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Németh István Péter

Három futam
Találkozásaimról a bolgár irodalommal

1. Gyermekkoromban édesapámtól azt hallottam, hogy különösen két nép sze-

retett és szeret minket Kelet-Európában: a lengyel és a bolgár. Kés�bb azt is 

megtudtam, hogy az albánok is így vannak velünk, régi vitézségünkr�l, szép 

paripáinkról népdalaik szólnak. Eszményeket adhattunk az Adria partjára. Nem 

mintha a szomszédos népekr�l nem tudnék megannyi pozitívumot elmondani, 

hiszen ehhez elegend� volna most a Ménesi úti Eötvös-kollégium iskolatörté-

netét föllapoznom… Czine Mihály a következ� statisztikával gy�zött meg annak 

idején: 1918-ban ötven román diák tanult csak a Ménesi úton. A tanár úr azt 

is tanította, hogy a közeli népek felé irodalmunk még akkor is a híd építésén 

dolgozott, amikor a politika a nyílt ellenségeskedés útjára lépett. Édesapám 

után magam is az Eötvös-kollégiumba kerültem. A Ménesi úton mindig voltak 

bolgár diáktársak.

Ám hadd térjek vissza édesapám szavaihoz és Bulgáriához. Megtanultam a 

történelemkönyvekb�l, hogy a másfél évszázados török elnyomatásunkon akár 

mosolyoghatnak is bolgár barátaink, akik szinte fél évezreden át sanyarogtak 

a félhold árnyékában. Mi úgy bocsátjuk útjára ujjunk hegyér�l a katicabogarat, 

hogy megijesztjük: jönnek a törökök, akik majd sós kútba teszik meg kerék alá 

vetik. A bolgár népköltés valóban der�s végkicsengés� ehhez képest a három 

tücsökr�l:

…Jött a török regiment,

a tücsköknek nekiment.

De a zápor megeredt,

elmosta a sereget,

trüsszögtek a törökök,

prüsszögtek a prücsökök.

(Nagy László fordítása)

Az elnyomatásban él� népek önvédelmi refl exei közé számítom, ahogyan 

megizmosodnak lélekben. Err�l tanúskodnak a népdalok és a szellemi alkotók 

életm�vei. S lám, er�s a bolgár költészet, mint a magyar is. Kiss Ferenc a kö-

vetkez� sorokat jegyezte föl rodopei útján: „…a rabság hosszú évszázadai alatt 

a bolgárságot csak a nyelve s a népköltészete �rizhette, hiszen az els� tanítók 

csak a múlt [XIX.] század hatvanas éveiben jelentek itt meg. Momcsilovciban 

például 1867-ben.” A XX. század els� felében egyformán éltük át a modern kor 

kataklizmáit. Egy, az els� világháborúban megsebesült bolgár katona édesapám 

édesanyjának emlékkönyvébe kedves szavakat írt és akvarellt festett. (Nem tu-
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dom, hova lett, mi lett a sorsa a bolgár bakának és nagyanyám kedves köny-

vének, de hunyt szemem alatt �rzöm azt a cirill bet�kkel körbevett �szi tájat.) 

Tízesztend�sen persze az irodalomnál még sokkalta érdekesebb dolgok léteztek 

számomra. A labdarúgópályákon éppen akkor szenvedtünk vereséget a bolgár 

nemzeti tizenegyt�l, amikor még édesapám emlékeiben elevenen éltek Puská-

sék. S amikorra már, nem különösebb sikerélmények birtokában, de nekem is 

fontos lett volna valami magyar sportdiadal, akkor jött a „csapás”: 1971. május 

19-én Bulgária–Magyarország 3:0. Zámbó Sanyiéké után még egy nagy vere-

ségre emlékszem. Az 1974/1975-ös tanév végén Bozsil Kolev, Andrej Zseljazkov 

egy-egy és Pavel Panov két góljával 4:0-ra kapunk ki a szófi ai Levszki stadion-

ban. Édesapám persze a világbajnokságok meccseire gondolt vissza, hiszen még 

1962-ben hatost, 1966-ban egy hármast l�ttünk a bolgár atyafi ainknak.

