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Sudár BalázS

A török költészet kisebb hódoltsági emlékeiből*

Szentmártoni Szabó Gézának,
aki kezdettől biztatott a török emlékek felkutatására

az oszmánok nemcsak karddal járták a végeket, hanem pennával is; pusztán a 
háborús viszonyok miatt egyáltalán nem mondtak le az elit közkedvelt szórakozá-
sairól, így a költészetről sem. Bár ebbéli kedvtelésüknek számos emléke maradt 
fenn, nem érdektelen a kisebb szövegek gyűjtése, feldolgozása sem. Az alábbiak-
ban Balassi egyik bejtjének eredünk a nyomába, egy budai cseréptálon ásikverset 
olvasunk, megfejtjük Haszan pasa rejtelmes melléknevét és végül még egy hó-
doltsági népdalba is belebotlunk: így tulajdonképpen áttekintjük a török irodalom 
minden stílusrétegét. 

Balassi második bejtje

Bana gedâ diyenler, devletli hanım yok mıdur?
Yoksa ben âdem degil miyim, ya cânım yok mıdur?

Interpretatio cum ornatu

Ti, kik szegénséget én szememre vettek, én hiszem, azt tudjátok,
Hogy a vidám szemű s vékony szemöldökű kegyes rabja nem vagyok;
S hogy ember sem vagyok, s lelkem is egy szál sincs, talám azt alítjátok?1

* A tanulmány az OTKA F 048361. sz. pályázata és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 
támogatásával készült.

1 Balassi Bálint versei, s. a. r. Kőszeghy Péter, szentmártoni szabó Géza, Bp., Balassi, 1993 
(Régi magyar könyvtár, Források, 3), 141.
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Balassi Valahány török bejt, kit mag yar nyelvre fordítottak című ciklusának2 második 
darabja ugyan adott okot némi töprengésre, de minthogy többé-kevésbé olvasha-
tó és érthető is a török szöveg, a magyar pedig nagyobbrészt megfelel neki, komo-
lyabb gondot nem okozott. Pedig a Balassi által lejegyzett török vers egészen 
biztosan hibás, időmértéke botlik, és van benne legalább egy nehezen értelmez-
hető szófordulat is. Szerencsére rendelkezésünkre áll az eredeti, Hajretí által írott 
szöveg, amely egy öt bejtből, azaz sorpárból álló vers első bejtje.3 (a teljes szöve-
get lásd alább!) Ennek ismeretében érdemes újragondolni a Balassi-féle lejegyzést 
és fordítást is. 

Ey gedâ diyen bana devletlü hânum yok mıdur 
Yohsa ben âdem degül miyem ya cânum yok mıdur

Ej, [te,] ki koldusnak nevezel engem, szerencsés szultánom nincs-e?
Vagy nem vagyok-e ember? Vagy nincs-e lelkem?

A vers szerzője, Hajretí (?–1534), a XVI. század első felének felettébb népszerű 
költője, aki a hódoltságban sem volt ismeretlen, hiszen élete utolsó éveit két erre-
felé is érdekelt akindzsi-dinasztia szolgálatában töltötte, Buda 1526. évi bevételé-
ről pedig kronogrammával is megemlékezett. Dívánja, szerkesztett verseskötete 
állítólag sokáig jóskönyvként is szolgált.4 Hírnevét, elterjedtségét minden bizony-
nyal viszonylag egyszerű nyelvezete, s mégis átütő stílusa magyarázta. 

A Balassi által lejegyzett török szöveg alig tér el az eredetitől, mindössze az első 
félsor elején van némi átalakítás: az Ey, gedâ diyen bana helyett Bana geda diyenler ol-
vasható. Az értelmezés szempontjából nem jelentős a különbség; az eredetiben a 
megszólított csúfolódó egyes számban áll, míg Balassinál többen vannak. A Balas-
si által fenntartott változat mégsem jó, mivel az időmérték a szócsere folytán ká-
rosul. Ez a 6. szótag esetében a legfeltűnőbb, melynek rövidnek kell lennie: az 
eredetiben így is van, míg Balassinál hosszú szótag áll e helyen – ilyen hiba az 

2 Eddig négy bejt eredetijét sikerült megtalálnom, többek között a csonka ötödikét is. Három-
nak a szerzője a XV. század végének egyik leghíresebb költője, Nedzsátí bég, egyet pedig egy 
közepes tehetségű balkáni kültő, Meálí írt. sudár Balázs, Balassi török forrásaihoz, Keletkutatás, 
2002. ősz–2006. ősz, 83–101. Ismert továbbá egy bejt XX. században lejegyzett változata is: 
németh Gyula, Balassi Bálint török verseihez, ItK, 58(1954), 386–392. 

