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Nagy Lászl

é s a bolgár költé szet

szönhetik, hogy megszületé sük óta a mai napig az
adott társadalmi valóságra é rVé nyeSüZenetet tolmálátom,
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alábbis é l elevenen, a magyar köztudatban: a ma- mögöttes tarta]makat kölcsönöz a m nek, ú jabb, a ré gire é pül é s azzal összecseng é í telmezé st.
gyarországi bolgár föidm vesek munkájának é s terSzelintem ezeket a verseket a legnehezebb lefordí mé nyeinek min sé gi mé rceké nt való emlegeté se, azaz
a bolgárkerté szet, kertm velé s dicsé rete álta]; Hí iszto tani, hiszen rangjukat, sú Jyukat é s az adott nemzet
irodalmában, törté nelmé ben é s ielené ben betöltött
Botev bolgár Petóí iké nti meghatározásával irodalmivé
,
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i leg a m vön kí vüli té nyez k adiák, Es
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alább
keké nt világviszonylatban kiemelked
maga
az alkotás, Már maga a cí m is é rtartja a bolgár né pkölté st, s ezl Naga László nevé hez, mint amennyi
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.,Hadzsi Dimiter"-je volt. Ez a bolgár irodalom
ké t fordí tásban szerepelt, Önmagát kí nálta az összedala, Olvasni csak ké s bb tanultam meg, A bolgár közoktatás é s a hivatalos irodalomkritika szerjnt is ez a veté s. VizsgáIódásaim tömör összegzé Se a Nagyviláglegszebb kö)temé ny, s t a Balkán-hegysé get leí ró ban |elent meg, Nagy Lász]ó a verssorok ereié vel hite]esen tanú sí toita,hogy Botev vaIóban nagy költ , s a
né gy sora a bolgár költé szet csú csa, Tí zé veslehettem,
magyar olvasónak nemcsak becsü]etszóra kell ebben
amikor kezembe kelú lt a vers magyar változata Faludy
hinnie, mert fordí tásainak megjelené sé ig,ú gy hiszem,
cyörgy fordí tásában, M foldí tásról, költ i formákról
a korábbi kinyilatkoztatásoknak nem volt mé g meg az
fogalmam sem volt, de sztönös reakcióimra máig
emlé kszem, Zavalodottságot é reztem, Mié rt hangzik aranyfedezetük. Nagy LászJó szereti a h fordí tást, ragaszkodik az eredeti rí melé shez é s ritmushoz, ügyeJ a
máské ppen magyarul, mlé rt nem hat rám, mié í tnem
formai jegyekre, ismeri a hangzás hatalmát, é s van türagad magával a magyar szöveg, s mié rt borzongok
meg Botev szaVaitól? EgyetemiStaké nt ugyanú gy é rez- relme, tehetsé ge, hogy mindezt é rzé keltessefordí tásában,
tem, amikor el ször olvastam el a Nrnzeti dált Nevena
Nagy László a bolgár né pkölté szet ismereté ben forSztefanova bolgárí tásában. Rögvest a fordí tót kárhozdí tia Botev balladáját, a Bú csú t; másik ké t költ táí sátattam, aztán magam mellé tettem aZ eredetit é S a
nem
tól, FaIudlJ Györglt l é s Ké pes Gé zától elté r en é rzi é s
fordí tást, Ráiöttem, hogy a bolgár változathoz
pé ldául, hogy a fekete jelz használata funkciotudja
társul mindaz a mögöttes tudás, emlé k, é rzelem, ami
nális,
benne visszacseng a né pballadákban a rontó
villámcsapáské nt é r ha meghalliuk a mozgósí tó refer
t
szimbolizáló
szí n, tetsz leges szinonimákkal fei
ré nt: .,A magyarok istené re / Esküszünk,"
gonnem
cseré
lhet
,
Í gy söté t ozmán szám zóí í ordí t
A bolgár é s a magyar szé pirodalomban - de,
(Faludy
átlt05 oszmán zsarnokot, Ké pes Gé za vi(,sorqó t rök
dolom, bí zvást tágí thatom a kört Kelet-Euí ópára iS
zsivánat\.
A h si halál komorságát az eredetihez halé teznek olyan a]kotások, amelyek sajátos üzeneteket
hordoznak, lrodalmi hatásuk kevé sbé é rthet é s é rzé - sonlatosan Nagy László í gy ragadja meg:
kelhet , ha a m vet társada]mi-töIté neti szöveté b l
vé rem a földön söté t
kiszakí tva, bels eszté tikai é rté keirelecsupaszí tva
vizsgáJjuk, mert ezek közhelyszer eknek, né ha é rzelfekete í öldön í eketé n
g söknek t nhetnek; é s ré szben valóban magukon viFaludy Cyörgy szerint:
selik ezeket a stí lusjegyeket, hiszen elementárisan,
kevesebb átté tellel fogalmazzák meg annak a kornak a
Ls veremeí a ú arna í Old
kí vánalmait é s hangulatát, amelyben lé treiöttek, Né pbarna öIé be reiti el|
szer sé güket, korokon átí vel hatásukat annak is kö-

