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1. Bevezetés 

 

Molière, a modern komédia megteremtője, máig az egyik legkedveltebb drámaíró 

Törökországban, közel négyszáz éve írt darabjai ma is népszerűek. A mai napig a komédia 

dominanciája figyelhető meg a török színházművészetben, s ez napjainkban is vitákat szül a 

török értelmiség körében. Burak Satıbol elismert török színész az egyik internetes 

folyóiratnak adott interjúban azzal magyarázza a komédia fölényét, hogy az emberek a 

színháztól elsősorban azt várják el, hogy szórakoztassa őket. „Van egy teóriám, bár lehet, 

hogy meglehetősen leegyszerűsített. Úgy gondolom, hogy ha egy török ember pénzt ad ki egy 

programra, akkor azt szeretné, ha közben jól szórakozna.”1 Az antalyai Nemzeti Színház 

igazgatója, a színész és rendező Selim Gürata ugyancsak a komédia túlsúlyáról beszél, de 

hangsúlyozza, hogy igyekszik a színház repertoárjában egyensúlyt tartani a komédia és 

tragédia műfajai között.2 

 

Molière törökországi népszerűségének magyarázata rendkívül nehéz feladat. Három fő okot 

nevezhetünk meg, melyek részletesebb kifejtése elkerülhetetlen a téma megértése 

szempontjából. Az első az, hogy a török hagyományos színjátékok3 szintén a komikumra 

építettek. A második a Birodalomban egyre nagyobb teret nyerő nyugati fölény elterjedése 

volt, melynek során a színházművészet legfontosabb közvetítőeszközévé az adaptáció vált. 

Az sem elhanyagolható tényező, hogy egy olyan társadalomban, amelyben az európai 

színházművészet4 korábban ismeretlen fogalom volt, szükség volt egyfajta közvetítő 

közegre. Ezt a szerepet az Isztambulban élő olaszok és franciák töltötték be, akik elsősorban 

saját nyelvükön adtak elő darabokat. Később az örmények az ő hatásukra kezdtek el a 

színházművészettel foglalkozni, és tulajdonképpen nekik köszönhető, hogy végül 

megszületett a törökök nemzeti színjátszása. 

                                                           
1 http://haberhayat.com.tr/roportajlar.aspx?id=106 (utolsó letöltés 2016.04.19) 
2 http://m.mygazete.com/icerik_detay/simdi-tiyatronun-gucunden-faydalanma-zamani-2 

(utolsó letöltés 2016.04.19) 
3 A Magyar Színházművészeti Lexikon a színjáték három meghatározását adja meg. Jelen dolgozatban a 

fogalom harmadik definíciója értendő.  

1. színmű, középfajú dráma; a dráma magyar elnevezése; 2. színjátszás, a színész alkotótevékenysége; 3. a 

modern színháztudomány, a komplex színjátéktípus-elemzés terminológiájában a különböző színjátékelemek 

alkotta komplex és egyedi, időlegesen tárgyiasuló színházi műalkotás, színpadi mű, amelyet a néző, a közönség 

egységes alkotásként fogad be. Alapvető jellemzői a megvalósulás tér- és időbeli egyszerisége, jelenidejűsége, 

a közösségi – alkotó- és befogadóközösségi – jelleg. 

Színjáték. In: Magyar Színházművészeti lexikon, Budapest, 1994. 

http://www.mek.oszk.hu/02100/02139/html/sz24/444.html  
4 Görög alapokra építkező, meghatározott helyen, meghatározott szövegre támaszkodó, színészek által 

létrehozott intézmény. 

http://haberhayat.com.tr/roportajlar.aspx?id=106
http://m.mygazete.com/icerik_detay/simdi-tiyatronun-gucunden-faydalanma-zamani-2
http://www.mek.oszk.hu/02100/02139/html/sz24/444.html
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A színház mint közvetítő, egyaránt fontos szerepet játszik az identitás létrehozásában és 

fenntartásában. Törökország különleges helyzete folytán identitásválságba került, 

megrekedt Európa és az iszlám világ között. A társadalom végignézte, ahogy az egykori 

nagy birodalomból köztársaság lett, s közben a nyugati kulturális fölény is egyre inkább 

éreztette hatását. Ez a fölény az Oszmán Birodalomban a 19. században, a tanzimátnak5 

nevezett reformkorral kezdődött, s magával hozta a nyugati művészeti ágak, így a 

színházművészet megjelenését is. Az élet számos területén a Nyugat vált a követendő 

példává. Enver Ziya Karal történész így ír a birodalom Nyugat fele fordulásáról: „A 18. 

századtól fogva, akárhányszor győzött egy európai nemzet, az Oszmán Birodalomban feltűnt 

egy reformmozgalom. Ahogy 19. század első felében, Európa nyomása és befolyása miatt a 

Birodalom elkezdett összeomlani, úgy lett egyre szembetűnőbb a nyugatosodás 

felgyorsulása. Európa próbálta az oszmánokat Ázsiába (vissza)szorítani, az oszmánok pedig 

egyre inkább igyekeztek nyugatosodni, hogy Európában maradhassanak.”6 

 

A tanzimáttal egy időben megjelent a színházművészetben a törököknél korábban ismeretlen 

fogalom, az adaptáció.7 A színházművészet meghonosítása nem volt könnyű feladat egy 

olyan társadalomban, ahol a közönség számára idegen volt az európai színházkultúra. Az 

emberek eleinte vonakodva, vagy egyáltalán nem látogatták a színházakat, ezért az 

értelmiség mindent megtett, hogy a nyugati színművészetet minél befogadhatóbbá tegye a 

nézők számára. Ehhez pedig az adaptációk bizonyultak a leghatásosabb eszköznek. Voltak 

ugyan, akik eredeti darabokkal álltak elő, mint Ibrahim Sinászi, az első török nyelvű darab 

szerzője8, és Námik Kemal, akinek nevéhez az első nyugati stílusban megírt török dráma9 

köthető, de műveikkel saját korukban nem arattak nagy sikert. Egy 1920-ban, a 

Dárülbedajíban10 készült felmérés szerint az embereket elsősorban az adaptációk 

                                                           
5 Törökországban a Gülhane Hatt-ı Hümâyunu (Tanzimat Fermanı) által 1839-ben megkezdett reformkor, mely 

I. Abdul-Medzsid (1823-1861) szultán nevéhez köthető. Az új rendelkezések biztosították a birodalomban élő 

kisebbségek valláskülönbség nélküli biztonságát és jogait, valamint megszabták a hivatalnokok hatáskörét. 

Fontos alapelvei közé tartozott a lehetséges megvesztegetés és üldöztetés elkerülése. 

Ali Akyıldız, Tanzimat. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 40. İstanbul, 2011, 1–10. 
6 Enver Ziya Karal, Islahat Fermanı Devri. VII. (OSMANLI TARİHİ) Ankara, 1956, 317. 
7 színpadra alkalmazás. 1. külföldi színpadi műnek hazai viszonyokra történő átdolgozással egybekötött 

fordítása; 2. epikus művek színpadra alkalmazása → dramatizálás; 3. régi színpadi műnek a mai 

követelményekhez való alkalmazása, aktualizálása, átstilizálása 

Adaptáció. In: Magyar Színházművészeti lexikon, Budapest, 1994. 

https://mek.oszk.hu/02100/02139/html/sz01/37.html 
8 A költő házassága (Şair Evlenmesi), 1860 
9 A haza vagy Szilisztra (Vatan yahut Silistre), 1872 
10 1914-ben alapított konzervatórium, amely később színtársulatként működött. Nagy szerepet játszott a 

nyugati színházkultúra elterjedésében. 

Ahmet Özel, Dârülbedâyî. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 8. İstanbul, 1993, 515–516.  

https://mek.oszk.hu/02100/02139/html/sz01/37.html
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érdekelték.11 Bayram Yıldız azt is megemlíti Molière népszerűségének kapcsán, hogy 

Kánúni Szulejmán szultán óta az oszmánoknak a Nyugatot Franciaország, illetve a francia 

kultúra jelentette, így az egyre erősödő nyugati hegemónia fényében Molière tűnt a 

legkézenfekvőbb választásnak. Úgy véli, az oszmán értelmiség tudatosan választotta a 

francia író darabjait, ugyanis azokban a társadalom minden rétege megjelenik, így 

megfelelőek voltak ahhoz, hogy az egész népet megszólítsák. Ez pedig elengedhetetlen volt 

annak érdekében, hogy megszerettessék az emberekkel a színházművészetet.12 

 

1.2 Identitás, nemzet, színház 

 

Az Oszmán Birodalom a 18. századtól kezdődően egyre jobban meggyengült.  A birodalom 

hanyatlása meghozta az igényt a birodalmi identitást felváltó nemzeti identitás 

megteremtésére. Az Oszmán Birodalom a 18. század elejétől fogva számos kihívással 

szembesült, melyek területvesztések, a felemelkedő nyugati hatalmak és az Oroszország 

okozta modernizációs kényszer, valamint a 19. század elejétől a Franciaországból importált 

nacionalizmus formájában jelentkeztek. A 20. század második felében egyértelművé vált, 

hogy a keleti társadalmakban megfigyelhető problémák és társadalmi különbségek egyetlen 

megoldása a nyugati intézmény- és működési rendszer egy részét megvalósító japán példa – 

nem teljes – átvétele, melynek eredményeként a nyugati civilizáció világszerte a 

berendezkedés alapjául szolgáló mércévé vált.13 Mindez az Oszmán Birodalomban már a 19. 

században kezdetét vette a tanzimáttal, amely célul tűzte ki a birodalom modernizálását 

nyugati minta alapján. A reformok a birodalom megőrzése érdekében a legfontosabbnak 

tartott intézmények modernizálására fektették a hangsúlyt, valamint megkezdték egy 

korszerűbb, európai stílusú államszervezet kiépítését. Az Oszmán Birodalom uralkodó 

etnikumát a törökök adták, ám a „törökség” mibenléte nem volt kellőképpen meghatározva. 

Mint minden soknemzetiségű birodalomban, alapvetően itt is birodalmi tudat uralkodott, a 

török elit elsősorban oszmánként és muszlimként tekintett önmagára.14 A birodalom 

szétesésével megszületett a török nacionalizmus, és Törökországban is megjelent a „nemzet” 

korábban csak Európában ismert fogalma.15 

                                                           
11 Bayram Yıldız, Adaptasyon Meselesi, Ahmet Vefik Paşa ve Zoraki Tabib Örneği. Turkish Studies / Türkoloji 

Araştırmaları 3 (2007) 639.. 
12 Yıldız, i.m., 8.  
13 Niall Ferguson, Civilizáció. A Nyugat és a többiek. Budapest, 2011, 39. 
14 Egeresi Zoltán, A török nemzetépítés Atatürk korában. Világtörténet 1 (2013) 126–127. 
15 Fodor Pál, Az oszmántól a törökig – A török nemzeti gondolat megszületése. Magyar Tudomány 4 (2011) 

398. 
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A birodalommal együtt a birodalmi tudat is megszűnt, és ez egyfajta identitásválságot 

eredményezett. A kollektív identitás szorosan összekapcsolódik a kultúrával és a kulturális 

identitással, így érthető módon a színház mint kulturális intézmény is fontos szerepet játszik 

a nemzeti identitás létrehozásában és fenntartásában egyaránt. Imre Zoltán Loren Krugert 

idézi, aki úgy véli, hogy egy hiányzó vagy tökéletlen nemzeti identitás létrehozása a nemzet 

színpadra állításában, és egy nép színházbeli reprezentációjában is tetten érhető. Kruger 

szerint a nemzeti színház elképzelése egy birodalom kiépítésekor, és/vagy a birodalmi 

kontextus megszűnésekor jelentkezik.16 Ugyanez a jelenség Törökország esetében is 

megfigyelhető, azonban rendkívül sajátos módon, hiszen ott a nemzetiségi, elsősorban pedig 

az örmény színházak példáját követve született meg az igény a török nemzeti színjátszás 

létrehozására, amely ott is a birodalom felbomlásával vette kezdetét. Imre Zoltán a nemzetet, 

mint virtuális közösséget nevezi meg, melyben az egymástól fizikailag elválasztott 

embereket közös gyakorlatok kötik össze, mint a szimbólumok, mítoszok, illetve rituálék. A 

közösség életben tartásához ezt a köteléket különféle módokon szükséges prezentálni. A 

nemzet elképzelésének megjelenítése a mindennapi élet különböző területein megjelenő 

performatív cselekvésekben is teátrális, a színházban pedig különösen az. A színházat mint 

az emlékezet helyét, közvetítőt, nem csupán az emlékezésre használják, hanem az identitás 

létrehozására, fenntartására és továbbvitelére egyaránt. A színház olyan tér, ahol a kollektív 

identitás vizuálisan (re)prezentálható, a múlt jelenné alakítható és a jövőre vetíthető.17 Amint 

azt látni fogjuk, ez Törökország esetében is megfigyelhető. Az adott országok a nemzeti 

színház funkcióját abban látták, hogy segítségével bizonyítsák, és fenntartsák a nemzet 

képzetét, a nemzeti identitást, a nemzeti kultúra eszméjét és a nemzetállam virtuális 

prezentálását. Azokban az európai országokban, ahol megjelent a nemzeti színház, ez mindig 

a nemzet és a nemzetállam létrehozásával és/vagy újraértelmezésével hozható 

összefüggésbe.18 A színház az a tér, ahol vizuálisan is megjeleníthetők a polgárral szemben 

támasztott társadalmi elvárások. Molière komédiáinak első adaptációiban tetten érhető, hogy 

mennyire igaz ez a török (nemzeti) drámairodalom és színjátszás kialakulásának folyamatára 

is. A drámák elemzése hozzá segít a törökországi színjátszás 20. században kialakuló, az 

európai formákhoz idomuló korszakainak megértéséhez. Molière műveinek első adaptációi 

                                                           
16 Imre Zoltán, „A nemzet színháza”: A Pesti Magyar (1840-től Nemzeti) Színház (1837) létrehozása. In: 

Átvilágítás: A magyar színház európai kontextusban. Budapest, 2004, 23–34. 
17 U.o.  
18 Imre Zoltán, A nemzet színpadra állításai: Nemzeti színház-elképzelések európai kontextusban. Színház.net 

(2011) 

http://old.szinhaz.net/pdf/drama/Imre%20Zoltan_Nemzeti.pdf 

http://old.szinhaz.net/pdf/drama/Imre%20Zoltan_Nemzeti.pdf
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Ahmet Vefik Pasa nevéhez köthetők, melyek egybe esnek a török nemzeti színjátszás és 

drámairodalom kezdeteivel. 

 

Mielőtt azonban elmélyednénk a drámák elemzésében, szólni kell röviden a török nemzeti-, 

valamint a hagyományos török színjátszás történetéről is, amelyek nélkül nehezen érthető, 

hogy a török nemzeti nyelvű színjátszás és drámairodalom miért éppen Molière 

adaptációival vette kezdetét. 
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2. Az európai színházművészet kezdetei Törökországban 

 

Az európai színházművészet törökországi megjelenésének pontos idejét nehéz 

meghatározni. A nyugati színházművészet ugyan már a 19. században megjelent, azonban 

eleinte csak az Isztambulban élő olaszok és franciák művelték azt. Később az örmények 

kezdtek színházművészettel foglalkozni, és az ő hozzájárulásukkal született meg a törökök 

nyugati színházművészete.19 Az európai/nyugati színházművészetet, valamint színjátszást a 

török színháztörténet modern török színházművészetnek is nevezi20, a továbbiakban 

elkerülendő több fogalom használatát, az említett megnevezésnél maradunk. 

Említést kell tenni az Oszmán Birodalom területén működő örmény iskolák tevékenységéről 

is. Az örmények élénk gazdasági és kulturális kapcsolatokat ápoltak a birodalomban élő 

európai (elsősorban olasz) kisebbségekkel, így egészen korán megismerkedtek a nyugati 

színházművészettel. Az első színművészeti előadásokat örmény diákok adták elő 

iskolákban, illetve az örmény egyház templomainak arra kijelölt helyiségeiben és udvarain. 

Színielőadások nem csupán Isztambulban, hanem Anatólia-szerte megrendezésre kerültek 

olyan városokban, ahol számottevő örmény kisebbségek éltek, mint például Trabzon, 

Zeytun, Gaziantep, İskenderun (Alexandretta) városokban.21 Ezek részletesebb tárgyalása 

irreleváns a dolgozat szempontjából, ugyanis a diákok örmény nyelven adták elő a 

darabokat, azonban ezek tekinthetők a birodalom területén bemutatott első nyugati 

előadásoknak. 

Az európai színházművészet késői, 19. századi megjelenésének elsődleges oka az iszlám 

filozófiája és világképe. A Korán 59. szúráját, „Ő Allah, a teremtő, az alkotó és a 

megformázó”22, a későbbi Korán-magyarázatok úgy értelmezték, hogy az imitáció, az arc 

elváltoztatása, más személy alakjának utánzása Allah szerepkörének felvétele, és a teremtői 

akarat ellen elkövetett bűn. Így az iszlám bizonyos mértékben tiltja az emberábrázolást, 

amely hátráltatta a török színjátszás kialakulását. A közép-ázsiai népek körében 

megfigyelhető volt rituális gyökerekkel rendelkező színjátszás, azonban vándorló 

életmódjuk akadályát jelentette az európai színházkultúra létrejöttének. A nomád török 

                                                           
19 Erdélyi Melinda, Az európai színház kezdetei Törökországban. Keletkutatás (2015) 35. 
20 Volkan Çil, II. Meşrutiyet Dönemi Tiyatro Edebiyatı, Hcettepe University, Ankara, 1. 

https://www.academia.edu/6791827/II_Mesrutiyet_Donemi_Tiyatro  
21 Umut Soysal, 19. Yüzyıl Osmanlı Tiyatrosu’nda Ermeni Tiyatro Kumpanyalarının Mektepler Yararına 

Dözenledikleri Tiyatro Faaliyetleri. In: III. Uluslararası İlkadım Sempozyumu: Tarihte Ermeniler ve Ermeni 

Meselesi, 2015, 4-6. 
22 Korán. Ford. Simon Róbert. Budapest, 1987, 400. 

https://www.academia.edu/6791827/II_Mesrutiyet_Donemi_Tiyatro
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népek között a nyugati színházkultúra tehát nem alakulhatott ki, az iszlám 10. századi 

felvétele pedig tovább késleltette megjelenését.23 

Törökországban a modern török színházművészetet a török színháztörténet a 

hagyományostól megkülönböztetve három korszakba sorolja. Az első a tanzimát és 

isztibdat24 kor színházművészete, amely 1839-től 1908-ig tartott. A második az 1908-tól 

1923-ig tartó mesrutijet25, vagyis alkotmányos korszak színházművészete, amelyet a 

köztársaság kikiáltásáig számítanak. A köztársaság korának színházművészetét 1923-tól 

napjainkig datálja a török színháztörténet, amelynek keretein belül további színháztörténeti 

korszakokat tartanak számon. 

 

2.1 Az európai kisebbségek színházművészete Törökországban 

 

Az európai színházművészet megjelenésének első nyomai a Törökországban élő 

európaiakhoz vezetnek. Isztambulban sokáig a velenceiek voltak a legbefolyásosabbak, és 

jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy az európai színházművészet megjelent a városban. A 

törökök a külföldi nagykövetségeken rendezett előadásokon találkoztak először a nyugati 

színházművészettel. A 19. század első felében az uralkodó elit élénk érdeklődést mutatott a 

nyugati színházművészet iránt. A nyugati színjátszás egyik első állomásának tekintik, 

amikor 1828-ban Giuseppe Donizetti (1788-1856) olasz zenész és zeneszerző meghívást 

kapott Isztambula, és megalapította a Muzika-i Humájunt (Birodalmi Zenekar). Az 

intézmény a palota zenekaraként működött, és zeneművészeti oktatást biztosított.26 Az 

Isztambulban élő olaszok számos kulturális egyesületet és intézményt létesítettek, és mind a 

palotában, mind azon kívül tevékenykedtek. A külföldi cirkuszok és bűvészek is jelentősen 

hozzájárultak a nyugati színházkultúra megjelenéséhez, így Isztambul első két 

színházépületét is ők emelték. A színházkultúra fejlődését nagyban befolyásolta, hogy a 

hatalmon levő szultán hogyan viszonyult a műfajhoz. A 19. század második felében 

Abdülaziz27 a nyugati színházművészettel szemben a hagyományos műfajokat támogatta, és 

                                                           
23 Erdélyi, i.m., 36. 
24 Abdülaziz szultán alatt kezdődő, II. Abdülhamid uralkodása alatt tovább folytatódó abszolutista rendszer. 
25 Az Oszmán Birodalom 1876 és 1922 közötti alkotmányos korszaka. Az első alkotmányos éra 1876. 

december 23-ától 1878. február 13-áig tartott, a második 1908-ban, az országgyűlés újbóli összehívásával 

kezdődött és 1922. november 1-én, a szultanátus eltörlésével ért véget. 

N. Şükrü Hanioğlu, Meşrutiyet. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 29. Ankara, 2004, 388–393. 
26 Mehmet Fatih Uslu, İstanbul’da Modern Tiyatronun Doğuşu ve Gelişimi. Büyük İstanbul Tarihi 7 (2015)  

528. 
27Abdülaziz (1830-1876) az Oszmán Birodalom szultánja 1861-től 1876-ig. 
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a nyugati színházművészetet számos korlátozás sújtotta. A palotában működő színjátszás 

hanyatlott, míg a palotán kívül a fénykorát élte a magas beosztású állami emberek 

támogatásának köszönhetően. Abdülhamid28 uralkodása alatt mindennek az ellenkezője 

figyelhető meg, így a palotában művelt színjátszás jelentősen megerősödött. 

Az 1839-es év jelentős változást hozott a színházkultúrába, ugyanis a szultán fermánt adott 

ki, amelyben engedélyezte színházak nyitását. Abban az évben több színházépületet emeltek. 

A Francia Színház (Fransız Tiyatrosu) és a Naum Színház (Naum Tiyatrosu) a korszak két 

legjelentősebb színháza, amelyet külföldi társulatok emeltek. Az olasz színház és opera 

bölcsőjének tekintett Naum Színház 1840-ben épült. Olasz Színház (İtalyan Tiyatrosu), és 

Olasz Opera (İtalyan Operası) néven is említették a korabeli források, és elsősorban olasz 

társulatoknak adott otthont. A Francia Színház feltételezhetően 1831-ben épült, és 

mindenekelőtt francia társulatok léptek fel benne.29 

Említést kell tenni a városban tevékenykedő görög társulatokról is, közreműködésükkel a 

görög opera, valamint operett is a színházkultúra részévé vált. 

 

2.2 Az tanzimát és isztibdat korszakának színházművészete 

 

Az 1839-es év jelentős dátum nem csak azért, mert ekkor vette kezdetét a tanzimát, de 

tekinthetjük a törökországi nyugati színházművészet kezdetének is, ugyanis ez évtől kezdve 

számos színházépületet emeltek Isztambulban és közvetlen környezetében. Korabeli 

források alapján a tanzimát korában hetvenöt új színházépület épült.30 A színházépítés egész 

Európában is a polgárosulás, a modernizáció egyik legfőbb kifejezőereje volt.31 Az isztibdat 

nem jelentett számottevő fordulatot a színjátszásra nézve, amely 1839-től a mesrutijet koráig 

alapvetően egységesnek nevezhető, ezért a török színháztörténet a kettőt együtt tárgyalja. 

Az 1847-es év a következő fontos fordulópont a modern török színházművészet 

szempontjából. Ekkor a szultán kérésére előkészületek kezdődtek meg a palotában, és színre 

vitték Molière több komédiáját néhány zeneművészeti oktatásban részesülő diák 

                                                           
28 II. Abdul-Hamid (1842-1918) az Oszmán Birodalom szultánja 1876 és 1909 között. 
29 Erdélyi, i. m., 40-41. 
30 Mehmet Kerem Özel, Theatre Buildings of Istanbul in the Tanzimat Era. Online Journal of Art and Design 

7 (2019) 146. 
31 Sirató Ildikó, Összehasonlító Színháztörténeti Modell a XVIII-XX. Századi Európa Nemzeti Színházi 

Központú Színházstruktúráinak Vizsgálatára. 2005, 121. 
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előadásában. Az esemény jelentősége, hogy ekkor játszottak első ízben török nyelven 

Molière drámákat muszlim amatőr színészek.32 

A hagyományos török- és az európai színházművészet közötti legszembetűnőbb különbség 

a színházépület, és az írott szöveg – illetve a törökök esetében ezek hiánya -, így e korszak 

legfontosabb feladatát színházépületek emelése, és a török drámairodalom megteremtése 

jelentette. Utóbbi esetében fontos említést tenni a Törökországban tanuló európai diákokról. 

Ezek a főleg Franciaországból érkező fiatalok a Keleti Nyelvek Iskolájában elsajátították a 

török, perzsa és arab nyelvek ismeretét, hogy aztán a birodalom nagykövetségeinél 

helyezkedjenek el. Miután megtanultak törökül, számos európai drámát török nyelvre 

fordítottak. Az első török Molière fordítás is az iskola nevéhez köthető, A botcsinálta doktor 

első török nyelvű fordítása 1813-ban jelent meg, örmény betűs átírással.33  Fontos kiemelni 

a korabeli sajtó hozzájárulását is. Előzetesen beszámoltak a várható előadásokról, a bemutató 

után pedig kritikákat és az előadások összefoglalását is lehozták. A kor íróinak fordítandó 

műveket ajánlottak, és eredeti darabok írására is buzdították őket. Abban az értelmiség 

egyöntetűen egyetértett, hogy szükség van létrehozni a nyugati hagyományokra épülő 

modern török színházművészetet, amely a kulturális felemelkedés egyik feltétele. Úgy 

vélték, a modern színjátszás hozzásegíti az egyént nem csupán a kulturális, de az erkölcsi 

fejlődéshez egyaránt. Programjuk része volt drámafordítások, és eredeti művek írása. A 

drámairodalom és színházkultúra létrehozásának kettős célja volt: a török nyelv gazdagítása 

(amely ténylegesen a következő korszakokban teljesedett ki), és az erkölcs nemesítése. 

Mivel a tanzimát korában a nép körében magas volt az írástudatlanság, a színházművészet 

tűnt a népművelés leghatékonyabb közvetítőeszközének.34 A színházkultúra 

erkölcsnemesítő és nyelvművelő gyakorlata az európai nemzeti színházak kapcsán is 

megfigyelhető. Európában a nemzeti színházaknak a felvilágosodás korában feladata lett a 

közönség erkölcsi nevelése, kulturális és polgári művelése, az új ideológiák művészi 

eszközökkel való terjesztése, a nemzeti és polgári identitás erősítése. E feladatok 

megvalósításában nagy hangsúlyt kapott a nemzeti nyelv és nemzeti művészetek (elsősorban 

irodalom) művelése és fejlesztése.35 

                                                           
32 Metin And, Tanzimat ve İstibdat Döneminde Türk Tiyatrosu 1839-1908. Ankara, 1972, 28. 
33 And, i. m., 65-66.  
34 Şahika Karaca, Tanzimattan Cumhuriyete Türk Tiyatro Edebiyatı Literatürü. Türkiye Araştırmaları Literatür 

Dergisi 7 (2006) 148. 
35 Sirató, i. m., 96. 
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Mivel az európai színházkultúra idegen volt az oszmán-török néző számára, eleinte 

ortaojunu előadások is helyet kaptak a repertoárban, hogy minél több embert a színházba 

csalogassanak. Az értelmiség egy része tudatosan szembehelyezkedett a hagyományos török 

kultúrával és színjátszással, ennek ellenére akaratlanul is érződik a korai műveken a 

hagyományos török műfajok hatása. Születtek eredeti művek, azonban nem bizonyultak 

sikeresnek, így a kezdeti időszakban az adaptációk voltak a legmegfelelőbbek az európai 

színházkultúra megkedveltetésében. Mind az eredeti drámákban, mind az adaptációkban a 

karakterek a török lelkületet és hagyományokat tükrözik. A Molière drámákban megjelenő 

típusok pedig a török hagyományos színjátékok számára sem ismeretlenek. Így a török 

kultúra elsősorban a karakterekben érhető tetten.36 

Az írók elsősorban a francia irodalmat, mindenekelőtt pedig a 17. századi műveket 

részesítették előnyben. Molière volt a legismertebb külföldi író, aki a kezdetektől nagy 

hatással volt a török szerzőkre, a kor drámairodalmában elsősorban a francia író hatása 

érzékelhető.37 A 19. század francia kultúrfölényének több oka is volt. Egyrészt a korábban 

már említett, Isztambulban tevékenykedő művészek és társulatok. Elősegítette a francia 

kultúrfölényt továbbá a két kultúra szorossága, az oszmán elit elsősorban Párizsba járt 

tanulni, ahogy azt Ahmet Vefik életrajzában is látni fogjuk. 

Eleinte számos téma tiltott volt, mint a nemek közötti kapcsolatok, megcsalás, házasságon 

kívül született gyermekek, tehát minden olyan kérdés, amely a kor erkölcsi normáival 

szembe helyezkedett. A család megjelenítése is korlátozva volt, úgy vélték, színpadra 

állítása sértené annak szentségét. Így az adaptációk, néhány „szabályt” betartva egyfajta 

kiskaput jelentettek, hiszen a történetek nem török írók tollából származtak. A tanzimát 

korának drámairodalmát a család és a családon belüli viszonyok realista bemutatása 

jellemezte. A művekben kétféle nőtípus jelenik meg: a férjéért és családjáért élő, becsületes, 

bátor asszony, valamint a kegyetlen és becstelen nő. Ehhez hasonlóan a férfiaknak is két 

típusával találkozik az olvasó: a becsületes családfenntartó, dolgozó férfi, és a durva 

semmirekellő.38 

Az adaptációk olvasásakor megfigyelhető, hogy a szerző amellett, hogy az oszmánosítás 

gyakorlatával élt, egyben eltávolította a történetet a török valóságtól, így a szereplők egy 

                                                           
36 And, i. m., 269-272. 
37 And, i. m., 287. 
38 Özlem Belkıs, Türk Tiyatrosunda Aile: Dayanışma, Sevgi, Hesaplaşma, Baskı, Yalanlar. In: Uluslararası 

Evlilik, Çift ve Aile Danışmanlığı Kongresi / Yeni Yaklaşımlar – Kökler (2016) 204. 
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része görög, örmény vagy zsidó lett, az események más országokban játszódnak, elsősorban 

Indiában, Iránban, Egyiptomban vagy Spanyolországban, és az is előfordult, hogy a korábbi 

korokba helyezték a történetet.39 Névválasztás tekintetében sokszor tartózkodtak a török 

nevek használatától. Ugyanakkor a szerzők célul tűzték ki a török nyelv gazdagítását, és egy 

olyan irodalmi nyelv létrehozását, amellyel meg tudják szólítani a népet, így török nyelvi 

fordulatok, szólások és közmondások is megjelentek a szövegekben.40 

A tanzimát korában olyan drámákat is írtak, amelyekben az osztálykülönbségek 

megszűntetését kezdeményezték, és amellett, hogy igyekeztek felhívni a figyelmet az 

erkölcsi normák jelentőségére, a birodalomban élő kisebbségek élete és normarendszere is 

bemutatásra került.41 Már a tanzimát korának drámairodalmában tetten érhető a (nemzeti) 

közösség erősítésének szándéka azáltal, hogy a szerzők törekedtek a társadalom különböző 

rétegeit megjeleníteni a művekben. 

Az 1870-es évek számottevő fordulatot hoztak, ekkor kezdte felismerni az értelmiség a 

drámairodalom és színjátszás jelentőségét, azt, hogy azok kulturális és politikai célok elérése 

érdekében is felhasználhatók. Ekkor fogalmazódott meg először az igény a professzionális 

színjátszás iránt.42 

 

2.3 Az Oszmán Színház 

 

A tanzimát és isztibdat korszak, valamint a modern török színjátszás megjelenésének 

legfontosabb állomását az Oszmán Színház (Osmanlı Tiyatrosu) jelentette, amelyet az első 

nyugati példára létrehozott professzionális társulatként tart számon a török színháztörténet. 

Törökországban a színházművészettel kapcsolatos munkálatok az örmények 

kezdeményezésére és hozzájárulásával kezdődtek meg, ahogy az Oszmán Színház élén is a 

félig örmény, félig török származású Güllü Agop43 állt.44 

                                                           
39 And, i. m., 300. 
40 Sibel Bulut, Tanzimat Dönemi Tiyatro Uyarlamalarının Dilde Sadeleşme Hareketi Açısından Önemi. 

Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi 42 (2017) 49. 
41 Nuri Sağlam, Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında “Milli Tiyatro” anlayışı ve Şemseddin Sami’nin Besâ 

Yahud Ahde Vefâ Adlı Piyesi. İlmî Araştırmalar: Dil, Edebiyat, Tarih İncemeleri 8 (1999) 202. 
42 Uslu, i. m., 532. 
43 Güllü Agop (1840-1898/1902), félig örmény, félig török származású színész, rendező, költő.  
44 Erdélyi, i. m., 42. 
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A Güllü Agop által alapított társulat neve eredetileg Ázsia Kompánia (Asya Kumpanyası) 

volt, majd 1869-től Oszmán Színház néven működött. A társulat az 1838-ban, cirkuszi 

társulatok számára emelt Gedikpasa Színházban tevékenykedett. Az 1870-es év jelentős 

fordulatot hozott a társulat életébe, ugyanis a Beyoğlu városrészben pusztító tűzvészben a 

Francia Színház kivételével a város összes színházépülete leégett. Ugyanabban az évben 

Agop a szultántól színházi monopóliumot kapott, melynek értelmében Isztambulban 

Üsküdar és Beyoğlu kerületében török nyelven csak Agop társulata rendezhetett 

előadásokat. A megállapodás részletesen kitért arra, hogy mely műfajoknak, és milyen 

arányban kell a repertoárban helyet kapniuk, továbbá azt is megszabta, hogy a társulatnak 

meghatározott időn belül színházépületet kell emelnie. Amennyiben a fenti feltételek nem 

teljesültek, a megegyezés hatályát vesztette. A megállapodás tíz évre szólt, értelmében más 

társulat vagy színház nem kapott engedélyt török nyelvű darabok előadására.45 Az Oszmán 

Színháznak köszönhetően a török drámairodalom jelentősen gazdagodott. Az európai írók 

munkái közül elsősorban Molière, Shakespeare, Goethe és Lessing drámáit fordították 

törökre. A kor íróira mindenekelőtt a francia irodalom és filozófia, valamint a 17. századi 

klasszikusok voltak a legnagyobb hatással. 

1873-ban két, a társulat számára jelentős esemény történt. Létrejött egy bizottság, amelynek 

feladata lett a darabok nyelvezetének egységesítése, ugyanis az örmény színészek többnyire 

rögtönöztek, és hibásan, akcentussal beszélték a török nyelvet. Az év másik említésre méltó 

eseménye a Haza vagy Szilisztra?46 című darab ősbemutatója, amely nagy visszhangot 

váltott ki. Az előadás során többször elhangzott az „Éljen a haza, ez a mi reményünk, Allah 

teljesítse be reménységünket!”47 felkiáltás, amelyet lelkesen fogadott a közönség. A hatalom 

azonban nehezményezte a történteket, az előadás megtorlásokat vont maga után. Számos 

újságíró, aki írt az előadásról, valamint rövid időre Güllü Agop is letartóztatásba került. Az 

İbret nevű folyóiratot bezáratták, mert az előadásról „Éljen a tökéletes nép”48 címmel cikket 

jelentetett meg. A La Turquie lap pedig arról értekezett, hogy az előadás nem csupán a 

hazaszeretetről szólt, hanem Güllü Agop ezzel a szultán ellen is fel akart lépni.49 

Fontos rövid kitérőt tenni a fent említett Haza vagy Szilisztra? című darabra, és körülírni a 

címben és a műben is megjelenő vatan, vagyis haza szó jelentését. Az arab eredetű szó a 

                                                           
45 Erdélyi, i. m., 43. 
46 A darab eredeti címe Vatan yahut Silistre?. Namık Kemal 19. századi oszmán-török költő és író műve. 
47 Törökül: Yaşasın vatan, muradımız budur, Allah muradımızı versin. 
48 Törökül: Var olsun Kemal-i Millet 
49 Metin And, Osmanlı Tiyatrosu. Ankara, 1999, 59-56. 
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török kultúrában eredetileg a szülőföldet jelölte, azt a földrajzi helyet, ahol az egyén meglátja 

a napvilágot. A tanzimát korában a fogalom jelentése kibővült. Eszerint a haza bizonyos 

népek által elfoglalt terület, amelyet egy mindenki által elfogadott autoritás ural. A korban a 

szó politikai és nemzeti jelleget nyert. Námik Kemál az İbret folyóiratban maga adta meg a 

szó definícióját. Úgy vélte, hogy a vatan szó megegyezik a francia forradalom szülte Patrie, 

haza fogalmával, és erősen összekapcsolódik a hazaszeretet eszméjével. Nem földrajzi 

határokat, hanem egy sokkal fennköltebb fogalmat jelöl. A tanzimát korának értelmisége 

úgy vélte, hogy a birodalomban élők akkor tudnak összetartani, ha erős hazaszeretet hatja át 

mindennapjaikat. A haza a korban a törökök számára olyan entitást jelölt, amelyet meg kell 

védeni. Később, a tanzimát után a fogalom egyben földrajzi határokat is jelentett.50 

1874-ben Agop színházának több komoly riválisa jelent meg, akiket Agop eredménytelenül 

perbe fogott. A monopólium ellenére a következő évben tovább nőtt a színházak száma, 

1876-ban pedig az Oszmán Színház hanyatlásnak indult. Az 1877-ben kitört orosz-török 

háború tovább nehezítette Agop és társulata helyzetét. 1879-ben betiltották az örmény 

nyelvű előadásokat, és a repertoárban a hazaszeretetről szóló művek kezdtek dominálni. 

Güllü Agop 1881-ben átadta a színház vezetését, és visszavonult. 1882-ben újabb 

határozatban betiltották nem csak az örmény, de minden nem török nyelvű mű előadását. A 

nemzeti nyelvű színjátszással a nemzeti identitást akarták fejleszteni, több-kevesebb 

sikerrel. Ugyanebben az évben, az Oszmán Színház megszűnt. Épületét, a Gedikpasa 

Színházat ismeretlen okokból kifolyólag 1884-ben lebontották. A törökországi színházi élet 

gyakorlatilag megszűnt, és ez az állapot az alkotmányos korszakig fennállt.51 

 

2.4 A mesrutijet korszakának színjátszása 

 

Az isztibdat végével a színház a nép szabadságvágyának, a régi rendszer iránt érzett 

kiábrándultságának, és az új rendszerbe vetett hitének színhelyévé vált. E korszakban – a 

palota engedélyével – számos színházépületet emeltek, és a modern színházművészet egyre 

népszerűbb lett a törökök körében. Az európai drámairodalom mellett az előző korszakban 

betiltott drámákat részesítették előnyben. Az európai drámairodalom tekintetében továbbra 

is a francia irodalom gyakorolta a legnagyobb hatást a török színházművészetre. A 

                                                           
50 Didem Ardalı Büyükarman, Vatan Kavramının Türk Tiyatro Edebiyatındaki Seyri Üzerine Bir İnceleme. 

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 15 (2008) 128-134. 
51 Erdélyi, i. m., 44. 
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legkedveltebb írók Molière, Corneille, Racine, Dumas, Hugo, Shakespeare és Schiller 

voltak. Témaválasztás szempontjából azokat a darabokat fordították, amelyek a társadalom 

adott érzéseit és eszméit tükrözték, elsősorban pedig a hazaszeretetről szóltak. A tanzimát 

kor drámairodalma irányába tanúsított érdeklődés elsődleges oka az volt, hogy a mesrutijet 

korszakában nem igazán születtek új művek és fordítások, továbbá a rendelkezésre álló 

darabok elsődleges témája a szabadság és hazaszeretet volt. Az előadott darabok a régi 

rendszer negatívumait, és az új korszak pozitívumait jelenítették meg. Így a mesrutijet 

korszakának egyik legkedveltebb darabja a Haza vagy Szilisztra? lett. Elenyésző számban, 

de új, eredeti műveket is írtak, amelyek elsősorban a szabadságról szóltak. Míg a tanzimát 

alatt a hürriyet, azaz szabadság szó használata tiltott volt, addig a mesrutijet alatt szabadon 

használhatták azt. A tanzimát néhány kedvelt témája, mint a generációk közötti szakadék, 

házastársi problémák, a nők társadalmi helyzete, a mesrutijet korának is sokat tárgyalt 

kérdései voltak, azonban akkor már nyíltan írhattak ezekről. Ekkor a nyugatosodásnak 

tulajdonított erkölcsi hanyatlás és a család szerepének elértéktelenedése is megjelent több 

drámában.52 Voltak azonban olyan témák is, amelyekkel csak a tanzimát írói foglalkoztak, 

mint például a társadalmi egyenlőtlenségek, vagy a rabszolgaság kérdése. 

1909. március 31-e fontos fordulópont a tárgyalt korszak színházművészete szempontjából. 

A II. Mesrutijet53 kikiáltása után Isztambulban felkelés tört ki a palotával szemben. A 

felkelést követően az írók az oszmán történelem korai történetét, a régi idők sikereit 

igyekeztek műveikben életre kelteni, amely erősen összekapcsolódik a korábban említett 

mitológiateremtés szándékával.54 Az egyre gyengülő birodalmi identitás helyére a nemzeti 

tudat iránt érzett szükség lépett. Ennek egyik eszköze a régi idők, a múlt sikereinek 

felmutatása, amely igazolja a jelent, a jövőt, és a társadalom folytonosságát. A kor 

folyóiratainak beszámolói szerint az előadások során az alkotmányról, a jelen politikai 

helyzetről, továbbá a hazaszeretetről szóló monológok hangoztak el, és számos, a színjátszás 

helyzetét tárgyaló konferencia került megrendezésre. A korszak egyik nagy elmaradását a 

professzionális színészmesterség hiánya jelentette. A színházak nem részesültek semmilyen 

állami támogatásban, így a színészek mellékfoglalkozásként művelték a mesterséget.55 A 

Dárülbedájí megalapítása hozta meg a várt fordulatot, amely az első színművészeti oktatást 

                                                           
52 Melih Erzen, Kadın-Erkek İlişkilerinde Ahlaki Dejenerasyonu İrdeleyen Bir Meşrutiyet Tiyatrosu: Müfit 

Ratip’in Zincir’i. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 29 (2015) 53-54. 
53 Az Oszmán Birodalom 1908 és 1922 között tartó II. Alkotmányos Monarchia korszaka. 

N. Hanioğlu, u. o. 
54 Metin And, Meşrutiyet Döneminde Türk Tiyatrosu 1908-1923. Ankara, 1971, 15-17. 
55 And, i. m., 34-40. 
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biztosító intézményként írta be magát a török színháztörténetbe. Az intézmény, amelynek 

zenei és színművészeti tagozata is volt, 1914. október 27-én nyitotta meg kapuit, és állami 

támogatásban részesült. Megnyitásának évében a 197 jelentkező közül 63 diák nyert felvételt 

az intézménybe.56 A Dárülbedají 1916-tól színházként is üzemelt.57 

1909-től tehát számos eredeti mű született, és jó néhány amatőr színtársulat alakult. Az 

eredeti drámák és az adaptációk központi témája a szabadság, a török történelem, és az 

isztibdat kora lett. Az európai drámairodalom azon műveit fordították, amelyekkel II. 

Abdülhamid önkényuralma ellen tudtak kritikát megfogalmazni, így Victor Hugo A diktátor, 

és Schiller A haramiák című műve rendkívül népszerű volt.58 

A mesrutijet a modern török színházművészet egyik fontos állomása volt, ekkor kezdett a 

török értelmiség ténylegesen részt vállalni a modern színházkultúra megteremtésében. A 

színház a nemzeti identitás megteremtésének egyik fontos helyszíne lett, ahol a megváltozott 

társadalmi viszonyokat állították színpadra, valamint azokat az értékeket és eszméket, 

amelyeket a megváltozott társadalmi helyzettől reméltek.  Ugyanakkor a török nemzeti 

színház birodalmi keretek között nem valósulhatott meg, ahhoz szükség volt az Oszmán 

Birodalom bukására, amely által a birodalmi identitás is értelmét vesztette. A köztársaság 

korszakában teljesedhetett ki a nemzeti színház-, és identitás létrehozása iránt érzett vágy és 

törekvés. 

 

2.5 A köztársaság korának színházművészete 

 

Az állami színház ötlete már a köztársaság első éveiben megfogalmazódott. A cél egy olyan 

színház létrehozása volt, amely a népet szólítja meg, annak javára kíván lenni, és leteszi a 

nemzeti színház alapjait, miközben hozzájárul egyfajta kulturális forradalomhoz.59 

A tárgyalt korszakon belül további korszakokat különböztetnek meg. Az 1923–1945 közötti 

egypártrendszerben az elsődleges cél a nemzeti színház megteremtése volt.60 Mind a 

                                                           
56 Zafer Toprak, Şehir ve Tiyatro – ya da –  Darü’l Bedai 1914. Türk Tiyatrosu 448 (dátum nélkül) 76. 
57 And, i. m., 45-46. 
58 Çil, i. m., 4-6. 
59 Metin And, Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu. Ankara, 1983, 13. 
60 A nemzeti színház olyan társadalmi-művészeti intézmény, amelynek társadalmi funkciói túlnőnek az 

esztétikai és szórakoztató feladatokon. Közösségi és nemzetpolitikai feladatainak teljesítéséhez támogatást kap 

politikai, jogi, gazdasági intézményektől és szervezetektől, amelyek ennek fejében várják el a pluszfunkciók 

betöltését. A nemzeti színház lét feltétele egy politikai-jogi gesztus, amely a szánházat deklaratíve nemzeti 

intézménnyé teszi. 

Sirató, i. m., 96-97.   
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politikát, mind a színházat forradalmi, idealista, demokratikus szellem hatotta át. Az 1945–

1950 közötti időszakban a többpártrendszerre való áttérés a színházművészetre is hatással 

volt. E korszak legfontosabb eseményét a színház szempontjából az Állami Színház 

Törvényének61 hatályba lépése jelentette. Az 1950–1960 közötti időszakban kormányváltás 

volt, és a színházművészet stagnált. Az 1960-as évek utáni időszak a magánszínházaknak 

kedvezett, igazi színházi élet vette kezdetét annak ellenére, hogy továbbra is széles réteg 

ellenezte a színházművészetet. A színházak és ezzel arányosan a színházat látogatók száma 

jelentősen megnőtt. E korszak legfontosabb témája a forradalmak, és a Török Függetlenségi 

Háború62 lettek.63 

A tárgyalt korszak legnagyobb hozzájárulása az állami színházak megalapítása, a színház 

intézményesítése volt. A színház mint kulturális intézmény az őt létrehozó nemzet általános 

értékeit juttatja kifejezésre. Így a nemzeti színház összekapcsolódik a nemzeti politikával, 

anyagi biztonságért cserébe politikai intézményként is működhet. A nemzeti nyelv művelése 

és fenntartása céljával kulturális intézményként is működik. Ez a törökök esetében is 

elmondható, hiszen Atatürk a nyelvújítást, a török nyelv „megtisztítását” a köztársaság egyik 

alapvető feladataként határozta meg. A színház továbbá társadalmi funkciót is betölt, amely 

bemutatja a jó polgár tulajdonságait, értékeit, és felkészíti a nézőt ara a szerepre, amelyet a 

megváltozott társadalmi keretek között el kell játszania, miközben megtartja nemzeti 

karakterét.64 

A köztársaság korszakának egyik legfontosabb eseménye az az 1927-ben hatályba lépő 

törvény volt, amelynek értelmében az Oktatási Minisztérium a pedagógiai intézmények által 

rendezett előadásokat mentesítette a fogyasztási adó alól, így Törökországban első 

alkalommal biztosítottak támogatást színművészeti előadások számára.65 Mindez nagy 

segítséget jelentett a korábban említett Dárülbedají számára, amelynek élére 1927-ben 

Muhsin Ertuğrul66 került. Vezetése alatt az intézmény jelentős változásokon ment keresztül. 

Alkalmazottai munkafeltételeit törvényes keretek közé emelte, akik meghatározott 

                                                           
61 Törökül Devlet Tiyatrosu Kanunu, 5441. számú törvény, 1949. június 16-án lépett hatályba. 

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr./html/937.html  
62 1918 és 1923 között zajló függetlenségi háború és ellenállás az antanthatalmak ellen, amely a lausanne-i 

békeszerződéssel, majd a Török Köztársaság kikiáltásával ért véget. 

Cevdet Küçük, Millî Mücadele. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 30. İstanbul, 2005, 76–83. 
63 And, i. m., 25-29. 
64 Imre Zoltán, A nemzet színháza”: A Pesti Magyar (1840-től Nemzeti) Színház (1837) létrehozása. In: 

Átvilágítás: A magyar színház európai kontextusban. Budapest, 2004, 23–34. 
65 Tahsin Konur, Cumhuriyet Döneminde Devlet-Tiyatro İlişki. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi Dergisi 31 (1987) 308-309. 
66 Muhsin Ertuğrul (1892-1979), török színész, rendező. 

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr./html/937.html
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munkabeosztás szerint dolgozhattak. A következő év legfontosabb eseménye, hogy a 

Dárülbedajíban új munkakört hoztak létre, első alkalommal alkalmaztak dramaturgot67. 

Feladatai közé tartozott a darabok kiválasztása, átolvasása, amelyeken, ha indokolt volt, 

változtatott. A munkakör betöltése több feltételhez volt kötve, így a dramaturgnak felsőfokú 

végzettséggel kellett rendelkeznie, és legalább egy idegen nyelvet ismernie. 

Az 1930-ben létrejött Önkormányzati Törvény68 tovább erősítette a színművészet biztosabb 

alapokra helyezését. A törvény értelmében az önkormányzatok színházat építhettek, illetve 

társulatot alapíthattak állami költségvetésből. Ez évtől kezdve a Dárülbedají is 

önkormányzati költségvetésből volt fenntartva, 1931-től pedig hivatalosan is az Isztambuli 

Önkormányzat intézménye lett. Ugyanebben az évben az intézmény részeként megnyílt a 

Színművészeti Szakiskola.69 Az iskola számára megállapított összeg azonban nem volt 

elegendő a fenntartásához, így két év működés után bezárta kapuit. A Dárülbedají neve 

1934-től Városi Színház70 lett. 