3 hayretî, Divan: Tenkidli basım, haz. Mehmet Çavuşoğlu, M. Ali tanyeri, İstanbul, İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1981, 173, no 61.

4 A jóskönyvek működésére Evlia hoz egy szemléletes pécsi példát: „Amikor néhány vitéz por-
tyázni szándékozik az ellenség ellen, Háfiz Dívánjából jósolnak maguknak, s ha számukra 
kedvező [értelmű], szépséges bejtre akadnak, azt mondják: Allahra bízzuk magunkat, azonnal 
harcba indulnak, s Isten akaratából győzelemmel és diadallal térnek meg.” evliyâ Çelebi b. 
Derviş Mehemmed Zillî, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi: Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan 1457 
Numaralı Yazmanın Transkripsiyonu – Dizini. 6. Kitap, haz. Seyyid Ali Kahraman, Yücel dağli, 
İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2002 (a továbbiakban: evliyâ 2002), 118.
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oszmán költészetben megengedhetetlen. A török szövegkiadás, mely hat kézirat-
ra támaszkodik, e bejt esetében semmiféle alternatív alakot nem jelöl, így egyér-
telmű, hogy a Balassi által lejegyzett változat szövegromlás eredményeképpen 
jött létre. 

Érdekes, hogy a devletli hânım kifejezést Németh Gyula ’előkelő hölgyem’-nek 
fordítja, majd szép asszonyként utal rá.5 Minden bizonnyal Balassi szövege járt a 
fejében, aki így adta vissza – némiképp kibővítve – a török eredetit: „vidám sze-
mű, vékony szemöldökű kegyes”. Csakhogy az eredetiben a hânım nem a ma köz-
keletű ’asszony’ (hânım) jelentésű főnév – ezt akkoriban nem is igen használták –, 
hanem a hân ’kán, uralkodó’ szó E/1. birtokos személyraggal ellátott alakja, mely-
nek jelentése tehát: ’kánom, uram’, sőt ’szultánom’, minthogy az oszmán uralko-
dók a hân címet használták. Ezt az értelmezést támogatja a rímhelyzet is (hânım 
yok mıdur / cânım yok mıdur), ahol a -ım yok mıdur a rím toldaléka (redíf), a tényleges 
rímhordozó pedig a hân / cân. 

a devletli jelző szintén okozott némi nehézséget. Németh megadja szótári je-
lentéseit, de kénytelen egy átvitt, ritkán használatos értelmezéssel, az ’előkelő’-vel 
dolgozni, hogy az illeszkedjen a jelzett szóhoz, a hölgyhöz. Valójában e szó két 
elterjedt jelentésben használatos: ’szerencsés’ és ’országgal bíró’, mindkettő jól – 
sőt toposzszerűen – illeszkedik a hân ’szultán’ szóhoz. Az eredeti szövegben tehát 
nem hölgy, hanem szerencsés/országgal bíró szultán szerepel.

Sem Balassi, sem Németh nem tévedett persze nagyot: a szerencsés szultán 
minden további nélkül utalhatott a költő szíve hölgyére; a két fél közötti különbsé-
get csak a társadalom férfias kifejezéseivel lehetett visszaadni. A szókapcsolat tehát 
általánosabban annyit jelent: te, aki felettem állsz, parancsolsz nekem. Másfelől 
szúfi értelmezés szerint az országgal bíró szultán nem más, mint Isten, a világ ura, 
teremtője. Itt valószínűleg erről van szó, minthogy Hajretí vonzódott a misztiká-
hoz, kolostort alapított a balkáni Vardar Jenidzsesziben (ma: Giannitsza Görögor-
szágban), s ott is hunyt el. A misztikus olvasat tehát cseppet sem erőszakolt. 