l, té tel. Huszonöt é Ven át felhalmozódott benyomá-

Saim é S tapasztalataim alapján, melyeket szerte aZ or-

,
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S vé gül Ké pes Gé zánáI:

tásai azonban aligha lettek volna elegend ek ahhoz,
hogy a bolgár né pkölté szet Nagy László ré vé naz iroÉ ,s barna vé rem meglelik
dalmi köztudat ré szé véváljé k, ha más társadalmi té a barna földben, ió anuám.
nyez k ebben nem játszanak közre, A hetvenes é vekt l kezdve az irodalmi kritika Nagy László munkássáFaludy György átköité sé ben egy romantikus bajví vó gát immár kedvez en fogadta, n tt a költ né pszer jelenik meg, Ké pes Cé za egy versel forradalmi de- sé ge, s ha maga nem szervezkedett is, irodalmi ve,
mokratát ra|zol elé nk - Nagy László é rzé keltetia kölzé ri szerepre nem törekedett, kialakult körülötte egy
t t, aki eszmé ié rta halált is válIalla.
holdudvar költ kb l, kritikusokból, szí né szekb l, né pm vel kb l, akik kö]t i estek, í ró,olvasó találkozók,
ll. té tel. Nagy László é s a né pkölté szet kapcsolatáról
szavalóversenyek, rendhagyó irodalmi órák ú t|án szé ,
á]talában, s különösen a balkáni é s jelesül a bolgár
les körben ismertté tetté k köIté szeté t, melyben Ioggal
né pkölté szet, valamint a bolgár vaJóság é lmé nytadó,
é Iezhetté k,hogy a bolgár é s a balkáni né pkölté szet
megihlet hatásáról számos elemz tanu]mány, s t
annak aIkotó eleme,
é rtekezé sSzületett. Né pi származása é S a né pkölté A bolgár irodalom é s m vé szet magyarországi foszet költ i é letmú vé benmegmutatkozó összefüggé segadtatásában é rezhet változás állt be 19ó9 vé gé n,
ir l legpontosabban, Iegszabatosabban é s leghiteleNino Niftolov költ é s a magyar irodalom m fordí tója
sebben maga a költ fogalmaz. ,,Nekem a né pkölté , lett a Bolgár Kulturális Központ igazgatója, é s bí zvást
szet többet jelent mindenfajta né pi költé szetné l, De áIlí thatjuk, hogy né hány é ven át a Né pköztársaság ú tfé ]reé rté sne essé k, nem í té lkezemé rté kekr l. nem vija l4, a]atti termek a magyar-bolgár közeledé s, s t
tatom a né piek ilodalomtörté neti jelent sé gé t, a né , egyfalta bolgár kisugárzás szí nterei lettek, Nikolov a
pisé get mint magatartást é rinteni Sem akarom, Mióta
meghitt környezetben bolgár m vé szek é s í rók bemuverset í rok, cé lom a kifejezé s plaszticitása, er teljestatkozása kapcsán lehet sé get teremtett kötetlen Visé ge, meré szsé ge, Mindez kapcsolatos a formával,
tákra, é rdekes párbeszé dekre, Számos szellemi kiválómetaforával, ritmussal, Átkozott é s babonás, konzer,
ság Volt gyakori vendé g a Bo]gár Kultú ra Házában:
vált skori szokások közé születtem a Bakonyalián,
Nagy László, Bdtd lmre, Czile Mihály, Fodor Andlás,
Ott nevel dtem, mesé k é s balladák közt, a báioló paGöncz Arpád, Kiss Ferenc, Pomogáts Bé la, Csohánq Kálrancsoló ritmusában, a házra támadó regös é nekek mán, Kiss Sándor, Rgirú Károly é s fiatal költ k, Nagy
Niagarájában. Verseim né hány vonása jnnen való, S László követ i: Ágh lstván, Bí dd Ferenc, KiráIa Zotlán,
Volt módom tüZetesen megismerni a balkáni folklórt,
Kiss Benedek, Rí zsa Endre, Urnssg ]ózsef é s mé g sokan
né mileg az oloszt, spanyolt, angolt, ú gy is, mint m mások, A kulturáliS inté Zet szerte az országban szervefordí tó, s nem utolsósorban a cigán],t, a magyarorszázett kulturális heteket, irodalmi esteket, né pszer sí t
git é s a balkánit. Szolgáltak nekem ezek is, de aiig ju- el adásokat, Bodor Tibor, a Madách Szí nház szí né sze
tott eszembe, hogy í rjak utánzásokat vagy változatoa Süví t a szé l, ryög a Balkdn - Ezerszáz á) bolgár költé szete