1949-ben Isztambul Önkormányzatának Közgyűlése határozatot hozott, melynek 

értelmében a Városi Színház Isztambul város önkormányzatának költségvetéséből 

fenntartott intézmény lett. A határozat az intézmény küldetését is rögzítette. Feladatai közé 

tartozott a társadalom kulturális igényeinek biztosítása, a török színházkultúra fejlesztése, 

valamint hazai és külföldi darabok terjesztése. Mindeközben Isztambulban megkezdődtek 

egy konzervatórium létrehozásának előkészületei, és 1949-ben megnyílt az Állami 

Konzervatórium7172. 

Az 1950-es években a hagyományos műfajok előtérbe kerültek, próbálták őket beépíteni a 

repertoárba. Ankarában kettő, Bursa városában pedig további négy színházat nyitottak. 

Ebben az évtizedben igyekeztek minél több hazai írót megismertetni a közönséggel. 

                                                           
67 1. a színház irodalmi szakértője és tanácsadója. Feladatai közé tartozik a bemutatandó színjátékszövegek 

lektorálása, véleményezése, átdolgozása (epikus művek dramatizálása), ill. a szerzővel való együttműködés a 

végső színpadi változat kialakításában a színpadi szempontok érvényesítésével. Közreműködik a színház 

műsorpolitikájának, műsortervének kidolgozásában is; 2. idegen nyelveken és régi értelmében a dramaturg szó 

jelentése drámaíró. 

Dramaturg. In: Magyar Színházművészeti Lexikon, Budapest, 1994. 

http://www.mek.oszk.hu/02100/02139/html/sz05/265.html  
68 Belediyeler Kanunu 
69 Tiyatro Meslek Lisesi 
70 Şehir Tiyatrosu 
71 Devlet Konservatuarı 
72 Konur, i. m.,309-311. 
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A 1960-as évek legfontosabb eredménye, hogy Isztambul számos kerületében több színház 

nyílt (1960 – Kadıköy, 1960 – Üsküdar, Fatih, 1962 – Rumelihısarı, 1965 – Zeytinburnu), 

illetve drasztikusan lecsökkentek a jegyárak. Ankarában is újabb két államilag támogatott 

színház nyílt, és megjelent a balett és a musical is a színpadon. A hatvanas évek török 

színházművészetére a politikai- és abszurd színház voltak a legnagyobb hatással. Elsősorban 

Brecht és Piscator műveit játszották, a társadalmi problémák álltak a színjátszás 

középpontjában. Ez folytatódott a hetvenes években, Brecht epikus színházával73 

újraértelmezték a hagyományos török színjátszást. A meddah, Karagöz és az ortaojunu 

formáit ötvözték az epikus színházi technikákkal. A politikai és társadalmi kérdések 

színpadra állítása mellett a török hagyományos színjátszásban ismert típusok, szójátékok, 

zene és tánc is az előadások szerves részét képezték. Az 1970-es években törekedtek a 

társadalom minden rétegét megjeleníteni, és igyekeztek a hagyományos népi színjátszást a 

modern technikákkal ötvözni, ezzel is erősítve a nemzeti közösséget, és annak 

egységességét. 

1979-ben ismét írásba foglalták a nemzeti színház célkitűzéseit. Feladata a színházművészet 

demokratikus úton történő fejlesztése, a török drámák hazai és külföldi terjesztése, a török 

emberek hazaszeretetének erősítése, a nemzeti nyelv és kultúra megőrzése, turnék 

szervezése kiemelten Ankara, Isztambul, Izmir, Bursa, Adana, Kayseri, Erzurum és Trabzon 

városában. 1981-ben további pontokkal egészítették ki a programot, így a nemzeti színház 

további feladata lett az alapvető és egyetemes emberi értékek megjelenítése.74 

Az 1980–1990-es évek közötti időszakban a színház szempontjából recesszió figyelhető 

meg. Ezt a korszakot a cenzúra korszakaként említi a török színháztörténet. Elsősorban 

könnyed, zenés játékok kerültek színpadra, és a török színházművészetre elsősorban az 

abszurd dráma75 gyakorolta a legnagyobb hatást. Kevés új mű született. Az ekkor írt művek 

                                                           
73 Bertolt Brecht (1898–1956) német drámaíró, színigazgató-rendező, drámaelmélet-író dramaturgiájának 

alapfogalma, a Berliner Ensemble-ban kidolgozott játékstílus kiindulópontja. Az epikus színház a nézőt 

szemlélővé teszi, ideológiai támpontot ad a színpadi történés menetének megítéléséhez, ellentétben a drámai 

színházzal, mely a nézőt átélésre, beleélésre készteti, s melyben a színpadi történés élményt adó feszültsége 

nem a dolgok mikéntjére, hanem a dolgok kimenetelére irányul. Az epikus színházban a jelenetek 

montázsszerű egymásutánisága a színpadi mű tradicionális feszültségfokozó-oldó szerkezetével ellentétben az 

ábrázolás elidegenítő voltával hat. Brecht kiindulótétele az epikus színház elméletének kidolgozásában az 

elidegenítési effektus (V-effekt). Az ún. nem-realista előadások létrehozásakor Brecht a távol-keleti, az 

Erzsébet-kori angol és az 1920-as évekbeli kísérleti (német és orosz) színjátszás elméletére és gyakorlatára, 

színpadi megoldásaira hivatkozik. 

Epikus színház. In. Magyar Színházművészeti lexikon, Budapest, 1994. 

http://www.mek.oszk.hu/02100/02139/html/sz06/105.html  
74 Konur, i. m., 326-327. 
75 Az irányzat az 1950-es években forradalmat hozott a színházművészetbe. Ionesco A kopasz énekesnő (1950) 

egyfelvonásosával vette kezdetét. A műfaj első teoretikusa, Martin Esslin nyomán abszurd drámának és 

http://www.mek.oszk.hu/02100/02139/html/sz06/105.html
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az identitását vesztett, saját kultúrájától elidegenedett egyén útkeresését jelenítették meg. 

1983–1987 között Turgut Özakman76 irányítása alá kerültek a nemzeti színházak, aki úgy 

vélte, hogy a törvény nem határozza meg kimerítően és pontosan a nemzeti színházak 

szerepét és funkcióját. Feltehetően arra gondolhatott, hogy a nemzeti színház társadalmi 

funkcióját ugyan meghatározták, de kidolgozott tervvel nem álltak elő. Az Állami Színházak 

Igazgatóságának honlapján ma is megtekinthető a nemzeti színház meghatározása és 

programja77, amely megegyezik az 1949-es törvényben leírtakkal. Özakman a török 

színházkultúra hiányosságaként emelte ki, hogy a nemzeti színjátszást és színháztörténetet 

nem kutatják tudományos keretek között, nincs a színháznak archívuma, nincs 

közönségkutatás, továbbá a Konzervatórium oktatási terve nincsen megfelelően és 

kimerítően pontosítva.78 

Az 1990-es évek sem hoztak számottevő változásokat a török színházkultúra számára. A 

középosztály jelentősen meggyengült, magas volt a munkanélküliség mértéke, a 

közhangulatot kiábrándultság, a jövővel szemben érzett szorongás jellemezte. Az 1990–

2000 közötti időszakban a hazai drámairodalom fokozatosan fölénybe került a külföldi 

művekkel szemben, amely tendencia napjainkig folytatódik.79 

 

2.6 A magánszínházak 

 

Törökországban a hatvanas években lett vitatéma a magánszínházak kérdése, de ténylegesen 

csak a nyolcvanas években került napirendre. İlhan Evliyaoğlu Kulturális és Turisztikai 

Miniszter bejelentette, hogy magánszínházak számára is biztosítanak állami támogatást. „Az 

állami működtetésű színházak mellett a magánszínházak egy részét a nemzeti értékek 

szolgálatába állítjuk... a török kultúra fennmaradásának érdekében. A drámaíróknak a 

                                                           
színháznak nevezik, de hívják antidrámának is, ahogyan egyik kritikusa Beckett: Godot-ra várva című darabját 

nevezte. Az irányzat nem egységes, ám egyes sajátosságok félreérthetetlenül jelzik az e művek paradigmatikus 

összetartozását, irányzattá való szervesülését. Az abszurd dráma az egzisztencializmus filozófiájából fejlődött, 

alapvető feladata az emberi létről, az élteről való elvont gondolkodás. Az emberi lét végességével, a halál 

elkerülhetetlenségével szembenéző emberi lény sorsa azonban nem tragikusan reménytelenként jelenik meg a 

színpadon, hanem a tragikumot és a reménytelenséget a komikum, a nevetségesség mozzanataival elegyítve, 

illetve ellepontozva.  

A „hazai abszurd”. In: A Magyar Irodalom Története 1945-1975 III., Budapest, 1981 

https://mek.oszk.hu/02200/02227/html/03/1141.html  
76 Turgut Özakman (1930-2013), török ügyvéd, dramaturg, író.  
77 http://www.devtiyatro.gov.tr/hakkimizda-kurulus-amaci-ve-teskilat-semasi.html  
78 Konur, i. m., 331. 
79 Törökország Statisztikai Hivatalának felmérése alapján míg a 2000-2001-es szezonban 376 hazai, és 254 

külföldi drámát mutattak be, addig ez a szám a 2017-2018-as szezonban 7969 és 1407-re nőtt. 

http://www.tuik.gov.tr/Start.do  

https://mek.oszk.hu/02200/02227/html/03/1141.html
http://www.devtiyatro.gov.tr/hakkimizda-kurulus-amaci-ve-teskilat-semasi.html
http://www.tuik.gov.tr/Start.do
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nemzeti kultúra szolgálatába kell állniuk. Mindezek megvalósítása érdekében a 

magánszínházak egy részét bevesszük az állami költségvetésbe. A moziknak és 

magánszínházaknak is tenniük kell a nemzeti értékek és hagyományok életben tartásáért.” 

1982-ben a Minisztérium tizennégy pályázó közül nyolcnak ítélte oda a támogatást, így 

Törökországban először magánszínházak is részesültek állami támogatásban.80 

 

2.7 Összegzés 

 

A török népek hagyományos színjátszása a megváltozott társadalmi keretek között egyre 

kevésbé tudta betölteni társadalmi funkcióit. A török értelmiség ezért úgy gondolta, hogy 

szükséges a nyugati színházkultúrát példának tekintve létrehozni a modern török 

színházművészetet. Ennek egyik alapvető feltételét a hagyományos török színjátszás 

számára ismeretlen írott szöveg jelentette, ezért a modern török színházművészet a 

kezdetektől drámaorientált volt. A 19. század török színházkultúrájának egyik alapvető 

célkitűzése a török drámairodalom megteremtése lett. Ehhez az európai drámairodalmat 

vették alapul, miközben igyekeztek megőrizni a hagyományos színjátszás sajátosságait 

egyaránt. A tanzimát korának színjátszása a letűnt korok ragyogását igyekezett felidézni, 

hogy fenntartsa a folytonosságot a változó társadalmi keretek között. 1908 előtt az írók 

elsősorban az egyént és az egyetemes emberi értékeket állították a művek középpontjába. 

1908 után az egyénről a (nemzeti) közösség irányába fordult az érdeklődés. Az ekkor írt 

drámák a kor fontosabb kulturális és politikai eseményeit próbálták megjeleníteni. A török 

színházművészet 1923-ig azonban nem igazán találta a helyét, alapvetően a nyugatosodás 

kérdése és esetleges problémái foglalkoztatta. Az írók a Nyugat, elsősorban pedig 

Franciaország iránt érzett rajongása, amely műveikben is tetten érhető, ahhoz vezetett, hogy 

az olvasót, a közönséget elidegenítették a török kultúrától. Úgy vélték, Törökország csak 

akkor képes ismét talpra állni, ha a nyugatosodás útjára lép, és elsajátítja a nyugati értékeket. 

Ugyanakkor idővel a művek tartalmi szempontból egyre inkább a nemzeti témákra, 

eseményekre fókuszáltak. A török értelmiség megértette, hogy szükség van nem csak a török 

drámairodalom létrehozására, de a nemzeti színház intézményére egyaránt. A köztársaság 

kikiáltása után az „új” Törökország politikai, társadalmi és kulturális rendjének 

intézményesítése elengedhetetlenné vált. Ehhez a követendő példát a nyugati kultúrában 

látták. Célul tűzték ki a török színházművészet új alapokra helyezését, modernizálását, és a 

                                                           
80 Konur, i. m., 340. 
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nyugati kultúra teljes elsajátítását. A színházművészet amellett, hogy a modernizáció útjára 

lépett, a régmúlt korok értékeit, a társadalomban és egyénben fellelhető kettősséget is 

kutatta. Mindenekelőtt azonban nacionalista, demokrata és köztársasági szemlélet 

jellemezte, igyekezett a török hagyományos kultúra értékeit felmutatni, miközben a 

társadalmi kérdésekre is próbált választ találni. A tanzimát korában kezdődő nyugatosodás 

a mesrutijet, majd a köztársaság korának színházművészetében tovább folytatódott, 

miközben az értelmiség igyekezett a török nép hagyományos értékeit megőrizve létrehozni 

a török nemzeti színjátszást és színházat. 
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3. A hagyományos török műfajok 

 

A nyugatosodás mellett fontos szerepet játszott Molière törökországi népszerűségében, hogy 

a hagyományos török színjátékok nagy hasonlóságot mutatnak a francia szerző műveivel. 

Bár az európai jellegű színházművészet csak a 19. században kezdődött Törökországban, a 

török népeknek korábban is megvoltak a maguk hagyományos színjátékai, melyek 

legfontosabb funkciója a szórakoztatás volt. 

Az alábbiakban röviden bemutatom a hagyományos török színjátszást és annak formáit, 

elsősorban azokat a jellemzőit kiemelve, amelyek magyarázatul szolgálhatnak arra, hogy 

miért éppen Molière és a komédia jelentették a modern török színjátszás kezdeteit. 

 

3.1 A meddah 

 

A török népek körében az iszlámra való áttérés előtt is voltak mesemondók. Történeteik 

eleinte vallási, misztikus vonatkozásúak voltak, és szájhagyomány útján terjedtek. A mesélőt 

a különféle török népek más-más néven nevezték, így például a jakutoknál ojun és 

olonghohut, a türkméneknél dasszancsi és bagsi, a kirgizeknél csomokcsu és manaszcsi, az 

ujguroknál meddah, dasztancsi, vagy gosagcsi, a tatároknál csacsan, a baskíroknál szaszan, 

míg az anatóliai törököknél és az azerieknél ásik és ozan néven volt ismeretes.81 A 

mesemondás hagyománya a török népek körében jóval az iszlám felvétele előtti időkre 

nyúlik vissza. Az iszlám előtt az ozan járta a vidéket és koboz kíséretében megénekelte a 

nép történeteit és mondáit. Az iszlám után az ozant felváltotta az ásik költő, aki koboz helyett 

szazon játszott.82 A meddah később, a 15. században jelent meg, a 16. századra már széles 

körben elterjedt, előadása népszerű színi műfajnak számított, a palota elengedhetetlen 

szórakozási formáinak egyike volt. A meddah tulajdonképpen egyszemélyes színház, maga 

az előadó. A meddah az arab medh szóból ered, melynek jelentése dicsérni. A meddahot az 

különbözteti meg a többi mesemondótól, hogy történeteit nem hangszerkísérettel adja elő, 

valamint elsősorban nagyobb városokban lépett fel, falvakban csak ritkán fordult meg. A 

műfajt a népi színjátszáshoz sorolják. A meddah repertoárja a mesék és mondák mellett 

vicceket és anekdotákat is magában foglalt. Történeteik a nép érzéseit, vágyait, 

hagyományait tükrözték, emellett a mindennapi élet árnyoldalait is megmutatták.83 A 

                                                           
81 Çiğdem Akyüz, Dünden bugüne Türk Dünyası Destan Anlatıcıları. Turkish Studies - International Periodical 

For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 6/4 (2011) 16–18. 
82 Atila Kartal, Meddahlık Geleneğinin Günümüz Sanatçılarındaki Yansıması Üzerine Bir Değerlendirme. 

Turkish Academic Research Review  2/2 (2017) 12. 
83 Kartal, i. m., 14.  
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meddah az előadás során segédeszközöket is használt, feljegyzések szerint eleinte többet is, 

később már csak botot és kendőt. A bot a varázserőt és az erőt jelképezte, valamint különféle 

hangokat csalt elő belőle a művész, ezzel jelezte az előadás kezdetét is. A kendő a női 

karakterek megjelenítésére szolgált.84 A 16. és 18. század között a meddahok társadalmi 

elismertsége egyre nagyobb lett, a 19. században már a Karagöz és ortaojunu játékokban is 

szerepeltek. A meddah feladata volt a szultán és a nagyvezír rendeleteinek és parancsainak 

kihirdetése is.85 

 

3.2 Színpadi táncok 

 

A színpadi táncok szintén a komikumra építettek. A táncok alapvető karakterei a csengik, 

köcsekek és dzsurdzsunabazok voltak. Velük együtt lépett színpadra a többi táncos, akik 

előbbieket figurázták ki.86 

 

3.3 Kukla 

 

A kukla, azaz bábszínház a hagyományos török színjátszás egyik fajtája. Nagy múltra tekint 

vissza, már a szeldzsuk törökök körében ismert volt.87 Témáit népi történetekből, a 

Karagözből és az ortaojunuból merítette. A két fő karakter neve Ibis és Ihtijár. Ibis ravasz 

személyiség, mindenre kész válasza van. Mindig cseléd szerepben van. Bár az igazi neve 

Szádik, általában mégis Ibis néven szólítják. Durva nyelven beszél, sok kétértelmű szót 

használ. Ihtijár vagyonos ember, Ibis ura. A játékban megjelennek egyéb, állandó 

karakterek: az ifjú szerelmes férfi és kedvese, az intrikus, Ibis felesége (Fatma), az arab, az 

ördög, az udvaronc, a zsidó és a láz.88 A karakterek a 16–17. században alakultak ki, és 

nyelvezetükben, stílusukban és személyiségükben a társadalom különböző rétegeit 

képviselték. Az Oszmán Birodalomban számos formája létezett, az egyik a roma közösségek 

által művelt iszkemle kuklaszi, amelynek során a bábu egy kisméretű székhez volt erősítve, 

és zsinórral mozgatták, hasonlóan a marionett bábhoz. A kézi és zsinóros bábjáték mellett 

elterjedt volt az araba kuklaszi, vagyis kocsis bábjáték, amelynél a bábjátékos egy állvány 

                                                           
84 Kartal, i. m., 15.  
85 Özdemir Nutku, Meddah. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 28. Ankara, 2003, 293–294. 
86 Süreyya Karacabey Çelik, Gelenekselden Batı'ya Türk Tiyatrosu. Tiyatro Araştırmaları Dergisi 12 (1995) 

1–10.  
87 Mediha Güler, Türkiye’de Kuklacılık ve İpli Ahşap Kukla Yapımından Bir Örnek. Gazi Eğitim Fakültesi 

Dergisi 27 (2007) 212. 
88 Güler, i. m., 215. 
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mögé guggolt, és a viszonylag nagyméretű bábokat a hozzájuk erősített nyéllel mozgatta.89 

A játék az Oszmán Birodalomban rendkívül népszerű volt, majd a 19–20. századtól 

kezdődően egyre inkább a háttérbe szorult. 

 

3.4 Karagöz játékok 

 

A Karagöz játék a török nép sajátos kulturális terméke, amely nevét a főkarakter után kapta. 

Eredetét illetően több elképzelés van. Egyes feltételezések alapján a mongolok a kínaiaktól 

vették át, akik révén egész Közép-Ázsiában elterjedt, majd az Anatóliába vándorló 

törökökkel az egész világon ismert lett. Más elképzelés szerint a 16. században Egyiptomból 

került Anatóliába. Eszerint az 1517-ben Egyiptomba érkező I. Szelim szultán tiszteletére 

ünnepséget rendeztek, melynek során egy árnyjáték is bemutatásra került. A szultánnak 

annyira tetszett az előadás, hogy a művészt magával vitte Isztambulba, és rövid időn belül 

elterjedt nem csak az udvarban, hanem a nép körében egyaránt. Egy harmadik elképzelés 

szerint a játék eredetileg Indiából és Jáváról származik, és onnan terjedt el előbb 

Egyiptomban, majd a mai Törökország területén. Evlia Cselebi is megírta a játék 

kialakulásának történetét Szejáhatnáme című művében, ő úgy vélte, hogy a 14. századi Bursa 

városából származik.90 

A Karagöz játék rendkívül nagy népszerűségnek örvendett a birodalomban, ahol az oszmán 

mesterek révén jelentős változáson és fejlődésen ment keresztül. A török árnyjáték neve 

csadir hajal, zilli hajal, hajal-i zill volt, végül a játék főszereplője után Karagöz lett. Egy 

keretre feszített batiszt szövet mögött bábokkal fény előtt játszott színjáték. A Karagöz 

játékokban társadalmi és politikai kritika is megtalálható.91 

Kúnos Ignácz így ír a Karagöz játékokról: „A ramazáni bohózatok tárgya rendesen a török 

népéletből van merítve…, de még mindig hű visszatükrözője a török nép szellemi, különösen 

pedig nyelvi életének. Egységes tárgyat, kerek egész mesét hiába keresnénk benne. A 

megválasztott tárgy is csak a keretet képezi, melyben a török népéletnek tarkánál tarkább 

genre-képei mozaikszerűen illeszkednek egymáshoz. Mily különfélesége a mindennapi élet 

apróbb eseményeinek, mily találó alakjai a fővárosi társadalom külömböző rétegeinek… És 

megjelennek a typusok, a fővárosi népélet leggyakoribb és mégis legérdekesebb alakjai.”92 

                                                           
89 Güler, i. m., 214. 
90 Metin And, Karagöz. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 24. İstanbul, 2001, 401–403. 
91 Mustafa Mutlu, Karagöz. Tiyatro Araştırmaları Dergisi 12 (1995) 53–63. 
92 Kúnos Ignácz, Három Karagöz-játék. Budapest, 1886, 2–3.  
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A Karagöz játékok legfontosabb jellemzője, különösképpen jelen tanulmány témájára való 

tekintettel, hogy a szereplők (akárcsak Molière drámáiban, aki a commedia dell’arte-ból 

vette az állandó szerepköröket) jól körülírható embertípusokat testesítenek meg. Mindegyik 

szereplőnek sajátos személyiségjegyei vannak. A Karagöz játékokban a társadalom 

különféle rétegei megjelennek. De nem csak a különféle társadalmi rétegek, hanem az 

Oszmán Birodalomban élő különféle nemzetiségek is helyet kapnak a darabokban, így az 

arab, a perzsa, az albán, az örmény, a görög vagy a zsidó. Megjelennek a különböző anatóliai 

népek is, mint például a fekete-tengeri, a kasztamonu török, a kajszeri török, vagy a kurd. 

Megjelennek továbbá külön típusként a tanult értelmiségiek, a nők, a gyerekek, a 

mozgássérültek, a bajkeverők, és a kábítószer fogyasztók. Ezek a típusok az általuk képviselt 

csoport legszembetűnőbb és legfontosabb tulajdonságait hordják magukon, szinte már 

önmaguk karikatúráivá válnak. A karaktereknek saját zenéje és táncstílusa van, amelyek 

alapján könnyű őket felismerni. Ezenkívül nyelveztük utal arra, hogy melyik csoportot 

képviselik. Így például az igen jelentésű török evet szó helyett a görög a vre, az albán a more, 

a perzsa a beli, az arab az ajva, a kurd pedig a vaj babo szavakat használja.93 A karaktereket 

tehát legkönnyebben a beszédstílusuk, valamint az adott helyzetekben adott reakciójuk és 

viselkedésük alapján lehet felismerni. Számos felosztása született a karaktereknek, az egyik 

leggyakoribb alapján négy csoportra osztják őket: 

 

1. főszereplők (Karagöz, Hadzsivat, Tuzszuz, Beherubi, Cselebi) 

2. nemzetiségek (perzsa, zsidó, arab, francia, láz, albán stb.) 

3. betegek és hátrányos helyzetűek (a dadogó, az ópiumfüggő, a részeges, a bolond stb.) 

4. nők és a gyerekek. 

 

Voltak, akik a beszélt nyelvjárás alapján csoportosították a szereplőket, de akadtak olyanok 

is, akik aszerint, hogy melyik területről érkeztek. Metin And az alábbiak szerint osztotta fel 

a Karagöz szereplőket: 

 

1. főszereplők: Karagöz és Hadzsivat 

2. nők 

3. isztambuli nyelvjárást beszélők: cselebi, tirjáki, beberuhi (púpos törpe elnevezése) 

4. anatóliai népek: láz, kasztamonu-, és kajszeri török 

                                                           
93 Mevlüt Özhan, Kukla ve gölge tiyatrosu. Bursa, 2010, 30. 
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5. nem anatóliai népek: nomád, albán, arab, perzsa 

6. nem muszlim személyek: görög, francia, örmény, zsidó 

7. testi, lelki vagy szellemi hiányossággal rendelkezők: dadogó, púpos, orrhangon 

beszélő, bolond, kábítószerfüggő, süket, buta 

8. verekedők és részegesek: Efe, Zejbek, Matiz, Tuzszuz, részeges, Külhánbeji 

9. nevettetők: köcsek, csengi, Kantodzsu, Hokkabaz, Dzsambaz, Dzsurdzsunabaz, 

Hajaldzsi, Csalgidzsi 

10. természetfeletti lények: varázsló, boszorkány, dzsinnek 

11. ritkábban szereplő másodlagos személyek és gyerekek94 

 

Amint az a fentiekből látható, a Karagöz játékokban állandó szerepkörök és típusok jelennek 

meg. Az alábbiakban a különböző karakterek legfontosabb tulajdonságait ismertetetem. 

 

Karagöznek nagy fekete szeme van, melyről nevét is kapta. Hirtelen reakciói vannak az adott 

helyzetekre, a nép embere. A közösség világnézetét és erkölcseit testesíti meg. Nem tudni, 

mi a foglalkozása. Tanulatlan, és rendkívül bátor. Könnyen dühbe gurul, gondolkodás 

nélkül, azonnal elmondja véleményét, nagyon segítőkész. Nehezen viseli a hazugságot és a 

kétszínűségét. Fejlett realitásérzéke van, nem álmodozó típus, és nem álságos. Mindig az 

érzései és elvei szerint viselkedik. 

 

Hadzsivat minden tette előre megtervezett, és jól átgondolt. Mindig elfogadja az adott 

helyzetet. Többnyire azt mondja, amit a másik fél hallani szeretne, vita esetén próbálja az 

embereket kibékíteni. Minden helyzetben kész kivenni a részét. Szemet huny az emberek 

hibái felett, utat mutat, tanácsokkal látja el a többieket. Jó szónok. Olvasott ember, mégis 

felszínes tudással rendelkezik. Jól ismeri az etikettet, nem dolgozik, inkább megszervezi a 

dolgokat maga körül, sok történetben Karagöznek ő talál munkát. 

 

Cselebi: Udvarias egyén, aki jó családból származik, örökségéből él. Az isztambuli 

nyelvjárást beszéli. Jól öltözött, jó szónok, szeret verset olvasni. Jól ért a szív dolgaihoz és a 

nőkhöz is. 

 

                                                           
94 Metin And, Karagöz ve Orta Oyununda Kişiler ve Kişileştirme. Türk Dili Dergisi 16 (1967) 276. 
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Tirjáki: Kábítószerfüggő, így gyakran elbóbiskol. Az isztambuli törököt beszéli. Általában 

cél nélkül járja a környéket. 

 

Beberuhi: A Karagöz játékok törpéje. Hadarva beszél, általában hangoskodik, heves reakciói 

vannak, sír, szitkozódik, csúfolódik, pletykál. 

 

Kajszeri török: Majiszólu a neve, Kajszeri város nyelvjárásában beszél, gyakran tojással teli 

kosárral a kezében ábrázolják. 

 

Kasztamonu-i török: Gyakran Himmet névvel illetik, testes egyén. Kastamonu város 

nyelvjárásban beszél. Beszédstílusa és mozdulatai nyersek. Általában kezében fejszével 

ábrázolják. 

 

Fekete-tengeri, láz: Kezében egy kemencse95 nevű hangszerrel ábrázolják. Hadarva, és sokat 

beszél, nem hagy másokat szóhoz jutni. Könnyen dühbe gurul. 

 

Kurd: Általában rakodómunkás vagy őr. Durva és nyers stílusa van. 

 

Perzsa: Iránból vagy Azerbajdzsánból való vagyonos ember. Nagyvonalú és jószívű. 

Általában kereskedő vagy uzsorás. Szereti a mulatozást. 

 

Arab: Két típusa van, a fehér arab és a fekete arab. Rendszerint Szíriából, Bejrútból, 

Aleppóból vagy Bagdadból származik. Foglalkozását tekintve hennával, kávéval, 

pisztáciával kereskedik, vagy tevéket tart, esetleg szolgálóként dolgozik. 

 

Albán: Tudatlan, ugyanakkor nagyon merész. Verekedést gerjeszt, de rendszerint végül ő 

maga elfut. Beszéd közben a szótagokat megnyomja. Általában kertész, húsárus, őr, boza96 

árus, vagy állatokkal kereskedik. Könnyen dühbe jön. 

 

                                                           
95 Hegedűhöz hasonló három húros hangszer. 
96 A boza kölesből erjesztett, csekély alkoholtartalmú, savanykás ital; malátázás nélkül készült, világos színű 

sörféle 
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Ruméliai (bevándorló): Foglalkozását tekintve kocsis vagy birkózó. Ha győzedelmeskedik 

birkózásban, nagyra tartja magát, de amint kikap, rossz kedve lesz. Általában Hüszmen Aga 

a neve, és trákiai nyelvjárásban beszél. 

 

Zsidó: Makacs, és állandóan alkudozik. Uzsorás vagy régiségkereskedő. Sokat beszél, 

rendkívül hangos, és meglehetősen gyáva személyiség. 

 

Francia: Általában orvos, kocsmáros, szabó vagy pedig kereskedő. Mondandójába gyakran 

keverednek görög szavak. 

 

Örmény: Szereti a zenét és a költészetet. Foglalkozását tekintve ötvös vagy csatornázó. 

 

Tuzszuz: A szó jelentése sótlan, azonban nem szerencsés a karakter nevének tükörfordítását 

használni. A továbbiakban az eredeti elnevezés szerint fogok rá utalni. Neve általában Deli 

Bekir. Jól ismeri a fegyvereket. Mindig kész a verekedésre, állandóan fenyegetőzik. Nyers 

erejéről ismert. Gyakran keveredik kétes ügyekbe. Isztambuli nyelvjárásban beszél. 

 

Nők: A játékokban szereplő nők. Többféle szerepet játszhatnak, általában anya vagy feleség. 

Sokszor Karagöz feleségeként van jelen a játékokban, de többnyire nem jelenik meg a 

színen, csak a hangját lehet hallani. 

 

Csengi: A játék végén tűnik fel a színen. Elnevezése csengi lány vagy Afet. 

 

Külhánbeji: Verekedők, bajcsinálók. Sok argó szót használnak, köpködnek, imbolyogva 

közlekednek. Beszéd közben a szótagokat megnyújtják.97 

 

3.5 Ortaojunu 

 

Az ortaojunu nézők által körülvéve színészek által előadott, rögtönzésre támaszkodó, zenét, 

táncot és utánzást is magába foglaló hagyományos népi török színjáték. Bár nagy 

hasonlóságot mutat a Karagöz játékokkal, mégis egy igen szembetűnő különbséggel 

rendelkezik, mégpedig, hogy színészek adják elő. Nem lehet biztosan tudni, hogy az egyik 

                                                           
97 Özhan, i. m., 34, 36. 
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a másikból alakult-e ki, sőt a játék eredetére nézve is több elképzelés született98. A legtöbben 

a játék elnevezéséből indultak ki. A játékot a nézők gyűrűjében adták elő, és erre utal a játék 

neve, ugyanis az orta szó jelentése közép. Mivel számos hasonlóság fedezhető fel a játék és 

a commedia dell’arte között, néhányan úgy gondolják, hogy az ortaojunu Velencéből és 

Genovából került a török kultúrába. Eszerint a játék a törökök között eredetileg arte ojunu 

néven volt ismeretes, mely szó idővel megváltozott, és így lett a játék elnevezése ortaojunu. 

Egy harmadik elképzelés szerint a 15–16. században Spanyolországból és Portugáliából a 

mai Törökország területére érkező zsidók hozták magukkal a játékot. Ennek alapja, hogy 

Spanyolországban az egyfelvonásos művekre az auto szót használják. Bár ezt a terminust 

eredetileg vallási és didaktikus játékokra használták, magában foglalt mindenféle rövid, 

párbeszédre épülő játékot is. Eszerint az Oszmán Birodalomban élő zsidók színjátékaikat 

auto ojununak nevezték, és később ebből alakult ki az ortaojunu. A negyedik teória szerint 

a roma nyelvből ered a játék elnevezése. A török nyelvben ugyanis számos színházzal 

kapcsolatos szó található, amely erős hasonlóságot mutat bizonyos roma szavakkal. Eszerint 

a maszkare szó romául „középen”, illetve „között” jelentéssel bír. Ez, a spanyolul 

bohóckodást jelentő szó az arab maszhara szóval is hasonlóságot mutat, és törökre a roma 

nyelvben meglévő arada, azaz „között” jelentéssel lett lefordítva. Egy ötödik elképzelés 

szerint az ortaojunu a jenicseri ortalari, azaz „janicsárok közepe” kifejezéssel állhat 

kapcsolatban. Az előadók ugyanis elkísérték a sereget a harcba, hogy a szultánt és a 

katonákat szórakoztassák, eszerint innen ered a játék és annak elnevezése. Van egy további 

teória a játék eredtére vonatkozóan, eszerint a 16. században egy elmegyógyintézetben a 

betegek gyógyítása és felvidítása céljából előadott játékból származik az ortaojunu. 

Az ortaojunut nézőkkel körülvett téren játszották, melynek neve palanga. A játék két 

kulcsfigurája Kavuklu és Pisekár (Pisekár Hadzsivat megfelelője, míg Kavuklu Karagözé). 

További karakterek a török, a Kajszeri városából származó, a láz, a kurd, az albán, a perzsa, 

az arab, a zsidó, a francia, a görög, a dadogós, a púpos, a béna (mozgásképtelen), a bolond, 

a kábítószerfüggő, a süket, az ostoba, a varázsló, a boszorkány, a nők és a dzsinnek. 

Ugyanazon személyiségjegyekkel és tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a Karagöz 

játékok azonos szereplői, ezért részletesebb tárgyalásuktól eltekintünk. Mindegyik könnyen 

felismerhető beszédstílusáról és viselkedéséről, valamint mindegyiknek saját zenéje van 

színrelépésekor. Ezek is, akárcsak a Karagöz játékok esetében, típusfigurák. Nem konkrét, 

sokkal inkább elvont egyének.99 

                                                           
98 Tahsin Konur, Ortaoyunu. Tiyatro Araştırmaları Dergisi 12 (1995)  47–51. 
99 Nurettin Albayrak, Orta oyunu. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 33. İstanbul, 2007, 401. 
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Az ortaojunu esetében sem volt leírt szöveg, de az, hogy a témái a Karagöz játékokkal ekkora 

hasonlóságot mutatnak, arra enged következtetni, hogy létezett valamilyen kerettörténet. 

Kúnos Ignác az alábbiak szerint határozza meg a Karagöz játékok és az ortaojunu közötti 

különbséget: „A karagözbeli ördöngös varázsló csak torz alakjával, rejtélyes égbe 

szállásával és trágárságaival keresi és találja a hatást, míg az orta-ojunbeli előadásban az 

egyes részeknek egymással való összefüggése, és a mese tanusága köti le a hallgatók 

figyelmét.”100 

 

A Karagöz játékokban és az ortaojunuban is a személyek legfontosabb tulajdonsága, hogy 

típusokat képviselnek, melyek nem változnak. Meghatározott múltjuk van, jövőjük ellenben 

nincs. A típusok különböző nyelvjárásokat beszélnek. Többségük durva, nyers és 

szórakoztató karakter. Ezek állandó típusok tehát, akárcsak Molière drámáiban 

megfigyelhető.101 

 

Mind a Karagöz játékokat, mind az ortaojunut a szembetűnő hasonlóságok miatt 

párhuzamba hozták a commedia dell’arte-val (akárcsak Molière komédiáit), azonban sem 

azt nem lehet biztosan kijelenteni, hogy egymásra hatással lettek volna, sem pedig azt, hogy 

egymástól teljesen függetlenül alakultak volna ki. 

Tekintettel arra, hogy a fent tárgyalt műfajok a török kulturális identitás szerves részét 

képezték (és képezik), elkerülhetetlen lesz Ahmet Vefik Pasa Molière adaptációinak 

elemzése során az azokban fellelhető népi színjátszás elemeit is vizsgálni, mert így képet 

kaphatunk arról, hogy az adaptációkban leírt karakterek milyen hasonlóságokat mutatnak a 

török színjátszás állandó szereplőivel. 

 

                                                           
100 Kúnos Ignác, Orta-ojunu. Török népszinjáték. Budapest, 1888, 7. 
101 Albayrak, i. m. 402. 
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4. „Fordítások Kora” 

 

A fordítás nem csupán egy mű egyik nyelvről a másikra történő átültetése. Ahogyan a 

forrásszöveg is már bizonyos kulturális keretek között keletkezett, a célnyelv is egy sajátos 

kulturális közeg terméke. Így egy irodalmi művet nem csupán lefordítanak egyik nyelvről a 

másikra, szem előtt kell tartani a két kultúra sajátosságait is. Ayşe Banu Karadağ és Çiğdem 

Kurt Williams Gideon Toury-t102 idézve írják, hogy az „irodalmi kulturális űrt” mindig 

fordítások segítségével igyekeztek kitölteni.103 Ezért, amikor egy közösségben megjelenik 

egy korábban ismeretlen eszme vagy műfaj, akkor azt más kultúrákban meglévő művek 

fordításával igyekeznek meghonosítani. Karadağ és Williams szerint a modern török színház 

létrehozásakor akkulturáció ment végbe, amely gyakran együtt jár az eredeti kultúra 

elvesztésével, illetve háttérbe szorulásával. A fordító a fordítás során két út közül választhat: 

vagy a forrásszöveghez igazodik, próbálja azt minél pontosabban lefordítani, vagy a 

célkultúra világ- és művészetfelfogásához igazítva újraírja a művet. Ezeket forrásszöveg-, 

vagy forrásnyelv-központú módszernek, és célszöveg-, vagy célnyelv-központú módszernek 

nevezik. Utóbbi esetében a fordító nem a saját ízlése szerint választ egy bizonyos művet 

vagy alkotót, mindig meghatározott okok vezérlik választásában. A forrásnyelv-központú 

módszer esetében a fordító igyekszik megtartani az eredeti művek sajátosságait, illetve 

egzotikumát, míg a célnyelv-központú módszer során a művet a célközönség ízléséhez és 

kultúrájához igazítja.104 

A török értelmiség körében máig vitatott téma a fordítás és adaptáció kérdése. Sokan úgy 

vélik, hogy ezek térnyerése kedvezőtlenül hatott a török nemzeti színjátszás fejlődésére, és 

akadályozta annak tényleges kialakulását. Fuat Köprülü szerint kifejezetten káros, ha egy 

nemzet ahelyett, hogy létrehozná saját művészeti hagyományait, egy másikét veszi át.105 

Ennek ellenére a 19. század második felében egyre több fordítás és adaptáció született. Az 

1869 és 1882 közötti időszakot Ayşe Banu Karadağ és Çiğdem Kurt Williams a „Fordítások 

Korának” nevezik. Voltak ugyan szerzők, akik írtak eredeti darabokat, műveik azonban nem 

mutatkoztak hosszú életűnek. Molière komédiáit már a 19. század első felében elkezdték 

oszmán-török nyelvre ültetni, és rövid időn belül a legtöbbet fordított íróvá vált. 

                                                           
102 Gideon Toury 20. századi izraeli tudós, a fordítástudomány professzora, a leíró fordítástudomány úttörője. 
103 Ayşe Banu Karadağ – Çiğdem Kurt Williams, Reformlar Çağında Türkiye’de Molière’in Yeniden Yazımı 

(19. Yüzyılın İkinci Yarısı). Humanitas – Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2015) 128. 
104 Karadağ - Kurt Williams, i. m., 129.  
105 Yıldız, i. m., 3. 
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Molière első törökországi megjelenése Güllü Agop106 Oszmán Színház elnevezésű 

társulatához köthető. A társulatnak köszönhetően a török drámairodalom látványosan 

gazdagodni kezdett. A társulat színházában, a Gedikpasa Színházban előadott darabok 

három csoportot alkottak. Az első csoportba a török írók művei, a másodikba az örmény írók 

művei, míg a harmadikba az európai írók törökre, illetve örményre fordított művei tartoztak. 

Az európai írók közül a legtöbbet Molièret, Shakespearet, Goethet és Lessinget fordították. 

 

A 19. század közepétől a törökök, a birodalomban élő kisebbségek (elsősorban az 

örmények), és a fővárosba látogató olasz és francia társulatok adtak elő darabokat. A 

palotában a helyi és külföldi társulatok is lehetőséget kaptak a fellépésre. Az örmények az 

1860-as évektől kezdődően kezdték az olasz és francia drámairodalmat örmény és török 

nyelvre fordítani. Ugyanebben az időszakban a Karagöz és ortaojunu játékokat számos 

kritika érte, egyre inkább megosztották a török értelmiséget. Ellenzői teljesen fel akarták 

számolni a játékokat mondván, hogy azok túlzottan elavultak, és nem felelnek meg a kor 

eszméinek és értékeinek. Azok, akik védelmükbe vették a játékokat, kiemelték, hogy azok 

szerves részét képezik a török kultúrának. Úgy vélték, hogy az újonnan létrejövő oszmán-

török színházat a Karagöz játékok és ortaojunu hagyományaira kell építeni. Güllü Agop 

társulata a szóban forgó időszakban kezdte meg működését. Mindjárt két komoly 

problémával kellett szembenéznie. Egyrészt, nem volt elég színész, ráadásul a színészek 

többsége örmény volt, akik (a korabeli források alapján) rosszul beszélték a török nyelvet, 

miközben a közönség nagy része török anyanyelvű volt. Másodsorban nem voltak 

rendelkezésre álló darabok. Ennek kiküszöbölésére a korabeli újságokban felhívást adtak 

közzé, és drámák írására buzdították a szerzőket. Mivel eredeti darabot írni sokkal 

problematikusabb lett volna (hiszen a műfaj ismeretlen volt a szerzők számára), így kezdetét 

vette a nyugati drámairodalom, és Molière műveinek török nyelvre történő átültetése.107 

1869 és 1882 között, tehát a „Fordítások Korában” Molière huszonnégy műve lett török 

nyelvre fordítva. Némelyik fordítás szerzője feledésbe merült, a többségnél azonban 

pontosan ismerjük az író (fordító) kilétét: Âli Bej, Teodor Kaszap, Mehmet Hilmi, Zija Pasa 

és Ahmet Vefik Pasa. A legtöbb Molière drámát Ahmet Vefik Pasa ültette török nyelvre, 

                                                           
106 Güllü Agop a félig török, félig örmény színházi ember. Életéről keveset tudunk. Feltételezhetően 1840-ben 

született, és 1898-ban, vagy 1902-ben hunyt el. Kayseri örmény származású volt, és mind törökül, mind 

örményül írt verseket. Törökországban a nyugati színház elterjesztésében nagy szerepet játszott. Ő alapította 

az Osmanlı Tiyatrosu elnevezésű társulatot. 
107 Karadağ - Kurt Williams, i. m., 130. 
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pontosan tizenhatot a huszonnégy török fordításból, és neki köszönhető, hogy Isztambul 

mellett Bursa városában is komoly színházi élet alakult ki. 

Molière török nyelvre fordított művei közül végül nem mindegyiket vitték színre. Mind a 

huszonnégy fordításnak volt egy közös tulajdonsága: a fordítók az eredeti szöveget forrásnak 

tekintették csupán, és a darabokat igyekeztek oszmánosítani. A fordításnak tekintett művek 

kapcsán megfigyelhető, hogy az eredeti szöveg nem változik olyan mértékben, mint az 

adaptációk esetében, ahol a szereplők török neveket kaptak, és a környezet is nagyobb 

mértékben mutat oszmán jelleget. Az úgynevezett oszmánosítás gyakorlata kétféleképpen 

történt. Vagy a korabeli oszmán-törökök mindennapi életéhez igazították a darabokat, vagy 

pedig a hagyományos török színjátékok (Karagöz és ortaoyunu) jellemzőit szem előtt tartva 

írták őket újra.108 Ugyan a törökök fenntartásokkal kezelték az új, idegen kultúrákat, azonban 

Molière darabjai (elsősorban a hagyományos játékokkal mutatott hasonlóságok miatt) 

alkalmasak voltak arra, hogy a helyi kultúra részéve váljanak. 

A fordított és adaptált művekben igyekeztek a hagyományos török játékok jellegzetességeit 

megjeleníteni. Ez jól megfigyelhető például a névválasztásokban: így például a Scapin 

furfangjai (törökül: Ayyar Hamza/Scapin’in Dolapları) című darabban Zejbek és 

Külhánbeji, a verekedő figurák, míg a Sganarelle, avagy a képzelt szarvak (törökül: İşkilli 

Memo, fordította Teodor Kasap,1874; eredeti címe Sganarelle ou le Cocu imaginaire, 1660) 

című drámában Ibis Aga, az ortaojunu játékok egyik főkarakterének neve szerepel. Továbbá 

megfigyelhető, hogy a fordítók a hagyományos játékok környezetét (mahalle), megszokott 

utcáit, az ismerős szomszédot és boltost próbálták műveikben megjeleníteni. A számos 

szójáték, nyelvtörő, félreértésen alapuló bonyodalom és vicc is mutatja, hogy Molière 

darabjait a hagyományos török játékok alapján próbálták újraírni.109 

 

Külön szót érdemel a francia társulatok tevékenysége, ugyanis az általuk színre vitt Molière 

darabok teljesen eltértek az oszmánosított fordításoktól. Ezek a társulatok Isztambulon kívül 

Izmirben is felléptek. Isztambulban a mai Beyoğlu negyedben tevékenykedtek (az olasz 

társulatokkal együtt). A külföldi társulatok vagy csak egy szezon erejéig maradtak a 

városban, vagy állandó jelleggel tevékenykedtek, és Molière darabjait eredeti nyelven vitték 

színre. 

 

                                                           
108 Karadağ - Kurt Williams, i. m., 131. 
109 Karadağ - Kurt Williams, i. m., 133. 
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Így az 1868 és 1906 között színpadra vitt Molière darabokat két csoportra osztják. Volt egy 

török, a helyi hagyományokhoz alkalmazkodó Molière, és egy francia, a nép számára idegen 

Molière. Utóbbit az Isztambulba látogató, vagy tartósan ott működő francia társulatok adták 

elő. Közönségüket elsősorban az uralkodó elit, valamint a szultán és közvetlen környezete 

jelentette, akik a kor szokásainak megfelelően beszéltek franciául. Az „oszmán Molière” 

ezzel szemben a helyieknek szólt. Fordítói (többnyire) a középosztályból kerültek ki, és a 

darabokat a helyiek ízléséhez igyekeztek igazítani. Próbálták úgy átírni a drámákat, hogy a 

mindennapok embere sajátjának érezze azokat.110 

 

Ali Bej, Ahmet Vefik Pasa és Teodor Kaszap nevét kell kiemelni, akik elsők között 

jelentkeztek adaptációkkal, elsősorban pedig Molière darabjait fordították. Adaptációikban 

a karakterek oszmán neveket kaptak és helyi oszmán öltözetbe bújtak. Nem csak külső 

megjelenésükben, belső értékeikben is az oszmán hagyományoknak megfelelően 

változtatták meg a karaktereket, így gondolkodásmódjukat és világnézetüket is 

oszmánosították. Az említett fordítók a Karagöz játékokban és az ortaojunuban megszokott 

jellegzetes vonások kiemelésére törekedtek, mint például a szójátékok, helyzet- és 

jellemkomikum alkalmazására.111  Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a fordítók nevéhez 

nem csak adaptációk köthetők. 

 

Ahmet Vefik fordításait három csoportba sorolják: szó szerinti fordítások, parafrázisok, 

illetve adaptációk.112  Érdekesség, hogy vannak, akik az adaptációkat önálló műnek tekintik, 

így sokszor az eredeti szerző nevét fel sem tüntetik a borítón. 

 

A fordítók, elsősorban pedig Ahmet Vefik Pasa adaptációit a mai napig kiadják, illetve színre 

viszik. A török színházak előadásait látogatva mind az eredeti darabokkal, mind pedig az 

adaptációkkal találkozhatunk. Az 1930-as években lezajló török nyelvújítás során az 

adaptációk mai (nyelvújítás utáni) török nyelvre történő fordításai is megszülettek. 

 

                                                           
110 And, Osmanlı Tiyatrosu. i. m., 165. 
111 Karadağ - Kurt Williams, i. m., 134. 
112 Atila Tolun, Ahmet Vefik Paşa’nın Molière çevirilerinde anlatım nitelikleri. Tiyatro Araştırmaları Dergisi 

5 (1974) 34.  
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5. Ahmet Vefik Pasa 

 

Ahmet Vefik Pasa az Oszmán Birodalom jelentős államférfija volt, így életéről, személyéről 

és munkásságáról viszonylag sok adat áll rendelkezésre. Születésének pontos dátumát nem 

tudjuk biztosan. A legelfogadottabb nézet szerint, mely unokájától származik, 1823. július 

3-án, Isztambulban, egy felvilágosult értelmiségi családban látta meg a napvilágot. 