a bejtben felvetett kérdéssor veleje tehát ez: nincs-e Istenem, nem vagyok-e 
ember, nincs-e lelkem? Összességében ez a spirituális ember értékrendje: a világi 
javakkal szemben – ezekre, illetve hiányukra utal a koldus szó – neki sokkal érté-
kesebb dolgok vannak a birtokában, még ha ez kifelé nem is nyilvánul meg, s 
esetleg mások nem értékelik őket. A felébredt misztikus és az anyagi világba gaba-
lyodott, egótól (nefesz ) vezérelt átlagember különbsége ez. Hajretí tehát azt mond-
ja: szegénynek látsz engem, pedig mindenem megvan, ami fontos. 

Balassi olvasata ezúttal is a világi jelentés felé kanyarodik, s a szerelem kérdés-
köre felé hajlítja a verset – mint ahogy azt az első sorpár fordításának címében is 
ígéri (Interpretatio quam in Iuliam retorsit). Nem járt el önkényesen, a sorok megen-
gedik ezt az olvasatot – csak éppen nem ezt célozzák. Ezen túlmenően a verset 

5 németh Gyula, Balassi Bálint és a török költészet = uő, Törökök és mag yarok, szerk. KaKuK zsu-
zsa, Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1990, II, 12–13.
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jól értette, bár fordításában némiképp bonyolultabban (cum ornatu) adta vissza: ti, 
akik szegénységemet vetitek a szememre, azt hiszitek, hogy nem vagyok vidám 
szemű és vékony szemöldökű kedvesem rabja? S azt alítjátok, hogy nem vagyok 
ember és nincs lelkem? Eredetileg a költő ezeket a kérdéseket maga szegezi a 
csúfolódóval szembe, Balassi azonban az ellenfelek szájába adja a kérdéseket. A 
nehezen érthető megfogalmazás ellenére világos, hogy Balassi értette a vers török 
eredetijét. Ugyanakkor egyértelmű, hogy a misztikus felhangokat nem használta 
fel a fordításban, talán nem is tudott róluk: a szerencsés szultánt – mely a szúfi 
költészetben Istent jelöli – egyértelműen „kegyes”-nek fordította.6 Végezetül áll-
jon itt a teljes vers törökül és magyar nyersfordításban:

Ey gedâ diyen bana devletlü hânum yok mıdur 
Yohsa ben âdem degül miyem ya cânum yok mıdur

Tutalum dünyâ senündür yâ benüm de dünyede
Çak bütün dünyâ deger bir yâr-ı cânum yok mıdur

Pîr-i çarhun tutalum şem’-i cihân efrûzı var
Yâ benüm Ahmed gibi bir nev-cuvânum yok mıdur

Oluban bed-nâm-ı âlem gerçi yakdum nice dâg
Olmadum mı şâh-ı gam nâm u nisânum yok mıdur

Hayretîyem dökme gel yok yire kanum yerlere
Pâdişâhum n’ola kul oldumsa kanum yok mıdur

*

Ej, [te,] ki koldusnak nevezel engem, szerencsés uralkodóm nincs-e?
Vagy nem vagyok-e ember? Vagy nincs-e lelkem?

Tegyük fel, hogy a világ a tiéd, de nekem ebben a világban
az egész világgal felérő szívszerelmem nincsen-e? 

Tegyük fel, hogy az egek Urának van egy mécsese, mely a világot bevilágítja.7

de nekem nincs-e egy ahmedhez8 hasonlatos ifjam?

6 Balassi fordítási technikáiról, a török versek értelmezéséről: sudár Balázs, A műfordító Balassi 
Bálint és a török bejtek, Kalligram, (14)2005, november–december, 77–84; uő, Balassi Bálint és a 
török költészet, Török füzetek, 12(2004)/4, 3–4. 

7 Az egek Urának világot bevilágító mécsese a Nap. 
8 Ahmed Mohamed másik megnevezése. A muszlim hit szerint ő már a világ teremtése előtt 
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A világban rossz a hírem, s valóban: hány billogot sütöttek rám?
[De] nem lettem-e a bánat sahja, nevem, s jelvényem nincs-e?9

Hajretí vagyok, gyere! Ne ontsd ki véremet a földre igaztalanul!
Padisahom! Ha szolga lettem is, nincs-e vérem? 