Focibolondságomon túln�tt lassan a költészet iránti vonzalmam, ám ma 

sem tartom összeegyeztethetetlennek a kett�t… A bolgár költ�k közül kezet 

foghattam Margarit Zsekovval és Gencso Hrisztozovval. Utóbbi poétát a tisza-

dobi gyerekek Sztoicskovnak becézték. (Kellhet-e valakinek ennél nagyobb ki-

tüntetés az ezerkilencszázkilencvenes években, mint hogy egy pedagógust és 

m�vésztanárt a Barcelona egyik aktuális sztárjáról nevezzenek el tanítványai?)

Feln�ttkoromra aztán annyi bolgár költ�t ismertem és szerettem meg, hogy 

most játszva összeállíthatnám aranycsapatukat. Két csillag nevét ide is írom: 

Botev és Vazov. Édesapám – aki minden meccset megnézett velem a televízió 

el�tt, vagy el is vitt a keszthelyi tribünökig – igen örült, amikor az egyetemista 

korában vásárolt verseskönyveit szép sorban leszedegettem polcairól: Juhász 

Ferenc, Nagy László és Simon István verseit. Juhász 1951-ben Radó Györg-

gyel szerkeszti együtt a bolgár költészet antológiáját. Édesapám az ilyen és az 

ehhez hasonló strófákat igyekezett velem megszerettetni, mint amiket például 

Vazov írt:

Hatalmas Isten, óvd a mécset,

mely oltárodnál fényt fakaszt!

Himnusz nélkül ne hagyd a népet,

s az él�t hit nélkül ne hagyd.

Kis csillagát a tengerészt�l

ne vedd el, hogyha tévelyeg,

ne hagyj madárkát hajnal nélkül

és eszmény nélkül népeket.

(Fodor András fordítása)

Az eszményeket persze sohasem csupán az egyes korszakok tépázzák meg, 

de van, hogy a fi atalság is megszaggatja �ket, mint Rimbaud válla a köpenyét. 

Én is jártam, hol közelebb, hol távolabb édesapámtól. Ám a futball-labda és a 

líra kifogyhatatlan közös témánk maradt, míg csak élt, az ezredforduló utáni 

néhány esztend�ben is. Még volt egy balszerencsés felkészülési mérk�zésünk, 

amit Larnacán rendeztek. Egy bolgár–magyar barátságos meccs 2003. február 

12-én. Petrovék ellen Lisztesék. (Lisztes Krisztián a VfB Stuttgartnál Kraszimir 
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Balakovval versengett Németországban a csapatba kerülésért!) Feltehet�en az 

id�járásnak köszönhettük, hogy nem szaladtunk bele vereségbe. Ugyanis akkor 

és ott Cipruson az id�járás volt az egyedüli nem barátságos. A találkozó a ha-

vas csapadék és a mély talaj miatt félbeszakadt. (A gólt Zoran Jankovics l�tte.)

2. Pápán az 1975/1976-os tanévet úgy kezdtem el, hogy a Kossuth utcán meg-

vásároltam Nagy László összes verseit. A bolgár népköltészetb�l összeállított 

fordításokat (a harmadik) önálló, a bolgár m�költészetb�l készült magyarítá-

sokat pedig a második kötet tartalmazta. Utóbbi oldalain olyan �szi versekhez 

húzódtam, amelyekkel Trakl és Rilke Herbst-motívumainál is el�bb ismertem 

meg. Például Furnadzsiev és Georgi Dzsagarov költeményeit. A  második lila 

borítójú kötetet kés�bb Nagy László a húgomnak dedikálta, nevének bet�ib�l 

egy galambot kalligrafált.