Ugyanakkor hiteles forrásokból pontosan tudni lehet, hogy mikor végezte el iskolai 

tanulmányait, valamint azt, hogy halálakor már elmúlt hetven éves, így ez a nézet nem állja 

meg a helyét. Ibnülemin Mahmut Kemal Inal török író és történész 1813-ra teszi 

születésének dátumát,113 azonban sokkal valószínűbb, hogy Ahmet Vefik Pasa 1818-ban 

vagy 1819-ben született. Nagyapja Jahja Nadzsi Efendi a Díván-i Humájun (Birodalmi 

Tanács)114 első muszlim tolmácsa volt,115 akit bulgár származása miatt a Bulgarzâde 

megnevezéssel is illették. Apja Rúhuddin Mehmed Efendi a Báb-i Szerászkeri Fordító 

Irodájának116 az igazgatója volt. 1834-ben édesapját a birodalom párizsi nagykövetségére 

küldték tolmácsnak, ahova fia is vele tartott. Ahmet Vefik Párizsban a híres Saint-Louis 

Líceumban tanult, ahol leírások szerint, Alexandre Dumas-Fils iskolatársa volt. Kint 

tartózkodása során a korábban, Isztambulban tanult francia nyelvtudását anyanyelvi szintre 

fejlesztette. 1837-ben, három év kint tartózkodás után tértek vissza Isztambulba, ahol Ahmet 

Vefik apja nyomdokaiba lépve a birodalom Fordító Irodájában kezdett el dolgozni. 1840–

1842 között állami alkalmazottként Londonban dolgozott, ahol angolul is megtanult. 

Életének magyar vonatkozású eseménye, hogy 1850. február 5-én őt küldték a bulgáriai 

Sumen városába, hogy a magyar és lengyel menekültek ügyét intézze. 1850 és 1859 között 

számos helyen járt és dolgozott, többek között Bukarestben, a teheráni nagykövetségen, 

Bagdadban, de rövid időre Isztambulba is visszatért. 1859-1861 között ismét Párizsba 

szólította munkája, két éven keresztül nagyköveti posztot töltött be. Először 1863-ben 

küldték Bursa városába, ahol nagy restaurálások kezdődtek a vezetése alatt. 1865-től néhány 

évig nem foglalkozott állami ügyekkel, vissza kellett vonulnia hivatali állásából 

                                                           
113 Ömer Faruk Akün, Ahmet Vefik Paşa. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2. İstanbul, 1989, 

143. 
114 A 15. század közepétől a 17. század első feléig bezárólag az Oszmán Birodalom legfontosabb döntéshozó 

szerve 

Ahmet Mumcu, Dîvân-ı Hümayûn. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 9. İstanbul, 1994, 430. 
115 Akün, u.o. 
116A Báb-i Szerászkeri katonai szervezet, amely a Birodalom hadi ügyeivel foglalkozott, 

hadügyminisztériumnak tekinthető; a szeraszker a szárazföldi erők legmagasabb fokozata volt; 1837-ben a 

Báb-i Szerászkeri keretei között fordító irodát nyitottak  

Abdülkadir Özcan, Bâb-ı Seraskerî. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 4. İstanbul, 1991, 364. 
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rosszakaróinak mesterkedései következtében.117 Ez alatt az idő alatt sem ült tétlenül, a 

következő éveket az irodalomnak, nyelvészeti és történeti kutatásoknak szentelte. Hét év 

mellőzés után 1871-ben visszatért a hivatali életbe, és 1877-ben vezíri rangot kapott. 1879 

februárjában tért vissza Bursa városába, ahol nagy buzgalommal látott hozzá a korábban 

elkezdett munka folytatásához. Második hivatali ideje alatt intézményesített keretek közé 

emelte a helyi selyemipart, iskolákat nyitott, a régieket felújíttatta, bevezette a 

tankötelezettséget, utakat építtetett. Restauráltatta a város számos dzsámiját és történelmi 

épületét. A hivatali ügyek mellett a város kulturális fejlődését is fontosnak tartotta. 

Isztambulból érkező színészeket alkalmazva színházat alapított, és minden erejével azon 

volt, hogy megszeretesse az emberekkel a színházkultúrát. Annyira a szívén viselte a színház 

sorsát, hogy a leírások szerint a próbákon ő is részt vett, és bottal verte bele a színészekbe a 

szerepüket.118 Azonkívül, hogy írt eredeti darabokat, és rengeteg európai szerző drámáját 

lefordította, valamint adaptálta, megalapította a Színház Kedvelők Társaságát.119 

Rendezőként is tevékenykedett, és személyesen felügyelte, hogy minél többen látogassák a 

színházi előadásokat. Szintén korabeli leírásokból tudjuk, hogy a városi hivatalnokoknak 

jegyeket juttatott, és személyesen ellenőrizte, hogy azok megjelentek-e az előadáson. 

Magához hívatta azokat, akik elmulasztották azt, és részletesen kikérdezte őket 

távolmaradásuk okáról.120 Az előadás során jelezte a közönségnek, hogy mikor tapsoljanak, 

azonban ha valaki akkor is tapsolt, amikor nem tartotta indokoltnak, később kérdőre vonta 

az illetőt. 121 

1882-ben végleg visszavonult az állami élettől, rengeteg rosszakarója volt, számos panasz 

érkezett rá, így felmentették a hivatali szolgálatok alól. Kivizsgálást és lejárató kampányt 

indítottak ellene. Az őt ért vádak közül az egyik épp a színházat érintette, sokan rossz 

szemmel nézték, hogy a színházkultúrával foglalkozik, és igyekszik azt az emberekkel 

megszerettetni. Ez is mutatja, hogy mennyire idegenül fogadta a török társadalom az addig 

ismeretlen, európai színházkultúrát. A pasa isztambuli házába visszavonultan könyvei és 

írásai között töltötte élete hátralevő részét 1891. április 1-én bekövetkezett haláláig. 

 

Ahmet Vefik Pasa Molière fordításainak és adaptációinak részletesebb vizsgálata előtt 

elengedhetetlen rövid kitérőt tenni a pasa korabeli leírásokból kirajzolódó személyiségére. 

                                                           
117 Prof. Dr. Hanifi Vural, Ahmet Vefik Paşa – Hayatı-Şahsiyeti-Eserleri. İstanbul, 2016, 14. 
118 Vural, i. m., 23. 
119 Törökül: Tiyatro Muhipleri Cemiyeti 
120 Vural, i. m., 87-88. 
121 And, Tanzimat ve İstibdat Döneminde Türk Tiyatrosu. 88-89. 
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Ahmet Vefik mind a keleti, mind pedig a nyugati kultúrában jártas volt, számos nyelven 

beszélt, unokája, Fahrünnisza Hanim elmondása szerint jól ismerte a perzsa, arab, francia, 

latin és olasz nyelvet, egyéb források szerint ezen kívül tudott még angolul, görögül és 

héberül is. Más leírások ezt még kiegészítik a csagatáj, az angol, az orosz és a német 

nyelvvel.122 Identitására nézve török nemzeti érzelmű emberként írták le. Életmódjában és 

megjelenésében is a török hagyományokat követte.123 

 

A pasa személye és nemzeti érzelmű beállítottsága Kúnos Ignác leírásában is tetten érhető, 

aki 1885-ben látogatta meg Ahmet Vefiket124. A magyar turkológus így ír a pasával való 

találkozásáról: 

 

„Volt még egy ajánlólevelem. Ez Ahmet Vefik Paşához szólt. Ő volt az említett Oszmán nyelv 

című munka jeles szerzője. Személyéről, műveiről és fordításairól már korábban is 

hallottam. Egy nap korán keltem, felültem egy boszporuszi "koldushajóra", és kimentem 

Rumelihisarıba, ahol a pasa lakott. 

 

A pasa villája egy dombon állt. A neve villa, de valójában olyan, mint egy palota. Vámbéry 

levelének hála bebocsátást nyertem a pasához. Tágas könyvtárszobájában európai típusú 

karosszékben ülve, lekötelező kedvességgel fogadott. 

 

A pasa méltóságteljes magatartása, merész tekintete, az arcán tükröződő okosság és a 

szavaiban megmutatkozó bölcsesség olyan mély benyomást tett rám, hogy lelki szemeimmel 

most, negyvenhárom esztendő múltán is magam előtt látom őt. 

 

- Szóval szeretnél csatlakozni az európai keletkutatók sorához, pompás, pompás - mondta 

udvariasan, miután elmagyaráztam szándékaimat és látogatásom célját. 

 

- Célom elérése érdekében először is törökül kell tökéletesen megtanulnom. A népköltés 

valamennyi ágának nyomára szeretnék bukkanni. 

 

                                                           
122 Akün, i. m., 150. 
123 Vural, i. m., 18, 22. 
124 Mustafa S. Kaçalin, Kúnos Ignác. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 26. Ankara, 2002, 376. 
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- Ha sokáig keresel, és nem riadsz vissza semmiféle fáradtságtól, sikerrel kell járnod. De 

van-e már e téren valamelyes gyakorlatod? 

A pasa kérdésére előhúztam iszákomból a Ruméliában gyűjtött verseket, és sorban 

felolvastam őket. A tudós embernek nagyon tetszettek ezek a népdalok. 

 

- Hát ezek azok! Most már fogalmat tudok róluk alkotni. Megtaláltad a helyes utat. Ne is térj 

le többé róla! 

 

E szavak hallatán hálás örömmel így szóltam: 

 

- Az Ön oszmán nyelvében bőségesen vannak népies kifejezések... 

 

- Ó, hát láttad a könyvemet? 

 

- Nemcsak hogy láttam, de olvastam is. 

 

Erre a pasa fölállt, elővette a könyv egy szépen bekötött példányát, és nekem ajándékozta. 

 

- Kiegészíthetnéd a könyvet. Írd bele azokat a népnyelvi szavakat, amelyekkel találkozol. 

 

- Boldog örömmel - köszöntem meg. 

…. 

Hosszasan beszéltünk a pasával a türkükről és más versekről. 

 

- Elég sok mindent tudok a nyugati népköltésről, a könyvtáramban is vannak ilyen tárgyú 

művek - mondta a pasa, és meg is mutatott néhányat. 

 

- De miért nincsenek ilyen művek a mohamedán népek többségénél? 

 

- Ennek többféle oka is van. Talán a legfőbb, hogy a mi oszmán nyelvünk nem is nemzeti 

nyelv. Régi íróink és költőink a perzsa és az arab irodalom hatása alatt ezek arculatára 

igyekeztek formálni. Şarkijaink, gázeljeink és hasonló költeményeink az arab és perzsa 

költők műveinek utánzatai. Az oszmán irodalmi nyelv fokozatosan alakult ki, és közben mind 

távolabbra került a beszélt nyelvtől. 
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- Holott a török nyelvnek megvan a maga természetes szépsége és gazdagsága. 

- Kétség nem fér hozzá. Ezt bizonyítja az én Közmondások című könyvem, ezt mutatják a 

Molière-fordításaim és még néhány hasonló mű. 

 

- És a török írók miért nem próbálnak meg továbbmenni ezen az úton? 

 

- Vannak, akik megpróbálták. Itt van például Kemal Bey színdarabjai közül a Gülnihal125, A 

szerencsétlen gyermek, A haza...; regényei közül a Cezmi az Ali Bey kalandjai. Azután Ahmet 

Mithat Efendi gyönyörű nemzeti regényei - ezek mind egyszerű török nyelven íródtak. Olyan 

nyelven, amelyet a nép is megért. 

 

- És miért nem mennek tovább ezen az úton? Miért nem írják olyan nyelven az újságot, hogy 

a nép megértse? 

 

- Igazad van, de hát látod...”126 

 

Molière fordításai mellett jelen tanulmány szempontjából két művét tartom fontosnak 

kiemelni; Az Oszmán nyelv (Lehçe-i Osmânî), valamint a Közmondások (Atalar Sözü) 

elnevezésű munkáit. Ahmet Vefik különösen a szívén viselte a török nyelv sorsát és 

helyzetét. Idővel az Oszmán Birodalomban a „török” szót a tudatlan falusi emberrel és a 

kulturálatlanság fogalmával azonosították. Ahmet Vefik Pasa az elsők között és büszkén 

hirdette, hogy a török nép múltja több ezer évvel korábbra nyúlik vissza, melynek során 

Kínától egészen Európáig bezárólag államokat hozott létre, és a történelem során számos 

nagy jelentőségű embert adott a világnak. Igyekezett a „török” szónak a szerinte kijáró 

tiszteletet visszaadni. Igyekezett a régi török szavakat, amelyeket a perzsa és arab szavak 

kiszorítottak, visszahozni az irodalmi nyelvbe. Saját munkáiban az oszmán török nyelvben 

elterjedt kifejezések helyett a beszélt nyelv127 fordulatait használta. Közmondások című 

munkájában összegyűjtötte azokat a régi török szavakat, kifejezéseket, szólásokat és 

                                                           
125 Námik Kemal (1840-1888), török nemzeti költő, újságíró, hazafi. Gülnihal című darabja a zsarnokság 

elleni küzdelem és a bosszú kérdésével foglalkozik. 

Ömer Faruk Akün, Nâmik Kemal. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 32. İstanbul, 2006, 361–

378. 
126 Kúnos Ignác, A török népköltés. Budapest, 1999. 

http://mek.oszk.hu/04100/04143/04143.htm  
127 A tanulmányban Kúnos Ignácnak a pasával való beszélgetése nyomán, ahogy a szövegrészletben is 

olvasható, a beszélt nyelv kifejezésnél maradunk. 

http://mek.oszk.hu/04100/04143/04143.htm
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közmondásokat, melyek kiszorultak az irodalmi nyelvből. A későbbiekben ezeket használta 

fordításaihoz és adaptációihoz egyaránt. De nem csak a régi török nyelv újjáélesztésén 

fáradozott, szerette volna az irodalmi és beszélt nyelvet közelebb hozni egymáshoz, és ezzel 

a később lezajló török nyelvújítás egyik előfutárának tekinthetjük. 

 

A Török közmondások (Atalar Sözü - Türk-i Durub-ı Emsal) 1871-ben jelent meg, melyben 

a pasa a népi beszélt nyelv szólásait és közmondásait gyűjtötte össze. A mű első kiadása 168 

oldalból állt, melyet később 303 oldalasra bővített, és Válogatott közmondások (Atalar Sözü: 

Müntehabat-ı Durub-ı Emsal) címmel adott ki. Próbált minden társadalmi réteget 

megvizsgálni, és leírni azok beszélt nyelvi fordulatait. Műve közel 5000 szólást, 

közmondást, mondókát és kifejezést tartalmaz. 

 

Az Oszmán nyelv című művét 1873–1876 között írta. A könyv török, eltörökösödött arab és 

perzsa, valamint a nyugati nyelvekből a török nyelvbe került szavak gyűjteménye. A mű 

jelentőségét adja, hogy a török nyelv fontosságát igyekezett hangsúlyozni. Annak a török 

köznyelvnek a fontosságát, amely a korban egyfajta számkivetettként hosszú ideje az 

oszmán-török nyelv árnyékában létezett. Így például egy-egy szó magyarázatához a pasa a 

beszélt nyelvből hozott példákat.128 Amint azt a későbbiekben látni fogjuk, a nemzeti nyelv 

szerves részét képezi a nemzetté válás folyamatának, és fontos szerepet tölt be a nemzeti 

identitás kialakulásában is. A színház mint ezek közvetítője töltött be fontos szerepet a török 

nemzet megszületésében, ami magyarázatul szolgál ahhoz, hogy Ahmet Vefik első irodalmi 

munkái a francia drámaíró műveinek adaptációi voltak. 

 

Ahmet Vefik Pasa első Molière fordításai, szám szerint három, 1869-ben jelentek meg; 

Kénytelen házasság (Zor Nikahı), A botcsinálta doktor (Zoraki Tabip) és Dandin György, 

avagy a megcsalt férj (Yorgaki Dandini). Drámairodalmi tevékenysége így a tanzimát és 

isztibdat korszakára esett. Mint azt látni fogjuk, a korszak színházművészeti sajátosságai 

Ahmet Vefik adaptációiban is megfigyelhetők. 

Molière összes komédiájának csaknem felét, tizenhatot fordított le és adaptált. Korabeli 

források szerint Molière összes komédiáját török nyelvre ültette, de ezek egy része elveszett. 

A kézzel írott szövegek ismeretlen okból kifolyólag egy bizonyos Fasuljedzsiján Efendihez 

                                                           
128 Vural, i. m., 72.  
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kerültek, aki magával vitte őket Egyiptomba. Halála után a kéziratok, amelyeket egy ládában 

tartott, egy helyi örmény templom tulajdonába kerültek, végül pedig megsemmisültek.129 

Műveiben a beszélt, népi török nyelvet, annak szólásait, szófordulatait igyekezett 

megjeleníteni. Nem az volt az elsődleges célja, hogy a darabok eredeti nyelvét és stílusát 

megtartsa, hanem, hogy azokat az egyszerű, hétköznapi ember számára érthetővé és könnyen 

befogadhatóvá tegye. Ugyanezen elgondolás alapján Molière karakterei is megváltoznak, de 

nem vesz el személyiségükből, helyette igyekezett megtalálni azok török megfelelőit. 

Ugyanakkor nem csak a beszélt nyelv jelenik meg a darabokban, a tudományos világ stílusa 

is helyet kap bennünk, kifigurázza azt. A botcsinálta doktor (Zoraki Tabíp) című Molière 

fordításából vett példából is megfigyelhető, hogy hogyan figurázta ki az életidegen, és a 

mindennapi ember számára érthetetlen tudományos nyelvet. Mint azt látni fogjuk, a műből 

idézett félmondatban szinte csak arab szavak olvashatók (a birodalomban a tudomány 

nyelvét az arab jelentette). 

A komédia főszereplője Iváz otthon a feleségével egészen más stílusban beszél, mint 

(tettetett) orvosként. Alább az orvos Iváz egyik monológjának részlete olvasható, melynek 

magyar fordítása meglehetősen nehézkes, ezért a szabadabb fordítás után külön megadom 

az adott szavak és kifejezések meghatározását is. 

 

“İşte Efendim, o vahâmat ve redâet zatürre ile inhidam ve ikrarından tevellüt eden ahlâtın 

hamuzeti münasebetiyle mütehaddis olduğundan dolayı...”130 

 

“Tessék, Uram, aggodalomra az ad okot, hogy a tüdőgyulladás és a rekeszizom elváltozása 

következtében az elsavasodott testnedvek miatt kialakult...” 

 

vahâmat131: arab eredetű szó; erő; aggodalomra okot adó veszélyes helyzet 

redâet132: arab eredetű szó; rosszaság, gonoszság, aljasság, rossz helyzet 

zatürre133: tüdőgyulladás 

inhidam134: arab eredetű szó; meggörbülés 

ikrar135: arab eredetű szó; vallomás, felismerés 

                                                           
129 And, i. m., 76. 
130 Vural, i. m., 28. 
131 Mehmet Ali Ağakay, Türkçe Sözlük. Ankara, 1959, 793. 
132 Ağakay, i. m., 646. 
133 Ağakay, i. m., 849. 
134 Ağakay, i. m., 390. 
135 Ağakay, i. m., 383. 
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tevellüt136: arab eredetű szó; születés 

ahlât137: arab eredetű szó: testnedv 

münasebet138 – kapcsolatosan 

mütehaddis139: arab eredetű szó; előforduló, kialakuló 

 

A következőkben Iváz és felesége, Szelime közötti, számos beszélt nyelvi elemet tartalmazó 

párbeszéde olvasható. A kifejezések magyarázatára lábjegyzetben utalok. 

 

Iváz: Ó, jaj. Lapozzunk. Tudjuk, amit tudunk, elég most már! Hogy örülsz, hogy rám találtál, 

és hozzám jöttél.140 

Szelime: Na és mégis minek is kellene örülnöm? Te áruló, aki minden vagyonomat 

elherdálja, és a végén koldusbotra juttat, te állandóan csak morgó léha ember! 

Iváz: Hazugság. Nem herdálok el mindent. Van, amit eliszok.141 

Szelime: Te svindler! Minden holmimat egyesével eladogatsz! 

Iváz: Jól van, na! Ez csak azt jelenti, hogy a ház adta lehetőségekből próbálok kijönni. 

Szelime: Amint az ágyamba feküdtél, már el is vitted alólam, te megbízhatatlan! 

Iváz: Jól van, na! De hisz költözködni könnyű dolog. 

Szelime: Reggeltől estig csak iszol és szerencsejátékozol, te szégyentelen! 

Iváz: Na és? De csak azért, hogy ne unatkozzam.142 

 

Ahmet Vefik Pasa feladatának tartotta a török nyelv népszerűsítését, amely Kénytelen 

házasság (Zor Nikahı) című adaptációjában is olvasható (a szövegrészlet ugyanebben a 

formában a francia drámaíró komédiájában is megtalálható): 

 

Száni mester: Na, lássuk, mit feleltek nekem erre, és milyen nyelven!143 

Iváz aga: Milyen nyelven? 

                                                           
136 Ağakay, i. m., 758. 
137 Ağakay, i. m., 19. 
138 Ağakay, i. m., 568. 
139 Yaşar Çağbayır, Ötüken Türkçe Sözlük. İstanbul, 2007, 3430. 
140 yaprak çevirmek: lapozni (átvitt értelemben); szó szerinti fordítása: levelet fordítani 
141 malımı yiyen bir hain: itt nyelvi szójátékra épül a humor, a törökben az elherdálni kifejezésre az enni, 

megenni igét használja; a fenti mondatrészlet fordítása: áruló, aki megeszi a vagyonom 
142 Vural, i. m., 27. 
143 lisan143: arab eredetű szó, jelentése nyelv 

Ağakay, i. m., 520 
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Száni mester: Igen! Milyen nyelven fogtok felelni?144 

Iváz aga: Milyen nyelven? Azzal, ami a számban van. Talán a szomszédét fogom használni? 

Száni mester: Nem úgy értem. Melyik nyelven? Milyen nyelven? Arabul?145 

Iváz aga: Nem. 

Száni mester: Perzsául? 

Iváz aga: Nem. 

Száni mester: Héberül? 

Iváz aga: Nem. 

Száni mester: Szírül? 

Iváz aga: Nem. 

Száni mester: Ógörögül? 

Iváz aga: Nem. 

Száni mester: Latinul? 

Iváz aga: Nem. 

Száni mester: Franciául? 

Iváz aga: Nem. 

Száni mester: Angolul? 

Iváz aga: Nem, és nem! 

Száni mester: Németül? Olaszul? Görögül? Örményül? Hindiül? 

Iváz aga: Dehogy! Nem, és még egyszer nem! Hiszen törökül beszélünk. Törökül felelek. 

Száni mester: Jól van, akkor törökül felelj. De ha már törökül mondod, gyere át ide. Mert ez 

a fülem a régi nyelveket és a vallástudományt érti, de emez itt, az egyszerű nyelvekért és az 

anyanyelvért van.146 

 

A 20. század elején az oszmán értelmiség célul tűzte ki, hogy felkelti a török nemzeti tudatot, 

és ezzel együtt felkutatja a régi nagy török kultúrák történetét, melynek a török nyelv kérdése 

is szerves részét képezte. A fentiekből látható, hogy ez a folyamat néhány, a saját korát 

megelőző ember közreműködésével jóval korábban kezdetét vette. A nemzeteket és 

                                                           
144 dil: ótörök eredetű szó, jelentése nyelv; a beszélt nyelvet és a szervet egyaránt jelenti, tıl, első megjelenése 

az orchoni feliratokon 

Ağakay, i. m., 214. 
145 lügat: arab eredetű szó, jelentése nyelv; lehçe: arab eredetű szó, jelentése nyelv 
146 Vural, i. m., 26-27. 

elsine-i âdi: elsine: arab eredetű szó, a lisan, nyelv jelentésű szó többes száma, âdi: arab eredetű szó, 

jelentése egyszerű, átlagos; zeban: perzsa eredetű szó, jelentése nyelv, mâderzâd: perzsa eredetű szó, 

jelentése anyától származó, anyától született 
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közösségeket identitásuk, eredetük, nyelvük, múltjuk és jövőjük mítoszai kötik össze, hiszen 

a mítoszok a kollektív létezés alapvető feltételei. Közreműködnek a közösségek 

fenntartásában azáltal, hogy kijelölik az identitás határait, és összekötik az embereket a 

közösségen belül. A mítoszok segítenek a változások elfogadásában azzal, hogy igazolják 

azokat. Ugyanis a változást úgy értelmezik, mint ami a múltban gyökerezik, és mitikus 

történetekkel igazolható.147 Ahmet Vefik munkássága a birodalom és birodalmi identitás 

meggyengülésére adott válasz, amely a török nemzeti tudat iránti igényében mutatkozott 

meg. Ennek elengedhetetlen részét képezi az irodalom és a színjátszás is, melyek a (nemzeti) 

nyelv fontos közvetítőeszközei. 

 

Ahmet Vefik Molière fordításai és adaptációi a török színháztörténet besorolása alapján 

 

9 fordítás: 

• İnfial-i aşk – Le Dépit Amoureux (1656) 

• Dudu kuşları - Les Précieuses ridicules (1659) – A kényeskedők 

• Don Civani - Dom Juan, ou le Festin de pierre (1665) - Don Juan, avagy a kőszobor 

lakomája 

• Savruk - L'Étourdi ou les Contretemps (1655) – A szeleburdi 

• Kocalar Mektebi - L'École des maris (1661) - Férjek iskolája 

• Kadınları Mektebi - L'École des femmes (1662) – A nők iskolája 

• Tartüf - Tartuffe, ou l'Imposteur (1664) – Tartuffe 

• Adamcıl - Le Misanthrope (1666) – A mizantróp 

• Okumuş kadınlar - Les Femmes savantes (1672) – Tudós nők 

 

A fordításokat további csoportokba sorolják: szó szerinti fordítások és parafrázisok. 

 

7 adaptáció: 

• Zor nikâhı - Le Mariage forcé (1664) – Kénytelen házasság 

• Zoraki tabib - Le Médecin malgré lui (1666) – A botcsinálta doktor 

• Yorgaki Dandini - Georges Dandin ou le Mari confondu (1668) - Dandin György, 

avagy a megcsalt férj 

• Azarya - L'Avare (1668) – A fösvény 

                                                           
147 Schöpflin György, Az identitás dilemmái. Máriabesenyő-Gödöllő, 2004, 62. 
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• Tabib-i aşk - L'Amour médecin (1665) – A szerelem mint orvos 

• Meraki - Le Malade imaginaire (1673) – Képzelt beteg 

• Dekbazlık - Les Fourberies de Scapin (1671) – Scapin furfangjai 

 

Az alábbi 16 dráma közül 10 prózai formában, míg 6 verses formában lett megírva: 

 

Prózai formában megírt: Azarya, Dekbazlık, Don Cinvani, Dudu kuşları, İnfial-i aşk, Meraki, 

Tabib-i aşk, Yorgaki Dandini, Zor nikâhı, Zoraki tabib 

 

Verses formában megírt: Adamcıl, Kadınlar Mektebi, Kocalar Mektebi, Okumuşlar, Savruk, 

Tartüf 
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6. Fordításelméleti szempontok 

 

Ahmet Vefik Molière fordításait és adaptációit külön kezeli a török színház-, és 

irodalomtörténet. Az adaptációk vizsgálata során elkerülhetetlen különösen nagy hangsúlyt 

fektetni a hagyományos török színjátékok jellegzetességeinek feltárására, – amennyiben 

léteznek ilyenek – ugyanakkor vannak bizonyos kritériumok, amelyek mentén a 

tanulmányban vizsgált valamennyi szöveg elemzésre kerül, hiszen minden fordított műnek 

vannak olyan sajátosságai, melyek az adott nyelvektől függetlenek. Ezek az úgynevezett 

fordítási univerzálék olyan jellegzetességek, amelyek a fordított szövegeket általában 

jellemzik nyelvpártól és fordítási iránytól függetlenül. Ilyen univerzálé például az 

egyértelműsítés, egyszerűsítés, az ismétlések elkerülése, a célnyelv jellegzetes vonásainak 

felerősítése a fordításban, a fordított szövegekben bizonyos nyelvi jellegzetességeknek más 

az eloszlása, mint az eredeti szövegekben, forrásnyelvi szövegtulajdonságok átvétele.148 A 

szövegek vizsgálta során az úgynevezett explicitációs/implicitációs, valamint 

hozzáadási/kihagyási metódusok is elemzésre kerülnek, amelyek szintén általánosan 

jellemzik a fordításokat. 

Az explicitáció olyan fordítási művelet, amelynek során a fordító nyíltabban, világosabban, 

vagy több szóval fejez ki valamit a célnyelvi szövegben, mint a forrásnyelvi szöveg szerzője. 

A fordítások szövege gyakran hosszabb, mint az eredeti. A kutatók egy része a nyelvek közti 

tipológiai különbségekben keresi az okokat, mások azt állítják, hogy a fordítás ténye 

eredményezi a hosszabb szöveget, hiszen a fordítás egyúttal mindig magyarázat, értelmezés, 

interpretáció.149 Az explicitáció során a fordítók hozzáadásokat, kivonásokat és 

változtatásokat alkalmaznak. 

Az explicitáció tárgyalásakor külön kezelik a kötelező, fakultatív és pragmatikai 

explicitációt. A kötelező explicitáció esetében, ha a fordító nem végzi el az explicitációt, 

nem kap helyes célnyelvi mondatot. Erre a nyelvek morfológiai, szintaktikai és szemantikai 

rendszerének különbségei miatt van szükség. A kötelező explicitáció legjellegzetesebb 

esetei az ún. „hiányzó kategóriák”, azaz, amíg bizonyos grammatikai kategóriák megvannak 

az egyik nyelvben, addig hiányoznak a másikból. Így például míg a török nyelvben nincs 

névelő, a franciában pedig van, utóbbiban több szó lesz. Ugyanígy, mivel a törökben nincs 

prepozíció, a francia nyelvben pedig van, a fordított szövegben többletszavak keletkeznek. 

                                                           
148 Klaudy Kinga, Fordítás és nyelvi norma. In: A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink 

nyelvhasználatában. Budapest, 1994, 191. 
149 Kluady, i. m., 161. 
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Klaudy összehasonlítását és gondolatmenetét követve az alábbi megállapítások igazak a 

francia és török nyelvre egyaránt. Hiányzó kategória a franciával szemben a törökben a 

grammatikai nem. Míg a francia nyelvben megtalálható a nemek közötti megkülönböztetés, 

addig a török nyelvben nincs olyan grammatikai kategória, amely a nemek (hímnem, nőnem, 

semlegesnem) közötti megkülönböztetésre szolgálna. Így franciáról törökre való fordítás 

során a szöveg automatikusan explicitebbé válik. A személyes névmás nem tekinthető 

hiányzó kategóriának, hiszen megtalálható a törökben és a franciában is, viszont a törökben 

a személyes névmásnak nincs neme, ezért a szereplőkre való utalást, a szereplők azonosítását 

a török szövegben az alanyra, tárgyra utaló ragozott igealak, valamint a birtokos személyrag 

látja el, anélkül, hogy a szereplők nemére utalást tartalmaznának. 

A kötelező explicitáció következő okát a nyelvek tipológia különbségei adják, eszerint 

elkülönítik az izoláló, az agglutináló és a flektáló nyelveket. 

Fakultatív explicitáció esetében a fordítónak van választási lehetősége, azonban a könnyebb 

érthetőségért explicitációval él. A fakultatív explicitációk nem a nyelvek rendszerbeli 

különbségeiből erednek, hanem a nyelvhasználati különbségekből, és stilisztikai 

preferenciákból. 

A pragmatikai explicitáció a célnyelvi szöveg olyan kiegészítése, amelyre a forrásnyelvi és 

a célnyelvi olvasók háttérismereteinek különbségei miatt van szükség, amelynek nyelven 

kívüli okai vannak. 

 

A fordítástudomány a forrásnyelvi kultúra jellegzetes jeltárgyait, illetve azok elnevezéseit 

reáliának nevezi, ilyenek az ételek, italok, ruhák, pénzek, mértékegységek, intézmények, 

tisztségek. A reáliák azokat a forrásnyelvi lexémákat jelölik, amelyeknek a célnyelvben 

nincs megfelelőjük.150 Mivel a forrásnyelvi reáliák gyakran semmit nem jelentenek a 

célnyelvi olvasó számára, a fordítónak általánosítást, körülírást, kihagyást kell alkalmaznia. 

Implicitációról akkor van szó, amikor valamit, ami explicit volt a forrásnyelvben implicitté 

teszünk a célnyelvben, ugyanis a szituáció vagy kontextus közvetíti a jelentést. Klaudy 

Nidára hivatkozva idézi: „Bár a kihagyások a fordításban korántsem olyan nagyszámúak és 

változatosak, mint a betoldások, mégis nagyon fontosak az adaptáció folyamatában”. 

 

Ahmet Vefik Pasa fordításai és adaptációnak tárgyalása során a kihagyásokkal és 

hozzáadásokkal abban az esetben fogok foglalkozni, amennyiben ezekről szociokulturális 

                                                           
150 Kiss Mónika, A kulturális faux amis (FA) és a reáliák kapcsolata. In: Ezerarcú lexikon. Szombathely, 

2007, 21. 
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következtetéseket vonhatunk le. A nyelvi különbségekből fakadó hozzáadásokra és 

kihagyásokra nem fogok külön kitérni. 

 

Ahmet Vefik művei az alábbi szempontok alapján kerülnek elemzésre: 

• Keletkezési körülmények 

• Drámai szerkezet 

• Jellemek (megvizsgálva, hogy mutatnak-e bárminemű hasonlóságot a hagyományos 

török játékok karaktereivel) 

• Cselekményszerkezet 

• Nyelvezet 

o Szólások és közmondások 

o Reáliák 

o Vallási vonatkozású szövegrészletek (ezek a reáliák csoportjába tartoznak, 

azonban külön fogom vizsgálni őket, tekintettel a forrásnyelvi-, és célnyelvi 

kultúra eltérő vallási hovatartozására) 

o Kihagyások 

o Betoldások 
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7. Fordítás és adaptáció 

 

Ahmet Vefik Moliére fordításai és adaptációi megértésének nélkülözhetetlen feltétele a két 

fogalom magyarázata és történeti áttekintése. A török színház- és irodalomtörténet Ahmet 

Vefik Moliére fordításait három csoportba sorolja: szó szerinti fordítások, parafrázisok, 

illetve adaptációk. Ahmet Vefik Moliére fordításainak besorolása tehát John Dryden 17. 

századi angol költő, fordító és drámaíró felosztását követi. Dyrden a fordítások három 

fajtáját különböztette meg: metafrázis, parafrázis és imitáció. A metafrázis a „szóról szóra, 

sorról sorra” való fordítás, a parafrázis többé-kevésbé a „hű”, értelemhez ragaszkodó 

fordítás, az imitáció pedig lényegében az adaptációnak felel meg.151 

Fordítás és adaptáció kapcsán fontos már az elején leszögezni, hogy funkciójuk tekintetében 

egymást metsző halmazok, ugyanis mindkettő esetében az adott mű jelentéskomplexumát 

figyelembe véve kell elvégezni a transzformációt, újraalkotni a művet egy, az eredetitől 

eltérő kontextusban.152 Az adaptációt tehát a fordítás keretein belül kell értelmezni. 

Fordítástechnikai szempontból az adaptáció olyan tevékenység, amikor az forrásszöveg 

tartalmában olyasmire történik utalás, ami a célnyelvi kultúrában nem létezik, ezért 

szükséges valamiféle újrateremtés. Az adaptációnak ezt a formáját pragmatikai adaptációnak 

is nevezik, amelynek során átváltási műveletek alkalmazása szükséges. Ezekre a 

műveletekre a forrásnyelvi és a célnyelvi kulturális kontextus különbsége miatt van szükség, 

és a fordító annak érdekében hajtja végre őket, hogy a célnyelvi szöveg megfeleljen az 

általában vett célközönség igényeinek. A fordító ebben az esetben a szövegből adódó 

kulturális különbségek áthidalására törekszik, és problémái elsősorban a reáliák fordításának 

körébe tartoznak. Ezzel szemben a tágabb értelemben vett, globális adaptáció esetében a 

fordító meghatározott közönség részére készíti fordítását, melyben a célközönség igényeinek 

megfelelően a szöveg egészét érintő változtatásokat hajt végre.153 

A fordítás kapcsán az adaptáció kérdése először a 19. században merült fel, a német 

romantika idején már a fordítástól megkülönböztetve jelent meg. A fordítást ekkor 

hatásában, tartalmában és formájában a célnyelvi szöveggel egyenértékűnek tartották, a 

globális adaptációt viszont nem. Úgy vélték, utóbbi meghamisítja a forrásnyelvi szöveget. 

                                                           
151 Vándor Judit, Adaptáció és újrafordítás. Budapest, 2010, 45. 
152 Neichl Nóra, Szükséges torzítás. Az adaptív fordítás esetei színházi szövegekben. Pécs, 2019, 58. 
153 Vándor, i. m., 33. 



54 
 

A fordítás morális, társadalmi és politikai feladatot vállal magára. A középkorban az 

eredetiséggel szemben az imitációt részesítették előnyben, így a forrásnyelvi szöveg szerzője 

nem volt fontos. A forrásnyelvi szöveget váznak, alapanyagnak tekintették, és a fordító 

aszerint alakította a szöveget, hogy olvasója tetszését elnyerje, miközben a szépre és jóra 

tanította. A reneszánszban a fordítás már nem másodlagos tevékenység, vagyis imitáció volt, 

hanem a szellemi élet formálója lett. A fordítás nevelő-oktató funkciót nyert. A kor fordítói 

már önálló alkotóként, nem pedig a forrásnyelvi szöveg szolgáiként tekintettek magukra. 

Azonban fordítói tevékenységük továbbra is adaptáló jellegű volt, ugyanis amennyiben 

indokolt volt, magyarázták, értelmezték, és átalakították a fordított szöveget. A fordítás 

hosszú időn át az okítás eszközeként jelent meg az irodalmi életben. Az adaptáció feladata a 

célnyelv fejlesztése, a célnyelvi kultúra felvirágoztatása, a morális és esztétikai nevelés volt. 

A felvilágosodás koráig a fordítást értelmezésnek tekintették, amely a szöveg változtatásával 

járt együtt. 

Míg a 17. század az imitációról szólt, a 18. század a fordító felelősségét határozta meg, 

akinek a fordítást a kor célnyelvi olvasójához kellett közel vinnie. A globális adaptációnak 

a kora romantika koráig a fordítással egyenértékű szerep jutott az irodalmi életben nem csak 

Nyugat-Európában, de Magyarországon is. A 19. században a romantikus kultúra-

felfogásnak megfelelően a jó fordító az olvasót vitte az íróhoz, és nem a célnyelvi kultúra 

normáihoz próbált igazodni. E felfogás szerint az adaptációnak már nincs helye a bevett 

fordítói stratégiák között. Ezzel természetesen nem szűnt meg, mint fordítói stratégia, csak 

többé már nem volt “elfogadott”, ugyanis a fordítást újraírásnak tekintették, melynek során 

a mű egyik irodalmi rendszerből átkerül egy másikba, és az irodalmi fordítás hagyományt 

teremt a célnyelvi kultúrában. Fordításról van szó, azonban a romantika korának szerzői 

eredetiség értelmezése miatt a fordított szövegeket az eredeti irodalmi műveknek szánt 

módszerekkel közelítették meg. 154 

A fordítást mindig a célnyelvi kultúra kezdeményezi, amelyet valamely szükséglet tesz 

indokolttá. Ez lehet valamilyen hiány pótlása, például a nyelvi kifejezőeszközök hiányosság 

és bővítése (nyelvújítás), lehet oktató célzatú, világi művek hiánya (reformáció, 

ellenreformáció), lehet műnemek hiánya (romantika). Akkor van tehát rá szükség, amikor a 

célnyelvi kultúrában nincs meg valami, amely a forrásnyelvi kultúrában megvan. 

Ugyanakkor fontos kihangsúlyozni, hogy egyetlen forrásnyelvi szöveg célnyelvi fordítása 

                                                           
154 Vándor, i. m., 41-42, 44, 48-49. 
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sem tölti be ugyanazt a helyet a célnyelvi kultúrában.155 Ahmet Vefik Moliére fordításai és 

adaptáció elemzése során meg kell kísérelni választ találni arra a kérdésre, hogy az adott 

művek esetében a pasát a romantika utáni fordítás fogalma mennyire vezette, mikor 

törekedett fordításra, és mikor szándékozott adaptálni egy-egy komédiát. Mindezek 

hozzásegítenek nem csak Ahmet Vefik motivációinak, hanem a kor kulturális 

szükségleteinek és világnézetének megértéséhez. 

 

 

  

                                                           
155 Vándor, i. m., 35. 
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8. Ahmet Vefik Pasa fordításai 

 

Az alábbiakban a pasa három fordítása kerül elemzésre (A nők iskolája, Tartuffe, Don Juan, 

avagy a kőszobor lakomája), melynek során azt vizsgálom, hogy a művekben, melyeket a 

török színháztörténet fordításnak tekint, milyen mértékben figyelhető meg az oszmánosítás 

gyakorlata, illetve a karakterek kapnak-e oszmán jelleget. A forrásnyelvi-, és célnyelvi 

szöveg összehasonlítása segíti annak megértését, hogy a célnyelvi szövegek mennyire térnek 

el a forrásszövegektől. 

 

8.1 A nők iskolája 

 

Keletkezési körülmények 

 

Molière A nők iskolája című komédiája először 1662-ben került színpadra a Théâtre du 

Palais-Royal156-ban, ahova Molière és társulata 1661-ben költözött át157. A darabot számos 

kritika érte, ennek ellenére már korában nagy népszerűségnek örvendett, Molière életében 

közel kilencven alkalommal állították színpadra. A nők iskolájával az író a kor 

társadalmának kívánt görbe tükröt tartani. A műben elsősorban az egyházat és az idejét múlt 

normákat bírálta. Néhányan a feleségével szembeni féltékenységét olvasták ki a komédiából, 

ugyanis ugyanebben az évben vette el a nála jóval fiatalabb Armande Béjart-t. Mind a darab, 

mind pedig Molière házassága nagy port kavart Párizsban158, mégis A nők iskolája volt 

Molière drámaíró pályájának első nagy sikere. A siker ellenére számos irigye utánzással és 

plágiummal vádolta meg, a király azonban a védelmébe vette. 

 

Nincsenek adataink arra vonatkozóan, hogy Ahmet Vefik mikor fordította le a darabot, 

illetve, hogy mikor került először színre az Oszmán Birodalomban. A művet a pasa fordításai 

közé sorolják. Úgy vélem, ennek elsődleges oka a darab témája, amely mindenekelőtt az 

egyházat bírálta. Amennyiben Ahmet Vefik teljes egészében oszmánosította volna a művet, 

a keresztény egyház helyett az iszlám vallást kellett volna pellengérre állítania, ami 

                                                           
156 Eredeti nevén Théâtre des Beaujolais 
157 Staud Géza, A francia klasszicizmus „nagy százada”. In: A színház világtörténete. Budapest, 1986, 277. 
158 Molière pályafutása 1643-ban vette kezdetét, amikor csatlakozott a Bejárt család társulatához. Későbbi 

kedvesével, Madeleine Béjart-ral megalapította az Illustre Théâtre-t. 1663-ban Madeleine huszonnégy évvel 

fiatalabb húgát, Armande Bejárt-t feleségül vette, amiért az író ellenségei azzal vádolták, hogy Molière saját 

lányát vette nőül. 

Staud, i. m., 272-273. 
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elképzelhetetlen és elfogadhatatlan lett volna nem csak a korabeli Oszmán Birodalomban, 

de a muzulmán világban egyaránt. I. Szelim szultán (1512–1520) egyiptomi hadjáratától 

kezdődően a szultán lett a kalifa címnek a birtokosa. Ezáltal a szultán nem csak a birodalom 

feje, egyben az iszlám vallási és politikai közösségének legfőbb vezetőjévé vált. Mindezeket 

figyelembe véve, Ahmet Vefik a darabot csak szoros fordításként, az oszmánosítás 

gyakorlatát lehetőség szerint elkerülve tárhatta a közönség elé. 

 

Drámai szerkezet 

 

Személyek: 

 

Arnolphe (M. De La Souche) – Müszjü Arnolf Kütüklü 

Agnes – Anjesz – Arnolf nevelt lánya 

Horace – Orasz – Anjesz szerelme 

Alain – Alen – falusi, Arnolf inasa 

Georgette – Zsorzset – falusi, Arnolf szolgálója 

Chrysalde – Krizalt – Arnolf egyik barátja 

Enrique – Anrik – Krizalt sógora 

Oronte – Oront – Oras apja, Arnolf barátja 

Notaire – Kátip – írnok 

 

Arnolf, aki éveken keresztül tanúja volt a felszarvazott férjek keserű sorsának, mindenre 

képes, hogy elkerülje a megcsalatást. Örökbe fogad egy rossz sorsú kisgyermeket, és 

gondozásba adja azzal a céllal, hogy majd később feleségül vegye. Mindent úgy intéz, hogy 

a kislány a világtól elzárva teljes tudatlanságban nőjön fel. Tervei szerint amint a lány felnő, 

feleségül veszi, aki mindazért, amit tett érte, örökké hálás, és ezáltal hűséges, engedelmes 

felesége lesz majd. Azonban hiába zárja el a lányt, akire szolgálói vigyáznak, a tiszta lelkű 

Anjesz beleszeret egy fiatal jóképű férfiba, és mindezzel kezdetét veszik a bonyodalmak. A 

fiatal udvarló Orasz ugyanis éppen Arnolfnak dicsekszik el hódításával. Arnolf képtelen 

uralkodni féltékenységén, és egyre veszélyesebb terveket eszel ki, hogy megakadályozza a 

két fiatal egyesülését. Amikor már úgy tűnik, hogy szomorú véget ér a történet, felbukkan a 

lány apja, aki örömmel adja feleségül lányát Oraszhoz, jó barátja fiához. 
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Jellemek 

 

Arnolf tekinthető egyedüli főszereplőnek abban a tekintetben is, hogy ő szólal meg a 

legtöbbször a történet folyamán. Gazdag ember, nem derül ki, hogy miből él. Mindenkinél 

okosabbnak gondolja magát. Végletesen fél attól, hogy megcsalják, valamint az ezzel járó 

megaláztatástól. Számtalanszor hivatkozik becsületére, amelyet bármi áron megvédene. 

Képmutató, egyfolytában a becsületről, és a bűnökért járó túlvilági büntetésről beszél, de a 

történet előrehaladtával egyre veszélyesebb eszközökhöz folyamodik célja elérése 

érdekében. Világnézete szerint a nő alávaló, álnok teremtés (kivételt képeznek a tudatlan, 

ostoba asszonyok), a „pokol őrzői”, és egy jó feleség egyetlen dolga férje kívánságait 

teljesíteni. Saját kényelmén és jó hírének megőrzésén kívül semmi sem motiválja, nem megy 

keresztül jellemfejlődésen. A hagyományos török játékok egyik szereplőjével sem mutat 

hasonlóságokat. 

 

Krizalt a kritikus szerepét tölti be a műben, de inkább tekinthető semleges karakternek. 

Arnolf barátja, azonban mindenkinek azt mondja, amit hallani szeretne. Nem igazán érdekli 

különösebben semmi, de mindenről határozott véleménye van. A Karagöz játékok egyik 

főszereplője, Hadzsivat és Krizalt karaktere között számtalan hasonlóság felfedezhető. 

Mindkettő elfogadja az adott helyzetet, és általában azt mondja, amit a másik fél hallani 

szeretne. Tanácsokkal látja el a többieket. 

 

Anjesz eleinte egyszerű, házi munkával foglalatoskodó nőként tűnik fel a történetben, de 

hamar kiderül, hogy helyén van az esze. Titokban megtanul írni és olvasni, pontosan 

tisztában van helyzetével, és azzal is, hogy Arnolf mit tett vele. Ő akarja alakítani a sorsát, 

egészen odáig elmegy, hogy megszökik Orasszal. Amikor pedig Arnolf bezáratja, még 

öngyilkossággal is fenyegetőzik. 

 

Orasz meglehetősen egyszerű jellem, nem látja át a dolgokat. 

 

Alen és Zsorzset karagözi figurák. Kettejük párbeszéde nem ad hozzá semmit a történethez, 

csupán vicces közjátékok azok. Ebben a két karakterben ismerhető fel a legnagyobb 

hasonlóság a Karagöz játékok szereplőivel. Mindkettőnek megvan a magához való esze, így 

amikor Orasz lefizeti őket, beengedik a lányhoz. Amikor pedig Arnolftól kapnak fizetséget, 
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az ő kérését teljesítik. Mindkettőben felfedezhető mind Karagöz, mind Hadzsivat több 

jellemvonása. 

A szereplők külső megjelenéséről semmi nem derül ki. Öltözködésükre alig történik utalás. 

Összesen hat, az öltözködésre utaló szó található a komédiában: şapka, gömlek, takke, 

kurdele kuşağı, fistan, gecelik. A şapka, magyarul sapka, szláv eredtű szó. A törökök 1925-

ban fogadták el, mint hivatalos fejfedőt159, tehát jóval a darab megírása után. Ez arra enged 

következtetni, hogy Ahmet Vefik nem akarta oszmán-törökösíteni a szereplők megjelenését, 

igyekezett az eredeti dráma minél szorosabb fordítására. A gömlek160 szó olyan 

felsőruházatra utal, amelynek gallérja van, és általában hosszú vagy háromnegyedes ujjú, a 

magyar ing megfelelője. A takke161 finom anyagból készült, vagy horgolt, félgömb alakú 

fejfedőt jelent. A szó arab erdetű, az egyetlen keleti ruhaneműre vonatkozó utalás a 

szövegben. A  kurdelekuşağı162 az olasz cordella szóból származik, és a ribbon szalagot 

jelöli. A fistan163 görög eredetű szó, egyrészes női ruhát, míg a gecelik164 hálóköntöst jelent. 

 

Cselekményszerkezet 

 

Ahmet Vefik követi a kötött játékhagyományú Molière-színház stiláris megidézését. A pasa 

fordítása, akárcsak az eredeti darab, hagyományos, félreértés-sorozaton alapuló vígjátéki 

háromszög-történet egyetlen helyszínnel. A komédiában a pozitív befejezéshez szükség van 

külső erőre, egy külső lehetőségre, hatalomra, ami megfordítja az eseményeket. Molière és 

Ahmet Vefik is ezt a megoldást választja, a történet jellem-, és helyzetkomikumra épül. 

 

Nyelvezet 

 

A darab során monológok és dialógusok váltják egymást. 

Az egész drámáról elmondható, hogy a sorok többnyire tíz, míg a félsorok öt szótagosak. A 

monológok során, de nem következetesen, rímelnek a sorok, gyakori a középrím. A mű 

tulajdonképpen szabad vers formában íródott. 