Cseréptál a Szent Györg y térről

A Szent György téri ásatások során előkerült egy talpastál, amelynek zöld mázába 
arab betűs szövegeket karcoltak.10 Ezeket 2004-ben Dobrovits Mihály ismertette: 
a tál belsejében az Ájatu’l-kurszí, a Korán második szúrájának 255. verse olvasha-
tó, egy Biszmillah (’Allah nevében’) és egy kétszer megismételt áldó formulával 
kiegészítve.11 Minket azonban most a tál külsején olvasható feliratok érdekelnek. 
Itt a növényi ornamentika között a négy oldalon négy szöveg olvasható. Az egyi-
ken az Abdu Dzsabár álim név. A másik hármon pedig Dobrovits Mihály szerint 
egymással összefüggésben nem lévő verstöredékek.

a leghosszabb szöveget dobrovits háromsorosnak, s így töredékesnek véli, 
pedig nem erről van szó. Ez valójában egy három sorban leírt sorpár, bejt:

Her bîçârenin elinde delildir
Bunı yazan okuyanun kulıdır

Minden szerencsétlen kezében [azaz számára] útmutató
Aki ezt írta, az olvasó szolgája.

A kezdetleges versezet nem időmértékes, tehát nem az oszmán klasszikus, ún. 
dívánköltészet körébe tartozik, sokkal inkább lehet egy ásikvers töredéke, de még 
inkább illeszkedik azon formulák sorába, amelyek gyakran olvashatók egy-egy 
írásmű zárlatában, s mind az íróra, mind az olvasóra áldást kérnek.

létezett, s azután az újonnan létrejövő világot a mohamedi fény – az értelem fénye – világította 
meg. Erre utal az első félsor világot bevilágító mécsese. Az, hogy a költőnek van „Ahmedje”, 
annyit tesz, hogy ő maga is az igaz hit hirdetőjének, Mohamednek a követője, azaz muszlim. 

9 Bőrükbe égetett billoggal az állatokat jelölték meg, így az az alávetettség jelképe, átvitt érte-
lemben szégyenbélyeg. A költő azért viseli, mert szerelmese rabszolgája. Ő azonban büszkén 
viseli ezt, mint uralkodói jevényt.

10 A tálat Nyékhelyi Dorottya találta meg az 1998–2000 között folyó Szent György téri ásatáso-
kon. A lelet ismertetése: B. nyéKhelyi dorottya, Feliratos török talpas tál a budavári Szent Györg y 
térről, Budapest régiségei, 38(2004), 133–152.

11 dobrovits Mihály, A Szent Györg y téri török talpastál feliratai és értelmezésük, Budapest régiségei, 
38(2004), 153–157.
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A másik két töredék véleményem szerint összetartozik, s egy jól ismert, széles 
körben elterjedt ásikvers-típus első strófája lehet. A szöveg ez esetben is szótag-
számláló:

Dedim dilber nedir halın Szóltam: kedves[em]! Hogy vagy?
Dedi elhamdulillah  Szólt: Allahnak legyen hála!
…. -sin12   … vagy
Dedi estagfurullah  Szólt: Allah bocsássa meg! / Nem tesz semmit

A második és a negyedik sor azonos szerkezete egyértelműen mutatja a két sorpár 
kapcsolatát, amelyet megerősít az első és a harmadik sor végének rímelése is: 
halın/-sin. A felelgetős versek ismeretében talán megkockáztathatunk egy – még-
oly gyenge – rekonstrukciót is; a harmadik sor akár így is hangozhatott: Dedim 
dilber ne güzelsin ’Szóltam: Kedves[em]! Mily szép vagy!’ A kiegészítést egy másik, 
hasonló stílusú felelgetős énekből emeltem ki:

Dedim dilber ne güzelsin Szóltam: Kedves[em]! Mily szép vagy! 
Dedi Huda’dan ihsandır Szólt: Az Úr jótéteménye ez. 
Dedim ihsana ihsan et  Szóltam: a jótéteményre jótéteménnyel felelj! 
Dedi dileğin nerdendir? Szólt: mire vágyakozol?13