kat, ahogy tetté k ezt a romantika korában vagy költé cí m m sorával be|árta az országot, é s másfé l órás
szetünk hanyatlása idejé n, a századfordulón vagy ké - önálIó estjé ben közel ké tszázszor hangzottak el zömé s bb is," Nagy László szuveré n módon bánt a szöveg,
ben Nagy Lászió-fordí tások, s ragadták magukkai a fagel, magyar né pdallá varázsolta a bolgár né pkölté s lusi, vagy a városi közönsé get, Nagy László ré vé n,az
gyöngyszemeit, miké nt erre juhász Pé teí utalt el ször:
hangszerelé sé ben mé ltán lett né pszer a bolgár lí ra,
,,A né pkölté szetben nincs hiteles alap- vagy sszöveg,
Ehhez a né pszer sé ghez sok-sok szervez s rendez
mint az irodalomban, Ahányszor elé nekelnek egy dalt,
munkáia is hozzájárult, akik többnyire önzetlenüI é s
annyi variáns jön lé tre, Nagy László fordí tásai sem
meggy z dé ssel Vá]]alták a küldeté ses feladatot.
té rnek el iobban a lefordí tott m vekt l, mint azok
egyé b változatai, pontosabban olyanok, mint a bolgár
lll. té tel, ,frdí n, mez n 7uertaa" cí mme] l975-ben a Hené pdalok magyar variónsai, miní ha a magyar né p tanulJikon Könyvkiadó Nagy László válogatásában é s fordí ta volna el é s formálta volna át í zlé seszerint ezeket a
tásában a bolgár né pkölté s addigi legb vebb antolódalokat," Tulaldonké ppen itt arról van szó, hogy Nagy
giálát adta közre dí szes kivite]ben, Nagy László m LászIó öntörvé ny költ i világának szinte szerves ré - fordí tói tellesí tmé nye egyedülálló. A világirodalomszé vé avatta a bolgár né pkölté szetet, é S az olvasók is
ban számon tartott klasszikus é s kortárs köIt nagysáazt é rzé kelik,hogy nincs é les különbsé g a ké t költ i
gok közül senki más nem mutatott fel mennyisé gben
nyelv között, Erre nemcsak az a magyarázat, hogy é s min sé gben hozzá fogható tel|esí tmé nlt, Három
Nagy László az é l né pkölté szetbe beleszületett, é s né pkölté si antológia, továbbá Botev, ]avorov, SzmiIkora gyermeksé gé t l öntudatlanul használta azt, aminenszki, Debelianov, Dalcsev, vagyis a boigár lí ra f
hez feln tt fejjel tudatosan is fordult, hanem a m forvonulatának é s kortársai legjavának magyar megszódí tást, költ , é s kortársaitól elté r en, nem pótlé kké nt, laltatásával mú lhatatlan é rdemeket szeí zett. várható
a megé lheté ské nyszer sé geké ntgyakorolta, hanem volt, hogy a rangos elismeré s sem ké slekedhet soká,
saját költ i munkásságával párhuzamosan m velte,
Többek közös s nemes kezdemé nyezé se nyomán l97ó
é s köIt i kihí váské nt, termé kenyí t terepké nt é lte tavaszán már sejlett, hogy a Botev-centenárium tiszmeg.
teIeté re alapí tott nemZetközi Botev-dí j kjtüntetettjei
Az é letm é s a m fordí tások önmagában vett kvaliköZött ott lesz Nagy László. Ahogy közeledett iú nius
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2-a, a századik é vforduló napja, sokasodtak a jelek,
amelyek a jöVend örömteli esemé nyre utaltak. De a
dönté s mé g nem sZületett meg, Vladimir Videnov, aZ
akkori rendkí vüli é s meghatalmazott nagyköVet els ké nt akarta közölni a költ vel a hí rt, de ú gy, hogy ez a
nyí lt titok mé gis meglepeté ské nt hasson, ]ú nius l-jé n
engem bí zott meg azzal, hogy dipJomatikusan tudassam a költ vel, tartózkodié k otthon, telefonközelben,
mert a nagykövetnek t é rint fontos közlend je lesz,
A nyakatekert megfogalmazás majdnem olyan volt,
mint amikor hajdanán, a lovagkorban, futár vitte a
hadüzenetet. Nagy László nem kí váncsiskodott. Sem,
mit sem ké rdezett, Megí gé rte,hogy otthon fog tartózkodni, a hang|a komoly volt, de ú gy é reztem, hogy