                                                           
159Ağakay, i. m., 715. 
160 Ağakay, i. m., 312. 
161 Ağakay, i. m., 731. 
162 Ağakay, i. m., 485. 
163 Ağakay, i. m., 285. 
164 Ağakay, i. m., 296. 
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Arnolf és Krizalt rengeteg arab és perzsa kifejezést használ, beszédstílusukból kitűnik, hogy 

a művelt értelmiségi réteg képviselői. Míg Krizalt az egész mű során következetesen 

egységes nyelven szólal meg (igaz, csak Arnolffal halljuk beszélni), addig Arnolf 

beszédstílusa váltakozik. Nem csak aszerint, hogy éppen kivel folytat beszélgetést, a 

monológjai között is ingadozás figyelhető meg hangulatától függően. Általánosságban 

azonban irodalmi nyelven beszél, és amikor nagy meggyőződéseit adja elő, mondandója arab 

és perzsa szavakban bővelkedik 

A szolgálók beszélt nyelven szólalnak meg, kevés arab és perzsa szót használnak. Arnolf 

velük sokkal egyszerűbb nyelven beszél, mint Krizalttal, vagy belső monológijai során. A 

második felvonás második színében, amikor Arnolf leteremti Zsorzsetet és Alent, 

mindhárman beszélt nyelven beszélnek, a szöveg pedig tele van szólásokkal: 

 

kanı dondu – szó szerinti jelentése: megfagyott a vére, mint a magyar, megfagyott benne a 

vér; átvitt értelemben akkor használatos kifejezés, amikor egy nem várt helyzetben valaki 

annyira meglepődik, vagy megrémül, hogy nem tudja a helyzetet lereagálni 

 

yemeyin beni – szó szerinti jelentése: ne egyen meg; átvitt értelemben akkor használják, 

amikor valakit megszidnak, a magyar leharapja a fejét jelentésben 

 

yüreğim koptu – szó szerinti jelentése: leszakadt a szívem, a magyar majdnem szívrohamot 

kaptam (az ijedtségtől) értelemben használatos 

 

A következő színben ismét Alen és Zsorzset párbeszéde olvasható, tele számos beszélt 

nyelvi elemmel: 

 

Kayıgı getirir, halkı sürer, kovar! – a kaygı165 szó ótörök eredetű, jelentése bánat, fájdalom. 

Ebben a formában ez a szó egyszer fordul elő az egész szövegben, és Zsorzset szájából 

hangzik el. A többi szereplő a fájdalom, bánat szóra az alábbi formákat használja: tasa166 – 

perzsa eredetű szó; ıstırap167 – arab eredetű; elem168 – arab eredetű; gussa169 – perzsa 

                                                           
165 Ağakay, i. m., 445. 
166 Ağakay, i. m., 738. 
167 Çağbayır, i. m., 2059. 
168 Ağakay, i. m., 254. 
169 Çağbayır, i. m., 1785. 
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eredetű; kor170 – török eredetű; mihnet171 – arab eredetű; keder172 – arab eredetű; cefa173 – 

arab eredetű szó. 

Kazın ayağını anlatayım - kazın ayağı jelentése a lúd lába; általában Kazın ayağı öyle değil 

szókapcsolatban használatos, arra utal, hogy a helyzet nem az, aminek látszik; itt: 

“elmondom, hogy miről is van szó”. 

 

Anjesz beszédstílusa kevésbé választékos, mint Arnolfé, vagy Krizaltté, de kifinomultabb, 

mint a két szolgálóé. A későbbiek során kiderül, hogy Anjesz titokban megtanult írni és 

olvasni, beszédstílusa átmenetet képez a beszélt-, és az irodalmi nyelv között. Ahmet Vefik 

viszonlag egységes stílusban írta meg a komédiát, - leszámítva a két szolgálót - mégis 

megfigyelhető, hogy próbálta árnyalni a karakterek stílusát társadalmi, illetve Anjesz 

esetében, élethelyzetük és lehetőségeik szerint. 

 

Szólások és közmondások 

 

A szólások és közmondások tárgyalásakor külön tárgyalom azokat, amelyek Ahmet Vefik 

Közmondások című könyvében is megtalálhatók.174 Első helyen a szólásoknak a 

drámában175 fellelhető alakját, azt követően a Közmondások könyvben található, végül a 

Török nagyszótár meghatározását fogom megadni. Azon szólások esetében, amelyek nem 

szerepelnek a Közmondásokban, először a szövegben szereplő alakját, majd a szólás 

definícióját fogom közölni. 

 

1. 

Biri, ha para kazanır, karı, / Dal takanlara ha ulaştırır.176 

Az egyik, míg pénzt keres, felesége / Felszarvazza. 

 

L'un amasse du bien, dont sa femme fait part / À ceux qui prennent soin de le faire cornard.177 

                                                           
170 Çağbayır, i. m., 2745. 
171 Ağakay, i. m., 551. 
172 Ağakay, i. m., 449. 
173 Ağakay, i. m., 146. 
174 Ahmet Vefik Paşa, Atalar Sözü. İstanbul, 2005. 
175 Ahmet Vefik Paşa, Kadınlar mektebi. In: Ahmet Vefik Paşa Külliyatı. İstanbul 1933. 
176 Vefik Paşa, i. m., 10. 
177 Molière, L’École des Femmes. In: Molière - Œuvres complètes (édition Louandre) I. Paris 1910, 426. 
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Az egyik sokat keres, azt asszonyával megosztja /Addig az gondoskodik róla, hogy 

felszarvazza. 

 

A francia cornard178 szó harmadik jelentése felszarvazott (férj), melynek szótöve a corne, 

vagyis szarv szó. Ugyanez a kifejezés ugyanebben a formában a török nyelvben is 

megtalálható179. A török nyelvben a boynuz szó jelentése szarv, tehát ugyanazzal a 

kifejezéssel él a francia és a török nyelv is. Érdekesség, hogy a felszarvaz kifejezés különféle 

változatai csaknem minden európai nyelvben megvannak, a görögből pedig már az i.sz. II. 

századból kimutatható.180 A török fordításban a kifejezés a takmak igével szerepel, amelynek 

jelentése: valamit a megfelelő módon máshova (át)tenni, rakni, helyezni181. Felmerül a 

kérdés, hogy ha a török nyelvben ugyanígy megtalálható ez a kifejezés, tehát a boynuz - 

szarv szóval, Ahmet Vefik miért a dal szót használta. A dal szó elsődleges jelentése ág, 

ágazat, továbbá hát, tarkó és kar jelentéssel is bír. A Török Nyelvtudományi Társaság (Türk 

Dil Kurumu) nyelvjárásokat összegyűjtő szótára alapján a dal szó Törökország Kocaeli 

tartománya, azon belül Kandıra megye Gaipler elnevezésű településén, valamint Zonguldak 

tartomány Çaycuma megyéjének Aliköy és Burunkaya településein szarv értelemben is 

használatos.182 Ahmet Vefik a kifejezést az említett területek nyelvjárásában adta vissza. A 

pasa életrajzából tudjuk, hogy nem köthető ezekhez a területekhez, továbbá a Karagöz 

játékokban sem ismert olyan karakter, amely az említett nyelvjárást beszélné. Mivel a szó 

első írásos említésére vonatkozóan nem találtam semmilyen adatot, így nyitva marad a 

kérdés, hogy Ahmet Vefik miért egy bizonyos területen használt kifejezéssel élt. 

 

2. 

dil satmak183 

szó szerinti jelentése: nyelvet eladni; átvitt értelemben: fennhordja az orrát, sokat dicsekszik 

 

                                                           
178 Eckhardt Sándor, Francia-magyar szótár. I-II. Budapest, 1990, 449. 
179 boynuz dikmek, boynuz takmak (takınmak, taktırmak) szó szerint szarvat akasztani valakire 

Ağakay, i. m., 127. 
180 O. Nagy Gábor, Mi fán terem? Magyar szólásmondások eredete. Budapest, 1957, 316. 
181(-i) 1. Bir şeyi başka bir yere uygun bir biçimde tutturmak, iliştirmek, geçirmek 

Ağakay, i. m., 731. 
182 Boynuz: dal (III) 

Gaipler *Kandıra -Kocaeli 

Burunkaya, Aliköy *Çaycuma, -Zonguldak 

Ağakay, i. m., 127. 
183 Vefik Paşa, i. m., 11. 
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3. 

bıyık altından184 

szó szerinti jelentése: bajusz alól; átvitt értelemben: titokban 

 

4. 

Ben kazık yemem185 – Engem nem vernek át 

kazık yemek szó szerinti jelentése: cölöpöt enni; átvitt értelemben: átverve, becsapva lenni 

 

5. 

Babanızı ben görmiye can atarım186 – Nagyon szeretném látni édesapádat 

can atmak szó szerinti jelentése: lelket dobni; átvitt értelemben: valamit nagyon akarni 

 

6. 

Arkasına düşeyim187 – Majd én véget vetek ennek 

arkasına düşmek ige szó szerinti jelentése: valaki háta mögé esni; átvitt értelemben: 

keményen dolgozni azon, hogy valaminek véget vessen, vagy: valakit követni, anélkül, hogy 

egy pillanatra is szem elől tévesztené 

 

7. 

Ama öyle dudu kuşuna da / Gözler süzmeye meydan bırakır... adam değilim188 

De én nem olyan ember vagyok, aki hagyja, hogy egy ilyen papagáj szemet vessen rá... 

 

göz süzmek szó szerinti jelentése: szemet szűrni; átvitt értelemben: elragadtatottan nézni 

valakit vagy valamit 

meydan bırakmak ige szó szerinti jelentése: teret hagyni; átvitt értelemben: lehetőséget 

biztosítani 

 

  

                                                           
184 U.o. 
185 Vefik Paşa, i. m., 12. 
186 Vefik Paşa, i. m., 28. 
187 Vefik Paşa, i. m., 33. 
188 Vefik Paşa, i. m., 34. 
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8. 

Zekâlı karı mahir şeytandır, / Başa çıkılmaz189 - Az okos nő ügyes ördög, / Nem lehet 

irányítani 

(biriyle) başa çıkmak szó szerinti jelentése: valaki fejére mászni, menni; átvitt értelemben: 

egy ügyet, amely nehézségekkel jár, sikeresen véghez vinni 

 

9. 

sakala soğan doğramak190 

szó szerinti jelentése: szakállba hagymát aprítani; átvitt értelemben: jót nevet a markába, 

kigúnyol, megaláz valakit 

 

Szólások a Közmondások című gyűjtemény alapján 

 

Első helyen a szólások szótári alakja, utána zárójelben a gyűjteményben olvasható változat, 

ezt követően a szólás szó szerinti, majd a Török nagyszótár definíciója olvasható. 

 

10. 

ipi koparmak (ipi kopardı)191 el/leszakítja a fonalat – hozzá közel álló közösséggel vagy 

személlyel megszakítani a kapcsolatot 

 

11. 

tırnak takmak (tırnak takmak)192 körmöt vájni (valamibe) – indokot keresni arra, hogy 

valakinek ártson 

 

12. 

alnını karışlamak (alnını karışlarım ben onun)193 összekarmolni valaki homlokát – gúnyolva 

valakit párbajra hívni 

 

  

                                                           
189 Vefik Paşa, i. m., 63. 
190 Vefik Paşa, i. m., 79. 
191 Vefik Paşa, Atalar Sözü, 159. 
192 Vefik Paşa, i. m., 206. 
193 Vefik Paşa, i. m., 101. 
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13. 

gafil avlanmak (gafil avlandı)194 a meggondolatlant/elővigyázatlant levadászni – váratlanul 

elkapnak, tetten érnek valakit; elővigyázatlanságból nehéz helyzetbe kerülni 

 

A drámában a fenti kifejezés tagadó alakban szerepel, vagyis, az elővigyázatlant nem lehet 

tetten érni. Arnolf tudomást szerez róla, hogy távollétében Anjesznél egy férfi járt. Magát a 

lányt akarja erről kérdezni, de rájön, hogy ha a két szolgálót küldi Anjeszért, azok elszólják 

magukat, így nem tudja meg az igazat. Erre utal a fenti kifejezés. 

 

14. 

iskandil etmek (iskandil eder)195 az iskandil a vízmélység mérésére használt eszköz – átvitt 

értelemben keresni, kutatni, utána járni valaminek, mélyére ásni; argóban kíváncsiskodni 

 

15. 

sular kararmak (sular kararırken)196 a víz megfeketedik – besötétedik, esteledik 

 

16. 

birine ip takmak (İp takmadı hiç)197 kötelet helyezni/kötni valakire – azon fáradozni, hogy 

bosszúságot okozzon valakinek 

 

17. 

gem almamak (gem aldırılamıyor)198 zablát venni (tagadó alakban) – szót fogadni 

 

18. 

çengeli takmak (çengeli taktı)199 feltenni a kampót – azon fáradozni, hogy ártson valakinek, 

kárt okozzon 

 

  

                                                           
194 Vefik Paşa, i. m., 143. 
195 Vefik Paşa, i. m., 159. 
196 Vefik Paşa, i. m., 200. 
197 Vefik Paşa, i. m., 159. 
198 Vefik Paşa, i. m., 145. 
199 Vefik Paşa, i. m., 124. 
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19. 

abayı200 yakmak (Abayı yaktı Fatıma’cığın bezine; Abayı yaktı hacı baba)201 felgyújtani a 

gyapjút – halálosan szerelmesnek lenni 

 

20. 

bam tele202 basmak (Bamteline basar (sakalının))203 vastag húrba csapni – valakivel olyat 

tenni, vagy olyat mondani, amivel a legjobban fel lehet bosszantani 

 

Reáliák 

 

1. 

Et voyant arriver chez lui le damoiseau, – És amikor látja, hogy a piperkőc megérkezik 

otthonába, 

Prend fort honnêtement ses gants, et son manteau.204 – Becsületesen veszi kesztyűjét és 

köpenyét.205 

 

Evine, yosma pat gelse, yavaş – Ha otthonába csábító jön, lassan 

Şapkasını alıp çıkar gider.206 – Veszi a sapkáját és távozik. 

 

Ebben az esetben a fordító nem használhatta az eredeti szöveg kesztyű és köpeny szavait, 

ugyanis a 19. századi oszmán-török olvasó számára a francia kifejezés értelmezhetetlen lett 

volna. Ugyan a birodalomban az emberek nagy része hordott valamilyen fejfedőt, de a sapka 

fez207 szóval való helyettesítése nem oldotta volna meg a problémát, mivel maga a kifejezés 

többletjelentéssel bír a francia nyelvben, így Ahmet Vefiknek pontosítani kellett a kifejezést. 

A szövegrész egyúttal explicitáció, a fordító a távozik kifejezéssel magyarázza, hogy mire 

gondolt a forrásnyelvi szöveg szerzője. 

 

                                                           
200 Az aba gyapjúból készített szövet, valamint az ebből az anyagból varrt gallér nélküli felsőruházat. 
201 Vefik Paşa, i. m., 93. 
202 Bamteli: a szaz legményebb húrja. 
203 Vefik Paşa, i. m., 111. 
204 Molière, u. o. 
205 manteau – 1. köpeny, köpönyeg, (felső-)kabát; 2. palást.  

Eckhardt, i. m., 1177. 
206 Vefik Paşa, Kadınlar mektebi, 10. 
207 Általában piros, karimátlan fejfedő, melynek egyenes a teteje, az Oszmán Birodalomban elterjedt viselet 

volt. 
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2. 

Même ne sache pas ce que c'est qu'une rime; – Azt sem tudja, hogy mit jelent egy rím; 

Et s'il faut qu'avec elle on joue au corbillon, – És ha kell, hogy vele játsszam a corbillont,208 

Et qu'on vienne à lui dire, à son tour: «Qu'y met-on?» – Csak jöjjenek, és mondják, most te 

jössz: «Mi az, hogy ten-ni»? 

Je veux qu'elle réponde, «Une tarte à la crème»209 – Azt akarom, erre azt felelje, «krémes 

lepény»210 

 

Kafiye211 değil, imlayi bile – Nem hogy a rímet, de (helyesen) írni 

Bizim karıcık bilmemeli de, – Se tudjon a mi kis feleségünk, 

Sümbül ve gül’e redif212 aransa – Ha a jácintra és a rózsára213 rím kerestetne 

Cendere baklavası demeli...214 – Mondja, hogy baklava 

 

Ahmet Vefik Pasa a krémes lepényt egy török édességre cserélte. A fent említett édesség 

egy nagyon vékonyra nyújtott tésztájú baklava fajta.215 

 

3. 

La fâcheuse pilule!216 – Kellemetlen pirula! 

 

Nasıl yutmalı bu arzanotu?217– Hogy nyeljem le ezt a tablettát? 

 

A török anzarotu egy olyan alacsonynövésű fa megnevezésére szolgál, amely a meleg 

országokban honos. A fa gyantáját, melyet sebek gyógyítására használtak, ugyancsak ezzel 

                                                           
208 Corbillon: 2. ját: jouer au ~ „on” – végű szavakkal felelget. 

Eckhardt, i. m., 446. 
209 Molière, i. m., 428. 
210 Eckhardt, i. m., 1822. 
211 A kafiye olyan rím, ahol a sorok végén összecsendülő szavak között nincsen szemantikai kapcsolat. A 

rímelő szavak írása és kiejtése megegyezik, de teljesen más a jelentésük. 

İskender Pala – Mürsel Öztürk – İsmail Durmuş, Kafiye. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 24. 

İstanbul, 2001, 149-153. 
212 A redif esetében azért rímel a két szó a sorok végén, mert az adott szavak ugyanazt a ragot, nyelvtani 

toldalékot kapják, éppen azzal a szándékkal, hogy létrejöjjön a rím. 

Nurettin Albayrak, Redif. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 34. İstanbul, 2007, 523-524. 
213A jácint és a rózsa a díván költészet gyakori motívumai 
214 Vefik Paşa, Kadınlar mektebi, 12. 
215 Ağakay, i. m., 147. 
216 Molière, i. m., 440. 
217 Vefik Paşa, i. m., 31. 
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a szóval jelölik. Az argóban a rakı (ánizzsal ízesített alkoholtartalmú ital) és más alkoholos 

italok megnevezésére is használják.218 

 

4. 

Un certain Grec disait à l'empereur Auguste219 – Egy görög azt mondta Augusztusz 

császárnak 

 

Kayser Ogüst’e / Ders içinde, bir hakim demiş220 – Augusztusz császárhoz egy óra 

alkalmával így szólt egy tudós 

Míg az európai kultúra bölcsőjének a a görög civilizációt tekintik, az Oszmán Birodalom 

kulturálisan a Kelethez tartozott, így a célnyelvi szövegben egyszerűsítette Ahmet Vefik a 

fenti részletet. 

 

5. 

Si votre âme les suit et fuit d'être coquette, – Ha az Ön lelke ezt követi és tartózkodik a 

kacérkodástól 

Elle sera toujours comme un lis blanche et nette: – Mindig olyan marad, mint egy fehér és 

tiszta liliom: 

Mais s'il faut qu'à l'honneur elle fasse un faux bond, – De ha megszegi kötelességét 

Elle deviendra lors noire comme un charbon.221 – Olyan fekete lesz, mint a szén 

 

Canınız sözümden ayrılmazsa – Ha engedelmes (ha lelke nem tér el szavamtól) 

İşvebazlıktan kati kaçarsa – És a kacérkodástól tartózkodik 

Pak ve pakize yasemin gibi – Mint a patyolat tiszta jázmin 

Ak beyaz olur. Ama, namusa – Hófehér lesz. De ha a tisztesség 

Halel getirse, zelle kaydırsa – Ellen tenne, és hibázna 

Kömür gibi kap kara kesilir.222 – Koromfekete lesz, mint a szén. 

 

Míg Molière a tiszta nőt a fehér liliomhoz, addig Ahmet Vefik a fehér jázminhoz hasonlítja. 

Ennek oka, hogy a török klasszikus költészet egyik kedvelt motívuma volt a jázmin, melyet 

                                                           
218 Ağakay, i. m., 46. 
219 Molière, i. m., 445. 
220 Vefik Paşa, i. m., 40. 
221 Molière, i. m., 458. 
222 Vefik Paşa, Kadınlar mektebi, 61. 



69 
 

kifejezetten fehér színe miatt használtak szívesen a költők. A jázmin a díván költészetben 

finom tapintása, fehér és sárga színben játszó virága, kellemes illata és formája miatt gyakran 

használt motívum volt. A klasszikus török költészetben a szeretett személyt, annak haját, a 

halánték alatti hajfürtjeit, arcát, orcáját és bőrét jelképezte. Leggyakrabban használt testi 

megfelelői a haj, hajfürt, arc, és a mellkas. Tárgyi megfelelői a ruha, az arany és az ezüst, 

míg a személyeket tekintve a szeretett fél és a szép nő223. Mivel a török nyelvben is a szén a 

fekete szín párja, nem okozott problémát a francia nyelvből törökre való fordítása. 

Ellenben a liliom a nyugati kultúrában, és a keresztény művészi ábrázolásban egészen más 

jelentéssel bír. A liliom elsősorban a tisztaság, az ártatlanság, továbbá a fény jelképe. A 

görög mitológiában Héra, és a szűz Artemisz virága, más értelmezés szerint pedig az alvilág 

jelképe, ugyanis Perszephoné liliomot szedett, amikor Hadész föld alatti királyságába 

ragadta. A zsidó és keresztény szimbolikában az Istenben való bizalom és Júda törzsének a 

jelképe. Ezen kívül a világ bűnei között megőrzött tisztaság, a kiválasztottság jele. A 

keresztény ikonográfiában mindenekelőtt Szűz Máriát ábrázolják liliommal, fehérsége a 

Szűz tisztaságát jelképezi. Az ítélkező Krisztus ábrázolásánál is megfigyelhető: egyik 

oldalán karddal, a másikon liliommal jelenítik meg, melynek során a liliom a kegyelmet 

jelképezi. A keresztény ábrázolásokon a szűz szentek ismertetőjegye. Jelen tanulmány 

szempontjából fontos vonatkozás a francia királyok fleur-de-lis-emblémája, amelyet a 

keresztséget felvevő Chlodvig választott jelképül, és amely Szűz Mária tisztaságára és 

királynéi mivoltára utal. Jean d’Evreux Szűz Máriát és a gyermek Jézust ábrázoló 

ezüstszobrán Mária stilizált liliomban végződő jogar tart a kezében, a keresztségben nyert 

francia uralkodói hatalom jeleként.224 

 

6. 

Cependant par avance, Alain voilà pour boire,225 – Addig, Alain, tessék, egy italra, 

Et voilà pour t'avoir, Georgette, un cotillon.226 – És tessék neked, Georgette, egy nőre. 

(Ils tendent tous deux la main, et prennent l'argent227)228 – (Mindketten nyúlnak a pénzért) 

                                                           
223 Yavuz Bayram, Klasik Türk şiirinde duyguların dili: çiçekler. Turkish Studies - International Periodical 

For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 2/4 (2007) 210. 
224 Pál József – Újvári Edit, Szimbólumtár. Budapest, 2005. 

http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm 
225 Boire: ivás, ital  

Eckhardt, i. m., 222. 
226 Cotillon: 1. alsószoknya (főképp paraszti); 2. átv : aimer le ~ kedveli az asszonynépet; asszonyok bolondja 

Eckhardt, i. m., 457. 
227 Argent: 1. ezüst 2. ezüstpénz 3. pénz 

Eckhardt, i. m., 109. 
228 Molière, i. m., 473. 

http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm
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Peşin, Alen’cik, şu altınları – Előlegnek, drága Alenem, ezek az aranyak 

Al, şerbetparası edersin de; – Fogd, serbetre való; 

Sen de, Jorjet’im, bir güzel fistan! – És te is, Zsorzsetem, egy szép asszonyra! 

(Birer kuruş229 verir hemen alırlar)230 – (Egy-egy kurust ad nekik, azonnal elveszik) 

 

A francia komédiában Alen egy italra kap egy ezüstpénzt, míg a török szövegben egy, az 

oszmán-török kultúrára jellemző ital szerepel. A serbet az Oszmán Birodalomban széles 

körben elterjedt, kedvelt ital volt. Gyümölcslé és szirup keverékéből készült, és ünnepek 

alakalmával szolgálták fel.231 

 

7. 

Vendeuses de ruban, perruquières, coiffeuses, –  Szalagárusítók, fodrásznők 

Faiseuses de mouchoirs, gantières, revendeuses,232 – Zsebkendő készítőnők, kesztyűsök, 

előadónők 

 

İşçi, bohçacı233, yemenici / Karıları234 – Munkás asszonyok, ruhaárusnők, ételárusok 

 

A bohça egy bizonyos szövet, amelybe textiláruikat tették az utcai árusok, majd hátukra 

vetve könnyedén tudták hordani portékájukat. 

 

Vallási vonatkozású szövegrészletek 

 

A vallásra vonatkozó utalásokat, kifejezéseket, kihagyásokat külön fejezetbe gyűjtöttem, 

tekintettel a forrásnyelvi-, és célnyelvi kultúra eltérő vallási hovatartozására. A nők iskoláját 

Ahmet Vefik fordításai között tartja számon a török irodalomtörténet, ennek ellenére a 

fordító a forrásnyelvi szöveg keresztény kultúrára utaló kifejezéseit nem tartotta meg a 

célnyelvi szövegben. A leggyakrabban, de nem kizárólag, a kihagyás stratégiájával élt, azaz 

az Istenre, illetve a kereszténységre vonatkozó kifejezéseket és szavakat egyszerűen 

                                                           
229 A kurus az Oszmán Birodalomban használt pénznem volt.  

Şevket Pamuk, Kuruş. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 26. Ankara, 2002, 458–459. 
230 Vefik Paşa, i. m., 88. 
231 Ağakay, i. m., 720. 
232 Molière, i. m., 475. 
233 Bohçacı kadın: szövött árut kínáló asszony, aki batyuban hordja áruját, és úgy járja a környéket 

Ağakay, i. m., 122. 
234 Vefik Paşa, Kadınlar mektebi, 89. 
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kihagyta a szövegből. Ennek elsődleges oka, hogy Molière a darabban az egyházat éles 

kritikával illette. A 19. századi Oszmán Birodalomban, ahol a szultán egyben a vallási vezető 

szerepét is betöltötte, elképzelhetetlen lett volna egy ilyen jellegű mű megírása, illetve 

oszmánosítása. Ugyanakkor az olvasó számára befogadhatóvá kellett tenni a szöveget, ezért 

elkerülhetetlen volt a keresztény terminusok elhagyása. A továbbiakban kronologikus 

sorrendben veszem végig a vallási vonatkozású kihagyásokat és változtatásokat. 

 

1. 

Et le mari benêt, sans songer à quel jeu, – És az ostoba férj, nem is sejti, hogy mily játék, 

Sur les gains qu'elle fait, rend des grâces à Dieu.235 – Sikeréért hálát ad Istennek. 

 

Öküz kocası, / Ne oyunudur, kat’a düşünmez.236 – Ökör férje, / Mily játék, sosem gondolná. 

 

A fenti szövegrészletben Ahmet Vefik kihagyja az Isten szót. 

 

2. 

Épouser une sotte, est pour n'être point sot: – Elvenni egy ostobát, nem lehet ostobaság: 

Je crois, en bon chrétien, votre moitié fort sage; – Hiszem, hogy jó keresztény vagy, és 

többnyire bölcs; 

Mais une femme habile est un mauvais présage.237 – De egy okos nő rossz ómen. 

 

Kaz kız alıyorum,– Buta nőt veszek el, 

Kendim bir kaz olmayım diye. – Hogy én magam ne legyek buta. (ne verjenek át értelemben) 

Niyetiniz muhlisane gerçi. – Szándéka bármily tisztességes is. 

Kemaliniz var, lâkin, siz benden – Ön bölcs is, de tőlem 

Öğrendiniz ki – Tudja meg 

Akıllı kadın fal-i hayr olmaz.238 – Az okos nő nem jelent jó szerencsét. 

A török fordításban a jó keresztény kifejezést a jószándékú váltja fel. 

 

  

                                                           
235 Molière, i. m., 427. 
236 Vefik Paşa, i. m., 10. 
237 Molière, i. m., 428. 
238 Vefik Paşa, i. m., 12. 
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3. 

En un mot, qu'elle soit d'une ignorance extrême; – Egy szóval, legyen hát rendkívül tudatlan; 

Et c'est assez pour elle, à vous en bien parler, – És elégedjen meg azzal, hogy ön jó szónok, 

De savoir prier Dieu, m'aimer, coudre, et filer.239,240 – Tudja, hogyan kell Istenhez 

imádkozni, szeretni, varrni, és szőni. 

 

Esvaplarımı yama uydurup – Ruháimat foltozza 

İplik eğirsin. Beni de sevsin. – És sodorjon fonalat. Engem is szeressen. 

İşte elverir.241 – Ennyi elég is. 

 

4. 

À ce bel argument, à ce discours profond, – E szép vitára, e mély beszédre, 

Ce que Pantagruel à Panurge242 répond. – Pantagruel és Panurge válaszol. 

Pressez-moi de me joindre à femme autre que sotte; - Sürgetsz, hogy oly nővel legyek, ki 

nem buta; 

Prêchez, patrocinez jusqu'à la Pentecôte243 – Prédikáljatok, beszéljetek csak Pünkösdig 

 

A fenti szövegrészlet teljes egészében kimaradt a célnyelvi szövegből. 

 

5. 

Arnolf elmondásából kiderül, hogy a lányt a külvilágtól elzárva neveltette fel. Molière 

drámájában egy kis kolostorban (dans un petit couvent244), míg Ahmet Vefik Pasa 

fordításában egy elhagyatott helyen245 (bir tenha246 yerde). 

Néhány sorral lejjebb Arnolf Istennek ad hálát, hogy várakozásait siker követte, míg Ahmet 

Vefik egy általánosabb kifejezést használ. 

 

                                                           
239 Filer: 1. fon; 2. sző 

Eckhardt, i. m., 832. 
240 Molière, i. m., 428. 
241 Vefik Paşa, i. m., 12. 
242 Panurge és Pantagruel a Gargantua és Pantagruel című 16. században François Rabelais által írt regény két 

szereplője. 
243 Molière, i. m., 429. 
244 Couven: fn egyh 1. kolostor, zárda 

Eckhardt, i. .m., 477. 
245 Vefik Paşa, i. m., 15. 
246 tenha, vagy más szóval ıssız szó jelentése elhagyatott, lakatlan 
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Dieu merci, le succès a suivi mon attente247 – Istennek hála, siker követte válrakozásaimat 

 

Eh, muradım, hamdolsun, tamamen – A vágyam, Istennek hála, teljes 

Hasıl oldu, maksuda erdim.248 – Sikerrel járt, elértem a célom. 

 

A hamdolsun249 kifejezés “Istennek hála” értelemben használatos. A szó az arab hamd حمد 

dicsérés, dicsőítés szóból ered. Tehát a pasa kerülte az Isten és Allah szavak használatát, 

melyek ebben a szókapcsolatban egyébként széles körben elterjedtek az írott és beszélt 

nyelvben egyaránt.250 

 

6. 

Oui, Monsieur, Dieu merci.251 – Igen, Uram, hála Istennek. 

 

Evet, şükrolsun.252 – Igen, szerencse. (Az Istenre, illetve Isten szóra való utalás kimarad) 

 

7. 

Mon Dieu, qu'il est terrible!253 – Istenem, milyen szörnyű! 

Aman, Allahım, ne kadar korkunçtur254 – Istenem, milyen ijesztő 

 

A második felvonásban találkozunk először az Allah szóval, annak ellenére, hogy a szöveg 

első felében Ahmet Vefik következetesen elhagyta az Istenre vonatkozó szavak használatát. 

 

8. 

Mon Dieu, ne gagez pas, vous perdriez vraiment.255 – Istenem, ne kockáztasson, mert veszít. 

Demeyeydiniz.256 – Bár ne mondta volna. 

 

                                                           
247 Molière, i. m., 430. 
248 Vefik Paşa, u. o.  
249 Istennek hála értelemben használt elégedettséget kifejező szó 

Ağkay, i. m., 337. 
250 Tanrı'ya şükürler olsun, Allah’a şükürler olsun stb. Tanrı az Isten ótörök szava, az arab eredetű Allah szót 

a törökök az iszlám felvétele után kezdték Istenre használni 
251 Molière, i. m., 436. 
252 Vefik Paşa, i. m., 24. 
253 Molière, i. m., 444. 
254 Vefik Paşa, i. m., 37. 
255 Molière, i. m., 447. 
256 Vefik Paşa, i. m., 43. 



74 
 

9. 

Hé, mon Dieu!257 – Istenem 

Yarabbi258 – Istenem (arab eredetű szó) 

 

10. 

Grâce aux bontés du Ciel259 – Hála a jóságos Égnek 

Hamdolsun260 – A hamdolsun hála kifejezésére használt szó 

 

11. 

Et vous irez un jour, vrai partage du diable, – És egy nap ön eltávozik és az ördögé lesz, 

Bouillir dans les enfers à toute éternité261 – És a pokolban fog égni az örökkévalóságig 

 

Görürsünüz, bir gün olur ki – Meglátja, eljön a nap, amikor 

Ahirette ilelebet yanar – A túlvilágon égni fog az örökkévalóságig 

Da zebani nasibi olursunuz262 – És a pokol őre lesz. 

 

A zebani szó az iszlám vallásban azoknak az angyaloknak az elnevezése, akik az embert a 

pokolba viszik, és ott lelke felett uralkodnak.263 

 

12. 

Annak ellenére, hogy a célnyelvi szöveg első felében szinte semmilyen vallási vonatkozású 

szóval és kifejezéssel nem találkozunk, a darab vége felé egyre több olvasható a szövegben. 

Míg eleinte Ahmet Vefik a kolostort elhagyatott helyként írta le, addig a szöveg második 

felében, amikor Arnolf azzal fenyegeti Anjeszt, hogy kolostorba záratja, a török fordításban 

is a kolostor (manastır) szó szerepel. 

 

Manastıra kapatırım, / Hepsinin acısını alırım 

Kolostorba záratom, / Mindent megbosszulok 

 

                                                           
257 Molière, i. m., 448. 
258 Vefik Paşa, i. m., 46. 
259 Molière, i. m., 452. 
260 Vafik Paşa, i. m., 51. 
261 Molière, i. m., 458. 
262 Vafik Paşa, i. m., 61. 
263 Yusuf Şevki Yavuz, Zebâni. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 44. İstanbul, 2013, 164.  
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13. 

Et rendre grâce au Ciel264 – És hála a mennyeknek 

Mevlâya şükür!265 – Istennek hála! 

 

A Mevla arab eredetű szó a török nyelvben, jelentése Isten. 

 

Kihagyások 

 

1. 

Je sais un paysan, qu'on appelait Gros-Pierre, – Ismerek egy parasztot, akit Nagy-Péternek 

hívtak, 

Y fit tout à l'entour faire un fossé bourbeux266 – Ott ásatott körben egy sáros árkot 

 

Geçende biri, kendi tarlası – Nem olyan régen valaki, a saját földje 

Etrafına hendek kazdırmıştı267 – Köré árkot ásatott 

 

2. 

A második színben Arnolf egy értekezést ad Anjesznek, és kéri, hogy figyelmesen olvassa 

végig. Ahmet Vefik művében is kap a lány egy kis könyvet, de arról további részletek nem 

derülnek ki. Ellenben Molière drámájában a könyv címe is adott, Anjesz több részt fel is 

olvas belőle. Az eredeti drámában az említett könyv címe Les maximes du mariage ou les 

devoirs de la femme mariee, avec son exercise journalier, vagyis A házasság alapelvei, 

avagy a házas nők kötelességei, és mindennapi feladatai. Anjesz a könyv első tizenegy elvét 

olvassa fel arra vonatkozóan, hogy hogyan tud egy feleség férje kedvében járni. Az említett 

szövegrészlet teljes egészében kimaradt a török fordításból. Nem sikerült a forrásnyelvi 

szövegben leírt francia mű nyomára lelni, amely arra enged következtetni, hogy vagy 

elveszett, vagy Molière találta ki, és nem egy létező műről van szó. 

 

  

                                                           
264 Molière, i. m., 498. 
265 Vefik Paşa, i. m., 126. 
266 Molière, i. m., 432. 
267 Vefik Paşa, i. m., 17. 
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Tükörfordítások 

 

A nők iskoláját Ahmet Vefik fordításának tekintik, alapvetően azonban az oszmánosítás 

gyakorlata figyelhető meg a célnyelvi szövegben, fordításelméleti szempontból 

naturalizáció jellemzi. Ennek ellenére a mű a forrásnyelvi szöveg szoros fordítása, számos 

tükörfordítás olvasható benne. 

 

1. 

Ainsi quand à mon front, par un sort qui tout mène, – Így midőn homlokomon, egy varázslat 

miatt, mely mindenért felel, 

Il serait arrivé quelque disgrâce humaine268 – Valami szégyenletes embertelenség történt 

 

Bahtın dayanılmaz hükmiyle – A sors elviselhetetlen hatalmával 

Alnıma bir kaza gelecek ise269– Homlokomat balszerencse éri 

 

2. 

Je souffle notre feu270 – Feszültséget szít 

Ateş üflerim271 – Tüzet okádok 

 

3. 

Ah! vous me faites peur, et tout mon sang se fige.272– Jaj, megijeszt, és minden vér megfagy 

bennem. 

 

Aman, efendim, korkuttunuz... Hay / Kanım dondu...273 – Jaj, uram, megijesztett, megfagyott 

bennem a vér... 

 

4. 

Mais comme c'est le sort qui nous donne une femme, – De a sors az, ki feleséget ad nekünk, 

Je dis que l'on doit faire ainsi qu'au jeu de dés274 –Azt mondom, kockajáték ez 

                                                           
268 Molière, i. m., 427. 
269 Vefik Paşa, i. m., 11.  
270 Molière, i. m., 433. 
271 Vefik Paşa, i. m., 20. 
272 Molière, i. m., 442. 
273 Vefik Paşa, i. m., 35. 
274 Molière, i. m., 479. 
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Lakin karıya düşmek baht işi,– Azonban feleséget találni a sors dolga, 

Zar oyunudur.275– Kockajáték. 

 

5. 

Petit serpent que j'ai réchauffé dans mon sein276 – Kicsi kígyó, akit keblemen melengettem 

 

Soğukta donmuş a hain yılan, - Dermedt áruló kígyó, 

Seni sinemde ısıtmıştım ben277. – A keblemen melengettelek. 

 

Összegzés 

 

Ahmet Vefik törekedett a szöveg szoros fordításra, azonban a birodalom kulturális keretei 

között elkerülhetetlen volt bizonyos elemek kihagyása (vallásra vonatkozó kifejezések), 

illetve némelyek pontosítása. A darabot Ahmet Vefik fordításának tekintik, mégis 

bővelkedik szólásokban és közmondásokban, és a beszélt nyelv is megjelenik a szövegben. 

Emellett a tárgyi környezet is oszmánosítva lett, és a vallásra utaló kifejezések elhagyása 

arra utal, hogy az olvasót közel akarta vinni a történethez. Molière komédiájában az egyházat 

is bírálata, azonban a mű több kérdést tárgyal. Ahmet Vefik a valláskritikai szálat elhagyva 

megmaradhatott az eredeti történetnél, és a nők társadalmi helyzetére, valamint a főszereplő 

eltorzult jellemvonására helyezte a hangsúlyt. 

  

                                                           
275 Vefik Paşa, i. m., 96-97. 
276 Molière, i. m., 487. 
277 Vefik Paşa, i. m., 111. 
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8.2 Don Juan 

 

Keletkezési körülmények 

 

Don Juan, avagy a kőszobor lakomája című drámát Molière 1665-ben írta, és még az év 

február 15-én színre került. Don Juan története vándortéma a világirodalomban, számos 

feldolgozása született. Középpontjában egy 14. századi spanyol monda hőse áll. Don Juan 

lelkiismeretlen csábító, a földi örömök hajszolója, aki mindenkin gátlástalanul 

keresztültapos, csak hogy kielégítse féktelen vágyait. Don Juan Tenorio története egy 

középkori spanyol krónikában maradt fent. Eszerint Don Juan sevillai nemes volt, aki 

megszöktetett egy lányt egy zárdából, majd miután megkapta, amit akart, elhagyta őt. A lány 

apja meggyalázott lánya védelmére kelt, akivel Don Juan párbaj során végzett. Don Juan 

ellátogatott a megölt apa sírjához, ahol annak szobrát meghívta vacsorára. A szobor meg is 

jelent, és bűnbánatra szólította fel őt. Don Juan nem bánt meg semmit, kézen fogta a szobrot, 

amely végül a pokol mélyére rántotta. A történet első irodalmi feldolgozása Tirso de 

Molina278 nevéhez köthető. A drámát 1659-ben egy spanyol színtársulat mutatta be 

Párizsban, melynek nyomán Molière megírta darabját.279 

 

Nem ismeretes, hogy Ahmet Vefik melyik évben fordította le a darabot oszmán-török 

nyelvre. A művet Ahmet Vefik Molière fordításai között tartja számon a török színház-, és 

irodalomtörténet, ugyanis a szereplők nevét megtartotta a szerző, azokat fonetikusan írta át. 

A dráma több erkölcsi kérdést tárgyal, így a vallásosság, hit, erkölcsös élet, házasságtörés 

hangsúlyos szerepet kapnak a történetben. Ezek a 19. századi Oszmán Birodalomban külön-

külön is kényes témának számítottak, és a tanzimát korának írói csak bizonyos feltételek 

mellett foglalkozhattak velük. Így Ahmet Vefik a forrásnyelvi szöveg szereplőinek nevét 

megtartva igyekezett eltávolítani a történetet az oszmán-török kultúrától. 

 

  

                                                           
278 16-17. századi spanyol szerzetes, drámaíró, költő. 
279 Ahmet Vefik Paşa, Don Civani. In: Ahmet Vefik Paşa Külliyatı. İstanbul, 1933, 5-6. 
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Drámai szerkezet 

 

Személyek: 

 

Dom Juan – Don Dzsivanni 

Sganarelle – Szganarel – Don Dzsivanni szolgálója 

Elvire – Dona Elvire – Don Dzsivanni felesége, akit egy zárdából szöktetett meg 

Gusman – Güzmán – Dona Elvire képviselője 

Dom Carlos – Don Karlo – Dona Elvire fivére 

Dom Alfonse – Don Alfonszo – Dona Elvire fivére 

Dom Louis – Don Lui – Don Dzsivanni apja 

Francisque – Fransziszk – koldus 

Charlotte – Katerina – falusi asszony 

Mathurine – Marigo – falusi asszony 

Pierrot – Petro – falusi férfi, Katerina kedvese 

La Statue – Szanem – a kőszobor 

La Violette – La Violet – Don Dzsivanni szolgálója 

Ragotin – Ragoten – Don Dzsivanni szolgálója 

Monsieur Dimanche – Müszjü Dimans – uzsorás 

 

Don Dzsivanni megszökteti Dona Elvirát egy kolostorból, majd elhagyja őt, ezért annak 

fivérei a férfi után erednek, hogy bosszút álljanak a családjukat ért szégyenért. Don 

Dzsivanni időközben egy másik, jegyben járó nőt kezd szerelmével ostromolni. Csónakba 

ül, és a nő után ered, csónakja azonban felborul. A vízből egy falusi kimenti, akinek kedvesét 

elcsábítja. Ezután megmenti Dona Elvira egyik fivérét, akit haramiák támadnak meg az 

erdőben. Megtudja, hogy a férfi kit keres, azonban nem fedi fel személyazonosságát. 

Megjelenik Dona Elvire másik fivére is, bosszút akar állni, azonban a megmentett fivér 

megakadályozza ebben. Don Dzsivanni és szolgálója, Szganarel tovább áll, és út közben 

megpillantanak egy szobrot, amelyről kiderül, hogy Dona Elvire apjának síremléke. Azé a 

férfié, akit Don Dzsivanni ölt meg, amikor az lánya meggyalázásáért bosszút akart állni. Don 

Dzsivanni cinikusan vacsorára hívja a szobrot, amely meg is jelenik, majd kézen ragadja őt, 

és a pokol mélyére rántja. 
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Molière a darabot prózai formában írta meg. Ahmet Vefik követi az eredeti szöveg formai 

stílusát, műve az eredeti szöveg szoros fordítása. 

 

Jellemek 

 

Don Dzsivanni nem típusfigura, Molière többi művében nem találkozunk vele. Az 

erkölcstelenség megtestesítője, aki semmiben sem hisz, és akinek cinizmusa mélyén 

istentagadás fedezhető fel. Éppen ezért a Don Dzsivanni történetek másik fő motívuma a 

halál. Nemcsak az elkerülhetetlen büntetés, hanem az élet ellentétpárjának szimbóluma a 

műben. Don Dzsivanni erkölcstelen karaktere, istentagadása, házasságszédelgő és 

házasságtörő magatartása miatt nem lehetett muszlim, így a szereplők tekintetében Ahmet 

Vefik nem törekedett a darab oszmánosítására.  

A főszereplő neve olaszos formában lett átvéve. Ennek magyarázata, hogy az opera a 

kezdetektől fogva népszerű műfaj volt Isztambulban. A sajtó eleinte kizárólag az 

operaelőadások összefoglalását hozta le, a színházi előadásokét csak később kezdte 

népszerűsíteni.  Az Olasz Színház (İtalyan Tiyatrosu), és Olasz Opera (İtalyan Operası) 

néven is emlegetett Naum Színháznak köszönhetően az oszmán-török közönség már az 

1840-es évektől láthatott operaelőadásokat Isztambulban. Számos művet színre vittek, 

Mozart Don Giovannija sem volt ismeretlen az operaművészetben jártas ember számára.280 

Ahmet Vefik névválasztása arra enged következtetni, hogy a pasa ismerte a Don Giovannit, 

és ezért vette át olaszos formában a főszereplő nevét.  

 

Szganarel Don Dzsivanni szolgálója, és egyben vitapartnere, aki folyamatosan kritizálja 

gazdáját annak erkölcstelen magatartása miatt. Hisz Istenben, hisz az erkölcsökben, mégsem 

tekinthető Don Dzsivanni ellentétpárjának. Annak ellenére, hogy tudja, hogyan kellene 

cselekednie, mégsem tesz semmit. Gyáva, esendő, aki kiszolgálja Don Dzsivannit, ha pedig 

harcra kerül a sor, elbújik. 

 

Tulajdonképpen az olvasó egyik szereplővel sem tud azonosulni, egyiknek sem drukkol 

igazán. Semelyik szereplő jelleméről nem derül ki semmi, egyikük sem megy keresztül 

jellemfejlődésen, és egyikük sem feleltethető meg a hagyományos török játékok egyik 

karakterével sem. 

                                                           
280 And, Tanzimat ve İstibdat Döneminde Türk Tiyatrosu, 68. 



81 
 

A szereplők külső megjelenésére a francia forrásszövegben rengeteg utalás van, a török 

fordításban ezek a leírások leegyszerűsítve olvashatók, Ahmet Vefik az implicitáció 

technikájával élt. A dráma egészére elmondható, hogy a forrásnyelvi szöveg szoros 

fordítása, Ahmet Vefik a reáliák fordítása során is törekedett a francia kultúrára utaló 

szavakat megtartani. 

A második felvonásban számos, a szereplők megjelenésére vonatkozó kifejezés olvasható, 

melyek a török szövegbe tükörfordításként kerültek, Ahmet Vefik nem próbálta 

oszmánosítani a szavakat. Így az une perruque blonde, vagyis „szőke paróka” kifejezés a 

török szövegben tükörfordításban olvasható, sarı perukalar alakban, azzal a különbséggel, 

hogy törökül többes számú alakban szerepel. A peruka281 a török nyelvbe az olasz eredetű 

parrucca szó közvetítésével került. Az un habit bien doré282, „egy szép arany öltözet”, 

elbiseniz sırma, „az önök ruhája aranyozott”, míg az des rubans couleur de feu283, „tűz színű 

szalagok”, azonos jelentéssel, şerit ve kurdeleleriniz al ateş renk fordítással szerepel a 

célnyelvi szövegben. 

Pietro és Katerina nyelvezete a beszélt nyelvet tükrözi. Az általuk a ruházatra használt 

paltar284 szó azeri eredetű. A második felvonás első színében hosszú leírás olvasható a 

vízből kimentett Don Dzsivanni öltözetéről. Ez a török szövegben jelentősen le lett rövidítve. 

 

A francia forrásszöveg öltözetre vonatkozó szavai a teljesség igénye nélkül: un gros 

bonnet285 – egy nagy sapka; des chemises – ingek; chausse286 – válldísz, rövidnadrág, 

harisnya; de petites brassières287 – kis hálóköntös; d'haut-de-chausse – magas derekú 

nadrág; pourpoint288 – zeke; et en glieu de rabats un grand mouchoir de cou à reziau – nagy 

csipkegallér (nyakig érő); rabat289 – francia bírák, papok gallérja; mouchoir290 – zsebkendő; 

houppes de linge qui leu pendont sur l'estomaque291 – vászon bojtok, melyek a hason lógnak. 

 

                                                           
281 Ağakay, i. m., 629. 
282 Molière, Don Juan ou le Festin de pierre. In: Molière - Œuvres complètes (édition Louandre) II. Paris 

1910, 67. 
283 Molière, u.o. 
284 Qideon Sonq, Azerbaijani-English Dictionary. Baku, 2010, 455. 
285 Eckhardt, i. m.,  229. 
286 Eckhardt, i. m.,  335. 
287 Eckhardt, i. m.,  251. 
288 Eckhardt, i. m.,  1503. 
289 Eckhardt, i. m.,  1575. 
290 Eckhardt, i. m.,  1258. 
291 Molière, i. m., 75. 
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Ezzel a szemben a török szövegben mindössze egyetlen bekezdésre lett lerövidítve a 

forrásnyelvi szövegrészlet, az alábbi, ruházatra vonatkozó szavakkal: paltar – ruha; tasma292 

– nyakörv, melyet állatok nyakába tesznek, itt a gallérra utal; şalvar293, perzsa eredetű szó – 

buggyos nadrág; yelek294 – mellény; yorgancı torbası295 – paplan zsák. A yorgancı a török 

nyelvben az ágynemű készítésével és eladásával foglalkozó embert jelenti. A torba jelentése 

zsák. Ebben az összetett szóban a fordító a francia szövegnek megfelelően Don Dzsivanni 

elnagyolt öltözetére próbált utalni. 

További utalás a szereplők megjelenésére mindkét szövegben az „öltözet” jelentésű szavak, 

akárcsak a többi műben. Ezt a francia komédia a habit296, míg az oszmán-török az arab 

eredetű esvap297 szóval írja le. 