Bár a kezdősornak megfelelő kérdést nem találtam az ásikversek között, egy in-
ternetes fórumon egy ismeretlen, költői hajlamú személy a következő versecskét 
rögtönözte:14

Dedim: dilber nedir bu hal! Szóltam: Kedves[em]! Miféle helyzet ez? 
Yanakların olmuş al al.  [Két] orcád piros, piros. 
Dedi:istediğinden al,  Szólt: végy abból, amire vágysz: 
Biri şeker öbürü bal.  az egyik cukor, a másik méz. 
 

A tálon tehát egy hosszabb ásikvers első versszaka, egy szokásos, az íróra és az 
olvasóra mondott verses fohász és egy név olvasható.

12 A tál e ponton sajnos töredékes, a sor első felét tartalmazó darab hiányzik.
13 Ásik Rúhszátí (1835–1911) verse.
14 http://www.turkeyforum.com/satforum/archive/index.php/t-246886-p-2.html (Letöltve: 

2010. július 14.). 
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a budai török tál két oldala (Tihanyi Bence felvétele)
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Jentür Haszan pasa éneke

A vártól [Várad] északra, a Körös folyó túlsó partján lévő magas hegyről Jentür 
Haszan pasa a jentür, jentür tür jelelli vaj refrénsort [énekelve] (terennümatlarıyla) a vár 
belsejébe annyi golyót lőtt ki szünet nélkül, hogy annak hangja az égig ért, s az 
élettelen golyók által a hitetlenek feje golyóvá lett.15

Evlia cselebi érdekes művelődéstörténeti adatot őrzött meg a számunkra, bár kissé 
nehezen érthetően. Elvileg ugyan elképzelhető, hogy utazónk az ágyúk durrogását 
– jentür jentür tür – kívánta imitálni, de valójában egészen másról van szó. Az Evlia 
által használt kifejezés, a terennüm az oszmán klasszikus költészet és zene terminus 
technicusa: a vers törzsszövegéhez nem tartozó, de az előadás során mégis elhang-
zó szavak-sorok összefoglaló neve. Két formája ismert, a ritmikus (ikáí) és a szöve-
ges (lafzí) terennüm. A fent idézett szócskák – jentür, jentür tür jelelli vaj – gyakran 
előfordulnak a klasszikus dalokban, s a ritmikus terennümök csoportjába tartoz-
nak. Hajdan, 4-500 évvel korábban még ritmusjelölő szerepük volt a mi tá és ti 
szótagjainkhoz hasonlóan, a XVII. század közepére azonban ezen értelmük elho-
mályosult, s csupán az énekszöveg meghosszabbítására, díszítésére szolgáltak. 
Használatuk a legkifinomultabb, legjobb színvonalú dalokra jellemző. 

Nem meglepő, hogy Haszan ilyen – tréfás – ragadványnevet kapott, elterjedt 
szokás volt ez az oszmánok körében. Az egyik temesvári pasát például Zurnazen 
(’töröksípos’) Musztafának, budai kollégáját pedig Kalajlikoz (’ólmozott dió’) Ali 
pasának nevezték. A XVII. század elején pedig egy nagyvezír azzal érdemelte ki a 
’kutas, kútásó’ (kujudzsu) melléknevet, hogy egy csata során lovastul beleesett egy 
gödörbe. 

De vajon miért nyerte Haszan a jentür melléknevet? Személyének azonosítása 
erre is választ kínál. Bár Jentür Haszanként más forrásban nem találkozunk vele, 
Evlia szerencsére többször megemlékezik róla. Megtudjuk például, hogy 1664 ja-
nuárjában kanizsai pasaként panaszkodott zrínyi támadása miatt a nagyvezírnek, 
az év nyarán pedig ő védte tartománya központját a keresztényekkel szemben.16 
Márpedig Teleki Mihály egyik leveléből világos, hogy a „pécsi pasa, akit tavaly 
télen Zrínyi felveretett” nem más, mint Jakováli – más néven Memibegovics – 
Haszan, a pécsi keringő dervis (mevlevi) kolostor alapítója.17 a kör ezzel bezárul: 
a keringő dervisek a kor legkifinomultabb klasszikus zenészei voltak, pasánk tehát 
teljes joggal dúdolja egy klasszikus dal refrénjét – Várad ostroma közben. 