hangleité sé benmosoly bujkál, Belement a iáté kba,
ú gy tett, mintha semmit sem tudna, A dönté s ké slekedett, A nagyköVet az iliend sé g é s a szolgáIati fegyelem határain belül, de azé rt türelmetlenül é s sürget en hí Vta hol a szófiai külügyet, hol a központi biZottságot. Izgatottan vártuk a fejlemé nyeket. Már este
kilenc óra is elmú lt, mire biztosat lehetett tudni, Ezután a rádiótáví rón rejtjelezve megé rkezett Todor
Zsivkov gratuláló levele is, Azon melegé ben lefordí tottam - ké s bb a levé l az É let é s lrodalomban is
megjelent -, s közben telefonon tolmácsoltam a
nagyköVet szavait a költ neki ne pihenien ]e, mert hamarosan szemé lyesen nyú jtják át neki Todor Zsivkov
levelé t, Tizenegy körül iárt, amikor a fekete Mercedes
megállt az Árpád feiedelem ú ti ház el tt, A gé pkocsi-

vezet vel kettesben mentünk föl, Nagy László

a

na-

gyobbik szobában fogadott minket, Csak az asztali
lámpa é gett, szabadkozva mondta, hogy a család többi tagja már nyugovóra té rt, Akkor, az instrukciókat hí ven teliesí tve megálltunk vele szemben, majdnem vigyázzállásban- El Vettem a dosszié t, é s olvasni kezdtem, Amikor az államf jókí vánságait küld levelé nek
feIé hez é rtem, halkan kitárult az ajtó, s fehé r hálóingben megjelent a felesé g, Szé csi Margit. Riadtan né Zett
ránk. Fé lreé rthet volt a szituáció: ké t söté t ruhás
a]akkal szemközt áll a költ , az egyik fé rfi valamilyen
iratot tart a kezé ben, a másik meg öles termeté Vel
nem sok jót seitet, Nagy László megnyugtatta Margitkát, hogy a bolgár követsé g küldöttlei vagyunk, nem
titkosrend rök, É snem erdé lyi ú tja miatt olvassuk fel
a letartóZtatási vé gzé st,hanem gratulálni iöttünk, A
kis intermezzo után e suta, fonák helyzetb l felszabadulva a költ paikos, de fáradt mosollyal parolázott
velünk, É siobb kedvre derült, amikor átadtam a nagykövet bolgár borból, konyakból é s szilvóriumból álló
aiándé kát,

lv. té tel. Munkakörömb l

adódóan sokszor talál-

koztam a költ vel 1970 é s 77 közótt- A Bolgár Kulturális Inté zetben szerveztem iroda] mi-m vé szeti esteket,
IJtoliára 1977, október 28-án, amikor Molrrár Edjt fotó-

kiá|lí tását nyitotta meg

a

M csarnokban, ÖrüIök,

hogy szemé lyesen ismerhettem,
(
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Bolgár Kulturális Inté Zet 200l - május 7-é n könyvbemutatót rendezett
DonCSeV Toso: ,,Úi id k bolgáIai"
cí m könyvé nek meg jelené se alkalmából A beveze! l Pomogáts
Bé Ia, a Magyar Í rószövetsé g elnöke
tartotta, köZrem ködött Tana Ko-

vács Ágnes el adóm vé szn , Ké pünkön a szerz az lnté zet el adótermeben, hátté rben a bolgár kö
zössé g é leté b IVálogatott fotódokumentumok.
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