 

Cselekményszerkezet 

 

A darab, eltérően A nők iskolája, és a Tartuffe cselekményszerkezetétől, több helyszínen 

játszódik. Félreértés-sorozat helyett jellemkomikum adja a dráma vázát, melynek lényege az 

általános világképtől, a megszokottól való eltérés. Ahogy a többi komédiában, a Don Juan, 

avagy a kőszobor lakomájában is szükség van a külső erőre, ami megfordítja az 

eseményeket. Don Dzsivanni nem hisz semmiben, számára semmi sem szent: sem Isten, sem 

ember, sem élet, sem halál, sem pedig az adott szó. Cinikus ember, aki számára nincsenek 

értékek, nem hisz az erkölcsi elvekben, Istentagadó. Mindezért azonban megbűnhődik, és a 

pokolra jut, amely a történet erkölcsi tanulsága. 

 

Nyelvezet 

 

A darab prózai formában íródott. A szereplők beszédstílusa viszonylag egységes, a darab 

tele van arab és perzsa szavakkal. Pietro és Katerina, a két falusi nyelvezete tájszólást tükröz, 

a ruhára használt paltar szó azeri, míg a işmar etmek, „jelezni” jelentésű szó örmény eredetű 

a török nyelvben. Don Dzsivanni velük beszélt nyelven beszél. 

                                                           
292 Ağakay, i. m., 739. 
293 Ağakay, i. m., 714. 
294 Ağakay, i. m., 824. 
295 Ağakay, i. m., 837, 767. 
296 Habit: fn. 1. ruha, ruházat, öltözet, öltözék. 

Eckhardt, i. m.,  961 
297 Esvap: fn. öltözet, ruha. 

Çağbayır,i. m., 1493. 
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Ahmet Vefik szövegében mindössze néhány szólás található, közmondás egy sem. 

 

Szólások és közmondások 

 

1. 

elinin körü298 

szó szerinti jelentése: a kezének vakja; átvitt értelemben: fárasztó, hosszadalmas ügyben 

használt rendreutasító kifejezés 

 

2. 

kazın ayağı299 

szó szerinti jelentése: a lúd lába; általában Kazın ayağı öyle değil szókapcsolatban 

használatos, amely azt jelenti, hogy a helyzet nem az, aminek látszik 

 

A fent felsorolt szólások egyike sem található meg Ahmet Vefik Közmondások című 

művében. 

 

Reáliák 

 

1. 

Az első felvonás első színében mind a francia300, mind az oszmán-török szövegben301 

hosszabb leírás olvasható a dohányzásról, és annak jótékony hatásairól, amely elsősorban a 

lelket és a szellemet nemesíti. A dohányzás Molière darabjának írásakor nem csak 

Európában, de fokozatosan az egész Oszmán Birodalomban elterjedt, így nem volt indokolt 

kihagyni, vagy helyettesíteni a célnyelvi szövegben. A dohány a 16. század végén 17. század 

elején került az Oszmán Birodalomba. Eleinte tabaka/tabaga néven volt ismeretes, később 

hivatalosan duhánnak, míg a nép körében tütünnek nevezték. Eleinte elsősorban Isztambulba 

szállítottak dohányt, amely rövid időn belül politikai és vallási viták fő témája lett. A 

vallástudósok arról értekeztek, hogy tiltottnak minősül-e, avagy sem. Az első dohányzást 

tiltó rendeletet 1609-ben adták ki a dohány egészségkárosító hatásaira hivatkozva. 

                                                           
298 Vefik Paşa, i. m., 23. 
299 U.o. 
300 Molière, i. m., 61. 
301 Vefik Paşa, i. m., 8-9. 
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Kiemelték azt is, hogy a dohányosok túl sok időt töltenek kávéházakban, elhanyagolva 

kötelezettségeiket. A rendelet nem csak a dohány fogyasztását, de árusítását is tiltotta, 

mindkét tevékenység, amennyiben kiderült, komoly következményekkel járt. A 17. század 

folyamán egyre szigorúbb szabályozások és tiltások érték a dohány értékesítését és 

fogyasztását, míg végül 1688-ban adót vetettek ki a termékre. Ez egyben azt is jelentette, 

hogy engedélyezték használatát. A tiltások ellenére a 17. században számos városban és 

faluban termesztettek dohányt, aminek következtében rohamosan megnőtt a 

dohánykereskedők száma. A birodalomban termelt dohány nagy részét helyben használták 

fel, de Európába is szállítottak, a 18. században élénk dohánykereskedelem volt Európa és 

az Oszmán Birodalom között.302 

 

2. 

Ugyanebben a színben Szganarel monológja olvasható Don Dzsivánniról, melyben 

istentelen eretneknek nevezi gazdáját, aki nem tisztelt sem embert, sem istent, de még az 

ördögöt sem. Olyan emberként írja le, akinek nem szent a házasság, és bármit megígér, csak 

hogy megkapjon egy nőt. A forrás-, és célnyelvi szövegrészlet megegyezik, néhány 

kulturális különbségtől eltekintve. Míg a francia szövegben Szganarel Don Dzsivánnit 

„ördög, török, eretneknek” nevezi303, addig Ahmet Vefik, „hitetlen franciának”304. A 

francia-török kapcsoaltok általánosságban jók voltak a történelem során, leszámítva néhány 

kisebb nézeteltérést. 1519-ben a trónra lépő I. Ferenc király kijelentette, hogy három éven 

belül kiűzik az oszmánokat Isztambulból, és Európából is, azonban miután V. Károly 

fogságába esett, a szultántól kért segítséget. A francia király mindvégig baráti viszonyt ápolt 

az Oszmán Birodalommal, elsősorban annak érdekében, hogy segítségükkel gyengítse a 

Habsburgokat. A 16. században általánosságban baráti volt a viszony a két halatom között. 

Ez a jó viszony a 17–18. században tovább folytatódott, III. Ahmed szultán nagyvezíre, 

Nevsehirli Damat Ibrahim pasa hivatali ideje alatt (1666–1730) a franciákat mint az „ősi 

barátot” emlegették.305 Bár a két ország közötti (elsősorban politikai) kapcsolatok jól 

alakultak, már a 16. században elterjedt Európában a „kereszténység védőbástyája” cím, 

amelyet azokra az országokra használtak, amelyek Európát védelmezték az őket támadó nem 

                                                           
302 Fehmi Yılmaz, Tütün. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 42. İstanbul, 2012, 5-9. 
303 un enragé, un chien, un diable, un Turc, un hérétique 

Molière, i. m., 63. 
304 Vefik Paşa, i. m., 10-11. 
305 İsmail Soysal, Fransa – Türk-Fransız İlişkileri. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 13. İstanbul, 

1996, 190-193. 
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keresztény, különösképpen az Oszmán Birodalommal szemben. Ahmet Vefik beszélte a 

francia nyelvet, és ahogy életrajzi adataiból ismert, élt és tanult is Franciaországban. A pasa 

fordítása, vagyis, hogy a törökök helyére a franciákat tette, „nemzeti” érzületével 

magyarázható, egyfajta válaszként Molière írására. 

 

3. 

Don Dzsivánni a szerelemhez, szépséghez való viszonyulását természettől valónak tartja. 

Olyan férfiként határozza meg magát, aki mindenben meglátja a szépet. Magát a hódítókhoz 

hasonlítja, akik úgy hajszolják az újabb győzelmet, akárcsak ő a nőket. Mindkét szöveg írója 

Nagy Sándort hozza fel példának.306307 Nagy Sándor alakja nem csak a keresztény európai 

kultúrában, de a Közel-Keleten is ismert volt. A Kr.e. 4. században egészen Perzsiáig 

nyomult, és meghódította a nagy keleti birodalmat. Alakja és története a keleti 

történetírásban is fennmaradt, ezért nem volt indokolt nevének elhagyása, vagy 

helyettesítése. 

 

4. 

A török szöveg második felvonásának ötödik színében egy, a török kultúrára utaló betoldás 

olvasható. Mavi boncuk kimde gönlüm onda”308, vagyis „akinél a kék gyöngy, annál a 

szívem”. Már az ótörök törzsek körében ismert volt a jóslás, és varázslás. A sámán a török 

népek körében „kam” néven is ismert volt. Úgy hitték, a sámán képes kapcsolatot létesíteni 

a szellemvilággal és az istenségekkel. Varázsolt, ráolvasott, gyógyított, és belelátott az 

emberek gondolataiba, ismerte a bennük lezajló lelki folyamatokat. Úgy hitték, a sámán 

képes az időjárási viszonyokat befolyásolni. Az iszlám felvétele előtt a török törzsek széles 

körében elterjedt volt a különféle amulettek használata, amelyeknek természetfeletti erőt 

tulajdonítottak. Úgy vélték, megvédi viselőjét mindenféle szerencsétlenségtől. Az iszlám 11. 

századi felvétele után a törökök sok pogány szokást elhagytak, azonban az amulettek 

használata ma is élő hagyomány a török társadalomban. A fent említett mavi boncuk 

elnevezésű amulettet ma is a szemmel verés ellen használják.309 

 

  

                                                           
306 Vefik Paşa, i. m., 14-15. 
307 Molière, i. m., 71. 
308 Vefik Paşa, i. m., 39. 
309 Hikmet Tanyu, Büyü. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 6. İstanbul, 1992, 501-506. 
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5. 

Don Dzsivánni el akar menekülni üldözői elől, ezért arra kéri Szganarelt, hogy öltse magára 

ruháit, ám ő ezt megtagadja. Helyette Szganarel doktornak öltözik, és az orvosokról 

kezdenek beszélgetni. Úgy vélik, az orvos semmirekellő, nem ért semmihez, és találomra ír 

fel orvosságot a betegeknek.310 Ahmet Vefik törekedett a szövegrészlet minél pontosabb 

fordítására. 

 

Quoi? vous ne croyez pas au séné, ni à la casse, ni au vin émétique?311 312 

Hogyan? Nem hisz a szennában, kassziában, vagy a hánytató borkőben? 

 

Efendim, sinameki, rav hindi, hıyarşembe, tartaramitiko, hepsini hiçe mi sayar, 

çürütürsünüz. 313 

Uram, a kasszia fát, nyers pulykát, indiai szennát, hánytató borkövet, mindegyiket semminek 

tekinti, és megkérdőjelezi. 

 

sinameki – kasszia fa 

rav hindi – a szó a francia forrásnyelvi szövegben nem található, betoldás a török szövegben; 

fordítása problematikus, a rav szó egyetlen szótárban sem szerepel, feltételezhetően 

eredetileg valamilyen indiai fűszerről lehetett szó  

hıyarşembe – cassia fistula, vagyis indiai szenna 

tartaramitiko – tartar amitiko, utóbbi a francia émétique szóból, a 16. században 

Franciaországban széles körben elterjedt gyógyszer, melyet hánytatásra használtak 

 

6. 

A louis d’or314 315, Lajos arany szó a török célnyelvi szövegben arany (altın) szóval szerepel. 

Egy későbbi színben az argent, vagyis „ezüst” szó a török akçe szóval került lefordításra, 

amely az oszmánok első ezüstpénze volt.316 

 

  

                                                           
310 Vefik Paşa, i. m., 45-46. 
311 Molière, i. m., 92. 
312 Szenna: Cassia angustifolia; cassia: Cassia fa; vin émétique: hánytató bor 
313 Vefik Paşa, i. m., 47. 
314 Molière, i. m., 97. 
315 Eckhardt, i. m., 1146. 
316 Halil Sahillioğlu, Akçe. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2. İstanbul, 1989, 224-227. 
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7. 

Don Dzsivanni az uzsorást családja hogyléte felől kérdezgeti, melynek során érdeklődik 

kutyájáról is. 

Et votre petit chien Brusquet?317 – És a kiskutyája, Brusquet? 

 

A török fordításban Ahmet Vefik pontosította a szövegrészletet, és a finocuk318 szót 

használta. A fino az olasz nyelv közvetítésével került a török nyelvbe, mely egy kistermetű, 

hosszú szőrű kutyára használatos, a pudli megfelelője. A „cuk” rag a szó végén 

kicsinyítőképző a török nyelvben. 

 

Vallási vonatkozású szövegrészletek 

 

A darab török fordításában a francia forrásszöveg Ciel (Ég), és Dieu (Isten) szava több 

formában szerepel. Ahnet Vefik a fordításban az Isten szóra a Mevla, Allah, Tanrı, Huda, 

Rabbi és Hak szavakat használja. A célnyelvi szövegben sokkal több, az Istenre és vallásra 

utaló kifejezés olvasható, mint Molière művében. Így a “Nem féled Allahot?”319, “A 

mindenható, magasságos nagy Isten ellen lázadsz?”320, “elfogta az Istenfélelem”321, vagy a 

“Allah óvjon”322 kifejezések semmilyen formában nem szerepelnek a forrásnyelvi szöveg 

azonos bekezdéseiben. A darab komoly lételméleti kérdéseket feszeget, Don Dzsivánni az 

ateizmus és eretnekség, Szganarel a hívő ember megszemélyesítője. A harmadik felvonás 

első színében Szganarel monológja olvasható Istenről, aki a föld, a fák, a sziklák, az ember, 

és minden létező teremtője. Szganarel hiszi, hogy létezik Isten, akit az ember ésszel képtelen 

teljességében megérteni.  Említett szövegrészlet Ahmet Vefik művében a francia 

forrásszöveg szó szerinti fordításaként olvasható. 

 

  

                                                           
317 Molière, i. m., 110. 
318 Vefik Paşa, i. m., 69. 
319 Vefik Paşa, i. m., 16. 
320 U.o. 
321 Vefik Paşa, i. m., 20. 
322 Allah saklasın! 28. 
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Kihagyások 

 

1. 

Az első felvonás első színében, Szganarel Don Dzsivánnit istentelennek nevezi.323 A francia 

szövegben ez kiegészül az Epikúrosz sertése/disznaja324 megnevezéssel, amely a célnyelvi 

szövegből kimarad. Ez arra enged következtetni, hogy az ókori görög filozófus neve nem 

volt ismert a török nép körében (eszerint Ahmet Vefik a művet nem elsősorban és 

kizárólagos a művelt, értelmiségi rétegnek szánta), emellett filozófiai nézetei 

elfogadhatatlanok lettek volna a iszlám vallású Oszmán Birodalomban. A számoszi 

Epikúrosz (341-270), valamint filozófiájának hirdetői elutasították a sztoikus filozófia által 

képviselt teológikus világszemléletet. Úgy vélték, a világ üres térben mozgó atomok tömege. 

Ezek az atomok szabadon esnek, azonban véletlenszerűen irányt váltanak, és egymáshoz 

ütődnek. Összeütközésük forgó mozgást eredményez, amely a végtelen tér különböző 

részeiben számtalan világot hoz létre. Ezeket a világokat üres közök választják el egymástól. 

A testek atomhalmazok, melyek különböző érzetminőségek (meghatározott színek, hangok, 

ízek) hordozói. A halállal megszűnik a test, a lélekatomok pedig szétszóródnak a világban. 

Az epikureisák nem hisznek a halhatatlanságban, szerintük a halállal megszűnik az 

érzékelés, amely minden jó és rossz forrása. Úgy vélték, az istenek a világokat elválasztó 

világközökben élnek, fénytestük, és emberi alakjuk van. A világgal és az emberekkel nem 

törődnek, csupán saját boldogságukkal. Jelentőségük, hogy megszemélyesítik az ember által 

áhított boldogságot. A későbbi epikureizmus úgy vélte, az istenhit nem illik a rendszerbe, és 

megtagadta az istenek létét. Epikúrosz etikája erősen individualisztikus volt.325 Mindez nem 

illeszkedett volna az Oszmán Birodalom világnézetébe, ezért Ahmet Vefik kihagyta a 

szövegből. A porc, vagyis sertés/disznó szó gúny kifejezésére is használt a francia nyelvben, 

„disznó, mocskos, falánk, goromba ember„ értelemben.326 A domuz, vagyis disznó a török 

nyelvben is használatos sértés kifejezésére, rossz természetű és áruló emberre.327 

Feltételezhetően Ahmet Vefik azért hagyta ki a fordításból, mert a francia forrásnyelvi 

szövegben a „disznó” szókapcsolatban szerepel, vagy pedig arra gondolhatott, hogy az 

„Epikúrosz disznaja” többletjelentéssel bíró kifejezés, amelyet nem tudott értelmezni. 

 

                                                           
323 Vefik Paşa, i. m., 8. 
324 Molière, i. m., 62. 
325 Kecskés Pál, A bölcselet története főbb vonásaiban. Budapest, 1933, 141-144. 
326 Eckhardt, i. m., 1486. 
327 Ağakay, i. m., 227. 
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2. 

A török fordításban Szganarel az Istent nem félő embert értéktelennek328 nevezi. A francia 

forrásszövegben a petit mirmidon, vagyis „kis mürmidón” kifejezés olvasható. A mirmidon, 

vagy myrmidon a francia nyelvben eredeti jelentése mellett kis ember, porszem jelentéssel 

bír. Mürmidón a görög mitológia egyik hérosza volt. Aigina szigetének lakóiról úgy tartotta 

a görög hagyomány, hogy a Földből másztak elő, eredetileg, mint hangyák. 

„Miután Aigina istennő megszülte Zeusnak Aiakost, ez teljesen egyedül volt a szigeten. 

Amikor ifjúvá serdült, nehezen viselte a magányt. Ekkor Zeus a sziget hangyáit férfiakká és 

nőkké változtatta, s megajándékozta Aiakost a myrmidónok népével – a név a myrmékes, 

„hangyák” szóval cseng össze -, akik elsőnek építettek hajókat. Később úgy mesélték ezt, 

hogy Zeus Aiakos kedvéért a földből fakasztott embereket.”329 Így a mirmidon a francia 

nyelvbe kis ember, porszem jelentéssel került. 

A fent tárgyalt két szövegrészlet arra enged következtetni, hogy Ahmet Vefik minden a 

görög mitológiával és filozófiával kapcsolatos utalást és kifejezést kihagyott a célnyelvi 

szövegből, amelynek magyarázata, hogy az oszmán-törökök kulturálisan a Kelethez 

tartoztak. 

 

3. 

Amikor Pietro elmeséli Katerinának, hogy hogyan mentette ki Don Dzsivánnit a vízből, 

hosszan méltatja saját bátorságát. Sietett a két fuldokló segítségére, „olyan bátran, mint aki 

bort ivott”.330 Ez a hasonlat kimaradt a török fordításból. 331 Ennek magyarázata, hogy az 

iszlám vallás tiltja a bor fogyasztását, ezért Ahmet Vefik kihagyta azt a célnyelvi szövegből. 

 

Tükörfordítások 

 

A komédiában a vallásra és istenfélelemre vonatkozó kifejezések, továbbá a tárgyi környezet 

oszmánosítva lett. Ugyanakkor Ahmet Vefik törekedett a forrásszöveg minél pontosabb 

fordítására, ahol pedig elkerülhetetlen volt, a kihagyás technikájával élt. Így a tárgyi 

környezetet leszámítva műve a forrásnyelvi szöveg szó szerinti fordítása. 

 

                                                           
328 Vefik Paşa, i. m., 16. 
329 Kerényi Károly, Görög mitológia. Budapest, 1977, 139. 
330 Molière, i. m., 74. 
331 Vefik Paşa, i. m., 22-23. 
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Összegzés 

 

A korábban tárgyalt fordítások során megfigyelhettük, hogy a francia kultúrára utaló 

kifejezések és reáliák többnyire, de nem kivétel nélkül, oszmánosítva lettek. Jelen dráma 

esetében a fordító nem törekedett a darab oszmán-törökösítésére, sokkal inkább megmaradt 

a forrásszövegnél. Ennek elsődleges oka a darab témájával magyarázható, amely több olyan 

kérdést tárgyal, amely az iszlám kultúrában tabunak számít. Így az istenhit, a házasságtörés, 

valamint érintőlegesen az emberábrázolás kérdése, amely az életre kelt szobor kapcsán 

merül fel. 

Az iszlám kultúrában a házasságon kívüli testi kapcsolatra, vagyis a paráználkodásra a zina 

szót használják. Az iszlám, akárcsak sok más vallás, tiltja a paráználkodást, a zina szó 

többször előfordul a Koránban. „És tartsátok távol magatokat a paráználkodástól! 

Szégyenletes dolog az! Milyen rossz út!”332. Az iszlám a paráznaság büntetéséről is szól, 

miszerint „Ha egy férfi és egy nő paráználkodik, mindegyiküket száz korbácsütéssel 

korbácsoljátok meg! És Allah vallására való tekintettel ne fogjon el titeket könyörület 

irántuk, ha hisztek Allahban és a Végső napban! És a büntetésnél jelen kell lennie a hívők 

egy csoportjának!”333.  A házasságtörés megelőzésére hozott jogi rendeleteknek, valamint 

társadalmi megítélésének – miszerint mélyen megvetették – köszönhetően, nem volt 

jellemző a muszlim társadalmakban, így a szépirodalomban is ritkán előforduló téma.334 

Az életre kelt szobor kapcsán felmerül az emberábrázolása kérdése, amely az iszlám 

kultúrában sokat vitatott téma napjainkban is. Az iszlám emberábrázolási tilalma, amely a 

színházművészet fejlődését is nagyban akadályozta, elsősorban a szobrászatot és a 

festőművészetet sújtotta, így mindkét művészeti ág az absztrakt formák fele tolódott el. A 

Koránban ugyan nem található konkrét leírás, amely tiltaná az emberábrázolást, azonban a 

93. szúra későbbi Korán-magyarázatai nyomán a vallástudósok egy csoportja mégis a 

tilalom mellett foglalt állást. A felmerülő viták ellenére, a 9. századig az iszlám kultúrkörben 

nem alakult ki gyakorlat, illetve diskurzus, amely mélyebben érintette volna az 

emberábrázolás kérdését. Az Omajjád és Abbaszida korszak művészetében még 

megfigyelhető emberek és állatok ábrázolása, azonban a 9. században a festőművészet mégis 

a miniatúrafestészet irányába tolódott el, elsősorban vallási és társadalompolitikai okokból. 

                                                           
332 Korán, (ford. Simon Róbert), Budapest, 1987, 199. 
333 U. o., 249. 
334 Hüseyin Esen, Zina. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 44. İstanbul, 2013, 444-445. 
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Bár a Korán konkrétan nem foglalkozik a kérdéssel, azonban a iszlám korai éveiben mégis 

tiltották az emberábrázolás gyakorlatát, hogy ezáltal gátat szabjanak az arab népek körében 

elterjedt bálványimádásnak. Eszerint bűn minden olyan lény ábrázolása, amelynek lelke van, 

(így az embereké és az állatoké egyaránt). Ezzel szemben az Ommajád és Abbaszida korszak 

épületeinek homlokzatán számos ember és állatfigura szerepelt. Ez jellemezte a török népek 

művészetét is. Sámánista hitviláguk hatása, állatok ábrázolása művészeti tárgyaikon az 

iszlám felvétele után is tetten érhető volt. 

A szobrászművészet nem fejlődött ki az iszlám kultúrában, a festőművészet pedig eleinte 

realista vonásokat mutatott, majd a 9. századtól kezdődően miniatúrafestészetté vált, ugyanis 

a kétdimenziós, sematikus ábrázolásmódot megtűrték, elfogadhatónak vélték a 

vallástudósok. Más feltételezések szerint a miniatúrafestészet sematikus, kétdimenziós 

formavilága az iszlám előtti időkben gyökerezik, az iszlám vallás felvétele előtti kulturális 

hagyományok folytatása. Eszerint a 9. századi fordulat inkább társadalmi, és kulturális 

okokkal magyarázható, semmint vallási tilalommal. 

A 9. század előtti iszlám művészetre – a földrajzi elhelyezkedést figyelembe véve – 

mindenekelőtt a bizánci kultúra volt hatással. E korszakban az iszlám festőművészet 

elsősorban hellenisztikus és római vonásokat mutatott, valamint a perzsa szasszanida és 

mezopotámiai kultúra hatása fedezhető fel a műtárgyakon. Ahogy a 9. században az iszlám 

világ határai Kelet fele tolódtak, a társadalom, a kultúra és a művészetek is keleti hatások 

alá kerültek. Az iszlám kultúra fokozatosan átvette a keleti gondolkodást és esztétikát, és a 

9. század után az iszlám művészetben elsősorban a közép-ázsiai török népek kultúrájának, 

kis részben pedig a távol-keleti kultúra hatásai érzékelhetők. A közép-ázsiai törökök egyre 

befolyásosabb szerepe egybe esik fokozatos politikai térhódításukkal.335 

A muszlim vallástudósok körében máig vitatott téma az emberábrázolás tilalmának kérdése 

és megítélése. A Don Juan, avagy a kőszobor lakomájában olvasható szobor története nem 

fért volna meg a korabeli muszlim világképpel, ahogy a házasságtörés, és istentagadás 

kérdése sem, ezért Ahmet Vefik nem élhetett az oszmánosítás gyakorlatával. 

 

  

                                                           
335 Ruhu Konak, İslam’da Tasvir Yasağı Sorunu ve Minyatür Sanatı. The Journal of Academic Social Science 

Studies, International Journal of Social Science 6 (2013) 967-988.  
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8.3 Tartuffe 

 

Keletkezési körülmények 

 

A Tartuffe (Tartuffe, ou l’Imposteur) Molière egyik legismertebb vígjátéka. A darab 

megírása évében, 1664. május 18-án került bemutatásra az udvar előtt, Versailles-ban, 

háromfelvonásos formában. A királyné és a párizsi érsek nyomására a darabot szinte azonnal 

cenzúrázták, XIV. Lajos király betiltotta a darab további előadását. Erre válaszul Molière 

maga kezdte felolvasni művét főúri szalonokban, melynek nyomán a darab olyan nagy 

népszerűségre tett szert, hogy 1667-ben a király végül engedélyezte színre vitelét. 

Népszerűsége ellenére később ismét betiltották, ezúttal a parlament elnöke, és csak 1669-

ben került végleg színpadra a király hozzájárulásával.336 Feltehetően a darab iránti 

ellenszenvet annak témája adta, ugyanis a vallásosnak mutatkozó, a valóságban azonban 

képmutató, álszent módon viselkedő embereket figurázza ki. A komédiának címet adó szó, 

tartuffe, a francia nyelvbe Molière vígjátékhőse után álszenteskedő, képmutató, 

szemforgató, hamis jelentéssel került337. Ugyanez a karakter az olasz komédiákban is 

megtalálható Tartufo néven, feltehetően a népi színjátszásból eredeztethető a karakter. 

 

Ahmet Vefik fordítása 1881-ben jelent meg338. A Tartuffe a pasa egyik Molière fordításaként 

van számon tartva a török színháztörténetben. Ahmet Vefik, ahogy az Molière fordításainál 

megfigyelhető, megtartotta a forrásnyelvi szöveg szereplőinek nevét, amelyeket fonetikusan 

írt át. Választásának elsődleges oka a komédia témája.  A Tartuffe a vallásosság álcája mögé 

bújó, ugyanakkor álszent, képmutató, erkölcstelen emberről fest képet. A Tartuffe a 

társadalomnak is görbe tükröt tart, így Ahmet Vefik nem élhetett az oszmánosítás 

gyakorlatával, el kellett távolítani a történetet az oszmán-török kultúrától. A 19. századi 

Oszmán Birodalom társadalmi keretei között elképzelhetetlen lett volna, hogy a darab teljes 

egészében oszmánosítva legyen. 

 

  

                                                           
336 Staud, i. m., 277. 
337 Eckhardt, i. m., 1822. 
338 Ahmet Vefik Paşa, Tartüf. In: Ahmet Vefik Paşa Külliyatı. İstanbul, 1933, 9. 
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Drámai szerkezet 

 

Személyek: 

 

Tartuffe – Tartüf 

Orgon – Orgon – Elmir férje 

Damis – Damisz – Orgon fia 

Cleante – Kleant – Orgon sógora 

Elmire – Elmir – Orgon felesége 

Marianne – Marjan – Orgon lánya 

Mm. Pernelle – M. Pernel – Orgon édesanyja 

Dorine – Dorin – Marjan társalkodónője 

Valère – Valer – Marjan szerelme 

M. Loyal – M. Luajal – rendőrtiszt 

Flipote – Flipot – M. Pernel szolgálója 

Notaire – Kátip – írnok 

 

Orgon és anyja, Pernel asszony a vallásosnak mutatkozó, valójában képmutató Tartüf hatása 

alá kerül. Tartüf teljesen megvezeti őket, és próbálja rábírni Orgont, hogy éljen családfői 

jogaival. Ezzel valódi célja, hogy Orgonon keresztül ő gyakoroljon hatalmat a család felett. 

Azért, hogy elérje célját, igyekszik törvényes ellenőrzése alá helyezni Orgont és a családot. 

A család többi tagja átlát rajta, és elhatározzák, hogy lebuktatják. A történet tovább 

bonyolódik, ugyanis Marjan és Valer eljegyzik egymást, azonban Orgon Tartüfhöz akarja 

adni lányát, ezáltal is megerősítve a „szent ember” és a család összetartozását. Tartüf 

azonban titkon Elmirt szereti. A család tervet eszel ki, hogy lebuktassa Tartüföt, de első 

próbálkozásuk kudarcba fullad. Ennek eredményeként Orgon elküldi fiát a háztól, és kitűzi 

lánya és Tartüf esküvőjének a napját, vagyonát pedig Tartüfre íratja. Elmir ekkor megkéri 

Orgont, hogy rejtőzzön az asztal alá, és hallgassa végig Tartüffel való beszélgetését. Tartüf 

lebukik, Orgon el akarja zavarni a házból, azonban megfeledkezik arról, hogy mindenét a 

férfira íratta. Tartüf törvényszéki végrehajtót hívat, hogy Orgont letartóztattassa. A király 

mindeközben értesül a történtekről, és közbenjárására Tartüföt börtönbe zárják. 
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Molière a darabot 12 szótagú sorokban és rímelő verspárokban írta meg. Ahmet Vefik követi 

a szótagszámláló versformát, azonban a Tartuffe oszmán-török fordításában a sorok 10 

szótagosak, és a verspárok nem minden esetben rímelnek. 

 

Jellemek 

 

Tartüf nem típusfigura, Molière többi művében nem találkozunk vele, ő az igazi gonosz 

megtestesítője, akit egyedül az érdekel, hogy megszerezze Orgon vagyonát. Számító és 

könyörtelen, karaktere mindezek ellenére komikus, hiszen tudálékossága, szenteskedő 

beszédmódja nevetségessé teszi. A Karagöz játékok egyik szereplőjével sem hozható 

párhuzamba. 

 

Orgon tehetős ember, naiv, aki nem látja át a dolgokat, mégis erkölcsös, etikus. Amint rájön 

Tartüf árulására, próbálja helyrehozni a dolgokat. Pernel asszony azonban a végsőkig 

hajthatatlan, csak a darab legvégén fogadja el az igazságot. 

 

Kleant a darab rezonőre. Meglehetősen higgadt, a cselekmény mozzanatait magyarázza, az 

író szócsöve. Összefoglalja a cselekményeket, Dorin mellett a józanész képviselője. Alakja 

Molière más drámáiban is megtalálható, visszatérő figura. Mutat némi hasonlóságot 

Hadzsivat alakjával, vita esetén próbál békíteni, jó szónok, tanácsokkal látja el a többieket, 

megfontolt. 

 

Dorin talpraesett, okos, aki mindig elmondja a véleményét. Karagöz alakjával mutat 

hasonlóságokat. A közösség értékeit képviseli, bátor, és gondolkodás nélkül kimondja, amire 

gondol, ahogy azt Orgonnal szemben is teszi, amikor kiderül, hogy az lányát Tartüfhöz 

akarja feleségül adni. Akárcsak Karagöz, nehezen viseli a kétszínűséget, és fejlett 

realitásérzékkel rendelkezik. Míg a Karagöz játékokban a típuskarakterek férfiak, a nők csak 

mint azok lánya, felesége stb. jelennek meg, addig Molière darabjában a karagözi szerepet 

nők is betöltik. 

 

Damisz szintén típusszereplő, forróvérű, heves természetű, a Karagöz játékok egyik 

karakterével sem állítható igazán párhuzamba. 
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Elmir nemes, jó szándékú, és naiv, aki mindenkiről a legjobbat feltételezi. Eleinte Tartüf 

ajánlatát is félreérti. Elmir nem mutat hasonlóságot a Karagöz játékok egyetlen figurájával 

sem, amelyben a nők csak mint mellékszereplők szerepelnek. 

 

Marjan és Valer szerelmi történetével Molière más drámájában is találkozunk. Valer a 

Karagöz játékok Cselebijével mutat hasonlóságokat, mindkettő jó családból származik, 

udvari körökben járatos, gazdag. 

A szereplők külső megjelenésére sem a francia, sem a török szövegben nem igazán történik 

utalás. A dráma egészére elmondható, hogy szoros fordítás, néhány, a későbbiekben 

ismertetett reáliától és kihagyástól eltekintve. A műben összesen két, az öltözködésre utaló 

szó található: a francia szöveg souliers339 szava, amelynek jelentése félcipő, és amely a török 

fordításban pabuç formában jelenik meg. Utóbbi perzsa eredetű szó az oszmán-török 

nyelvben. A másik utalás a szereplők megjelenésére mindkét szövegben az „öltözet” 

jelentésű szavak. A francia komédia a habit, míg az oszmán-török az arab eredetű esvap 

szóval írja le. Ahmet Vefik nem adaptációnak szánta a komédiát, és törekedett a forrásszöveg 

minél pontosabb fordítására. 

 

Cselekményszerkezet 

 

Ahmet Vefik követi a Molière-színház hagyományait, a hármas egység szabályát, így 

fordítása félreértés-sorozaton alapuló vígjáték. A cselekmény Orgon házában egyetlen nap 

leforgása alatt játszódik. A darab elsősorban jellemkomikumra épül. A komédia pozitív 

végkifejletében közrejátszik egy külső erő, hatalom, amely megfordítja az eseményeket. Az 

eredeti műben, és így a célnyelvi szövegben is a fenti szabályok érvényesülnek. 

 

Nyelvezet 

 

A sorok tíz, míg a félsorok öt szótagosak. A szereplők nyelvezete és beszédstílusa egységes. 

A szövegben sok az arab és perzsa jövevényszó, ahogy az a korabeli oszmán-török nyelvet 

jellemezte. Ahmet Vefik igyekezett a darab nyelvezetét a beszélt nyelvhez közelíteni. 

A darab egyetlen szolga figurája Dorin, azonban beszédstílusa nem tér el a többi 

szereplőétől. Amikor Orgon lányát Tartüfhöz akarja feleségül adni, Dorin szembeszegül 

                                                           
339 Souliers: (fél) cipő (egy darab, fél pár, nem magas szárú). 

Eckhardt, i. m., 1762.  
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vele, és vitába kezdenek. Nem találják a közös hangot, ezért Dorin arra kéri, hogy a „nép 

nyelvén beszéljenek”340, utalva arra, hogy Orgon nem érti a lényeget. Mindezek ellenére 

Dorin nem használ több beszélt nyelvi fordulatot, mint a többi szereplő. 

 

Szólások és közmondások 

 

A komédia oszmán-török fordításában több szólás is található, míg közmondás egy sem. 

 

1. 

ciğerim paralanıyor341 

a szívem darabokra törik 

 

2. 

Şamataları dünyayı tutar342 

szó szerinti jelentése: zajongásuk megtartja a világot; átvitt értelemben: zajongásuk 

mindenhova elér, eljut 

 

3. 

Senin dilini kedi mi kaptı?343 

szó szerinti jelentése: elfogta a nyelved a macska; átvitt értelemben jelentése ugyanaz, mint 

a magyar nyelvben, elvitte a cica a nyelved 

Mai formájában a török nyelvben: Megette a macska (vagy egér) a nyelved?344 

 

4. 

burnunu kırmak345 

szó szerinti jelentése: beverni az orrát; átvitt értelemben: letörni valaki szarvát, megtörni 

valaki ellenállását 

 

  

                                                           
340 Vefik Paşa, i. m., 43. 
341 Vefik Paşa, i. m., 13. 
342 Vefik Paşa, i. m., 17. 
343 Vefik Paşa, i. m., 51. 
344 dilini kedi (fare) mi yedi? 

Çağbayır, i. m., 1219. 
345 Vefik Paşa, i. m., 94. 
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5. 

Gözler ateş saçıp ağız köpürmezden / Cevabı dinleyemez mi346 

Anélkül, hogy szikrát szórjona a szem, és habzik a száj / Nem képes meghallgatni a választ. 

ateş saçmak szó szerinti jelentése tüzet szórni; átvitt értelemben nagyon haragudni, 

mérgesnek lenni, vagyis ugyanaz, mint a magyar szikrát szór a szeme kifejezése 

ağzı köpürmek szó szerinti jelentése: habzik a száj; átvitt értelemben ugyanazt jelenti, mint 

a szikrát szór a szeme kifejezés, és a magyar nyelvben is használatos a mérges emberre 

 

6. 

yerlere geçtim347 – szégyenemben elszomordtam 

a kifejezés szó szerinti fordítása: földre kerülni, megegyezik a magyar padlón van 

kifejezéssel. A török kifejezés mégis árnyaltabb, szégyenteli helyzet miatt szomorkodni 

jelentéssel bír. 

 

Szólások a Közmondások című gyűjtemény alapján 

 

7. 

burnunu her bir işe sokar (burnunu her deliğe sokar)348 mindenbe (minden lyukba) beleüti 

az orrát – indokolatlanul beleüti valamibe az orrát 

 

8. 

Yere bakarsın canlar yakarsın (Yere bakan yürek yakan)349 aki a földet nézi, 

lelkeket/szíveket éget – jónak mutatkozva alattomosan gonoszkodni 

 

9. 

Kulakları burmak (Kulağını buruyor)350 megcsavarni valaki fülét – problémás helyzetben 

elővigyázatosságból figyelmeztetni valakit 

 

  

                                                           
346 Vefik Paşa, i. m., 109. 
347 Vefik Paşa, i. m., 146. 
348 Vefik Paşa, Atalar Sözü, 120. 
349 Vefik Paşa, i. m., 215. 
350 Vefik Paşa, i. m., 176. 
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10. 

deve kinli (Deve kini tutuyor)351 teve bosszú/bosszúvágy/gyűlölet – olyan bosszúvágy, 

illetve gyűlölet kifejezésére szolgál, amely nem múlik 

 

A kifejezés mind a népköltészetben, mind pedig a díván költészetben megtalálható. A török 

népek körében ismeretes volt, hogy a teve nehezen felejt, és az őt ért rosszat megbosszulja 

akkor is, ha gazdájáról van szó. Fennmaradtak olyan történetek, amelyek szerint a teve a 

gazdáját bosszúból agyontaposta, amíg az aludt. Ezért a tevetartók fekhelyük köré 

akadályokat emeltek, valamint árkot ástak, ugyanis, ha a teve beleesett az árokba, segítség 

nélkül nem tudott kimászni belőle.352 

 

11. 

ya devlet başa ya kuzgun leşe (ya devlet başa ya kuzgun leşe)353 – vagy szerencse a fejre, 

vagy a holló a dögre 

A közmondás olyan helyzetekre használatos, amelynek során valaki az áhított cél elérése 

érdekében még a halálveszéllyel sem foglalkozik. 

 

12. 

foyası meydana (ortaya) çıkmak (Foyası meydana vurdu)354 csillogása kiderült – kiderül 

valakiről, hogy rosszindulatú 

A foya szó az olasz foglia szó közvetítésével került a török nyelvbe. Arra a vékony fémlapra 

használják, amelyet az ékszerészek a gyémánt alá helyeztek, hogy jobban megmutatkozzon 

a drágakő csillogása. 

 

Reáliák 

 

1. 

Ces visites, ces bals, ces conversations – Azok a látogatások, bálok, társalgások 

Sont, du malin esprit, toutes inventions.– Mind a gonosz szellem találmánya. 

... 

                                                           
351 Vefik Paşa, i. m., 129. 
352 Talat Onay, Edebiyatımızda Mazmunlar, Istanbul, 1996, 187. 
353 Vefik Paşa, i. m., 211. 
354 Vefik Paşa, i. m., 143. 
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Ce sont propos oisifs, chansons, et fariboles; – Dologtalan széndékok, dalok (sanzon, 

franciáké rendszerint refrénes); üres szóbeszéd (hiábavalóság, haszontalanság) 

... 

Et comme l'autre jour un docteur dit fort bien, – És amint minap egy orvos jól megmondta, 

C'est véritablement la tour de Babylone355 – Teljesen olyan, mint Bábel tornya 

 

Şu misafirlik, şu gelme gitme, – Ez a vendégeskedés, jövés-menés, 

Sohbet, cemiyet, balo356, dırıltı. – Beszélgetés, összejövetel, bál, hangoskodás. 

Bütün lain şeytanın icadi – Mind az átkozott ördög találmánya 

... 

Ya abes çançan, türkü, mani357, - Feleseleges fecsegés, népdal, népköltészet, 

... 

Hatta geçen gün bir hoca dedi. – Sőt a minap egy orvos mondta. 

Ev değil bunlar karı hamamı.358 – Nem ház ez, hanem káosz. 

 

A török fordításban a francia szöveg chanson (sanzon) szava helyett két, a török kultúrára 

jellemző műfaj, a türkü és a máni szerepel. A türkü az anonim török népi irodalom 

dalkísérettel társult versformája359, vagyis népdal. A máni a török szótagszámláló 

népköltészet egyik formája, amely általában egy versszakból és négy hétszótagos sorból 

áll.360 

Bábel tornya a zsidó-keresztény kultúra szimbóluma. A torony a káoszt és a hetvenként 

nyelvet jelképezi. Bábel Mózes első könyvében szereplő város és torony neve, amelynek 

építése közben az addig egy nyelvet beszélő emberiség nyelve összezavarodott.361 

A Bábel tornya kifejezést Ahmet Vefik karı hamamı362 – más szóval kadınlar hamamı – 

kifejezésre fordítja, amely szó szerinti fordításban asszonyi, női fürdőt jelent, átvitt 

értelemben olyan kaotikus, zavaros helyet, ahol mindenki egyszerre, és nagyon hangosan 

                                                           
355 Molière, Tartuffe ou l’Imposteur. In: Molière - Œuvres complètes (édition Louandre) II. Paris 1910, 379. 
356 Olasz eredetű szó a török nyelvben, táncos, jelmezes éjszakai mulatság 

Ağakay, i. m., 85. 
357 A máni a anonim török népköltészet egy versformája 

Nurettin Albayrak, Mâni. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 27. Ankara, 2003, 571-573. 
358 Vefik Paşa, Tartüf, 20. 
359 Nurettin Albayrak, Türkü. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 41. İstanbul, 2012, 612. 
360 Nurettin Albayrak, Mâni. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 27. Ankara, 2003, 571-573. 
361 Sargon Erdem, Babil. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 4. İstanbul, 1991, 392-395. 
362 Hamam arab eredetű szó, jelentése melegít, meleg, a törökben melegítő hely, mosakodó hely 

Semavi Eyice, Hamam. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 15. İstanbul, 1997, 433-434. 
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beszél.363 Bábel tornya bibliai vonatkozású építmény és szimbólum, a Korán utal rá, azonban 

nem említi név szerint. A muszlim olvasó számára értelemezhetetlen lett volna a többlet 

jelentéssel bíró Bábel-tornya kifejezés, így Ahmet Vefik hasonló jelentéstartalommal bíró 

kifejezéssel helyettesítette azt a célnyelvi szövegben. 

 

2. 

Un mouchoir qu'il trouva dans une Fleur des Saint364 – Egy kendőt talált a Szentek 

virágaiban 

 

Kordele... Kitap arası sıkıştırmıştım365 – Szalagot... egy könyv között préseltem 

 

A Fleur des Saint366 feltételezhetően a spanyol jezsuita szerzetes, Pedro de Ribadeneira 

(1527–1611) Flos Sanctorum című munkájára utal, amelyet Ahmet Vefik egyszerűen 

könyvnek fordított. 

 

3. 

But à son déjeuner, quatre grands coups de vin367 – Reggelire négy nagy kupa bort ivott 

 

Diye üç beş fincan kahve attı/ Kahvaltı etti368 – Három-öt bögre kávét ivott / Megreggelizett 

 

A török szövegben a bor kávéra lett cserélve, ugyanis az iszlám tiltotta a bor fogyasztását. 

A Korán szerint élve tiltott az alkoholfogyasztás, amelyre a könyv második és ötödik szúrája 

részletesen kitér: 

 

„Kérdeznek téged a borról és a szerencsejátékról. Mondd: „Súlyos vétek van bennük, és 

néha valamelyes hasznára is vannak az embernek. A belőlük fakadó vétek azonban nagyobb 

a hasznuknál.”369 

                                                           
363 Çağbayır, i. m., 2321. 
364 Molière, i. m., 382. 
365 Vefik Paşa, i. m., 23. 
366 http://www.toutmoliere.net/img/pdf/tartuffe.pdf  
367 Molière, i. m., 384. 
368 Vefik Paşa, i. m., 27. 
369 Korán, 26. 

http://www.toutmoliere.net/img/pdf/tartuffe.pdf
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„Ti hívők! A bor, a szerencsejáték, az áldozati kövek, a nyilakkal történő sorshúzás a Sátán 

förtelmes műve. Kerüljétek azt! Talán boldogultok.”370 

 

Míg az alkohol és bor fogyasztása tiltott volt az Oszmán Birodalomban, addig a kávé 

közkedvelt ital volt. Nem lehet tudni, hogy pontosan mikor terjedt el a birodalomban. Kátip 

Cselebi371 leírása alapján a kávét először 1543-ban hajókon vitték be Isztambulba, azonban 

feltételezhetően már korábban elterjedt az egész birodalom területén, ugyanis feljegyzések 

szerint a 16. század első felében az uralkodó többször is betiltotta fogyasztását, így 

birodalom szerte bezárták a kávéházakat. Mindezek ellenére a kávéfogyasztás Isztambulban 

egyre növekedett. Korabeli források szerint a 16. századi Isztambulban csaknem hatszáz 

kávéház volt. A 17. században megint betiltották a kávéházakat, ugyanis 1633-ban egy 

kávéházban kitört tűzvész nyomán a város nagy része leégett. Ezenkívül a kávéházak 

biztosítottak helyszínt a politikai indíttatású zendülések szervezéséhez is. A 17. század 

végére a kávéfogyasztás rohamos növekedésnek indult. Evlia Cselebi leírása szerint a 17. 

századi Isztambulban megközelítőleg ötszáz kávékereskedő, és közel háromszáz üzlet volt. 

Bár a kávéfogyasztás egyre növekedett, a felesleget engedéllyel tovább vitték Európa 

számos országába, ahol a 17. századra széles körben elterjedt és közkedvelt itallá vált.372 

Míg a bor tiltott volt az iszlám világban, addig a kávéfogyasztás a 19. századra, amikor 

Ahmet Vefik a drámát oszmán-török nyelvre fordította, a mindennapi élet szerves részévé 

vált, így a forrásnyelvi szöveg a kulturális viszonyoknak megfelelően módosult. 

 

4. 

Et l'humble procédé de la dévotion373 – Az alázatos mindig odaadóan viselkedik 

 

Derviş olana kibir gerekmez374 – A dervisnek nincs szüksége öndicséretre (nem hiú) 

 

A francia forrásszöveg odaadó, szerény szavát a pasa dervisnek fordította, amely sajátosan 

az oszmán-török világra jellemző fogalom. A dervis egy muszlim „szerzetesrendhez”, vagy 

annak vezetőjéhez tartozó egyén, aki önmegtartóztató életet él.375 Olyan ember, akik Allahra 

                                                           
370 U.o. 85. 
371 17. századi oszmán polihisztor, író, akinek nevéhez számos történeti és földrajzi enciklopédia írása köthető. 
372 İdris Bostan, Kahve. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 24. İstanbul, 2001, 202-205. 
373 Molière, i. m., 394. 
374 Vefik Paşa, i. m., 44. 
375 Tahsin Yazıcı, Derviş. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 9. İstanbul, 1994, 188-190. 
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bízza magát, ezt a török nyelvben a tevekkül szó fejezi ki, pontos jelentése „Allahban 

bízni”.376 

 

5. 

Madame la baillive377, et Madame l'élue378 – Tisztviselő Asszony és Képviselő Asszony 

Qui d'un siége pliant vous feront honorer – Egy összehajtható székkel tisztelnek meg 

Là, dans le carnaval, vous pourrez espérer – Ott karneválban reménykedhet 

Le bal, et la grand'bande, à savoir, deux musettes, - Bálban, és nagy zenekarban, mégpedig 

két dudában, 

Et, parfois, Fagotin, et les marionnettes.379 – És néha bohóc és bábszínházban. 

 

Kibarlar ile görüştürürler. – Bemutatnak a nemeseknek. 

Onlar da sana iltifat için – Ők is, hogy bókoljanak neked 

Altına koltuk, iskemle korlar. – Karossszéket, kis széket tesznek alád. 

Orada hele paskalyalarda – És főként húsvétkor 

Baloya, temaşaya gidersin. – Bálba és színházba mész. 

Kukla, hokkabaz seyri edersin. 380 – Kuklát és hokkabaz játékokat nézel. 

 

A Fagotin a komédiások felöltöztetett majmára, valamint bohócra használatos szó.381 A 

marionette, ahogy arról már szó esett a hagyományos török színjátékok kapcsán, a törökök 

kukla elnevezésű bábszínházának feleltethető meg. A hokkabaz arab (hukka) és perzsa (bāz) 

eredetű szó, a zsonglőrökre használatos a török nyelvben. A fenti szövegrészlet fordítása 

következetlen.  A célnyelvi szövegben a francia játékok oszmán-török megfelelője 

olvasható, míg a karnevál kifejezést Ahmet Vefik Pasa húsvétnak fordította, amely a 

keresztények legfontosabb ünnepe. 

 

6. 

Vous êtes donc bien tendre à la tentation; – Ön nagyon gyenge a kísértésre; 

                                                           
376 Mustafa Çağrıcı. Tevekkül. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 41. İstanbul, 2012, 3-4. 
377 Bailli: 1. rég. a tartományok nemességének hadnagya (vezére) 2. rég. bírói és közigazgatási főtisztviselő. 

Eckhardt, i. m., 163. 
378 Élue: megválasztott (képviselő). 

Eckhardt, i. m., 687. 
379 Molière, i. m., 401. 
380 Vefik Paşa, i. m., 57. 
381 Eckhardt, i. m., 802. 
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Et la chair, sur vos sens, fait grande impression? – És a hús nagy hatással van az érzékeire? 

Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte: – Bizonyára, nem tudom mily hév hajtha 

Önt: 

Mais à convoiter, moi, je ne suis pas si prompte; – Ám én nem vagyok olyan gyors, ha 

vágyak öntenek el; 

Et je vous verrais nu du haut jusques en bas, – És ha tetőtől talpig meztelenül látnám Önt, 

Que toute votre peau ne me tenterait pas.382 – Az Ön teste (teljes bőre) nem vinne kísértésbe. 

 

Siz öyle ise pek mailsiniz (eğilimli olan), – Ha ön is hajlana olyanra, 

Baştan çıkmıya çok kabilsiniz. – Könnyen rossz útra térne. 

Lakin ben sizin gibi değilim. – Ám én nem vagyok olyan, mint Ön. 

Bir kız ağzına eğer yakışsa – Ha illene egy lánynak ilyet mondani 

Ben de Molyer’in kavlini derim.383 – Molière szavaival élnék. 

 

A fenti párbeszéd Dorin és Tartüf között zajlik. A fordított szövegrészletben Ahmet Vefik 

részben a kihagyás gyakorlatával él. A forrásszöveg  szó szerinti fordítása szembe 

helyezkedett volna a (korabeli) muszlim erkölcsi normákkal. 

 

7. 

les louis - rég arany- v ezüstpénz (13–14. század) Lajos király képével384 

altın – arany 

 

8. 

Prince – herceg 

Şah – perzsa eredetű szó, iráni vagy afgán uralkodó385 

 

Vallási vonatkozású szövegrészletek 

 

A darab fordítása során Ahmet Vefik a francia Ciel (Ég) szavát általában az arab eredetű, 

Isten jelentéssel bíró Mevla szóra fordítja. A szöveg során az Isten szóra egyenlőtlen 

                                                           
382 Molière, i. m., 411-412. 
383 Vefik Paşa, i. m., 76. 
384 Eckhardt, i. m., 1146. 
385 Ağakay, i. m., 712. 
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arányban a Mevla, Allah, Tanrı, Huda, Rabbi és Hak szavakat használja. Molière 

következetesen a Ciel szót használja, amely huszonegy alaklommal fordul elő a forrásnyelvi 

szövegben, míg a Dieu (Isten) szó mindössze négy alkalommal. Az oszmán-török szövegben 

a Mevla szó tizenkettő, Allah hat, Huda négy, Rabbi négy, Tanrı három, míg a Hak szó két 

alkalommal olvasható.  A mon Dieu, „Istenem” kifejezés a török nyelvben azonos jelentéssel 

bíró Aman Yarabbi és Yarabbi kifejezésre lett fordítva. A Rabbi arab eredetű szó a törökben, 

jelentése Isten. 

Mint azt láthattuk, A nők iskolájában Ahmet Vefik többnyire a kihagyás stratégiájával élt, 

tehát az Istenre, valamint a kereszténységre utaló szavakat kihagyta a célnyelvi szövegből, 

ezzel is közel vitte az olvasót a történethez. A Tartuffe fordítása során azonban nem járhatott 

el így. A darab az egyházat bírálja, így a fordító nem élhetett az oszmánosítás gyakorlatával. 

Azért, hogy megmaradjon az eredeti történetnél, nem hagyhatta el a vallási terminusokat, 

hiszen a komédia a vallásosnak mutatkozó, romlott embernek tart görbe tükröt. A 

továbbiakban a szövegben található vallási vonatkozású részletek olvashatók a szövegben 

fellelhető sorrendjük szerint. 

 

1. 

Chaque jour à l'église il venait d'un air doux, – Minden nap eljött a templomba kedvesen, 

... 

Par l'ardeur dont au Ciel il poussait sa prière: – Oly lelkesedéssel imádkozott az Éghez: 

Il faisait des soupirs, de grands élancements, – Sóhajtozott, szaggató fájdalom gyötörte, 

... 

Pour m'aller à la porte offrir de l'eau bénite.386 – Az ajtóhoz ment szentelt vizet kínálni. 

 

Kiliseye o her gün gelirdi, – Minden nap eljött a templomba, 

... 

Bir vakit ağlar dua ederdi. – Sírt és imádkozott. 

... 

Ben kiliseden çıkacak olsam – Amikor távozóban voltam a templomból 

Koşar okunmuş su verir idi.387 – Odarohant hozzám és szentelt vizet adott. 

 

                                                           
386 Molière, i. m., 385. 
387 Vefik Paşa, i. m., 28. 
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A kilise388 görög eredetű szó a török nyelvben, a keresztény istentisztelet helye, vagyis 

templom. Az okunmuş389 jelentése “egészségre jótékony hatású”, szó szerint ráolvasott. 

Beszélt nyelvi kifejezés. 

 

2. 

Je ne remarque point qu'il hante les églises.390 – Nem vettem észre, hogy látogatná a 

templomokat. 

 

İbadet yerinde onu göremem.391 – Nem látom őt kegyhelyen. 

 

Az ibadet yeri a vallásos tevékenység, imádkozás helye, arab eredetű szó a török nyelvben. 

 

3. 

C'est pousser bien avant la charité chrétienne392 – Túlzás e keresztényi szeretet 

Bu, mürüvvetin müntehasıdır.393 – Ez a nagylelkűség netovábbja. 

 

A forrásnyelvi szövegrészlet keresztényi szeretet szókapcsolatát Ahmet Vefik kihagyja a 

célnyelvi szövegből, azonban a mürüvvet szó vallási tartalommal is bír. Az arab eredetű szó 

pontos fordítása “tökéletes emberség”. A szó az iszlám felvétele előtti időkben egy ember 

erkölcsi érdemeit fejezte ki, mint a hűség, nagylelkűség és megbocsájtás. Az iszlám felvétele 

után a szó jelentése tovább bővült, erkölcsi és szellemi erényeket is magában foglalt.394 

 

4. 

Et que ce soit à tort qu'on vous ait accusé: – Tegyük föl, hogy önt tévesen vádolják: 

N'est-il pas d'un chrétien, de pardonner l'offense395 – Egy keresztény nem bocsájtja-e meg a 

sértést 

 

Farzedelim ki size tarize – Fogadjuk el, hogy az önt ért vádak 

                                                           
388 Ağakay, i. m., 471. 
389 Çağbayır, i. m., 3602. 
390 Molière, i. m., 394. 
391 Vefik Paşa, i. m., 45. 
392 Molière, i. m., 413. 
393 Vefik Paşa, i. m., 79. 
394 Mustafa Çağrıcı, Mürüvvet. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 32. İstanbul, 2006, 61. 
395 Molière, i. m., 424. 
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Bir hak olmasın. Affetmek yok mu?396 – Nem igazak. Nincs bocsánat? 

A keresztény kifejezés ismételten kimarad a célnyelvi szövegből. 

 

5. 

couvent397 – kolostor 

manastir – kolostor 

 

6. 

A francia komédia két szövegrészletében a “jó ember” kifejezést, Ahmet Vefik “Allah 

emberének”, valamint “Allah szolgájának” fordítja. 

 

l'homme de bien398 – jó ember 

allah adamı399 – Allah embere 

Allahın kulu400 – Allah szolgája 

 

Kihagyások 

 

1. 

On n'y respecte rien; chacun y parle haut – Itt semmit sem tisztelnek, mindenki hangoskodik 

Et c'est, tout justement, la cour du roi Pétaut.401  – Minden a feje tetején áll. 

 

Herkes bağırır, çağırır söyler, – Mindenki kiabál, hangoskodik, 

Kendi başına kâhyalık eyler.402 – Mások dolgába beleszól. 

 

A le roi Pétaud jelentése Kolduskirály, míg a c’est la cour du roi Pétaud „milyen 

fejetlenség!”, „itt mindenki parancsol” értelemben használatos. A la cour du roi Pétaut 

kifejezés a francia nyelvben olyan összejövetelt jelöl, amelynek során mindenki döntéshozó 

szerepben szeretne lenni, és ebből kifolyólag képtelenek konszenzusra jutni. A kifejezés 

                                                           
396 Vefik Paşa, i. m., 101. 
397 Molière, i. m., 427. 
398 Molière, i. m., 436. 
399 Vefik Paşa, i. m., 110. 
400 Vefik Paşa, i. m., 123. 
401 Molière, i. m., 374. 
402 Vefik Paşa, i. m., 12. 
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olyan találkozó megjelölésére is használatos, ahol mindenki egyszerre beszél.403 A 

kolduskirály kifejezést a fordító kihagyja a célszövegből. 

 

2. 

Un oracle, un Caton404 - Egy nagy tekintély, egy bölcs 

Yalnız fazıl siz, yalnız akıl siz405 – Ön az egyetlen bölcs, az egyetlen tudós 

 

A Caton kifejezéssel Molière Marcus Porcius Cato Maior (i.e.3–2. sz.) történetíróra és 

államférfira utal, akit gyakran a bölcs melléknévvel említettek. A Francia–magyar 

nagyszótárban is szerepel.406 Mivel az ókori történetíró az európai kultúrkör alakja, Ahmet 

Vefik kihagyta fordításából, ugyanis az oszmán-török olvasó számára ismeretlen volt. 

 

3. 

Regardez Ariston, regardez Périandre, – Nézzük Arisztónt, nézzük Periandroszt, 

Oronte, Alcidamas, Polydore, Clitandre: – Orontét, Alkidamaszt, Polidort, Klitendrét: 

Ce titre par aucun ne leur est débattu, – Senki nem vitatje el e címet tőlük, 

Ce ne sont point du tout fanfarons de vertu, – Nem dicsekednek erényeikkel, 

On ne voit point en eux ce faste insupportable, – Nem látjuk bennük eme elviselhetetlen 

kérkedést, 

Et leur dévotion est humaine, est traitable.407 – És az ő áhítatuk emberi, illő. 

 

Arisztón (Kr.e. 3. sz.) ókori görög filozófus, a sztoikus filozófiai iskola alapítója. Úgy vélte, 

az etika az a téma, amellyel a filozófiának foglalkoznia kell.408 

Periandrosz (Kr.e. 7-6. század) ókori görög, korinthoszi uralkodó volt, akit a görög hét bölcs 

egyikeként emlegettek.409 

Alkidamasz (Kr.e. 4. sz.) ókori görög szofista és szónok. Egyetlen fennmaradt munkája a 

rögtönzött beszéd előnyeit és felsőbbrendűségét tárgyalja az írott beszéddel szemben. 410 

Polidori Vergiliusz (15. sz.) olasz születésű humanista, aki megírta az angolok történetét.411 

                                                           
403 Eckhardt, i. m., 1416. 
404 Molière, i. m., 387. 
405 Vefik Paşa, i. m., 31. 
406 Eckhardt, i. m., 302. 
407 Molière, i. m., 388. 
408 https://www.britannica.com/biography/Ariston-of-Chios 
409 https://www.britannica.com/biography/Periander 
410 https://www.britannica.com/biography/Alcidamas 
411 https://www.britannica.com/biography/Polydore-Vergil 

https://www.britannica.com/biography/Ariston-of-Chios
https://www.britannica.com/biography/Periander
https://www.britannica.com/biography/Alcidamas
https://www.britannica.com/biography/Polydore-Vergil
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Clitandre Pierre Corneille 17. századi francia költő és drámaíró második darabja, amelyet 

1631-ben mutattak be.412 

A francia szövegben található Oronte tulajdonnévnek nem sikerült a nyomára találom az 

irodalomban. 

 

4. 

Ce Monsieur Loyal porte un air bien déloyal!413 – Becsületes Úrnak nagyon becstelen a 

kisugárzása! 

 

Bu Müsyü Luvayal çakal diyesin414 – Ez a Luvujal Úr olyan, mint egy sakál! 

 

A török szöveg nem tudja visszaadni a forrásnyelvi szöveg szóviccét. A francia Loyal szó, 

amely a rendőrtiszt neve, hűséges, becsületes jelentéssel bír, míg a török szövegbe a tiszt 

neve fonetikus átírással került. 

 

Tükörfordítások 

 

Ahmet Vefik Tartuffe-je fordítását a tárgyi környezet nagymértékű oszmánosítása jellemzi, 

alapvetően azonban törekedett a forrásnyelvi szöveg szoros fordítására. Az alábbiakban a 

teljesség igénye nélkül néhány példa kerül bemutatásra. 

 

1. 

Cassé quelque miroir, ou songé d'eau bourbeuse415 – Összetör néhány tükröt, vagy iszapos 

vízzel álmodik 

 

Ya kaza ile ayna kırarsın / Rüyada bulanık su görürsün416 – Vagy véletlen tükröt törsz / 

Álmodban zavaros vizet látsz 

 

  

                                                           
412 https://www.britannica.com/biography/Pierre-Corneille 
413 Molière, i. m., 445. 
414 Vefik Paşa, i. m., 142. 
415 Molière, i. m., 408. 
416 Vefik Paşa, i. m., 71. 

https://www.britannica.com/biography/Pierre-Corneille
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2. 

Contes en l'air417 – Mesék a levegőben (szóbeszéd értelemben) 

Havayi masal418 – Légből kapott mese 

 

3. 

Non, rien de plus méchant n'est sorti de l'Enfer419 – Nem, nem jött ennél gonoszabb a 

pokolból 

 

Cehennemden bir / Böyle zebani çıkmamıştır ki – A pokolból ilyen / őr (pokolé) nem jött 

még 

 

A zebani szó A nők iskolája török kfordításában is szerepel, az iszlám vallásban azoknak az 

angyaloknak az elnevezése, akik a pokolba kísérik az embert. 

 

4. 

Les langues ont toujours du venin à répandre420 – A nyelvek mindig ontják a mérget 

Halkın dilinden zehir dökülür421 – A nép nyelvéből méreg ömlik 

 

Összegzés 

 

Ahmet Vefik a komédiát – annak témája okán - szoros fordításnak szánta. Azért, hogy 

megmaradhasson az eredeti történetnél, nem hagyhatta el a vallásra utaló kifejezéseket, 

azonban nem is élhetett az oszmánosítás gyakorlatával. Azért, hogy a történetet eltávolítsa 

az oszmán-török (muszlim) kultúrától, a szereplők neve fonetikusan szerepel fordításában, 

és jellemükben nem fedezhető fel a Karagöz játékok egyik karaktere sem. Beszédstílusuk a 

beszélt és irodalmi nyelv keveréke, számos arab és perzsa eredetű szót tartalmaz. A célnyelvi 

szövegben elvétve találhatók szólások, míg egyetlen közmondás sem olvasható benne. 

Ahmet Vefik tudatosan kihagyta a görög kultúrára vonatkozó utalásokat a célnyelvi 

                                                           
417 Molière, i. m., 429. 
418 Vefik Paşa, i. m., 110. 
419 Molière, i. m., 436. 
420 Molière, i. m., 441. 
421 Vefik Paşa, i. m., 134. 
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szövegből, ahogy a keresztényi könyörület, keresztényi szeretetre utaló kifejezéseket is. 

Törekedett a forrásnyelvi szöveg minél pontosabb fordítására, azonban a tárgyi környezet 

egy része ennek ellenére oszmánosítva lett. 
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9. Ahmet Vefik Pasa adaptációi 

 

Az alábbiakban Ahmet Vefik három adaptációját mutatom be (A Scapin furfangjai, A 

fösvény, Kénytelen házasság), melyek elemzése során a korábban alkalmazott szempontok 

alapján vizsgálom a szövegeket. A forrásnyelvi-, és célnyelvi szövegek összehasonlítása 

során azt vizsgálom, hogy az oszmán-török adaptációk mennyire térnek el az eredeti drámák 

szövegétől, továbbá, hogy a fordító milyen mértékben alkalmazta az oszmánosítás 

gyakorlatát. 

 

9.1 Scapin furfangjai 

 

Keletkezési körülmények 

 

Molière a Scapin furfangjai című komédiáját 1671-ben írta, és még ugyanazon év májusában 

színpadra került. Nem tartozik a legnépszerűbb művei közé, a commedia dell’arte 

hagyományaira építő bohózatot. A szerző korábbi műveivel szemben, a Scapin furfangjai 

nem érint mély társadalmi kérdéseket. A bohózathoz a római drámaíró, Publius Terentius 

Afer (Kr.e. 2. század) Phormion című darabja szolgáltatta a forrást.422 

 

Nincsenek adataink arra vonatkozóan, hogy Ahmet Vefik mikor adaptálta a darabot, de 

bizonyosan 1871 után. A Scapin furfangjait Ali Bej is lefordította, adaptációja 1871-ben 

jelent meg Ajjar Hamza címen. Ahmet Vefik teljes részeket vett át Ali Bej művéből, és a 

főszereplőt ő is Hamzának nevezte el, így a mű bizonyosan 1871 után keletkezett.423A 

komédiát Ahmet Vefik adaptációi között tartja számon a török színháztörténet. Ennek oka, 

akárcsak a többi mű esetén, a komédia témája. Molière darabja nem érint mély társadalmi 

kérdéseket, így elsősorban a közönség szórakoztatása, semmint nevelése a célja. Továbbá, 

mivel a commedia dell’arte hagyományaira épül, erős hasonlóságot mutat a törökök Karagöz 

nevű játékával. Mindezek mellett az adaptációnak és fordításnak tekintett művek közötti 

egyik legszembetűnőbb különbség, hogy előbbiekben a szereplők török neveket kaptak. A 

török komédia címe Dekbazlık. A szó jelentése csalás, átverés, amely a főszereplő jellemére 

utal. 

  

                                                           
422 Ahmet Vefik Paşa, Dekbazlık. In: Ahmet Vefik Paşa Külliyatı. İstanbul 1933, 5-6. 
423 U.o. 6.  
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Drámai szerkezet 

 

Személyek: 

 

Argante – Dzsábir Cselebi – Hüszrev és Zijba apja 

Géronte – Müsztedzsip Cselebi – Dánis és Szümbül apja 

Octave – Hüszrev – Dzsábir fia, Szümbül kedvese 

Léandre – Dánis – Müsztedzsip Cselebi fia, Zijba kedvese 

Zerbinette – Zijba – Egyiptomból elhurcolt lány, akiről kiderül, hogy Dzsábir lánya, Dánis 

kedvese 

Hyacinnte – Szümbül – Müsztedzsip lánya, Hüszrev kedvese 

Nerine – Halime asszony – Szümbül nevelőanyja 

Scapin – Hamza – Dánis szolgálója 

Silvestre – Izzet – Hüszrev szolgálója 

Carl – Rifat - őr 

 

Dánis és Hüszrev is beleszeretnek egy-egy lányba, de atyjuk mást szán nekik társul. 

Kétségbeesésükben Hamzához fordulnak segítségért. A furfangos szolga áll a történések 

középpontjában, ő az előidézőjük. Jól kiismeri az embereket, így könnyedén, kedve szerint 

manipulálja őket. Hamza kicsalja Dzsábir Cselebiből és Müsztedzsip Cselebiből az összeget, 

amely fiaik boldogsághoz szükséges. Dánisnak nagyobb összeget kell fizetnie Zijba 

megváltásáért. Hamza az öregekből bolondot csinál, és elrendezi a fiatalok ügyét. Mindkét 

pár egymásra talál, Zijbáról pedig kiderül, hogy Dzsábir elveszettnek hitt lánya. 

 

Jellemek 

 

Hamza a történet főszereplője, ő szerepel a legtöbb jelenetben. Ha nincs jelen, akkor is szóba 

kerül. Igazi karagözi figura. Karagöz és Hadzsivat jelleme is tetten érhető személyiségében. 

A nép embere, a közösség gondolatait, értékeit képviseli, tanulatlan, segítőkész, és fejlett 

realitásérzékkel rendelkezik, akárcsak Karagöz. Tettei átgondoltak, és előre megtervezettek. 

Minden helyzetben kész kivenni a részét, az embereknek utat mutat, tanácsokkal látja el 

őket, jó szónok, aki megszervezi a dolgokat, akárcsak Hadzsivat. 
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Hüszrev és Dánis a két ifjú szerelmes, egyetlen motivációjuk, hogy kedvesükkel 

lehessenek. Mindkettő Cselebi alakjával mutat hasonlóságot, udvarias, jó családból 

származó fiatalemberek. 

 

Szümbül és Zijba a két ifjú kedvesei. Zijba és a többiek közötti társadalmi különbség 

beszédében is megmutatkozik, egyszerű nyelven beszél, mondandójában alig találunk arab 

és perzsa szavakat. Jelleme is tükrözi neveltetését, sokkal szókimondóbb, mint Szümbül, 

némi hasonlóságot mutat Karagözzel, aki szintén gondolkodás nélkül kimondja, ami az 

eszébe jut, és aki mindig az érzései szerint cselekszik. 

 

Izzet a nép embere, nyelve is ezt tükrözi. Beszéde nyers, tele van tájszólási elemekkel, kevés 

arab és perzsa szót használ. Személye semmit nem ad hozzá a történethez. 

 

A szereplők külső megjelenéséről keveset tudunk meg. Öltözetükről nincs leírás sem a 

forrásnyelvi-, sem pedig a célnyelvi szövegben. Összesen egy bekezdés utal Szümbül 

öltözetére. A francia és török szövegek leírása megegyezik. A francia szöveg „Car elle 

n'avait pour habillement qu'une méchante petite jupe, avec des brassières de nuit qui étaient 

de simple futainevi; et sa coiffure était une cornette jaune, retroussée au haut de sa tête, qui 

laissait tomber en désordre ses cheveux sur ses épaules”424 magyar fordítása: „nem volt rajta 

egyéb, mint egy rossz kis szoknya, közönséges pamutból készült hálóköntös, a feje búbján 

sárga főkötő, mely alól haja rendetlenül hullott le a vállára.” Ez a török szövegben rövidítve, 

azonos jelentéssel olvasható.425 A célnyelvi szöveg entari426 szava arab eredetű a török 

nyelvben, és egyberészes női ruhát jelöl. A kundak427 a görög nyelvből került a törökbe, 

eredeti jelentése pólya, de fejkendő leírására is használják. További utalás a szereplők 

megjelenésére mindkét szövegben az „öltözet” jelentésű szavak, akárcsak Ahmet Vefik 

többi fordításában. Ezt a francia komédia a habit, míg az oszmán-török az arab eredetű esvap 

szóval írja le. 

 

  

                                                           
424 Molière, Les Fourberies de Scapin. In: Molière - Œuvres complètes (édition Louandre) III. Paris 1910, 

415. 
425 „Egy mintás rövid ruha, fején kendő, haja vállára hullva.” 

Vefik Paşa, i. m., 17. 
426 Ağakay, i. m., 258. 
427 Ağakay, i. m., 499. 
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Cselekményszerkezet 

 

Ahmet Vefik adaptációja követi a Molière-i hagyományokat, így félreértés-sorozatra épülő 

vígjáték, egyetlen helyszínnel. A komédiában a pozitív befejezéshez szükség van a külső 

erőre, egy külső lehetőségre, hatalomra, ami megfordítja az eseményeket. Molière és Ahmet 

Vefik is ezt a megoldást választja művében. Mindkét mű jellem-, és helyzetkomikumra épül. 

 

Nyelvezet 

 

A török komédia prózai formában íródott, akárcsak az eredeti darab. A komédia nyelvezetét 

tekintve a beszélt nyelvet tükrözi, számos tájszólási elem, és ikerszó fedezhető fel benne, 

például a pıranga mıranga, vagy a cerez merez. A török nyelvben az ikerszók olyan 

ikerítéssel létrehozott szavak, melynek során a meglévő szóalakhoz alkotnak egy 

hangalakjában módosított változatot. Ez minden esetben az eredeti szó, a kezdő hang 

azonban mindig az „m” lesz. Így például a fent említett pıranga mıranga magyar fordítása 

bilincs-milincs lenne. A pıranga, olasz eredetű szó a török nyelvben, jelentése lábbilincs. A 

çerez olyan étel elnevezésére használt szó, amelyet nem főétkezések alkalmával 

fogyasztanak, például ropogtatnivalók, magvak stb. 

A szolgálók beszélt nyelven szólalnak meg, kevés arab és perzsa szót használnak. Hamza 

nyelve aszerint változik, hogy éppen kivel beszél. Ha szükséges, választékos irodalmi 

nyelven szólal meg. 

 

Szólások és közmondások 

 

1. 

birinin dişlerini sökmek428 

szó szerinti jelentése: valakinek kihúzni/tépni a fogait; átvitt értelemben: tehetetlenné tenni, 

hogy senkinek ne tudjon ártani 

 

2. 

elden gitmek429 

                                                           
428 Vefik Paşa, i. m., 11. 
429 Vefik Paşa, i. m., 13. 
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szó szerinti jelentése: kézből (ki)menni; átvitt értelemben: elveszíteni valamit, megfosztva 

lenni valamitől 

 

3. 

elimden gelmez az şey vardır430 – kevés olyan dolog van, amelyet nem tudok megcsinálni 

(amely nem jön a kezemből) 

elinden gelmek szó szerinti jelentése: kézből jönni; átvitt értelemben: valamit meg tud 

csinálni 

 

4. 

kızı görüp ona vurulmuş431 – meglátta a lányt, és beleszeretett (neki esett/csapódott) 

birine vurulmak szó szerinti jelentése: valakinek csapódni/esni; átvitt értelemben: 

beleszeretni 

 

5. 

kırk türlü tarif eyler432 – sokféleképpen körülírja 

A szólás szó szerinti fordítása: negyven-féleképpen körülírja. 

Számos kultúrában a teljesség és végtelenség kifejezője. A negyvenes számot már az ókori 

Babilonban szent számnak tekintették, ugyanis megfigyelték, hogy a Plejádok csillagkép 

negyven nap elteltével látható ismét szabad szemmel az égbolton. Az Ószövetség szerint a 

Szaturnusznak, amely Júdea jelképe, negyven megnyilvánulása van. Ugyancsak az 

Ószövetség szerint az ideális emberi élet háromszor negyven, azaz százhúsz év, valamint az 

izraeli királyok, Salamon és Dávid negyven-negyven évig uralkodtak. Jézust negyven napi 

böjt után kísértette meg az ördög a sivatagban, valamint a mennybemenetele negyven nappal 

a feltámadása után történt. 

A negyvenes szám az ótörök népek körében is nagy jelentőséggel bírt, a török mondavilág 

fontos motívuma. A közép-ázsiai népek mondáiban a harcosok mellett negyven férfi, az 

asszonyok mellett negyven lány szerepel. A negyvenes szám szerepel számos népmesében, 

mint a Negyven vezér és negyven haramia. A mai napig több település őrzi nevében a 

                                                           
430 Vefik Paşa, i. m., 14. 
431 U.o. 
432 Vefik Paşa, i. m., 16. 
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negyvenes számot (Kırkçeşme, Kırkanbar, Kırkgöz, Kırkpınar, Kırklareli), valamint számos 

közmondásban is találkozunk vele.433 

6. 

yüreği yanmak434 

szó szerinti jelentése: ég a szíve; átvitt értelemben: nagyon szenved, fáj valami 

 

7. 

dolap kurmak435 

szó szerinti jelentése: szekrény állítani; átvitt értelemben: csapdát állítani 

 

8. 

sakala gülmek436 

szó szerinti jelentése: szakállába nevetni; átvitt értelemben: mosolyogva kigúnyolni, 

megalázni valakit 

 

9. 

eksik olma437 

szó szerinti jelentése: ne legyél hiányzó (ne szenvedj hiányt); átvitt értelemben hála 

kifejezésére használt szólás 

 

10. 

burnundan getirmek438 

szó szerinti jelentése: az orránál (fogva) hozom (ki); átvitt értelemben: sokszorosan 

megbosszulni az egyént ért sérelmet 

 

11. 

ocağına düşmek439 

                                                           
433 İskender Pala, Kırk. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 25. Ankara, 2002, 466-467.  
434 Vefik Paşa, i. m., 16. 
435 Vefik Paşa, i. m., 20. 
436 Vefik Paşa, i. m., 28. 
437 Vefik Paşa, i. m., 36. 
438 Vefik Paşa, i. m., 48. 
439 Vefik Paşa, i. m., 52. 
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szó szerinti jelentése: valaki tűzhelyéhez esni; átvitt értelemben: hozzájárulni valakihez, és 

a védelmét kérni 

 

12. 

yüreği oynamak440 

szó szerinti jelentése: játszik a szíve; átvitt értelemben: hirtelen izgatott lesz, megijed 

 

13. 

ağzını yoklamak441 

szó szerinti jelentése: ki/megtapogatni valaki száját, átvitt értelemben: arra való törekvés, 

hogy valakivel kimondassunk valamit, amit feltételezhetően már úgyis tud 

 

14. 

kulak vermek442 

szó szerinti jelentése: fület adni; átvitt értelemben: érdeklődve hallgatni valakit vagy valamit 

 

15. 

boynu altında kalmak443 

szó szerinti jelentése: maradjon alatta a nyaka, átvitt értelemben: pusztuljon, haljon meg 

 

16. 

kapıyı bir şeyden açmak444 

szó szerinti jelentése: az ajtót valamiről/valamiből nyitni; átvitt értelemben: valamiről szót 

ejteni 

 

17. 

dil uzatmak445 

szó szerinti jelentése: nyelvet nyújtani; átvitt értelemben: valaki vagy valami ellen beszélni 

 

                                                           
440 Vefik Paşa, i. m., 55. 
441 U.o. 
442 Vefik Paşa, i. m., 56. 
443 Vefik Paşa, i. m., 57. 
444 Vefik Paşa, i. m., 74. 
445 Vefik Paşa, i. m., 91. 
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18. 

dilini tutmak446 

szó szerinti jelentése: tartani a nyelvét; átvitt értelemben: tartani a száját, vagyis 

meggondolás nélkül mindent mond, ami az eszébe jut 

 

19. 

kıyameti koparmak447 

szó szerinti jelentése: letépni a végítéletet (végítélet napját); átvitt értelemben: eszeveszetten 

kiabálni oktalanul ért igazságtalanságért 

A kıyamet448 a végítélet napjára használt szó. 

 

20. 

can vermek449 

szó szerinti jelentése: lelket (ki/el)adni; átvitt értelemben: meghalni 

 

Szólások a Közmondások című gyűjtemény alapján 

 

A Scapin furfangjai török adaptációjában összesen három, a pasa gyűjteményében is 

szereplő szólás olvasható. 

 

21. 

yakayı ele vermek (yakayı ele verdi)450 el/kézbe adja a gallért – anélkül, hogy sikerülne 

megszökni, kézre kerül 

 

22. 

çürük tahtaya basmak (çürük tahtaya basma)451 elöregedett lécre lépni – átverve lenni, 

rosszul járni egy olyan ügyben, amelyben az illető nem volt elég ravasz 

 

  

                                                           
446 Vefik Paşa, i. m., 92. 
447 Vefik Paşa, i. m., 96. 
448 Ağakay, i. m., 468. 
449 Vefik Paşa, i. m., 102. 
450 Vefik Paşa, Atalar Sözü, 212. 
451 Vefik Paşa, i. m., 126. 
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23. 

sinek avlamak (sinek avlıyor)452 legyet vadászni – azon személyek gúnyolására használt 

szólás, akiknek nincs munkája, nincs mit tennie 

 

Reáliák 

 

A Scapin furfangjait Ahmet Vefik adaptációi között tartja számon a török színháztörténet, 

azonban a tárgyi környezet kivételével a darab a forrásnyelvi szöveg pontos fordítása. 

 

1. 

Léandre fit rencontre d'une jeune Égyptiennev dont il devint amoureux453 – Léandre 

találkozott egy cigánylánnyal, akibe beleszeretett 

 

Dâniş Bey bir kız görüp ona vurulmuş, meftun olmuştu454 – Dánis úrfi meglátott egy lányt, 

beleszeretett, szerelmes lett 

 

Roma kisebbségek az Oszmán Birodalom számos városában éltek, és szigorú jogi 

korlátozások alá estek. Az oszmán-török jogrendszer rájuk ugyanúgy vonatkozott, így ha 

valamilyen igazságtalanság érte őket, bírósághoz fordulhattak. Források szerint a 

birodalomban az első, roma kisebbségeket érintő rendelkezések Szulejmán szultán nevéhez 

köthetők. Ennek megfelelően megszabták, hogy a vándorcigányok mely városok között 

vándorolhatnak, továbbá nem hagyhatták el a közösséget, amelyhez tartoztak.  A muzulmán 

és nem muzulmán romák közötti mindennemű keveredést törvény tiltotta, vándorolniuk sem 

lehetett együtt. Ugyanígy a romák nem keveredtek a más etnikumú közösségekkel. A 

birodalomban élő romáknak ezen felül adót kellett fizetni. Akárcsak a birodalomban élő 

többi kisebbség, a törvények betartása mellett biztonságban élhettek, melyet az 

államhatalom biztosított számukra.455 Mint az látható, a roma kisebbségek nem 

keveredhettek más etnikumúakkal, így az is elképzelhetetlen lett volna, hogy a komédia 

török adaptációjában Dánis egy cigánylányba szeressen bele. 

 

                                                           
452 Vefik Paşa, i. m., 198. 
453 Molière, i. m., 414. 
454 Vefik Paşa, Dekbazlık, 16. 
455 İsmail Altınöz, Çingeneler. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. EK-1. İstanbul, 2016, 293-296.  
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2. 

Mindössze három helységnév szerepel a komédiában és a fordításában. A török szövegben 

Dzsábir Zijba lányát Egyiptomban456 keresi, a francia szövegben Taranto olasz város 

szerepel. Később ismét Egyiptom szerepel, szemben a francia szövegben India. A harmadik 

helyiségnév a török szövegben Málta, a francia komédiában Algéria457. 

 

3. 

Mindkét történetben Hamza azt hazudja Müsztedzsip úrnak, hogy fiát, Dánist egy gályán 

foglyul ejtették, és csak váltságdíj fejében hajlandóak szabadon engedni. A francia 

szövegben szereplő török gálya458 helyett a fordításban máltai kalóz szerepel459. Málta az 

oszmán-török földrajzi és történeti írásokban először a 16. századból kerül említésre. A 

máltaiak és az oszmánok első jelentősebb összecsapására 1540-ben került sor, melynek 

során a Máltai-szigetcsoport részét képező Gozo szigetét elfoglalták az oszmánok. 1565-ben 

az Oszmán Birodalom ostrom alá vette Máltát. A flotta körülbelül kétszáznegyven gályából 

állt. Málta nagy ostroma több hónapon át tartott, melyet a máltaiak sikeresen visszavertek. 

Ezután további erődöket építettek, és hozzáláttak az új főváros, Valletta építéséhez.460 Az 

ezt követő, 1580–1690 közötti időszak a mediterrán-tengeri kalózkodás aranykora volt. A 

mediterrániumi kalózkodásban kialakult egyfajta sajátos szokásjog, így a kalózhajók 

engedéllyel, állami felügyelet alatt szállhattak tengerre. Elnevezésük corsaro, corsaire volt, 

expedíciójukat pedig corso, coursenak nevezték. A keresztény kalózállamok tevékenysége 

1580 után elsősorban a muszlimokat sújtotta, a máltai kalózok egyik fő bevételi forrása az 

oszmán alattvalók fogságba vetése és kiváltása volt. Az elfogottak egy részét Máltára 

szállították, ahol árverésen áruba bocsátották őket, nagyobb részüket pedig magas áron még 

a helyszínen eladták rokonaiknak, vagy pedig lakóhelyük közösségének. A legtöbb kalóz 

eredeti szándéka az volt, hogy az elfogott rabszolgákért váltságdíjat kapjon, ugyanis úgy 

sokkal magasabb árat kaptak egy-egy rabszolgáért.461 Mindebből látható, hogy Málta, illetve 

a máltai kalózkodás ismert volt a török köztudatban, ezért a pasa annak megfelelően 

fordította a forrásnyelvi szöveget. A muzulmán oszmán-törökök európai megítéléséről már 

                                                           
456 Vefik Paşa, i. m., 10. 
457 Molière, i. m., 444. 
458 Molière, i. m., 450. 
459 Vefik Paşa, i. m., 67. 
460 Metin Tuncel, Malta. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 27. Ankara, 2003, 539-542.  
461 Fodor Pál, Máltai kalózok, török rabok és francia kereskedõk a Földközi-tengeren a 17. század elején. 

Történelmi Szemle 3-4 (1999) 

https://epa.oszk.hu/00600/00617/00004/tsz99_3_4_fodor_pal.htm 

https://epa.oszk.hu/00600/00617/00004/tsz99_3_4_fodor_pal.htm
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korábban szó esett, mint Európa ellensége szerepeltek az irodalomban. Emellett az Oszmán 

Birodalom bevett gyakorlata volt, hogy a meghódított területek keresztény gyerekeit 

magukkal vitték, akik később a janicsár hadtestben szolgáltak. Feltételezhetően Molière 

komédiájában ezért török a Hamza által kitalált hajóskapitány. 

 

Vallási vonatkozású szövegrészletek 

 

Akárcsak a korábban vizsgált adaptációkban, a Scapin furfangjai török fordításában az Isten 

szó a Mevla, Allah, Tanrı, Huda, és Rabbi formában olvasható, míg Molière-nél Ciel és Dieu 

alakban. Az egész darab során, legyen szó a forrásnyelvi-, vagy a célnyelvi szövegről, szinte 

alig találkozunk az Isten szóval. Egyedül a célnyelvi szövegben olvasható kader szó 

említésre méltó, amely sors jelentéssel bír. A kader az eleve elrendelés fogalmát határozza 

meg, amely szerint Allah mindent tud, és minden az ő előre elhatározott döntése szerint 

alakul.462 Arab eredetű szó a török nyelvben, többször előfordul a Koránban. 

 

Kihagyások 

 

Figyelembe véve Ahmet Vefik többi Molière adaptációját, a Scapin furfangjai tekinthető a 

forrásnyelvi szöveg legszorosabb fordításának. Ahmet Vefik törekedett az eredeti szöveg 

pontos fordítására. Zijba cigány származása az egyetlen olyan elem, amelyet kulturális 

okokból és megfontolásból kihagyott a célnyelvi szövegből. 

 

Nevek 

 

Dzsábir Cselebi 

dzsábir: arab eredetű szó; Allah akaratának érvényesítői; kényszerítő, könyörtelen, szent és 

erős; győztes 

cselebi: számos fordítása van a szónak, amely jelent keresztény kereskedőt, udvarias egyént, 

és urat, nevek esetében utóbbi jelentése a mérvadó 

 

Müsztedzsip Cselebi 

                                                           
462 Yusuf Şevki Yavuz, Kader. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 24. İstanbul, 2001, 58-63.  
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müsztedzsip: aki válaszol; aki fogadja a könyörgést; aki végrehajt egy parancsot, 

engedelmeskedik 

 

Hüszrev: jótevő, uralkodó, szultán 

Dánis: tudás, tudomány 

Zijba: szép 

Szümbül: a jácint virág török neve 

Hálime: lágy természetű 

Hamza: oroszlán, erős ember, akarni jelentéssel bír 

Izzet: nagyság, méltóság 

 

Ahmet Vefik beszélőneveket választott a szereplőknek. A két női személy elnevezése nem 

szorul magyaráztra, egyiknek a szép jelentésű Zijba nevet adta, a másikat egy virág után 

nevezte el. Dzsábir Cselebi fiának feleséget választ, és döntését mindenáron fiára akarja 

kényszeríteni, mégha ez azzal is jár, hogy felbontsa annak titokban kötött házasságát. 

Nevének jelentése “kényszerítő”. Müsztedzsip Cselebi is el akarja rendezni fia dolgait, 

azonban sokkal könnyebben befolyásolható, mint Dzsábir. Amikor Hamza elhiteti vele, 

hogy fiát foglyul ejtették, követi a szolgáló tanácsait. Hálime asszonynak nem sok szerep jut 

a drámában, de szerető természete egyértelműen kiolvasható abból, ahogy Szümbül gondját 

viseli. Hamza a történet főszereplője, ő mozgatja a szálakat, és mivel jól kiismeri az 

embereket, kénye kedve szerint formálja őket. Nevének egyik jelentése “akarni”, és ahogy 

az első felvonásban ő maga mondja, nincs olyan, amit ne tudna véghez vinni. A két ifjú neve 

kevésbé beszédes, azonban karakterük sem hangsúlyos a cselekményfejlődés 

szempontjából. A szerepkők egyike sem kapott a Karagöz játékokban is előforduló nevet. 

 

Tükörfordítások 

 

A szöveg szinte teljes egészében a forrásszöveg szoros fordítása, annak ellenére, hogy azt 

Ahmet Vefik adaptációi között tartják számon. Olyan nagymértékű az egyezés a két szöveg 

között, hogy a tükörfordítások felsorolása indokolttá tenné az egész forrásszöveg idézését. 

Az alábbiakban néhány példa kerül bemutatásra annak szemléltetésére, hogy Ahmet Vefik 

abban az esetben is a lehető legszorosabb fordítás mellett döntött, ahol az a török nyelv 

szempontjából nem lett volna indokolt. 
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1. 

et je vois se former, de loin un nuage de coups de bâton qui crèvera sur mes épaules463 

úgy látom, hogy a messzeségben felhő kerekedik, amelyből ütlegek fognak hullani a 

vállamra 

 

Ah, bir sopa kara bulutu görüyorum ki, toplanıyor, ha toplanıyor da da benim sırtımın 

üzerinde çatlıyacak, ah!464 

Jaj, egy bot formájú sötét felhőt látok, gyűlik, csak gyűlik és a hátamon fog csattanni 

 

2. 

je te conjure de tout mon cœur de prendre la conduite de notre barque465 

teljes szívemből kérem, vegye át hajónk vezetését 

 

Kayığımızın dümenini ele al, bizi limana eriştir466 

Hajónk kormányát vedd kezedbe, vezess minket a kikötőbe 

 

3. 

Il semble que le Ciel, l'un après l'autre, les amène dans mes filets467 

úgy tűnik, hogy az ég csalja hálómba egyiket a másik után 

 

Tali bunları birer birer benim ağıma gönderir468 

A szerencse küldi hálómba egyiket a másik után 

 

Összegzés 

 

A Scapin furfangjai Ahmet Vefik adaptációi között van számon tartva. A nevek 

oszmánosítva lettek, valamint a szereplők beszélt nyelven szólalnak meg, azonban a fordító 

semmilyen más aspektusában nem változtatott az eredeti darabon. A célnyelvi szövegben 

számos szólás olvasható, azonban három kivételével, egyik sem szerepel Ahmet Vefik 

                                                           
463 Molière, i. m., 412. 
464 Vefik Paşa, i. m., 12. 
465 Molière, i. m., 419. 
466 Vefik Paşa, i. m., 23. 
467 Molière, i. m., 449. 
468 Vefik Paşa, i. m., 64. 
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gyűjteményében. A darab témája lehetővé tette annak oszmánosítását. Művészeti adaptáció 

során a fordított szöveg a célnyelvi közösség kultúrájához igazodik. Ennek során az 

elfogadott kulturális elemek beépülnek az adaptált műbe. Így a célnyelvi szövegben török 

neveket kaptak a szereplők, köznyelven beszélnek, és a tárgyi kultúra is oszmánosítva lett. 
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9.2 A fösvény 

 

Keletkezési körülmények 

 

Molière A fösvény című komédiáját 1668 szeptember 9-én mutatták be először a Királyi 

Palota színpadán. Saját korában kevésbé, később azonban egyik legsikeresebb komédiája 

lett. A darab jellemkomédia, középpontjában a drámairodalom egyik legismertebb karaktere, 

a fösvény áll. Molière több forrást felhasznált a darab megírásához, és Plautus A bögre című 

művéből egész jeleneteket kölcsönzött.469 A komédiában mind a farce470, mind a commedia 

dell’arte vonásai felfedezhetők. A darab központi témája, a pénzimádat, minden korban 

aktuális társadalmi és lélektani kérdés: „Mindig csak a pénz! Mintha mást nem is tudnának 

mondani, csak: pénzt, pénzt, pénzt! ... Ezzel feküsznek, ezzel kelnek, álmukból is ezzel 

riadnak: pénzt!” (Harpagon, III.1.)471 

 

Nincsenek adataink arra vonatkozóan, hogy Ahmet Vefik mikor adaptálta a darabot, illetve, 

hogy mikor került először színre az Oszmán Birodalomban. Ahogy a többi Molière fordítás 

és adaptáció esetében, a téma határozta meg, hogy Ahmet Vefik milyen formában ültetette 

török nyelvre a darabot. A történet egy szélsőséges, eltorzult személyiségjegyet, a 

fösvénységet mutatja be és figurázza ki. Egy olyan tulajdonságot jelenít meg, amelynek 

nincs helye a társadalomban, kultúrára való tekintet nélkül. Amellett, hogy megnevetteti a 

nézőt, megtanítja arra is, hogy milyen ne legyen. „Egy tragikus hős semmiképpen sem 

változtatna viselkedésén, csak azért, mert megtudná, hogyan ítélünk róla, önmaga maradhat, 

ha tudatában van annak, hogy milyen, sőt akkor is, ha teljességgel érzi, milyen iszonyatot 

kelt bennünk. De egy nevetséges fogyatékosság, mihelyt érzi nevetséges voltát, igyekszik 

megváltozni, ha csak külső megnyilvánulásaiban is. Ha Harpagon látná, hogy nevetünk 

fösvénységén, nem mondom, hogy igyekeznék megjavulni, de kevésbé mutatná előttünk, vagy 

másként mutatná. Állapítsuk meg mindjárt, hogy a nevetés főképpen ebben az értelemben 

csiszolja az erkölcsöket. Arra késztet, hogy már most igyekezzünk annak látszani, aminek 

lennünk kellene, és amivé egy nap bizonyára leszünk is”472Az eredeti darab témájával az 

oszmán-török néző könnyen azonosult, és a történet nem érint olyan kérdéseket, amelyek a 

                                                           
469 Ahmet Vefik Paşa, Azarya. In: Ahmet Vefik Paşa Külliyatı. İstanbul, 1933, 5. 
470 chansonokat alkalmazó 14–16. sz.-i daljáték 

Daljáték. In: Magyar Színházművészeti lexikon, Budapest, 1994. 

https://mek.oszk.hu/02100/02139/html/sz05/8.html  
471 Molière, Hat színmű, A fösvény. Budapest 2016, 46. 
472 Henri Bergson, A nevetés. Budapest, 1986, 45. 

https://mek.oszk.hu/02100/02139/html/sz05/8.html
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korban tabunak számítottak, így Ahmet Vefik szabadon élhetett az oszmánosítás 

gyakorlatával. 

 

Drámai szerkezet 

 

Személyek: 

 

Harpagon – Azarja – Bohur és Szara apja 

Anselme – Merkádo 

Cléante – Bohur – Azarja fia, Ráhel kedvese 

Elise – Szára – Azarja lánya, Leon kedvese 

Valére – Leon – Merkádo fia, Szára kedvese 

Mariane – Ráhel – Merkádo lánya, Bohur kedvese 

Frosine – Lea 

Maitre Simon – Avram – pénzközvetítő 

Maitre Jaques – Jako – Azarja szakácsa és kocsisa 

La Eléche – Niszim – Azarja cselédje 

Brindavoine – Salom – Azarja inasa 

La Merluche – Ipszalom – Azarja inasa 

Commissaire – Teftis - csendbiztos 

 

Leon szerelmes Szárába, ezért Azarja szolgálatába áll, hogy kedvese közelében lehessen.  

Bohur Ráhelt szereti, és a két testvér függetlenedni akar zsarnok apjuk uralma alól. A 

fösvény apa, Azarja, útjában áll mindkét gyermeke szerelmének és boldogságának, elszakítja 

őket szerelmüktől. Ő maga fia kedvesét, Ráhelt kívánja feleségül venni, lányát pedig a 

vagyonos Merkádonak szánja. Bohur uzsoráshoz fordul, hogy a kor szokásainak megfelelő 

módon udvarolhasson Ráhelnek. Kiderül, hogy az uzsorása, akitől a pénzt szerezte, tulajdon 

apja. A feszült helyzeteket Azarja jelleme, nevetségessé tétele oldja fel. Ráhel szegény 

körülmények között él, egyedül gondozza özvegy édesanyját. Nyomorúságos helyzetében 

elgondolkozik rajta, hogy feleségül menjen Azarjához, azonban csakis anyja érdekében 

tenné. Azarja közben csapdát állít fiának, aki bevallja, hogy szerelmes Ráhelbe, de egyikük 

sem hajlandó lemondani a lányról. Közben Azarja megtudja, hogy ellopták a kertben elásott 

vagyonát, és teljesen kétségbeesik. Csendbiztost hívnak, de nem bukkannak a tolvaj 

nyomára. Újabb félreértés történik, Leon arról számol be, hogy titokban feleségül 
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(„magához”) vette Szárát, a legnagyobb kincset. Azarja félreérti, és azt hiszi, hogy Leon az 

eltűnt kincses ládikáról beszél.  A cselekmény a tetőpontjára ér, hiszen a fösvény kincsét 

ellopták, Azarja Leont börtönbe akarja záratni, és fia kedvesét készül feleségül venni. Ahogy 

Molière többi drámájában, itt is az isteni közbenjárás, csoda oldja fel a feszültséget, Merkádo 

úr Ráhel és Leon személyében felismeri tulajdon elveszett gyermekeit. A feszültség 

feloldódik: Azarja visszakapja vagyonát, és a szerelmesek egymáséi lehetnek. 

 

Jellemek 

 

Azarja végtelenül fösvény ember, akinek rögeszméjévé válik, hogy el akarják tőle lopni 

felhalmozott vagyonát. A pénzt önmagáért szereti, nem eszközt lát benne. Mindenkit azzal 

gyanúsít, hogy meg akarja őt lopni. Kapzsisága és fösvénysége megöl benne és körülötte 

minden emberi érzést. Foglalkozását tekintve uzsorás. A Karagöz játékokban a perzsa és a 

zsidó karakterek foglalkozása uzsorás, azonban, míg a perzsa emellett jószívű, a zsidó 

végletekig makacs, és állandóan alkudozik. E tekintetben csak a zsidó karakterével lehetne 

párhuzamba állítani. 

Azarja jellemkomikuma oldja a darab során újra és újra jelentkező feszültséget. Zsugori és 

körmönfont, ha pénzről, és nevetségesen naiv, ha érzésekről, szerelemről van szó. Lea az 

orránál fogva vezeti, és azt is elhiteti vele, hogy idős kora ellenére, Ráhel inkább hozzá 

menne feleségül, mint bármelyik más fiatalemberhez. Amikor azonban megint pénzről van 

szó, elfelejti szerelmét, és nem enged. A dráma egyik tanulsága is éppen Azarja 

személyiségében ragadható meg, fösvénysége, pénzéhsége kiöl belőle minden emberi érzést: 

a gyermekei iránti szeretetet, szerelmet, nagylelkűséget. 