15 evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zillî, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi: Topkapı Sarayı Kütüphanesi 
Bağdat 307 Yazmasının Transkripsiyonu – Dizini. 5. Kitap, haz. Yüce dağli, Seyit ali Kahraman, 
İbrahim sezgin, İstanbul, Yapı Kedi Yayınları, 2001 (a továbbiakban: evliyâ 2001), 216.

16 evliyâ 2002, 241–243, 310–313, 326. 
17 Teleki Mihály levelezése, III, (1664–1666), szerk. gergely Sámuel, Bp., Magyar Történelmi Tár-

sulat, 1907, 282 (1664. nov. 24.).
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a törökök körében nagy hagyománya van a rövid, csattanós alkalmi dalok, a 
mánik improvizálásának.18 Lássunk egy jellemző helyzetet Kúnos Ignác ízes le-
írásában: 

Csónakunk úgy futott, hogy ha golyót röpítettek volna utána, az se érte volna 
utol. Egyre több lett körülöttünk a csónak. Némelyekben csarsafos, entáris,19 fáty-
las hölgyek, másokban meg elegánsan öltözött ifjak ültek. A csónakokkal egymás 
mögött haladva vagy egymás mellé kerülve társalogtak. Időnként kedves dalla-
mokat is lehetett hallani.

– Milyen dalt énekelnek? – kérdeztem a mellettem ülő iskolásgyereket.
– Mánit dobnak.
– Mit jelent az, hogy mánit dobnak?
– A csónakokban ülő ifjak a mellettük elhaladó fiatal lányoknak verseket vet-

nek oda. (…) Figyeltem erősen.

a csillagra, a holdra nézz, 
A háztetőn álló lányra nézz, 
a hold, a csillag az enyém, 
A háztetőn álló lány enyém.

Egy úr a közelünkben lévő csónakok egyikén:

Ki jön itt, kinek a lánya? 
Piros a kabátkája, 
Orcáján rózsa nyílik, 
Véltem, hajnal csillaga.

Válaszul leányhang hallatszott:

Hold világít, nem mehetek, 
rózsacsokor nem lehetek, 
Ha a hold felhőbe búvik, 
Megkötnek se fékezhetnek.20

18 a mani mindig négysoros, aaba rímelésű vers. 
19 a çarşaf a fejet is befedő hosszú, köpenyszerű utcai viselet; az entari női ruha.
20 Kúnos Ignác, A török népköltés: Kúnos Ignác török nyelven tartott eg yetemi előadásai (1925–26), Bp., 

Terebess, 1999, 32–33. 

Sudar.indd   575 2010.09.24.   21:01:45



576

Evlia cselebi útleírását olvasva úgy tűnik, ilyenek a hódoltságban is születtek, ha 
esetleg nem az itt állomásozó, többségében délszláv anyanyelvű katonaság köré-
ben, akkor legalább a nagy hadjáratok törökjei között. Íme egy példa 1660-ból, a 
váradi ostromtáborból:21 

Végül a sokat látott öregek figyelmeztetésképpen, képletes beszéddel, verses szó-
val azt mondták:

Varat’da var at tüfegi  Váradon van ló-puska
Koynuna ko ekmegi  Kebledbe rejtsd a kenyeret
Kışa kalmakdan ise  A télig itt maradásnál
Göre gör evvel gitmegi.  Inkább az elmenésre törekedj

Annak a félelemnek adtak hangot, hogy a hadműveletek télig is elhúzódhatnak, 
s így esetleg kudarcba fulladhatnak, ami pedig óhatatlanul kiváltaná a nagyvezír 
haragját. Volt is okuk aggodalomra az ostromlóknak, hiszen bő hatvan évvel 
korábban, 1598-ban éppen azért hiúsult meg az ostrom, mert a beköszöntő tél 
miatt a törököknek haza kellett vonulniuk. A versecske tehát egy alkalom szülte, 
valódi hódoltsági alkotás. 

21 evliyâ 2001, 216.
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