelentek meg török műfordításában. Jelenleg vendégoktató Törökországban, a
canakkalei egyetemen. (18 Mart Universitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. Turkey, Canakkale)
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