Az egész komédia Azarja jelleme köré épül, minden esemény fösvénységével áll 

összefüggésben, vagy pedig annak következménye, így a többi szereplő jellemvonásáról 

szinte semmi nem derül ki. 

Azarját leszámítva minden szereplővel együtt tud érezni a néző. A szerelmesek és Merkádó 

úr is tisztességes, jó szándékú emberek, mellettük még inkább hangsúlyossá válik Azarja 

eltorzult természete. A dráma komikumát Azarja jelleme adja, továbbá azok a jelenetek, ahol 

összetéveszti a személyeket és félreérti a helyzetet, így minden alkalommal nevetség 

tárgyává válik. 
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Leon igazi gavallér, mindenki kedveli, jól bánik az emberekkel. Szívből szereti Szárát. Erős 

hasonlóságot mutat a Karagöz játékok Cselebijével, aki szintén udvarias, mindenkivel 

megtalálja a közös hangot, és jó családból származik. 

 

Bohur könnyelmű, jó szándékú fiatalember. Fellázad apja fösvénysége, és házassági 

szándéka ellen, semmibe veszi az apai tekintélyt. A fiatalok szerelme az üzleti alapon kötött 

házasságot is bírálja. 

 

A darab összes szereplője, családja és szolgálói is elítélik és fellázadnak Azarja fösvénysége 

ellen. 

 

A francia és a török szöveg is bővelkedik a szereplők külső megjelenésére utaló szavakban. 

Az első felvonás negyedik színében a francia szöveg rubans - szalagok, chausses - harisnyák 

és perruques - paróka szavai más formában olvashatók a török célnyelvi szövegben. Ahmet 

Vefik sokkal részletesebb leírást ad, és adaptációjában a megfelelő helyen hosszan részletezi 

Azarja fia, Bohur megjelenését. A kuşak473 övet, a mendil474 zsebkendőt, a saat köseği475 

óraláncot, a perzsa eredetű şal476 szó pedig sálat jelent. Szerepel továbbá a salta477 szó, amely 

görög eredetű a török nyelvben, és bő ujjú, gallér- és gomb nélküli rövid kabátot jelöl. A 

mühür zinciri478 pecsétláncot, sincap kürk479 mókusprémet jelent. Az Oszmán Birodalomban 

eleinte a hideg ellen hordott prém idővel luxuscikké vált. A 17. században az Oszmán 

Birodalom piacain főként hiúz, róka, mókus, nyúl, sakál, bárány, macska és hermelin 

szőrmét árultak. A birodalomban beszerezhető prémek közül a fekete róka, a szibériai szürke 

mókus, a coboly, a hiúz, a fekete-tengeri zerdava kutya és a hermelin szőrme voltak a 

legdrágábbak. A szőrmét az Oszmán Birodalom területéről, valamint Oroszországból 

szerezték be. A birodalomban széles körben hordtak szőrmét, és szokás volt, hogy 

eljegyzéskor a menyasszony családja szőrmét küld a vőlegénynek. A magas rangú 

hivatalnokok házában külön szobát tartottak fent a szőrmék tárolására. A szőrme a palota, 

valamint a hivatalnokok öltözetének elengedhetetlen része, a rang kifejezésének egyik 

eszköze volt egészen a 19. század első feléig. 1829-ben hivatalos rendeletet hoztak, 

                                                           
473 Ağakay, i. m., 504. 
474 Ağakay, i. m., 541. 
475 Ağakay, i. m., 652, 492. 
476 Ağakay, i. m., 714. 
477 Ağakay, i. m., 660. 
478 Ağakay, i. m., 566, 854. 
479 Ağakay, i. m., 689, 511. 
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amelynek értelmében a szőrme már nem számított az uralkodói elit és hivatalnokok 

öltözékének.480 A darab fordításakor a szőrme már nem tartozott a hivatalos öltözetek közé, 

ugyanakkor Ahmet Vefik életének korai éveiben még igen. Apja magas rangú hivatalnok 

lévén maga is hordhatott bundát, így feltételezhetően ennek tudható be Ahmet Vefik 

választása. Emellett, ahogy arra Metin And is rámutatott, a tanzimát korának 

színházművészetében a szerzők gyakran a régi idők oszmán-török világába, vagy távoli 

országokba helyezték a történetet, amely szintén magyarázatul szolgálhat arra, hogy miért 

mókus prém szerepel a célnyelvi szövegben. A pecsét a török államokban a hivatalos iratok 

lezárására szolgált, hagyományosan piros színű volt, és al tamga néven ismerték. A 

népmesékben a hatalom szimbóluma volt.481 

A reáliák vizsgálata arra enged következtetni, hogy Ahmet Vefik a forrásszöveg tárgyi 

környezetére utaló szavakat elhagyva, a szereplőket az oszmán-török kultúrára jellemző 

ruhákba öltöztette. 

 

Cselekményszerkezet 

 

A fösvény cselekményszerkezete szabályosnak nevezhető. Az expozíció után a dráma 

számos bonyodalom után éri el a negyedik felvonásban a tetőpontot, majd az ötödik 

felvonásban „deus ex machina” jut el a megoldáshoz. A komédia középpontjában 

jellemkomikum áll. A mű cselekménye megfelel a hármas egység követelményeinek: 

egyetlen helyszínen, a főszereplő házában, egyetlen nap alatt, egy cselekményszálon 

játszódik. A történet a pénzimádat és annak jellemtorzító hatását állítja pellengérre. 

 

Nyelvezet 

 

A komédia prózai formában íródott. A szereplők közötti társadalmi különbségek élesen 

megmutatkoznak beszédstílusukban. Leon, Bohur és Merkádo úr választékos nyelven 

beszél, sok perzsa és arab szót használnak. Szárá és Ráhel, a komédia két naivája egyszerűen 

fogalmaz. Lea és az inasok nyelve a beszélt nyelvet tükrözi. Ez nem csak beszédstílusukban, 

hanem a számos közmondás és szólás használatában is megmutatkozik. Azarja beszéde a 

beszélt nyelvet tükrözi, amely egészében elmondható a célnyelvi szövegről. Molière A 

                                                           
480 Filiz Karaca, Kürk. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 26. Ankara, 2002, 568-570.   
481 Necati Fahri Taş – Nebi Bozkurt, Mühür. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 31. İstanbul, 2006, 

530-531.  
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fösvényben a megszokottnál több népi szereplőt szerepeltet, amely ideális forrásként szolgált 

Ahmet Vefik adaptációjához, akinek a Karagöz játékokon szocializálódott oszmán-török 

közönség ízléséhez kellett igazodnia. 

 

Szólások és közmondások 

 

1. 

Kalpten kalbe yol olur482 

szó szerinti jelentése: a szívtől a szívig út vezet; átvitt értelemben: a szerelem kölcsönös 

 

2. 

gizli dolaplar dönüyor483 

szó szerinti jelentése: titkos szekrények/ajtók fordulnak; az arab eredetű dolap szó jelentése 

szekrény. Az Otüken szótár szerint a szelámlikot (a török háznak a férfiak számára 

fönntartott része, férfi lakosztály; itt szokás a vendégeket üdvözölni, szó szerint „üdvözlő 

helyet” jelent) és a haramlikot (uralkodó osztály otthonának magán lakrésze, a szelámlikkal 

ellentétben) elválasztó, titkos forgóajtó megnevezésére is használatos.484 A dönme dolap, 

vagyis forgó szekrény két szoba közötti titkos ajtóra használt kifejezés. A fenti szólás átvitt 

értelemben csalást, ármánykodást jelent 

 

3. 

tencere kaynatmak485 

szó szerinti jelentése: felforralja a serpenyőt; átvitt értelemben: olyan valaki, aki kevésből is 

megél 

 

4. 

baş üstüne486 

szó szerinti jelentése: a fejre rá; átvitt értelemben: „igenis!” értelemben használatos 

 

  

                                                           
482 Vefık Paşa, i. m., 12. 
483 Vefık Paşa, i. m., 50. 
484 Ötüken, i. m., 1264. 
485 Vefık Paşa, i. m., 66. 
486 Vefık Paşa, i. m., 81. 
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5. 

ciğerim delinir487 

szó szerinti jelentése: szétszakad/kilyukad a szíve; átvitt értelemben: megszakad a szíve 

 

6. 

başına kâhya kesilmek488 

szó szerinti jelentése: a fejére házvezetőnőt vágnak; átvitt értelemben: mindenbe beleüti az 

orrát 

 

7. 

avurt satmak (avurt zavurt etmek)489 

szó szerinti jelentése: orcát árulni; átvitt értelemben: úgy beszél valamiről, amiben kudarcot 

vallott, mintha sikerrel járt volna, vagy: megijeszteni valakit (szavakkal) 

 

8. 

kül etmek490 

szó szerinti jelentése: hamuvá tenni; átvitt értelemben: megsemmisíteni (valakit) 

 

9. 

kör şeytan491 

szó szerinti jelentése: vak sátán; átvitt értelemben: rossz sors 

 

10. 

kol kanat bırakmadı492 

szó szerinti jelentése: nem hagyott se kart, se szárnyat; átvitt értelemben a kar és szárny 

segítséget jelent 

 

  

                                                           
487 Vefık Paşa, i. m., 83. 
488 U.o. 
489 Vefık Paşa, i. m., 86. 
490 Vefık Paşa, i. m., 104. 
491 Vefık Paşa, i. m., 108. 
492 Vefık Paşa, i. m., 132. 
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Szólások a Közmondások című gyűjtemény alapján 

 

11. 

denize düşen yılana (yosuna) sarılır (denize düsen yılana sarılır/denize düşen yosundan çare 

arar)493 a tengerbe zuhanó kígyóba kapaszkodik – nehéz helyzetbe kerülő minden 

lehetőséget megragad, hogy megoldást találjon 

A Közmondások gyűjtemény a közmondás két formáját adja meg. A második magyarázat 

szó szerinti fordíátsa: a tengerbe zuhanó a hínárban keresi a megoldást 

 

12. 

bir koltuğa iki karpuz sığmaz (iki karpuz bir koltuğa sığmaz)494 két dinnye nem fér el egy 

hónalj alatt – egyszerre két dologgal foglalkozni nem vezet sikerre 

 

13. 

âşık âlemi kör, dört yanını duvar sanır (âşık âlemi kör sanır, dört tarafını duvar)495 a 

szerelmes világ vak, a négy oldalát négy falnak hiszi – a szerelemtől elvakult személy 

szélsőséges viselkedését rosszallóan fogadják 

 

14. 

bin dereden su getirmek (yetmiş iki dereden su getirir)496 ezer patakból vizet hoz – mindent 

összehord, összebeszél, hogy félrevezessen, becsapjon valakit 

A gyűjteményben az ezer helyett hetvenkettő patak szerepel. 

 

15. 

tabanları kaldırmak (tabanı kaldırdı)497 felemelni a padlót – elmenekülni 

 

  

                                                           
493 Vefik Paşa, Atalar Sözü, 128. 
494 Vefık Paşa, i. m., 157. 
495 Vefık Paşa, i. m., 105. 
496 Vefık Paşa, i. m., 215. 
497 Vefık Paşa, i. m., 202. 
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16. 

al kaşağıyı498 gir ahıra, yarası (yağırı) olan gocunur (gocunsun) (Al kaşağıyı gir ahıra, yağrı 

olan gocunur)499 fogd a kefét, menj az istállóba, a sebesült ellenkezik – besötétedik, esteledik 

 

17. 

yaka paça etmek (yaka paça götürdüler)500 gallért, lábszárat hozni – ellenkezést nem tűrve, 

kényszerítve elhozni valamit 

 

18. 

(birinde) hoşafın yağı kesilmek (hoşafın yağı kesildi)501 kandírozott gyümölcs zsírját elvágni 

– kilátástalan helyzetbe kerülni 

 

19. 

(birinin) bam teline basmak (dokunmak) (bamteline basar)502 vastag húrba csapni – valakivel 

olyat tenni, vagy olyat mondani, amivel a legjobban fel lehet bosszantani 

 

20. 

tuz ekmek hakkını bilmeyen kör olur503 a só, és kenyér értékét nem ismerő megvakul – rossz 

véget ér, aki elárulja azt, aki korábban jót tett vele 

A kenyér és só jogára utal, vagyis a vendégjogra, eszerint aki nem tartja be a közösségi 

szabályokat, az kihullik a közösségből. 

A közmondás a gyűjteményben több formában szerepel. 

 

21. 

Emret fındık kabuğuna gireyim504 Parancsold, és mogyoróhéjba bújok – olyan helyzetben 

használatos mondás, amikor valaki bármit megtesz egy cél elérése érdekében, bármilyen 

nehézségekkel is járjon az 

A szólás csak a gyűjteményben szerepel. 

                                                           
498 Kaşağı: állatok karbantartására használt szőrből készült, fogas eszköz; hát vakarására használt hosszúnyelű, 

fogas eszköz 

Ağakay, i. m., 439. 
499 Vefık Paşa, i. m., 99. 
500 Vefık Paşa, i. m., 212. 
501 Vefık Paşa, i. m., 155. 
502 Vefık Paşa, i. m., 111. 
503 Vefık Paşa, i. m., 207. 
504 Vefık Paşa, i. m., 138. 
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22. 

Sakaldan kesip bıyığa ekledi505 A szakállból vágja le, amit a bajuszhoz told – Valamilyen 

hiányosságot, gondot kiküszöbölvén máshol okoz problémát 

A szólás csak a gyűjteményben szerepel. 

 

23. 

Nuh deyip peygamber dememek (Nuh der peygamber demez)506 Azt mondja Noé, de azt nem 

mondja, hogy próféta – makacskodni 

 

24. 

canı burnuna (burnundan) gelmek (canı burnuna geldi)507 A lelke az orrába ment – valami 

elvégzése közben nehézségekbe ütközni 

 

Reáliák 

 

1. 

Comment diable! quel Juif! quel Arabe est-ce là?508 – Milyen ördögi! Micsoda zsidó! 

Micsoda arab ez itt! 

 

Vay, hain Fransız, vay zalim İspanyol!509 – Jaj, áruló francia, jaj, könyörtelen spanyol! 

 

Az Arab-félszigetről induló, Keleten az iraki területekig és Kis-Ázsiáig, nyugaton az Ibériai-

félszigetig húzódó hatalmas földrajzi területen számos arab állam jött létre. A középkorban 

a térségben élő zsidók szabadon élhettek és gyakorolhatták vallásukat, ahol a zsidó-arab 

kultúra hatásai érvényesültek (ennek egyik oka az Ibériai-félszigeten 8–15. század között 

tartó mór uralom volt). A iszlám a kezdetektől fogva elfogadta a zsidókat, akik, mint a könyv 

népei, zimmi státuszt510 kaptak, és adó fejében szabadon gyakorolhatták vallásukat. A 

zsidóknak muszlim uralom alatt több fénykora volt: Omajjád korszak (10–12. század), 

                                                           
505 Vefık Paşa, i. m., 194. 
506 Vefık Paşa, i. m., 187. 
507 Vefık Paşa, i. m., 121. 
508 Molière, L’Avare. In: Molière - Œuvres complètes (édition Louandre) III. Paris 1910, 32. 
509 Vefık Paşa, Azarya, 51. 
510 Az iszlám államokban adót fizető zsidók és keresztények, tehát a könyv népeinek státusza. 
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Abbaszida korszak (8–9. század), Fátimida Kalifátus (10–12. század), majd az Oszmán 

Birodalomban a 15–16. század között. 

 

A zsidó–keresztény kapcsolatok már korántsem voltak olyan felhőtlenek, mint a zsidó–

muszlim viszonyok. A kereszténység bizonyos doktrínái a zsidó vallásban keresendők, 

azonban a keresztény teológiában a zsidók, mint Jézus gyilkosai jelennek meg. Később 

Jeruzsálem elvesztése, és számos szent terület keresztény kézre jutása miatt a középkorban 

felerősödött a zsidó–keresztény ellentét. Ugyan a keresztény Római Birodalomban a zsidók 

irányába toleranciát tanúsítottak, azonban a korábban szerzett polgári jogaik nagy részét 

elveszítették. A 9. században próbálták rábírni a zsidókat, hogy vegyék fel a kereszténységét, 

így egy részük a Kazár Birodalomba menekült, amely szintén zsidó vallású volt. A 8. 

században bár többnyire szabadon élhettek a zsidók, a középkorban mégis számos korlátozás 

érte őket. A zsidók a középkor során országról országra vándoroltak, melynek elsődleges 

oka a számos kiutasítási határozat volt. A zsidók muszlim, valamint keresztény uralom alatt 

más körülmények között éltek. Az egyik legjelentősebb különbség, hogy a muszlimok a 

zsidóknak zimmi státuszt adtak, míg a nyugat-európai királyságokban a zsidók jobbágyi 

helyzetbe kerültek. Ezenkívül vallási és gazdasági alapú antiszemitizmus figyelhető meg a 

korabeli Európában, amely később pogromokhoz vezetett. A 15. század végén a 

spanyolországi zsidók nagy része az Oszmán Birodalomba menekült. A földközi-, és égei-

tengeri térségében, valamint az oszmánok első fővárosában, Bursa városában már az 

ókorban éltek zsidók. Később elsősorban Isztambulban, és a nagyobb városokban telepedtek 

le. Ezt követően a 16. században számos zsidó érkezett Spanyolországból.  Annak ellenére, 

hogy az Oszmán Birodalomban bizonyos korlátozások érték őket, Hódító Mehmet szultán, 

II. Bajezid szultán, és Szulejmán szultán uralkodása alatt számos rendeleteknek 

köszönhetően javult a helyzetük. Ennek nyomán az általuk választott területeken 

telepedhettek le, gyakorolhatták vallásukat, szabadon megválaszthatták szakmájukat, 

oktatási és kulturális intézményeket alapíthattak, továbbá zsinagógákat építhettek, amelyre 

korábban nem volt lehetőségük. A vallási, szociális és gazdasági szabadságuknak 

köszönhetően a 16. században Lengyelország mellett az Oszmán Birodalom területén élt a 

legnagyobb számú zsidó közösség. Foglalkozásukat tekintve elsősorban bankárok, 

kereskedők, vámosok, fegyverkészítők, textilkereskedők, bőrdíszművesek, és nyomdászok 

voltak.511 

                                                           
511 Kürşat Demirci, Yahudilik: Yahudilik ve Diğer Dinler. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 43. 

İstanbul, 2013, 226-232.  
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Mint az látható, a muszlim-zsidó viszonyok sokkal kiegyensúlyozottabbak voltak az idők 

folyamán, mint a keresztények és zsidók közötti kapcsolatok. 

 

Az oszmánok és a spanyolok között a 15–16. században alakultak ki számottevő 

kapcsolatok. Amikor Granada 1492-ben Ferdinánd aragóniai király és I. Izabella kasztíliai 

hercegnő kezére jutott, a muszlimokat üldözni kezdték. A Spanyolországból elüldözött 

muzulmánok és zsidók nagy része az Oszmán Birodalomban lelt menedékre. Az Oszmán 

Birodalom többször nyújtott segítséget az üldözött muszlimoknak, így 1505-ben Kemál 

Reisz vezetése alatt flottát küldtek Spanyolországba, hogy segítsék a helyi muszlimokat. A 

16. században a muszlimok védelme az algériai bégek, és a muszlim kalózok feladata volt. 

1570-ben Kilics Ali Pasa vezetése alatt a spanyolországi muzulmánok egy részét Algériába 

menekítették, míg másik részük a helyi zsidókkal együtt, Anatóliában telepedett le. A 16. 

századtól kezdődően egyre több összecsapásra került sor a két nagyhatalom között a 

Földközi-tenger nyugati részén, valamint Észak-Afrikában. Amikor a 17. században Anglia 

és az Oszmán Birodalom baráti szerződést kötött, Spanyolország is igyekezett jó kapcsolatot 

kialakítani az oszmánokkal. 1625-ben spanyol követ érkezett Isztambulba. Ennek nyomán 

többek között a Máltán és Firenzében a jezsuiták fogságában levő muszlimokat szabadon 

engedték, továbbá biztosították a Földközi-tengeren tevékenykedő spanyol hajók 

biztonságát a kalózokkal szemben. Ez a baráti viszony 1650-ben megszakadt. Az 1701–1713 

között lezajlott spanyol örökösödési háború következtében a két nagyhatalom közötti 

egyébként is gyenge kapcsolatok megszakadtak. A 18. század második felében, 1779-ben 

Spanyolország titokban követet küldött Isztambulba. Szeretett volna jó diplomáciai 

kapcsolatot kialakítani a muszlim birodalommal, és kereskedelmi jogot szerezni az 

oszmánok által uralt szárazföldi és vízi területeken. Ezek a tárgyalások évekig elhúzódtak, 

és nem vezettek kézzelfogható eredményre. Végül a két nagyhatalom politikai és 

kereskedelmi egyezményt kötött, amelyet a spanyol király 1782. december 24-én, míg a 

szultán 1784. április 23-án írt alá. A 19. század elején új nagykövetet kért az Oszmán 

Birodalom, mivel megvonta a bizalmat az addigi nagykövettől. Az új nagykövet 1801 

májusában érkezett meg Isztambulba. Az 1782-ben kötött baráti szerződés 1827-ben, 1840-

ben, és 1862-ben megújításra került, azonban nem beszélhetünk erős és számottevő 

kapcsolatról a két nagyhatalom között.512 

 

                                                           
512 Kemal Beydilli, İspanya: Tarih. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 23. İstanbul, 2001, 173-176.  
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A Don Juan, avagy a kőszobor lakomája tárgyalása során már szó esett a francia–török 

kapcsolatokról, amelyek általánosságban jók alakultak a történelem során. 

 

Mindezeket figyelembe véve, a pasa azért fordította a zsidó és arab szavakat a francia és 

spanyol kifejezésekre, mert az oszmánok, mint a hit védelmezői léptek fel a spanyolországi 

muszlim és zsidók mellett. Ezenkívül a spanyolok és az oszmán-törökök között igazán nem 

alakultak ki jelentős kapcsolatok. 

A komédia egy későbbi szövegrészletében Molière a törököket pénzéhesnek nevezi, amit a 

pasa a megegyező szövegrészletben ezúttal franciának fordított. Szóválasztása a korábban 

már említett nemzeti beállítottságával magyarázható. 

 

2. 

A második felvonás első színében hosszú leírás olvasható különféle berendezési tárgyakról, 

amelyeket alább felsorolásszerűen ismertetek. Azért, hogy a szövegrészlet átlátható legyen, 

csak a berendezési tárgyakról szóló részeket emeltem ki, melyeket egymás mellett mutatok 

be. 

 

un lit de quatre pieds, à bandes de points 

de Hongrie, appliquées fort proprement 

sur un drap de couleur d’olive 

egy négylábú ágy, magyar csipkével, 

amely szépen fel van dolgozva egy 

olívaszínű szövetre 

 

avec six chaises, et la courte-pointe de 

même 

és hat támlásszék, és egy paplan, hasonló 

anyagból 

 

et doublé d’un petit taffetas changeant 

rouge et bleu 

és egy kicsi taft, amely kékben és pirosban 

játszik 

 

un pavillon à queue, d’une bonne serge 

d’Aumale rose-sèche, avec le mollet et les 

franges de soie 

egy ágymennyezet, amely 

halványrózsaszín, selyembojtokkal és 

rojtokkal 



 

une tenture de tapisserie, des amours de 

Gombaut, et de Macée513 

 

egy fali szőnyeg (gobelin), Gombaud és 

Macée  szerelmét ábrázolja

 

une grande table de bois de noyer, à douze 

colonnes, ou piliers tournés, qui se tire par 

les deux bouts, et garnie par le dessous de 

ses six escabelles 

egy nagy diófa asztal, tizenkét lábon, vagy 

tizenkét oszlopon, amely a két végén 

kihúzható, hozzátartozó hat támla nélküli 

székkel 

 

trois gros mousquets tout garnis de nacre 

de perles, avec les trois fourchettes 

assortissantes 

három nagy muskéta, amely gyöngyházzal 

van díszítve, hozzávaló három 

támasztóvillával 

un fourneau de brique, avec deux cornues, 

et trois récipients 

egy téglakályha két retortával és három 

burával 

 

un luth de Bologne, garni de toutes ses 

cordes, ou peu s’en faut 

egy bolognai lant szinte minden húrjával 

 

un trou-madame, et un damier, avec un jeu 

de l’oie renouvelé des Grecs 

egy asztali teketábla, és egy dámajáték, 

egy ostábla görög rendszerű lúdjátékkal 

 

une peau d’un lézard, de trois pieds et 

demi, remplie de foin514 

egy három és fél láb hosszú gyíkbőr, 

szénával kitömve 

 

 

dört ayaklı alâfranga bir yataklık, zeytunî, 

güzelce çuhaya kapalı macarkârî 

sayvanlariyle ve yüzü bir örnek kumaşa 

kaplı henüz rengini atmamış altı sandalye 

ve bir üst örtüsü 

négylábú francia ágy, olívaszínű, szövetre 

dolgozott magyar hímzés baldachinnal, és 

hat példás anyaggal kárpitozott szék, 

amelyek színe nem kopott még meg, és 

egy terítő 

 

                                                           
513 Minden valószínűsg szerint, Gombaud és 

Macée szerelménak története eredetileg egy tréfás 

pásztordal lehetett, amely különösen népszerű 

volt Molière korában. Egy 1795-ös említés szerint 

történetük a bretagne-i lovagiasság jelképe volt 
514 Molière, i. m., 33-34. 



 

bir sedefli iskemle astarları güvercin 

göğsü canfestendir 

egy gyöngyház berakásos szék, bélése 

galambmell taftból 

 

gül pembesi beledi kemhadan bentleri ve 

saçakları ve püskülleri kendi renginde 

ipek nevresm bir yataklık cibinliği 

egy új baldachinos ágy, rózsaszín vastag 

pamut, kötője, bojtjai és rojtjai selyemből 

 

Calût ve Talût ve Davut cenklerinin ve 

Arzu ile Kamber hikayesinin resimleriyle 

münakkaş ve mürakkaş dört büyük perde, 

bir yaldızlı duvar ekseriyle bir tek 

sedefkarî nalın 

Góliát és Saul és Dávid harcait, valamint 

Arzu és Kamber történetét ábrázoló négy 

nagy függöny, egy aranyozott fali szög és 

egy gyöngyház berakásos klumpa 

 

 

birinin başlığı birinin etekliği cüz’ice 

çatlak yaldız taşlı bir çift güzel kabak, üç 

tüfek ki biri macarkârî filinta, kundağı 

yok, biri Yanya biçimi karanfil tekmil 

kaytanları ve harbisi 

két hegedű, egyiknek a szára, másiknak a 

teste kissé aranyozott, három fegyver, az 

egyik magyar puska, irányzék nélkül, a 

másik Yanya formájú, minden kanóca 

szegfűszeg és egy puskacső tisztítására 

használt pálca 

 

bir Musa işi alâ sedef kakmalı mercanlı 

Karahisar kavalı515 

valamint egy mózesi, szép gyöngyház 

intarziás, korall berakásos karahiszári 

nádsíp

 

 

İshak işi tambur516 ve bir bağa kakmalı 

lavta, iki arşın boyunda saman 

doldurulmuş bir timsah yavrusu kadidi 

                                                           
515 Kaval, hosszú, fából készült síp, főleg a Balkán-

félszigeten és Anatóliában használt. 

izsáki tambura és egy teknőspáncél 

berakásos lant, két rőt hosszú szalmával 

kitömött krokodil kölyök

516 Tambura, hosszúnyakú pengetős hangszer. 
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musanna toprak mangal – egy művészi agyag kályha 

üç pota ve iki imbik – három edény és két fémkupa 

horasanî – arab és perzsa eredetű szó, olyan férfi fejfedő, amelynek a felső része turbánszerű 

kalafat – görög eredetű szó, alul szűk, felfele szélesedő fejfedő, amelyet a janicsárok viseltek 

kuka – csipke vagy hímző cérna gombolyag 

kallavi517 – arab eredetű szó, a nagyvezír és a szadrazám pasa által viselt fejfedő 

 

A fentiekből látható, hogy Ahmet Vefik oszmán-törökösítette a bútorokat és használati 

tárgyakat, leírása sokkal részletesebb a forrásnyelvi szövegnél, számos betoldást tartalmaz. 

Ugyanakkor következetlenül némely tárgyat szó szerint fordít, így a magyar hímzés, vagy a 

dámaasztal a forrásnyelvi szövegből lett átemelve. Ezzel szemben a hangszerek az oszmán-

török kultúra jellemző tárgyai, ahogyan a görög eredetű nalın518, vagyis klumpa is, melyet 

hagyományosan a török fürdőkben hordtak  nők. 

Calút és Davut, Dávid és Góliát, míg Talút Saul király elnevezései, vagyis a görög mitólógiai 

alakokat a zsidó kultúra alakjaival cserélte fel, amelyek a muszlimok számára is ismertek 

voltak. 

Arzu és Kamber szerelmének története 16–17. századi török népmese. 

 

3. 

Je te défie d’attendrir, du côté de l’argent, l’homme dont il est question. Il est Turc là-

dessus519 – Kihívom, hogy pénz kérdésében lágyítsa meg őt (Azarjára utal). Azonban e 

kérdésben ő török 

 

hasislikte Fransız520 – fösvénység kérdésében francia 

 

A francia–török kapcsolatok jól alakultak a történelem során, így a fenti fordítás annak 

tudható be, hogy a pasa török érzésű emberként sérelmezte Molière hasonlatát. 

 

  

                                                           
517 Vefik Paşa, i. m., 52. 
518 Ağakay, i. m., 576. 
519 Molière, i. m., 39. 
520 Vefik Paşa, i. m., 61. 
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4. 

Ô que voilà bien là entre vos deux yeux, un signe de longue vie!521 

Ó, itt van a két szemed között a hosszú élet jele! 

Ha, ta işte kaşlarınızın arasında elif uzun ömür nişanesi522 

Pont szemöldökei között az elif, mint a hosszú élet jele 

Az elif arab eredetű szó, az arab ábécé első betűjének neve, a célnyelvi szöveg hasonlata a 

betű írásjelére utal. 

 

5. 

J’ai, surtout, pour les mariages, un talent merveilleux. Il n’est point de partis au monde, que 

je ne trouve en peu de temps le moyen d’accoupler; et je crois, si je me l’étais mis en tête, 

que je marierais le Grand Turc avec la République de Venise523 

Mindenekfelett, nagy tehetségem van a házasságszerzéshez. Nincs a világon olyan fél, akiket 

ne tudnék összehozni rövid időn belül; és azt hiszem, ha a fejembe venném, még az Oszmán 

Birodalmat is összeadnám a Velencei Köztársasággal. 

 

A török fordításban az Oszmán Birodalom helyett Algéria524 szerepel az azonos 

szövegrészletben. Molière a 15. és 18. század között lezajló számtalan, az Oszmán 

Birodalom és a Velencei Köztársaság közötti háborúkra utalt. Feltételezhetően Ahmet Vefik 

tudatosan kerülte az Oszmán Birodalom politikájára utaló részeket adaptációjában. 

 

6. 

C’est une fille accoutumée à vivre de salade, de lait, de fromage, et de pommes, et à laquelle 

par conséquent il ne faudra ni table bien servie, ni consommés exquis, ni orges mondés 

perpétuels, ni les autres délicatesses qu’il faudrait pour une autre femme525 

Először is, szegényes körülmények között nőtt fel. Olyan lány, aki salátán, tejen, sajton, 

almán él, nem kell neki szépen megterített asztal, se húsleves, se árpakása, meg a többi 

csemege, amely nélkül más asszony nincs meg. 

 

                                                           
521 Molière, i. m., 40. 
522 Vefik Paşa, i. m., 63. 
523 Molière, i. m., 41. 
524 Vefik Paşa, i. m., 64. 
525 Molière, i. m., 42. 
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Az oszmán-török fordításban számos helyi étel neve kerül felsorolásra526, és szám szerint 

több, mint Molière komédiájában. Így sajt (peynir), kenyér (ekmek), zázsa (tere), tárkony 

(tarhun), narancs (portalak), alma (elma), tavuk suyu (húsleves), árpa leves (nemçe arpası 

çorba), pacsa leves (a paça elsődleges jelentése lábszár, a török kelle paça nevű, joghurtos 

húslevesre is használják), paluze527, amely egy oszmán kori zselés állagú édesség. 

 

7. 

quelque bon haricot bien gras, avec quelque pâté en pot bien garni de marrons528 

néhány jó zsírós bab, és serpenyős húspástétom, gesztenyével 

 

kuru fasulye, kestaneli yahni kapatması, bol kapuska529 

száraz bab, gesztenyés húsos ragu, és sok töltött káposzta 

 

A yahni530 perzsa eredetű szó a török nyelvben, pirított vöröshagymával és paradicsomos, 

paprikás mártással készített zöldséges, húsos ételt jelöl. A kapuska531 az oroszból került a 

török nyelvbe. Ahmet Vefik törekedett a forrásnyelvi szöveg szoros fordítására, azonban az 

ételek nevét oszmánosította. 

 

8. 

j’ai fait apporter ici quelques bassins d’oranges de la Chine, de citrons doux, et de 

confitures532 

hozattam néhány láda narancsot Kínából, édes citromokat, és lekvárokat 

 

reçel, tatlı limon, turunc, halva filan getirttim533 

hozattam lekvárt, édes citromot, narancsot és mindenféle helvát 

 

A halva, vagy törökül helva, egész Közép-Ázsiában és a Közel-Keleten ismert és fogyasztott 

édesség. Arab eredetű szó eredeti jelentése „édes”. Cukor, zsiradék, liszt vagy búzadara 

                                                           
526 Vefik Paşa, i. m., 66. 
527 Ağakay, i. m., 617. 
528 Molière, i. m., 52. 
529 Vefik Paşa, i. m., 81. 
530 Ağakay, i. m., 806. 
531 Ağakay, i. m., 428. 
532 Molière, i. m., 62. 
533 Vefik Paşa, i. m., 98. 
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hozzáadásával készül. A pasa nem csupán az édesség szót pontosította, fordításából Kínát is 

kihagyta, ez arra enged következtetni, hogy az Oszmán Birodalom nem Kínából importálta 

a gyümölcsöt. 

 

9. 

Bohur, Szárá és Lea csapdába akarják csalni Azarját. Keríteni akarnak egy nőt, aki 

gazdagnak adja ki magát, és elhitetné Azarjával, hogy hajlandó volna minden pénzét ráíratni, 

amennyiben feleségül veszi. A nő a francia komédiában bretagne-i534, míg a török 

fordításban Diyarbakir-i535 vagy bagdadi zsidónak adná ki magát a tervek szerint. Az 

Oszmán Birodalomban élő különféle kisebbségek megjelentek a hagyományos török 

játékokban, a kuklában, a Karagöz játékokban, és az ortaojunuban egyaránt, ahogyan a 

tanzimát korának drámairodalmában is. Az arab, a perzsa, az albán, az örmény és a zsidó 

visszatérő karakterek. A zsidó általában uzsorás, vagy régiségkereskedő. Az arab általában 

Bagdadból, Szíriából vagy Bejrútból származik. Emellett a tanzimát korának 

drámairodalmában megfigyelhető, hogy a szerzők a különböző társadalmi rétegeket, és 

kisebbségeket is szerepeltették a történetekben. A fenti szövegrészletet a pasa a török játékok 

hagyományaihoz igazodva fordította. 

 

10. 

A francia forrásnyelvi szöveg utolsó felvonásából kiderül, hogy Valére (Bohur) Nápolyból 

származik, és atyját Dom Thomas d’Alburcy-nek536 hívták. Hajótörtést szenvedett 

családjával, de egy spanyol hajó kimentette, és a kapitány saját fiaként nevelte fel. Ez után 

azt is megtudja az olvasó, hogy Valére húga is életben maradt, aki nem más, mint Marianne 

(Ráhel). Marianne anyjával együtt rabszolgaságba esett, majd megmenekülvén először 

Nápolyba, később Genovába mentek. 

A török szövegben Nápoly537 helyett Tesszaloniki538 szerepel, Bohur apját pedig Samanto 

Fáhri539-nak hívják. A spanyol hajó540 helyett Ahmet Vefik csupán hajót ír.541 Magyarázat 

lehet Ahmet Vefik választására, hogy az Oszmán Birodalom és a Spanyol Királyság 

                                                           
534 Molière, i. m., 68. 
535 Vefik Paşa, i. m., 108. 
536 Molière, i. m., 93. 
537 Molière, i. m., 94. 
538 Vefik Paşa, i. m., 151. 
539 Vefik Paşa, i. m., 154. 
540 Molière, o.u. 
541 Vefik Paşa, i. m., 155. 
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diplomáciai kapcsolatai nem alakultak kedvezően a történelem során. Sokkal valószínűbb 

azonban, hogy a történetet közel akarta hozni az olvasóhoz, ezért szerepel a célnyelvi 

szövegben Tesszaloniki és Izmir. 

Tesszaloniki, törökül Selánik, 1912-ig soknemzetiségű, kozmopolita város volt, a 19. 

századra pedig az Oszmán Birodalom egyik legmodernebb városává nőtte ki magát.  1430-

ban II. Murád oszmán szultán elfoglalta. 1492-ben az Ibériai-félszigetről távozni 

kényszerülő muszlimok és zsidók Észak-Afrikába és az Oszmán Birodalomba menekültek. 

Tesszalonikiben nagyszámú zsidó közösség telepedett le. A zsidók rövid időn belül 

befolyásos pozíciókba kerültek, tudományos akadémiát alapítottak, a 16. században pedig 

útjára indították a városban a könyvnyomtatást. A 16. század második felében a tesszaloniki 

zsidó közösségnek gazdasági nehézségekkel kellett szembe néznie, amikor az olcsó angol 

gyapjú elkezdte kiszorítani őket a piacról, ezért az ott élő zsidók egy része az egyre gyorsabb 

ütemben fejlődő Izmir és Manisa városában telepedett le.542 

Ez európai kultúra és történelem két fontos városát, Nápolyt és Genovat, az Oszmán 

Birodalom jelentős városai, Tesszaloniki és Izmir váltják fel a célnyelvi szövegben. 

 

Vallási vonatkozású szövegrészletek 

 

A fösvény című komédiában, tartalmát tekintve, elvétve találkozunk Istenre, illetve a vallásra 

vonatkozó szavakkal. A francia forrásnyelvi szöveg Ciel (Ég) és Dieu (Isten) szavai a török 

fordításban, akárcsak a többi drámában, Rabbi, Tanrı, Mevlâ és Allah formában szerepelnek. 

Egyetlen jelenetben olvasható vallásra utaló kifejezés, amikor Azarja félreérti Leont, és azt 

hiszi, hogy az ellopta a vagyonát. „Ki fog derülni, hogy merő keresztényi könyörületességből 

fáj a foga a pénzemre”543 544. 

A török szövegben a keresztény könyörület kifejezés merhamet, vagyis könyörület szóval 

lett fordítva, a pasa elhagyta a keresztény melléknevet545. Míg fordításként számon tartott 

drámáiban a kereszténységre utaló kifejezéseket általában az iszlám vallás megfelelő 

szavaival helyettesítette, adaptációiban kevésbé törekedett erre. 

 

  

                                                           
542 Machiel Kiel, Selânik. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 36. İstanbul, 2009, 352-357.  
543 Illyés Gyula fordítása 

https://mek.oszk.hu/00400/00451/00451.htm#d3099 
544 Molière, i. m., 88. 
545 Vefik Paşa, i. m., 143. 

https://mek.oszk.hu/00400/00451/00451.htm#d3099
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Kihagyások 

 

1. 

On lui voit dans sa chambre quelques tableaux, et quelques estampes; mais que pensez-vous 

que ce soit? Des Adonis? des Céphales? des Pâris? et des Apollons? Non. De beaux portraits 

de Saturne, du roi Priam, du vieux Nestor, et du bon père Anchise sur les épaules de son 

fils.546 

A szobájában láttunk néhány képet, de mit gondolsz, miféléket? Adonisz? Kephalosz? 

Párisz? Apollón? Nem. Szaturnusz, Priamosz és az öreg Nesztor képei, és Ankhiszész atyjáé, 

ahogy fia a nyakában viszi. 

 

Adonisz, Kephalosz  és Párisz az ókori mitológia legnevezetesebb férfiszépségei. Adonisz 

annyira szép volt, hogy még Vénusz, a szerelem istennője is beleszeretett. Kephalosz 

Auróra, a hajnal istennő kedvese. Párisz, trójai királyfi, aki elcsábította Helénát, a legszebb 

asszonyt, melynek nyomán kitört a híres trójai háború. Apollón a költészet, és a nap istene 

volt. Szaturnusz Kronosz görög isten római neve. Nesztor a trójai harcok legidősebb hőse a 

görög seregben. Priamosz Trója idősödő királya. Ankhiszész Aeneas trójai hős apja, akit fia 

mentett ki az égő Trója városából.547 

 

A fenti szövegrészlet teljes egészében kimarad a célnyelvi szövegből. Ennek elsődleges oka 

a már korábban érintett emberábrázolás problematikája az iszlám világban. Másodsorban a 

fent felsorolt alakok mindegyike a görög-római kultúrához tartozik, és az oszmán-törökök 

kulturálisan a Kelethez tartoztak. 

 

2. 

Míg a francia komédiában többször szerepel a bor, a török szövegben egyszer sem. Ennek 

oka, hogy az iszlám tiltotta a bor és az alkohol fogasztását. Az iszlám számára haramnak, 

azaz tiltottnak számító dolgok az adaptációkban sem jelennek meg. 

 

  

                                                           
546 Molière, i. m., 44. 
547 Molière, A fösvény. Budapest, 2016, 413. 
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Tükörfordítások 

 

A fösvényben egyetlen olyan kifejezéssel találkozunk, amely teljes egészében megfelel a 

francia forrásszövegnek. Az „il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger”548, 

vagyis „azért kell enned, hogy élj, nem azért élsz, hogy egyél” részletet szó szerint fordította 

Ahmet Vefik.549 

 

Nevek 

 

Ahmet Vefik maga találta ki a szereplők többségének nevét, amely a tanzimát korában bevett 

gyakorlata volt. Azarja, Merkado, Bohur, Avram, Jako, Niszim, Salom, Ipszalon kitalált 

nevek, nem léteznek a török nyelvben, és semmilyen jelentéssel nem bírnak. Azarja neve 

mutat alaktani hasonlóságot az eredeti darab címével, L’avare. Szára, Lea és Ráhel héber 

eredetű, míg Leon francia eredetű név. 

 

Összegzés 

 

A komédia Ahmet Vefik adaptációi közé lett sorolva, ahogy minden Molière fordítása, 

amelyben a szereplők török neveket kaptak. Ahogy a többi Molière fordítása és adaptációja,  

A fösvény is a forrásnyelvi szöveg szoros fordítása, azonban (némileg következetlenül) a 

tárgyi környezet teljesen oszmánosítva lett. A szöveg nyelvezete a török beszélt nyelvet 

tükrözi, azonban semmilyen más aspektusában nem változott az eredeti darab. A célnyelvi 

szöveg szólásainak többsége nem kapott helyet a pasa gyűjteményében. A komédia a 

tragédia egyéniségkeresésével szemben olyan jellemeket ábrázol, amelyekkel már 

találkoztunk. A fösvény olyan jellem, amelynek kifigurázása egyben példa is a nézőnek arra 

vonatkozóan, hogy hogyan ne viselkedjen a közösségben. Megnevetteti a nézőt, aki az 

előadás végén levonja a tanulságot.    

                                                           
548 Molière, i. m., 51. 
549 Vefik Paşa, i. m., 80. 
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9.3 Kénytelen házasság 

 

Keletkezési körülmények 

 

Molière ezen drámája eredetileg táncos vígjátéknak készült a király utasítására. A darabot 

először 1664 januárjában a Louvre-ban adták elő, és maga az akkor huszonhat éves XIV. 

Lajos is fellépett benne. Utóbb Molière kiemelte a vígjátékot a balett-szöveg keretéből, és a 

három felvonást egy felvonásba vonta össze. Az éneklő bűvész és a démonok jelenete helyett 

megírta a darab tizenkét jelenetét, új személyt is toldott a vígjátékba.550A 18. században több 

angol fordítás és átdolgozás készült belőle. Molière a Kénytelen házasság elemeit Rabelais-

tól vette, kinek hatalmas munkájából különben is sűrűn merített. 

 

Ahmet Vefik adaptációja 1869-ben jelent meg, egyike első Molière átdolgozásainak, és 

nagyon sokáig az egyik legtöbbet játszott adaptációja volt.551 A török mű címe Zor Nikahı, 

vagyis Nehéz házasság, amely egyezik Molière komédiájának címével, Le Mariage forcé, 

vagyis Kényszerített házasság. 

 

Drámai szerkezet 

 

Személyek: 

 

Sganarelle – Pirpiri Iváz Aga 

Géronimo – Kâtip Müsztedzsip Cselebi 

Pancrace – Hodzsa Üsztádi Száni 

Marphurius – Hákim Szenái 

Alcantor – Büjük Aga 

Alcidas – Kücsük Aga (Büjük Aga fia) 

Dorinéme – Zijba asszony (Büjük Aga lánya) 

Két cigányasszony 

Lycaste – Hüszrev Bej 

 

                                                           
550 Ahmet Vefik Paşa, Zor Nikahı. In: Ahmet Vefik Paşa Külliyatı. İstanbul, 1933, 5.  
551 Vefik Paşa, i. m., 6. 
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A darab történetét tekintve egyszerű cselekményvezetésről beszélhetünk. Az ötvenes 

éveiben járó Pirpiri Iváz Aga egy nála jóval fiatalabb nővel, Zijba asszonnyal kíván 

házasságot kötni. Kikéri barátja, Kâtip Müsztedzsip Cselebi, majd két szomszédja, Hodzsa 

Üsztádi Száni és Hákim Szenái véleményét is, de valójában csak megerősítésre vár. Két 

cigányasszonyt is felkeres, akik szép jövőt jósolnak neki. Végül úgy hozza a véletlen, hogy 

saját fülével hallgathatja ki, hogy Zijba asszony csak az anyagi biztonság reményében menne 

hozzá feleségül, miközben Büjük Agához fűzik érzelmi szálak. Pirpiri Iváz Aga vissza akar 

lépni a házasságtól, mire Zijba asszony bátyja fegyverpárbajra hívja. Az aga nem akar vele 

megküzdeni, így végül belemegy a házasságba. 

 

Cselekményszerkezet 

 

Mind az eredeti darab, mind pedig az oszmán-török adaptáció egyetlen helyszínen, időbeli 

megkötés nélkül játszódik. Mint Molière többi darabja, ez is félreértéseken alapuló vígjáték, 

melynek cselekményét a helyzetkomikumok viszik előre. 

 

Jellemek 

 

Pipiri Iváz Aga a történet főszereplője, minden színen feltűnik. Kikéri mások véleményét, 

de csak azért, hogy azt mondják, amit hallani szeretne. Múltjáról több részlet kiderül, így 

megtudjuk, hogy sokat utazott, és megtette a muszlimok szent zarándokútját. Bizonytalan, 

ugyanakkor makacs, ragaszkodik elképzeléséhez, jelleméről keveset tudunk meg a darab 

olvasása során. 

 

Kâtip Müsztedzsip Cselebi próbálja megértetni Ivázzal, hogy már idős a házassághoz, 

azonban amikor rájön, hogy az aga csak megerősítésre vár, megváltozik véleménye, és a 

házasságra bíztatja őt. Sok hasonlóságot mutat Hadzsivat alakjával. Szemet huny az emberek 

hibái felett, és igyekszik őket jó tanácsokkal ellátni, jó szónok. Próbál másoknak utat 

mutatni, de alapvetően végül azt mondja, amit a másik fél hallani szeretne. 

 

Hodzsa Üsztádi Száni és Hákim Szenái karagözi figurák. Kettejük monológja és karaktere 

nem befolyásolja a történetfejlődést, inkább vicces közjátékok. Mindkettejük személyében 

a tudósokat, és az életidegen tudomány nyelvét gúnyolja ki a szerző. Pirpiri Iváz Aga 
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tanácsért fordul hozzájuk, de nem kap választ. A köztük lezajló párbeszédek nyelvi 

félreértésre épülnek, ez adja a jelenetek komikumát. 

 

A két cigányasszony, akárcsak a tudósok, nem adnak hozzá semmit a történethez. Kettejük 

párbeszéde, valamint Ivázzal való beszélgetésük jellemkomikumot közvetít. Beszédstílusuk 

némileg eltér a többi szereplőétől, feltételezhetően valamelyik dialektust beszélik. Jóslással 

foglalkoznak, akárcsak a birodalomban élő vándorcigányok nagy része. 

 

Büjük Aga és Kücsük Aga mellékszereplők, előbbinek kevés szerep jut a drámában. 

Kücsük Aga párhuzamba állítható a Karagöz játékok Tuzszuz karakterével, aki gyakran 

fenyegetőzik, és mindig kész a verekedésre. Amikor Pirpiri Iváz Aga vissza akar lépni a 

házasságtól, Kücsük Aga párbajra hívja ki, és addig fenyegeti őt a harccal, míg végül az Iváz 

meggondolja magát, és belemegy a házasságba. 

 

Zijba eltér a Karagöz játékok női karaktereitől. Körmönfont és számító, jelentős szerepet 

játszik a cselekmények alakulásában. Vagyonszerzés okán akar Iváz felesége lenni, 

miközben Hüszrev Bejhez kötik érzelmi szálak. 

 

A szereplők külső megjelenéséről szinte semmi nem derül ki a szövegből, összesen két, a 

ruházatra vonatkozó szó szerepel benne: a török eredetű etek552, vagyis szoknya, ruhanemű 

alsó része, valamint az esvap, ruházat jelentésű szó, amely arab eredetű a török nyelvben. 

 

Nyelvezet 

 

A darab oszmán-török adaptációja prózai formában íródott. A filozófusok a kor szokásainak 

megfelelő arab szavakban bővelkedő tudományos nyelven beszélnek. Őket leszámítva 

azonban a szereplők a kor beszélt nyelvén szólalnak meg. A mű tele van szólásokkal, a török 

nyelvre jellemző ikerszavakkal (ayan beyan, aman zaman, ötesini berisini, kutlu mutlu stb.), 

továbbá beszélt nyelvi fordulatokkal (hay hay, of, oho, vah, püf stb.). Utóbbiak a 

megszólításokban is megfigyelhetők: szultánom (sultanım), bárányom (kuzum), szemem (iki 

gözüm). 

                                                           
552 Ağakay, i. m., 267. 
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A két tudóstól és a cigányasszonyoktól eltekintve, a többi szereplő nyelvezete egységes. A 

két tudós beszéde bővelkedik arab szavakban, kevés török szó szerepel mondandójukban. A 

cigányasszonyok erős tájszólással beszélnek. Így például a célnyelvi szöveg „Biz ikimiz sana 

fal bakar”553, vagyis „mi mindketten neked jósol” mondata arra utal, hogy nem török 

anyanyelvűek, ugyanis a mondat nem a török nyelv szabályainak megfelelően van ragozva. 

Hüszrev Bej beszédstílusa is távolabb áll a beszélt nyelvtől. Egyetlen színen tűnik fel, amikor 

Pirpiri Iváz Aga kihallgatja Zijba asszonnyal való beszélgetését. Színlelt udvariassággal 

szólítja meg az agát, stílusa formális, beszédében számos arab és perzsa szó szerepel. 

 

Szólások és közmondások 

 

1. 

akıl öğrenmek554 

szó szerinti jelentése: észt tanulni; átvitt értelemben: tanácsot kérni, elsősorban műveltető 

formában használatos, úgy a jelentése utat mutatni valakinek 

 

2. 

gönlü (içi/kanı) ısınmak555 

szó szerinti jelentése: szíve (/bensője/vére) átmelegedett; átvitt értelemben: szeretni, 

kedvelni valamit vagy valakit 

 

3. 

kırk bir kere maşallah!556 

Szó szerinti jelentése „Negyvenszer is nagyszerű/Istennek hála!”, tehát „Óvjon az Isten!” 

értelemben használt kifejezés. Amint arról a Scapin furfangjai elemzése során szó esett, a 

negyvenes szám nagy jelentőséggel bírt már az ótörök népek körében is, melyet számos 

település neve, szólás és közmondás őriz napjainkban is. 

 

4. 

gözünü (gözlerini) duman bürümek557 

                                                           
553 Vefik Paşa, i. m., 49. 
554 Vefik Paşa, i. m., 9. 
555 Vefik Paşa, i. m., 15. 
556 Vefik Paşa, i. m., 18. 
557 Vefik Paşa, i. m., 25. 
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szó szerinti jelentése: szemeit ellepi a füst; átvitt értelemben: nem lát a dühtől 

 

5. 

gözü (gözleri) kararmak558 

szó szerinti jelentése: elsötétül, megfeketedik a szeme; átvitt értelemben elsődleges jelentése 

elájulni, szédülni, de akkor is használatos, ha azt akarják kifejezni, hogy valaki 

kétségbeesésében már azt sem tudja, mit csinál vagy miket beszél 

 

6. 

kendini bilmek559 

szó szerinti jelentése: ismeri magát 

A darabban a fenti kifejezés, melynek öt különböző értelmezését adja a Török nagyszótár, 

tagadó formában szerepel a szövegben. 

1. észnél van valaki, megfontolt 2. bölcs ember 3. megfontolt ember 4. olyan ember, aki 

(meg)érti magát és környezetét is 5. helyzetének és státuszának megfelelően viselkedik 

Ahmet Vefik adaptációjában a kifejezés elsődleges jelentésében szerepel, amikor az egyik 

filozófus magában mérgelődik, megjegyzi, hogy már nem tud magán uralkodni. 

 

7. 

ah vah etmek (demek)560 

szó szerinti jelentése: azt mondani, hogy „ah”; átvitt értelemben: megbánni valamit 

 

8. 

(birini) maskaraya almak561 

szó szerinti jelentése: valakit (karneváli) maszkra venni; átvitt értelemben: szórakozni 

valakivel, kigúnyolni 

 

9. 

ere varmak562 

szó szerinti jelentése: férfihez érni, érkezni, menni; átvitt értelemben: férjhez menni 

                                                           
558 U.o. 
559 Vefik Paşa, i. m., 30. 
560 Vefik Paşa, i. m., 31. 
561 Vefik Paşa, i. m., 43. 
562 Vefik Paşa, i. m., 53. 
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A kifejezés kifejezetten beszélt nyelvi fordulat.563 

 

10. 

yakayı (yakasını) kurtarmak (sıyırmak)564 

szó szerinti jelentése: megmenteni a gallért/gallérját; átvitt értelemben: megmenekülni 

valamitől 

 

11. 

meydan okumak565 

szó szerinti jelentése: teret olvasni; átvitt értelemben: valakit párbajra, összecsapásra hívni, 

kihívni 

 

12. 

akıl ermek566 

szó szerinti jelentése: megérik az ész, megérik valaki esze; átvitt értelemben: megérteni, 

megoldani valamit 

 

A szövegben található szólások egyike sem szerepel Ahmet Vefik Közmondások című 

művében. A szöveg nyelvezete a beszélt nyelvet tükrözi, és azok a kifejezések és szólások, 

amelyek szerepelnek benne, annyira elterjedtek és széles körben használatosak (napjainkban 

is), hogy feltehetően Ahmet Vefik nem tartotta indokoltnak Közmondások című művében 

összegyűjteni őket. A nők iskolája fordításában olvasható szólások nagy része a 

Közmondásokban is megtalálható. Ahmet Vefik utóbbi művet verses formában írt szöveghű 

fordításnak szánta, ezért nem tudta teljes mértékben tükrözni a beszélt nyelvet, így 

feltételezhetően ennek ellensúlyozására írhatta bele a közmondásokat és szólásokat. A 

Kénytelen házasság esetében azonban ezt nem tartotta szükségesnek, ugyanis könnyedén 

megírhatta az adaptációt köznyelven. 

 

  

                                                           
563 Ağakay, i. m., 259. 
564 Vefik Paşa, i. m., 61. 
565 Vefik Paşa, i. m., 65. 
566 Vefik Paşa, i. m., 68. 
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Reáliák 

 

1. 

A komédia elején, Iváz felfedi nősülési szándékát barátja előtt. Ekkor Müsztedzsip a koráról 

kérdezi. Mivel az aga nem tud erre felelni, megpróbálják együtt kiszámolni életkorát. Az 

adott városok és országok, ahol Iváz élt, eltérnek a francia és a török szövegben, az adott 

helyeken eltöltött időtartam, és az aga kora azonban egyeznek. 

 

Róma – Bursa – 8 év 

Anglia – Damaszkusz – 7 év 

Hollandia567 – Egyiptom568 – 5 és fél év 

 

Mindkét drámában az aga húsz éves volt, amikor megismerkedtek egymással. Úgy vélem, 

hogy a helyszínválasztással Ahmet Vefik saját magát helyezte Iváz szerepébe. A francia 

szövegben is az író, Molière a főszereplő, hiszen ő maga játszotta Sganarelle szerepét. 

 

2. 

Ne fais-je pas vigoureusement mes quatre repas par jour?569 

Nem eszem-e jóízűen négyszer egy nap? 

 

...yoksa günde üç kere taamımda mı kusur ederim?570 

...talán a napi háromszori étkezésben hibáznék? 

 

A fenti szövegrészletek arra engednek következtetni, hogy a 17. századi Franciaországban, 

illetve a 19. századi Oszmán Birodalomban egy ember átlagosan hányszor étkezhetett egy 

nap (legalábbis az a réteg, amelyet Iváz képvisel). 

 

3. 

e petites figures qui me ressembleront comme deux gouttes d'eau571 

ezek a kis alakok, akik úgy hasonlítanak rám, mint két csepp víz 

                                                           
567 Molière, Le Mariage forcé. In: Molière - Œuvres complètes (édition Louandre) I. Paris 1910, 573. 
568 Vefik Paşa, i. m., 12- 13. 
569 Molière, i. m., 577. 
570 Vefik Paşa, i. m., 16. 
571 Molière, i. m., 578. 
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o minimini çehreler elmanın yarısı gibi bana benzerler572 

azok az aprócska arcok, mint az alma két fele, úgy hasonlítanak majd rám 

 

A francia szólás szerint, ha két ember nagyon hasonlít egymásra, olyanok, mint két 

vízcsepp573. A török nyelvben ellenben úgy hasonlítanak, mint egy alma két fele.574 

 

4. 

Amikor Iváz tanácsért megy Üsztádi Szánihoz, a filozófus a nyelvvel kapcsolatos 

fejtegetésekbe bocsátkozik. Iváz szeretne megbeszélni valamit, mire a filozófus felteszi a 

kérdést, hogy mégis milyen nyelven tegyék azt. Ez a jelenet a török célnyelvi szövegben 

ugyanebben a formában olvasható, azonban a felsorolt nyelvek különbözőek. Alább 

felsorolásszerűen közlöm a forrásnyelvi szövegben, valamint a célnyelvi szövegben 

olvashatóakat: 

 

olasz – arab 

spanyol – perzsa 

német – héber 

angol – asszír nyelv 

latin – görög 

görög – latin 

héber – francia 

asszír – angol 

török, arab575 – osztrák, olasz, újgörög, örmény, indiai 576 

 

A felsorolt nyelvek között fordított arányosság figyelhető meg a két szövegben. Míg Molière 

a nyugati nyelvektől indul, addig Ahmet Vefik a keleti nyelvektől jut el a nyugati nyelvekig, 

amely kulturális identitásával magyarázható. 

 

  

                                                           
572 Vefik Paşa, i. m., 17. 
573 Ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau: hasonlítanak egymáshoz, mint két tojás 

Eckhardt, i. m., 932. 
574 Ağakay, i. m., 255. 
575 Molière, i. m., 587. 
576 Vefik Paşa, i. m., 32. 
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5. 

Iváz Szenáit Eş’ari kutyájának nevezi. Az Iszlám Enciklopédia négy személyt jelöl ezzel a 

névvel, azonban nem derül ki, hogy a fordító kire gondolhatott. 

Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed b. Meymûn el-Mâlikî el-Eş‘arî, 13. században élt 

andalúz tudós, irodalmár és szónok.577 

Ebû Bürde Âmir b. Ebî Mûsâ Abdillâh b. Kays el-Eş‘arî, 8. századi szónok és 

természettudós.578 

Ebû Mûsâ Abdullah b. Kays b. Süleym el-Eş‘arî, 7. században élt tudós.579 

Ebü’l-Hasen Alî b. İsmâîl b. Ebî Bişr İshâk b. Sâlim el-Eş‘arî el-Basrî, 10. században élt 

jemeni tudós.580 

 

Vallási vonatkozású szövegrészletek 

 

A szövegben elvétve találunk vallási vonatkozású kifejezéseket, ugyanazoknál a 

szövegrészleteknél, mint Molière komédiájában is olvashatóak. A francia szövegben szinte 

csak a mon Diue, vagyis Istenem kifejezés szerepel, mely a török szövegben több formában 

került fordításra: 

 

maşallah – nagyszerű! jelentésben használatos kifejezés, arab eredetű szó, melynek pontos 

jelentése: ahogy Allah akarja 

neuzübillâh – Isten óvjon, arab eredetű kifejezés 

Hüdaya emanet – Isten óvjon, Hüda perzsa eredetű 

Tanrı – Isten, ótörök eredetű 

Aman Yarabbi – Istenem; meglepettséget, aggodalmat stb. kifejező arab eredetű szólás 

                                                           
577 Mehmet Ali Sönmez, Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed b. Meymûn el-Mâlikî el-Eş‘arî. In: Türkiye 

Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 11. İstanbul, 1995, 443. 
578 Saffet Köse, Ebû Bürde Âmir b. Ebî Mûsâ Abdillâh b. Kays el-Eş‘arî. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi. 11. İstanbul, 1995, 443-444. 
579 M. Yaşar Kandemir, Ebû Mûsâ Abdullah b. Kays b. Süleym el-Eş‘arî. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi. 10. İstanbul, 1994, 190-192. 
580 İrfan Abdülhamid, Ebü’l-Hasen Alî b. İsmâîl b. Ebî Bişr İshâk b. Sâlim el-Eş‘arî el-Basrî. In: Türkiye 

Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 11. İstanbul, 1995, 444-447. 
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Ezen kívül Iváz egyszer utal arra, hogy megtette a mekkai zarándokutat.581 A hadzs582 szó a 

szent helyek vallási indíttatású látogatását jelenti, amely az iszlám öt pillérének egyike.583 

 

Kihagyások 

 

1. 

Amikor Iváz felkeresi Üsztádi Szánit, hogy tanácsot kérjen, az éppen haragosan beszél 

magában. Monológjában több olyan utalás van, amely a török forrásnyelvi szövegből 

kimaradt. Ilyen a La République des Lettres584 elnevezésű közösség. La République des 

Lettres, másnéven Respublica literaria, vagyis a Levelek Köztársasága a 16.- 17. és 18. 

század meghatározó közösségi hálózata volt. Filozófusok, tudósok, professzorok, ügyvédek, 

orvosok, tehát az adott kor meghatározó értelmisége rétege hosszú leveleket váltott 

egymással a legkülönfélébb kérdések ügyében. Ennek az egész Európán átívelő közösségnek 

a tagjai leveleikben nem csak az aktuális kérdéseket tárgyalták meg, de azon munkáikról is 

szó esett, amelyeken éppen dolgoztak.585 A közösségre csak futó utalás történik, érthető 

módon ennek említése semmit sem mondott volna az oszmán-török olvasó számára, így 

Ahmet Vefik kihagyta a török szövegből. 

 

2. 

Molière drámájában kigúnyolja a szerinte életidegen tudományos nyelvet. Ez a török 

forrásnyelvi szövegben is megjelenik, de míg előbbi latin, addig utóbbi arab kifejezésekkel 

van tele. Ahmet Vefik megpróbálta pellengérre állítani a tudósok nyelvét, mely a korabeli 

beszélt nyelvtől teljesen eltávolodott. A forrásszövegben teljes egészében latin nyelven írt 

mondatokat kihagyta a fordításból, még csak körülírni sem próbálta őket. 

 

„Toto coelo, tota via aberras”586, vagyis „Az egész égtől, az egész útról letérsz.” Átvitt 

értelemben, minél többet mész, annál távolabb kerülsz az úttól. A pasa unokájának 

                                                           
581 Vefik Paşa, i. m., 66. 

Hadzsi: Mekkába vagy Medinába zarándokló, illetve ilyen zarándokutat megtett muzulmán. 
582 Hadzsi: Mekkába vagy Medinába zarándokló, illetve ilyen zarándokutat megtett muzulmán 

Ağakay, i. m., 331. 
583 Ömer Faruk Harman, Hac. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 14. İstanbul, 1996, 413.  
584 Molière, i. m., 582. 
585 Dirk van Miert, What was the Republic of Letters? A brief introduction to a long history (1417-2008). 

Briefgeschiedenis (2016) 270. 
586 Molière, i. m., 583. 
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elmondása szerint nagyapja tudott latinul is, azonban mivel a fenti szövegrészletet kihagyta 

a célnyelvi szövegből, feltételezhetően nem beszélte a nyelvet. 

 

Tükörfordítások 

 

Ahmet Vefik e művét adaptációnak tekintik, a reáliák, a tárgyi környezet, a szereplők neve 

oszmánosítva lett, azonban a szöveg a francia komédia szoros fordítása. Olyannyira szoros 

fordításról van szó, hogy amennyiben a két szöveget egymás mellé tesszük, a párbeszédek 

párhuzamosan haladnak, és számos kifejezés is szó szerint lett lefordítva. 

 

1. 

Je m'en lave les mains.587 – Mosom kezeim 

El yunarım588. – Kezet mosok. 

 

2. 

Au diable soit le vieux rêveur.– Pokolba ezzel az öreg álmodozóval. 

La peste du bourreau. Je te ferai changer de note, chien de philosophe enragé.589–Te hóhér 

pestise. Majd én teszek róla, hogy hangnemet változtasson, őrült filozófus kutya 

 

Cehennem olsun bu uğursuz meselci de – Pokolba ezzel az okoskodóval 

Seni hain cellat! Seni uyuz feylesof köpeği? Ben sana perdeyi590, nağmeyi değiştiririm 

şimdi591 – Te áruló hóhér! Te rühes filozófus kutya? Majd én megváltoztatom a hangnemet. 

 

Nevek 

 

Pirpiri Iváz Aga 

pırpırı: precíz személy; indulatos ember 

ivaz: engedmény (valaki részére lemondani valamiről); megtörtént, bekövetkezett esemény; 

kölcsönösség; ellenségeskedés, versengés 

                                                           
587 Molière, i. m., 594. 
588 Vefik Paşa, i. m., 46. 

Yunmak: ótörök eredetű szó, jelentése mosni; a mosom kezeimet szólás eredetileg nincs meg a török nyelvben 
589 Molière, i. m., 594. 
590 A „perdeyi değiştirmek”, szó szerint függönyt változtatni kifejezésnek sehol nem sikerült a nyomára 

bukkanom. 
591 Vefik Paşa, i. m., 47. 
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Kátip Müsztedzsip Cselebi 

kátip: író, írnok (Török Utónév Szótár) 

müsztedzsip: aki válaszol; aki fogadja a könyörgést; aki végrehajt egy parancsot, 

engedelmeskedik 

cselebi: keresztény kereskedő; udvarias egyén;úr; nevek esetében utóbbi jelentés a mérvadó 

 

Hodzsa Üsztádi Száni 

üstad/üstat: a tudomány vagy a művészet területén járatos tudós, bölcs 

száni: második 

 

Hákim Szenái 

hakim: bölcs, tudós 

szenái: dicsérettel kapcsolat; villámlással, villámcsapással kapcsolatos 

 

Büjük Aga 

Nagy Úr 

 

Kücsük Aga 

Kis/Kicsi Úr 

Zijba asszony 

ziba: szép (Török Utónév Szótár) 

 

Hüszrev Bej 

hüszrev: uralkodó, padisah 

 

Iváz neve utalhat arra, hogy le kell mondania feltett szándékáról, miszerint visszalép a 

házasságkötéstől. A Karagöz játékok egyik karakterét Iváznak hívják, ugyanakkor a kettő 

között nem fedezhetők fel hasonlóságok. 

 

Ahmet Vefik beszélőneveket választott az eredeti komédiát követve. Hodzsa Üsztádi Száni 

az arisztotelészi filozófia képviselője592, amelynek lényege az anyaggyűjtésből szerzett tudás 

és megismerés vizsgálata, és az ellentmondások kijavítása, tehát a platóni idealizmussal 

                                                           
592 Vefik Paşa, i. m., 5. 
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ellentétben sokkal inkább empirikus filozófiai irányzat volt. Neve is erre utal, melynek egyik 

jelentése tudomány. Ellenben Hákim Szenái Pürrhón tanait követte, miszerint a világon 

semmiről sem lehet bizonyos következtetéseket levonni, ezért tartózkodni kell a 

véleményalkotástól, hiszen minden viszonylagos, nézőpont kérdése593. Török neve, melynek 

jelentése dicséret, villám utalhat arra, hogy ítélkezés helyett dicséretre kell az embernek 

törekednie. 

 

Összegzés 

 

A dráma tartalmát tekintve olyan kérdést érint, amely az oszmán-török olvasó számára is 

oktató célzatú. Iváz életkora ugyan nem jelentett volna problémát a korabeli oszmán 

társadalomban, azonban a házasságtól való visszalépés már annál inkább kényes kérdést 

feszeget. A muszlim társadalmakban Mohamed próféta kora óta nagy jelentőséget 

tulajdonítanak a család és a házasság intézményének. A házasság vallási, erkölcsi, gazdasági 

és társadalmi aspektusait is vizsgálták, azonban nem minden kérdésben jutottak 

konszenzusra, ugyanis az iszlám társadalom különféle kultúrákat foglal magába. Az Oszmán 

Birodalomban az első családjogi törvény 1917-ben íródott. Az iszlám világban a 

házasságnak számos feltétele volt, így például muszlim csak abban az esetben házasodhatott 

nem muszlim vallású egyénnel, ha az áttért az iszlám vallásra. Az iszlám jog szerint 

ezenkívül a házasságot tanúk jelenlétében kell megkötni ahhoz, hogy érvényes legyen, 

azonban vallási személyre, illetve szertartásra nincs szükség. Amennyiben a menyasszony 

és a vőlegény is megfelel a rá vonatkozó előírásoknak, a menyasszony vagy gyámja 

beleegyezése szükséges, enélkül a szerződés érvénytelen. Ez a beleegyezés többféleképpen 

történhet: szóval, biccentéssel, írásban. Ha a házasság megköttetik, csak bizonyos feltételek 

esetén lehet azt felbontani.594 A drámában Iváz kora a muszlim szokások és joggyakorlat 

szerint nem akadálya a házasságnak, engedélyezett az idős férfiak számára is. A Korán 

kiemeli, hogy az ember Allah többi teremtménye fölött áll. A Próféta kihangsúlyozta, hogy 

a muzulmán ember vére, vagyona és becsülete sérthetetlen. Egy hadíszban olvasható, hogy 

a becsület (irz) egyenértékű a vallás fogalmával, vagyis a vallási normák az ember 

becsületére épülnek. A muszlim ember becsületének megsértése a legnagyobb bűnök között 

említendő. Az ilyen bűntettet a bűn nagyságától függően egyenlő mértékben meg lehet 

torolni. A joggyakorlat azt is kimondja, hogy ha valakit megsértettek, és módjában áll, de 

                                                           
593 U.o. 
594 Fahrettin Atar, Nikâh. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 33. İstanbul, 2007, 112-117.  
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mégsem torolja meg az ellene elkövetett sérelmet, az ugyanúgy bűnnek minősül.595 Mint 

látható a komédia témája illeszkedik az oszmán-török világképbe, ahol a sértés, a becsület 

meggyalázása – ezesetben, hogy Iváz vissza akar lépni a házasságtól – súlyos bűnnek 

minősül. 

 

 

  

                                                           
595 Hayati Hökelekli, Irz. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 19. İstanbul, 1999, 133-134.  
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10. Következtetések 

 

A színház társadalomformáló szerepe nem csupán a török, hanem számos nemzet 

színháztörténetében nyomon követhető. A színház társadalmi-művészeti intézmény, 

melynek esztétikai (művészi), szórakoztató, közösségi (művelődési-kulturális, bizonyos 

esetekben akár politikai, társadalom- és kultúrpolitikai, valamint ideológiai) funkciói 

egyaránt vannak.596 A modern török színjátszás a kezdetektől a nemzeti identitást igyekezett 

fejleszteni, emellett az értelmiség nagy hangsúlyt fektetett a színházművészet erkölcsnevelő 

szerepére is. Mivel a kor színházművészetének egyik célja a népnevelés volt, szükséges volt 

kialakítani egy olyan irodalmi nyelvet, amellyel meg tudják az embereket szólítani. A 

tanzimát korában kezdődő színházművészeti kezdeményezések eleinte meglehetősen 

esetlegesek voltak, hiszen a nyugati színházművészet korábban teljesen ismeretlen volt az 

oszmán-török ember számára. Próbálkoztak eredeti művek írásával, azonban a 

legcélravezetőbb megoldásnak az adaptációk bizonyultak. Az adaptációk nem csak arra 

voltak alkalmasak, hogy kitöltsék azt az űrt, amelyet a török drámairodalom hiánya jelentett, 

hanem egyben hozzásegítették a tanzimát íróit, hogy gyakorlatra tegyenek szert 

drámaírásban. Mind az eredeti darabok, mind az adaptációk a török hagyományokat és 

értékeket juttatták kifejezésre, amely Metin And szerint nem feltétlen tudatos döntés 

eredménye volt. 

A korabeli sajtó az értelmiséggel együttműködve igyekezett az emberek érdeklődését 

felkelteni a színházművészet iránt. Az előadásokat reklámozták, a darabokról 

összefoglalókat és kritikákat jelentettek meg. A kor egyik sajátossága, hogy az írók sokszor 

nem tüntették fel a nevüket a megjelent műveken, legyen szó eredeti műről, vagy 

adaptációról. Ennek elsődleges oka, hogy a színházművészetet számos korlátozás sújtotta, 

és egy-egy dráma, amely kényes témát érintett (nemek közötti kapcsolatok, család, 

házasságon kívül született gyermekek) komoly megtorlásokat vonhatott maga után. A 

színházművészet közmegítélése eleinte meglehetősen negatív volt, sokan fenntartásokkal 

kezelték, és erkölcstelennek tartották azt. Így a szerzők sok esetben csak akkor fedték fel 

kilétüket, ha a művük sikeresnek bizonyult. Gyakori volt az álnév használata is, sok szerző 

„Én”, „Valaki” aláírással látta el művét.597 Ugyanilyen nehéz meghatározni számos dráma 

megírásának dátumát, amelyet az esetek többségében nem tartott fontosnak feltüntetni a 
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szerző. A darabok előadásáról is nehéz pontos adatokat közölni. Korabeli források szerint, 

ha egy-egy lap közölte is az előadások várható időpontját, ha kevesen váltottak jegyet, végül 

elmaradtak.598 

A tanzimát korának színházművészete megpróbálta összekapcsolni a szórakoztatást a 

hagyományos értékekkel, ezáltal identitásképző szereppel ruházta fel azt. Az európai 

drámairodalmat felhasználva készen kapott történet állt rendelkezésükre, és az 

adaptációikban meg tudták jeleníteni a török nép értékeit és hagyományait. Ugyanez a 

magyar színháztörténetben is megfigyelhető a magyar népszínmű kapcsán: 

„A népszínmű a legtöbb nemzeti drámairodalomban megtalálható, a koronként változó 

népfogalom alapján népről vagy népnek szóló színpadi művek összefoglaló műfajneve. A 

magyar színháztörténetben az 1840-es évektől a századfordulóig megtalálható 

színjátéktípus. Eleinte a magyar liberalizmus reprezentatív típusa, amely a francia 

melodráma, az osztrák tündérbohózat és a magyar vígjátékhagyomány színjátékelemeinek 

vegyítésével szórakoztató zenés-táncos, de időszerű politikai mondanivalót népszerűsítő 

színjátéktípust hozott létre. Ekkor a nép fogalmát erkölcsi és nem társadalmi, illetve vagyoni 

kritériumok alapján határozta meg. Ennek megfelelően szereplői a magyar társadalom teljes 

tagolódását képviselték, színhelyei között város és falu egyaránt szerepelt. A népszínmű első 

szakaszának jelentős szerepe volt az 1848-as polgári forradalom eszmei előkészítésében, 

1849 után pedig, közel egy évtizedig értékőrző funkciót töltött be. A népszínmű második 

hulláma az 1870-es évektől bontakozott ki, népfogalma és tematikája a parasztság idealizált 

ábrázolására szűkült. Társadalmi motiváció helyett magánéleti szenvedélyek kerültek a 

középpontba. Ebben a fázisban elsősorban a világvárossá fejlődő Budapest közönségének 

szórakoztatását szolgálta.”599 

Hasonló folyamatok a tanzimát korának színművészetében is lejátszódtak. A darabok eleinte 

a szabadságról, a hazaszeretetről szóltak, míg bizonyos témák tabunak számítottak. A 

darabokban a török társadalom eltérő rétegei kerültek bemutatásra, ezzel erősítve a (nemzeti) 

közösséget. A színjátszást az orosz-török háború (1877-1878) szolgálatába is állították, a 

nép hazaszeretetét, hazafias érzelmeit kívánták erősíteni általa. A mesrutijet korában a falu 

                                                           
598 And, i. m., 92. 
599 Népszínmű. In: Magyar Színházművészeti lexikon, Budapest, 1994. 
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is megjelent, mint helyszín, illetve a korábban tiltott témák, a család, az emberi kapcsolatok, 

mindennapi gondok (szerencsejáték, alkohol) nyíltabb bemutatására is lehetőség nyílt. 

Európában a színház a társadalmi előrehaladás programjának része volt, ugyanez a török 

színházművészet esetében is elmondható. Kezdetei a tanzimát korában keresendők, 

ténylegesen azonban csak a köztársaság keretei között bontakozott ki. Ahmet Vefik Molière 

adaptációi az 1869 és 1882 közötti, Fordítások Korának nevezett időszakban keletkeztek. A 

Toury által megnevezett kulturális űrt, mindig fordítások segítségével igyekeznek kitölteni. 

A törökök esetében ezt az űrt a drámairodalom, illetve annak hiánya jelentette. Az oszmán-

törökök számára korábban ismeretlen nyugati színházkultúrát az európai drámairodalom 

segítségével igyekezett az értelmiség meghonosítani. A Fordítások Korának nevezett 

időszak nem török sajátosság, a magyar színháztörténetben is megfigyelhető. A 1770-es 

években drámafordítói mozgalom vette kezdetét, melynek célja a magyar nyelv gazdagítása, 

az erkölcs nemesítése, valamint új és egyre több felvilágosodott, polgári vonást hordozó 

embereszmény bemutatása volt. „Akkor, midőn én éltem, talán legokosabb volt fordítani jót 

s minél lehet jobban, hogy követésre méltó példát adjon mind a teremtésben, mind a 

szólásban”, írta Kazinczy. Az 1780-as évek nem kedveztek az eredeti drámairodalom 

létrejöttének, irodalmi és színházi központok, valamint személyi feltételek hiánya, és a 

polgári társadalmi nyilvánosság fejletlensége következtében. A színpadra írás mesterségbeli 

problémáit a magyarítás gyakorlatával próbálták orvosolni. Ennek során a kölcsönvett 

történet szövegét hazai személynevekkel, színhelyeken, magyaros nyelvi fordulatokkal 

látták el. Az író így készen kapott cselekményen és jellemeken szerezhetett gyakorlatot.600 

Ugyanilyen fordítói mozgalom jelentkezett a törököknél is az 1869 és 1882 közötti 

időszakban, amely ugyancsak a török nyelv gazdagítását és az erkölcsök nemesítését tűzte 

ki célul. A magyarítás gyakorlata az oszmán-török művek kapcsán is megfigyelhető. Így a 

törökösítés, vagy oszmánosítás során a szereplők török neveket kaptak, a szerzők a 

történetekben a hagyományos színjátékok környezetét, megszokott utcáit, a már ismert 

karaktereket próbálták megjeleníteni. Számos török nyelvi fordulat, szójáték, nyelvtörő is 

helyet kapott a művekben. Ahmet Vefik Közmondások gyűjteményéből számos példát 

beépített Molière adaptációiba. A színház szorosan összefonódik a nemzeti nyelv 

kérdésével, amely fontos szerepet játszik az identitás fenntartásában. 
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„Az anyanyelv nemcsak kommunikációs eszköz, hanem sajátos szemlélet, sajátos logika is. 

Az anyanyelv a nemzet legfontosabb összetartó eleme, a személyiség és a nemzeti közösség 

önazonosságának legfontosabb biztosítéka. Az anyanyelvvel egy közösség történelmi 

tapasztalatainak, sajátos szemléletformáinak, közösségi titkainak is birtokába jut az 

ember”601, írja Görömbei András. 

 

A török színjátszás történetének a kezdetektől központi feladata volt a nyelv művelése. Már 

a kezdetektől vita tárgyát képezte az örmények és törökök között kialakult nyelvkérdés. 

Güllü Agop, félig örmény, félig török ember lévén, igyekezett mindkét nyelven előadásokat 

biztosítani az érdeklődők számára. Miközben az örmény kisebbség részéről állandó támadás 

érte emiatt, a török értelmiség a török nyelvű színjátszás létjogosultsága mellett agitált. A 

török nemzeti nyelvű színjátszás története kétségkívül különleges helyet foglal el a 

színháztörténetben. Az örmények honosították meg, és biztosították az alapokat ahhoz a 

modern török színházművészethez, amely a későbbiekben a török nemzeti identitás 

megteremtésében is szerepet játszott. A korabeli kritika kifogásolta nem csak az örmények 

akcentusát, de a színházi nyelv hiányát is, ezért sürgették török drámák írását.602 Görömbei 

az irodalomnak a nemzeti identitásban betöltött szerepéről így ír: 

 

„Az irodalom a nemzeti önismeret semmi mással nem helyettesíthető megnyilatkozása… Az 

irodalom időről időre nyilvánvalóvá tette azt, hogy a nemzettudat átértékelése, 

megtisztítása, kitágítása, humanizálása, szociális és morális értékekkel való telítése 

létfeltétele a nemzetnek”, ezen felül „az irodalom a személyiség és a közösség formálásának 

hatékony eszköze.”603 

 

Ahmet Vefik Molière adaptációi nem csak a színházművészet, de a török nyelv 

szempontjából is nagy jelentőséggel bírtak, és a török nemzeti tudat későbbi létrejöttéhez is 

hozzájárultak. Metin And részletesen foglalkozik a színházi- és drámai nyelv hiányával és 

problémáival, azonban kiemeli, hogy Ahmet Vefik Pasa kiemelkedett kortársai közül, 

ugyanis sikerült az oszmán-török olvasó számára érthető, a beszélt nyelvet tükröző irodalmi 

szövegeket írnia.604 A kollektív identitás szorosan összekapcsolódik a kultúrával, ezért a 
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színház fontos szerepet játszik nemcsak a kollektív- és nemzeti identitás kialakításában, de 

fenntartásában egyaránt. Ahmet Vefik Molière adaptációi elősegítették a nemzeti nyelvű 

színjátszás és drámairodalom kialakulását, amelyek később szerepet játszottak a nemzeti 

identitás létrehozásában, és hozzájárultak az addig méltatlanul háttérbe szorult török nyelv 

fejlődéséhez. 

 

Az, hogy Ahmet Vefik Pasa melyik darabot szánta adaptációnak, és melyiket fordításnak, 

nagyban függött a komédia témájától. A nők iskolája az egyházat, és az idejét múlt normákat 

figurázza ki. Don Juan, avagy a kőszobor lakomája története számos kényes kérdést érint, 

így a vallásosság, hit, erkölcsök, házasságtörés és – az iszlám szempontjából kifogásolt – 

emberábrázolás adják a komédia vázát. A Tartuffe a vallásosság álcája mögé bújó, álszent 

embertípust figurázza ki. Ahmet Vefik Molière fordításai esetében a történet vagy a vallással 

foglalkozik, vagy komoly erkölcsi kérdéseket feszeget. Azért, hogy megtartsa az eredeti 

történetet, vagy elhagyta a vallási szálat (amennyiben a történet több szálon futott), vagy 

meghagyta a keresztény terminusokat a szövegben, és nem oszmánosította azokat. 

 

Mindegyik fordításnak tekintett mű esetében Ahmet Vefik megtartotta az eredeti neveket, 

melyeket fonetikusan írt át. A darabok címe is az eredeti Molière komédiák szoros vagy szó 

szerinti fordítása. 

A szereplők nem, vagy csak nehezen hozhatók párhuzamba Molière karaktereivel. A 

Tartuffe és a Don Juan, avagy a kőszobor lakomája esetében a francia író sem típusfigurákat 

jelenített meg, nem hangsúlyos a commedia dell’arte hatása. Az oszmán-török fordítások 

szereplőinek külső megjelenéséről keveset tudunk meg a darabok olvasása során. Ahmet 

Vefik vagy szó szerint fordította a ruházatra utaló francia szavakat és kifejezéseket, vagy 

egyszerűen kihagyta őket a fordításából, ahogy a Don Juan, avagy a kőszobor lakomája 

fordítása során is eljárt. Míg a forrásnyelvi szövegben számos ruházatra vonatkozó kifejezés 

kap helyet, addig ezek a szövegrészletek jelentősen le vannak rövidítve a célnyelvi 

szövegben. 

 

A fordítások nyelvezete egységesnek mondható, megjelenik bennük a beszélt és az irodalmi 

nyelv egyaránt, perzsa és arab szavakat is tartalmaznak. A különböző társadalmi rétegek 

beszédstílusa közötti különbségek is árnyalva vannak, egyedül a Tartuffe tekinthető ez alól 

kivételnek. A Tartuff szinte minden szereplője ugyanahhoz a társadalmi réteghez tartozik, 

Dorinetól, a talpraesett szolgálótól eltekintve, aki ugyanolyan nyelven beszél, mint a többi a 
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szereplő. Ő a darab egyetlen karagözi karaktere. A fordításokban kevés szólás olvasható, a 

beszélt nyelvi fordulatok elvétve jelennek meg a szövegekben. A reáliák fejezetekben jól 

látható, hogy Ahmet Vefik többnyire oszmánosította a fordításokat. A görög mitológia és 

filozófia alakjai és sajátosságai következetesen kimaradnak az oszmán-török fordításokból. 

A görög kultúra az európai művelődés bölcsője. Mindebből pedig jól látható, hogy az 

oszmán-törökök nem az európai kultúra részeként, vagy folytatójaként tekintettek magukra. 

A kereszténységre utaló kifejezések ugyancsak kimaradnak a célnyelvi szövegekből, ahol 

erre lehetőség van, azaz a központi történet nem vallási kérdéseket feszeget. Ennek 

elsődleges oka, hogy az oszmán-törökök muszlimok voltak, továbbá a tárgyalt drámákban 

komoly valláskritika fogalmazódik meg. A reáliák esetében néhány következetlenség 

figyelhető meg. Így amíg a pasa alapvetően az oszmánosítás gyakorlatával élt, és 

helyettesítette, vagy pedig kihagyta a görög, francia és keresztény kultúrára történő 

utalásokat, addig Don Juan, avagy a kőszobor lakomája fordításában a forrásnyelvi szöveg 

kutyáját a török szövegben finocuknak fordította. A szó olasz eredetű a török nyelvben, és 

általában a pudlira használt szó. Ugyanígy, Ahmet Vefik konzekvensen kihagyta a 

kereszténységre utaló szavakat és kifejezéseket, azonban a Tartuffe fordításában a török 

kultúrára jellemző kifejezések után a török paskalya szó szerepel, amely a legfontosabb 

keresztény ünnepet, a húsvétot jelenti. A szó a francia szövegben nem szerepel. 

Ahmet Vefik azon Molière komédiáit sorolják a fordítások közé, amelyek témája nehezen 

fért meg a korabeli oszmán-török kultúra erkölcsi normáival. A fordításokban törekedett a 

forrásszöveg minél pontosabb fordítására, megtartotta a szereplők eredeti nevét, a 

kifejezések és reáliák azonban oszmánosítva lettek. Szólásokat és közmondásokat elvétve 

használt, feltételezhetően azért, mert igyekezett eltávolítani a történetet az olvasótól és az 

oszmán-török kultúrától. 

 

Ahmet Vefik adaptációinak középpontjában általában egy-egy személyiségtípus áll, így a 

nőcsábász, a fösvény és a naiv öregember. Azok a karakterek, melyek mindenki számára 

ismerősek, és akikkel már mindenki találkozott. Ahmet Vefik az adaptációkban török 

neveket használt, azonban ezek egyike sem szerepel a Karagöz játékokban. A fösvény 

szereplői a tanzimát korának bevett gyakorlata szerint kitalált neveket kaptak, amelyek 

hangzásuk és hangalakjuk alapján töröknek mondhatók. A Kénytelen házasság és a Scapin 

furfangjai adaptációiban megjelenő nevek beszélőneveknek tekinthetők, a szereplők 

személyiségére és karakterére utalnak. A Kénytelen házasság oszmán-török címe az eredeti 
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francia dráma szó szerinti fordítása. A fösvény a főszereplő, míg a Scapin a főszereplő 

legfontosabb karakterjegye, furfangossága után kapta a címét. 

 

Az adaptációkban típusfigurák jelennek meg, ahogy a francia komédiákban is. Ezek a 

típusfigurák valamilyen nevetséges jellembeli fogyatékossággal rendelkeznek, és görbe 

tükröt tartanak a nézőnek, miközben példát mutatnak abban, hogy milyennek kell lenniük, 

hogyan kell viselkedniük a közösségben. Molière a commedia dell’arte hagyományait 

követte, Ahmet Vefik pedig a Karagöz játékokét. Az adaptációk szereplői nagy 

hasonlóságokat mutatnak a Karagöz játék típusfiguráival, és a fordításokkal ellentétben, 

török neveket kaptak. A szereplők külső megjelenéséről keveset tudunk meg, azonban a 

forrásnyelvi szövegekben sem találunk sok utalást a külsejükre. Kivételt képez ez alól A 

fösvény, ahol a francia komédia szavai és kifejezései oszmánosítva lettek, az oszmán-török 

kultúrára jellemző öltözékek és ruhaneműk jelennek meg. 

 

Az adaptációkban a szereplők beszédstílusa a beszélt nyelvet tükrözi, a különböző 

társadalmi rétegek és kisebbségek is bemutatásra kerülnek a szövegekben. A célnyelvi 

szövegekben számos beszélt nyelvi fordulat, hangutánzó-, és ikerszó olvasható. A Kénytelen 

házasságban a tudósok arab szavakban bővelkedő beszédstílusát Ahmet Vefik Pasa 

kifigurázza, ugyanez a forrásnyelvi szövegben is megfigyelhető, ott a latin nyelv a komikum 

tárgya. Az életidegen tudomány Molière -nél jól ismert kigúnyolása ez. Az adaptációkban 

több szólás olvasható, mint Ahmet Vefik Molière fordításaiban, azonban arányaiban véve 

elhanyagolható különbségről van szó. Az adaptációk írása során Ahmet Vefik 

oszmánosította a francia kultúrára jellemző kifejezéseket, tárgyakat, reáliákat. A görög 

mitológia és filozófia alakjai, valamint a kereszténységre utaló szavak és kifejezések 

következetesen kimaradnak az adaptációkból is. Az adott nemzetek szerepeltetése az 

oszmán-török hagyományok és történelmi kapcsolatok szerint alakul, így A fösvényben az 

‘arabot’ és ‘zsidót’ a ‘spanyol’ váltja fel a török célnyelvi szövegben. A ‘francia’ negatív 

konnotációjú idézése Ahmet Vefik nemzeti érzésével magyarázható. Ahmet Vefik 

adaptációinak minden olyan szövegrészletében, ahol a francia komédiában a törökök negatív 

megítélés alá estek, a francia ember lesz a bírálat tárgya. Néhány fordítási következetlenség 

is megfigyelhető A fösvényben. A berendezési tárgyakról szóló hosszú leírás részben 

oszmánosítva lett, részben megtartotta az eredeti szöveget, és annak szó szerinti fordítása. 
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Ahmet Vefik fent tárgyalt művei általában viszonylag szoros fordításnak tekinthetőek, az 

oszmánosítás gyakorlata a nevekre a tárgyi környezetre, a szereplőkre, és a nyelvezetre 

korlátozódik. A keresztény imahelyek (templom, kolostor) keresztény terminológiával 

kerülnek fordításra (kilise, monastir. s nem muszlimmal) azokban a művekben, amelyek 

központi témája a vallás. A távolságtartás oka, hogy eltávolítsa a történetet a muszlim 

kultúrától. A névhasználat tekintetében is távolságtartás figyelhető meg, amely a tanzimát 

korának bevett gyakorlata volt. A kor szerzői a tiltások, és a színjátszás negatív megítélése 

miatt amellett, hogy oszmánosították adaptációikat, egyben távolságtartásra is törekedtek, 

eltávolították az olvasótól, illetve nézőtől a cselekményt, kiváltképp, ha a történet kényes 

témával foglalkozott. Így a szereplők egy része a kisebbségből került ki, és a karakterek 

sokszor kitalált neveket kapnak 

 

Ahmet Vefik tizenhat Molière komédiát ültetett át török nyelvre. Ezek egy részét 

adaptációnak, átdolgozásnak, végső soron új műnek tekintik, a szerző az eredeti művet 

váznak használva, saját és célközönsége ízléséhez igazította azokat. Másik részüket, 

melyeknél az eredeti szöveghez minél hűbb fordításra törekedett, a török színháztörténet 

fordításnak tekinti. A komédiák török nyelvre ültetése rengeteg nehézséggel járt, hiszen 

komoly kulturális szakadékot kellett áthidalnia a fordítónak. A pasa komédiáinak elemzése 

arra enged következtetni, hogy Molière fordításainak hivatalosan elfogadott besorolása nem 

pontos. Mivel minden darabban oszmánosítva lettek a kultúrelemek, tehát a reáliákat 

beépítette a befogadó kultúra világképébe. A 19. századi fogalmak szerint mindegyik mű 

adaptációnak tekinthető. Nem a romantika után kialakuló fordítás fogalma vezette Ahmet 

Vefiket, nem akart a fordítás irányába menni, sokkal inkább adaptálni akarta a műveket. Az 

egyetlen lényeges különbség a nevek használata, hiszen a fordításokban a forrásnyelvi 

szöveg nevei fonetikusan olvashatók, míg az adaptációkban a szereplők török neveket 

kaptak. A pasának két út közül kellett választania. Vagy a forrásszöveghez igazodik, próbálja 

azt minél pontosabban lefordítani, vagy a célkultúra világ- és művészetfelfogásához igazítva 

újraírja a művet. A forrásközpontú fordítások esetében a fordító igyekszik megtartani az 

eredeti művek sajátosságait, míg a célközpontú fordítások során a művet a célközönség 

ízléséhez és kultúrájához igazítja. Ahmet Vefik az utóbbi megoldással élt, azon művek 

esetében is, melyeket a török színháztörténet fordításnak nevez. A fordításnak tekintett 

művek vallási kérdésekkel foglalkoznak, melyekben a vallásra utaló kifejezéseket nem tudta 

oszmánosítani, ha az eredeti történetnél akart maradni. A tárgyi környezet és a szereplők 
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azonban oszmánosítva lettek. Célszerű volna ezeket a drámákat az adaptációk egy 

alcsoportjának tekinteni, semmint fordításnak. 

A fordításnak tekintett művekben ugyanúgy megfigyelhető a kultúrelemeknek a befogadó, 

vagyis oszmán-török kultúrába való beépítése, hiszen a kifejezések és reáliák azokban is 

oszmánosítva lettek, míg mások elhagyásra kerültek. Mind a fordítások, mind pedig az 

adaptációk vizsgálata során egyértelművé vált, hogy a forrásszövegek a francia komédiák 

szoros fordításának felelnek meg, Ahmet Vefik Pasa teljes egészében megtartotta az eredeti 

darabok szövegét. Mégis alapvetően adaptálnia, oszmánosítani kellett a műveket, különben 

az olvasó nem tudta volna befogadni azokat. 

A fordítást, a célnyelvi kultúra kezdeményezi. A törökök esetében a nyelvi 

kifejezőeszközök, irodalmi műnemek és műfajok hiányának pótlása céljából kezdték az 

európai irodalmat törökre fordítani. A tanzimát korának értelmisége a fordítás 

szükségességét abban látta, hogy nyomába érjenek más (európai) nemzeteknek, és közben 

erkölcsileg is épüljenek. 

A fordítás tehát az okítás egyik eszközeként jelent meg a török irodalmi életben. Az 

adaptáció funkciója a célnyelv fejlesztése és a célnyelvi kultúra gazdagítása, a morális és 

esztétikai nevelés volt. A fordító önkényesen kezeli a forrásnyelvi szöveget, tehát mai 

terminológiával élve adaptál, mégpedig azért, hogy saját anyanyelvi kulturális közösségét 

gazdagítsa, gyarapítsa, magasabbra emelje, mondhatni vertikális helyzetbe hozza. A fordítók 

egy bizonyos célközönségnek, egy bizonyos vélt vagy valós elvárásnak dolgoznak, amely 

az adaptáció egyik sajátságos vonása.605 

Ahmet Vefik Pasa Molière adaptációit 1869-től kezdve, élete azon korszakában írta, amikor 

rosszakarói mesterkedései következtében kénytelen volt visszavonulni a hivatali élettől. A 

korabeli források szerint számos ellensége volt, ugyanis nyíltan fellépett a helyi korrupt 

hivatalnokok és politikusok ellen, míg végül 1865-ben, huszonhét éven át tartó állami 

szolgálat után isztambuli kúriájába vonult vissza, és 1871-ig egyáltalán nem foglalkozott 

állami ügyekkel. Magánlevelei szerint ezeket az éveket arra használta, hogy komolyabban 

foglalkozzon az irodalommal és a tudományokkal.606  Ahmet Vefik sokat élt nyugaton, és 

                                                           
605 Vándor, i. m., 43-45. 
606 Ömer Faruk Akün, Ahmet Vefik Paşa. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2. İstanbul, 1989, 

143. 
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elkötelezett volt a nyugati kultúra irányában, mégis fontosnak tartotta a török kultúra és 

irodalom művelését. 

Ahmet Vefik Molière fordításait a török nyelv és kultúra gazdagítása céljából írta, azonban 

feltételezhetően oktató célzattal annak a szűk értelmiségi rétegnek is görbe tükröt kívánt 

tartani, amely ellehetetlenítette. Molière komédiáiban olyan típusokkal találkozik az olvasó, 

akikkel kulturális kerettől függetlenül azonosulni tud.  Ahmet Vefik célja a Molière 

adaptációkkal a török közösség felemelése mellett társadalom- és önkritika gyakorlása volt. 

Nem mindegyik darabot tudta teljes egészében oszmánosítani, a korábban már érintett 

tilalmak következtében. Ugyanakkor Molière karaktereivel, ahogy a Karagöz játékokéival 

is, könnyen azonosul az olvasó, illetve néző. 

Ahmet Vefik Molière adaptációiból következtetéseket vonhatunk le világnézetéről, valamint 

a tanzimát korának kulturális-, és társadalmi sajátosságairól, valamint szokásairól egyaránt. 

Noha korabeli adatokkal bizonyítható, hogy a kortárs írók szűk köre ismerte és elismerte írói 

és irodalmi tevékenységét, új, folytatható drámatípust, gyakorlatot nem sikerült kialakítania. 

Ahmet Vefik kora a színházi központok, a műfajok hiánya, a társadalmi változások 

következtében nem segítette elő az eredeti drámairodalom létrejöttét. Idővel, a mesrutijet 

korában lassan megváltozott a gondolkodás és az ízlés. A színháztól egyre többet várták el, 

mindenekelőtt, hogy támogassa a török azonosságtudatot, és segítsen kialakítani múltbeli és 

jövőbeli formáját. Így a szerzők a korábban kényesnek tekintett témákkal kezdtek 

foglalkozni, a köztársaság korára pedig megszületett a nemzeti színház létrehozásának a 

gondolata is. Az oszmánosítás gyakorlatát és az adaptációkat pedig kiszorította a köztársaság 

egyik alapvető követelménye, eredeti, török darabok írása. 
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