A bolgár népdalok közül pedig Seb� Ferenc énekelt el jó néhányat az ere-

deti, autentikus dallamokkal. A hetvenes évek legvégén a Pesti Barnabás utcai 

Egyetemi Színpad széksoraiból hallgattam ezekb�l az énekekb�l. Seb� román 

dalként adta el� Weöres Macskaindulóját, de Horatius metrumai is kimondot-

tan kompatibilisek voltak a balkáni ritmusokkal. Seb� Ferencnek köszönhetem, 

hogy Todóra, Liljána és Dona neveinek a jelentésen túli zenei világát is meg-

ismertem. S hogy nem kellett csudálkoznom azon, hogy a bolgár csodahalott 

is éppúgy megelevenedik a szerelemt�l, mint a magyar. Ha bolgár vörösbor 

híján az egrit, a sopronit, a szekszárdit vagy a tihanyit kóstolgattam, semmit 

sem kellett ahhoz már tennem, hogy a sztrumicai hattyútorkú lány simogatá-

sát érezzem. Sz�l�vidéken dúdolgattam: Jöjj délre, cimborám… Ahol mutatóba 

maradt még néhány csacsi, ami a bolgár vidékre is emlékeztet. (Badacsonyban 

vízhordó szamár járta a hegyoldalt, Egry József festménye is tanú erre. A tévé-

híradóban éppen egy huszonkét éves várnai szamarat mutatnak, a neve Marko, 

akit a helyiek a választásokon polgármesternek jelölnek az 54-es számmal.) 

Hadd álljon hát itt az itteni és a távoli borvidékek dics�ségére ez a kis Hamvas 

Béla-omázs: Hriszto Botev kocsmás versét bordalos világirodalmi antológiám-

ba Nagy László fordításában válogattam bele. Remekm�, mintha a mi nyug-

hatatlan és minden áldozatra kész Sándorunk írta volna:

…Dalra gyújtunk, s a zsarnokra

Csupa vicsorgás a szájunk,

Mellünk tágul, sz�k a kocsma,

Ki a Balkánra! kiáltunk.

De mihelyt a mámor elmúl,

Feledve az eskütétel,

Szem, száj bámul, azon bávul,

Ki szó helyett adóz vérrel.

S a tirannus tovább tombol,

Anyaföldünk meggyalázza,

Gyilkol, akaszt, üt-vág, rombol,

Rabot késztet kárvallásra.
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Ittasodjatok, töltsetek csak!

Lelkem kínja elcsituljon,

Józan érzést, észt kioltsak,

Férfi kezem megpuhuljon.

Zsarnok bánja, vagy nem bánja,

Iszom én is, patrióták,

Nekem már semmi se drága,

Akár nektek idióták!

(Hriszto Botev: Kocsmában – Nagy László fordítása)

Rajko Zsinzifov Pohárköszönt�jét Rózsa Endre ihletett magyar variánsában 

szintúgy kihagyhatatlannak gondoltam e gy�jteményb�l (N. I. P.: A bor örök, 

Keszthely, 2003, Balaton Akadémia Könyvek).

…A legels� poharunkat

– itt az id�! – igyuk rá hát:

vesszen viszály, bels�, rút harc!

éljen a testvérbarátság!

Föl hitünkre, esküdjünk meg:

vértanukként vesszünk inkább,

mint ne lennénk sírig-h�ek,

makulátlan-magzat-tiszták!

Igyunk arra másodízben,

– ideje már, édes haza! -

zendüljön fel földjeinken

anyanyelvünk él� szava!

Dörögje szét szent haraggal

szabad népe minden fi a,

visszhangozza Duna, Vardar,

Alsó- s Fels�-Bulgária!

Rózsa Endre már a Nagy Lászlóékat követ� költ�generáció, a Kilencek tagja 

volt, s barátaival együtt sokat fordította a bolgár költ�k verseit. Els�ként ment 

el a Ménesi úti ménesb�l. Aztán Utassy József lett a második hallottja e költ�i 

csoportosulásnak. Szegény Utassy Dzsó könyvér�l (Vasárnapi földrengések, 

Orpheusz, 2000) ide, a Napútba írhattam elemzést. (N. I. P.: „Megélvén mindent 

mélyekig” T�n�dés Utassy József bolgár m�fordításairól, Napút, 2006/2.).

De még vissza az egyetemi évekhez! Felejthetetlen nap volt velük 1984-ben 

az az iszkázi. Kovács Pistától Mezey Katalinon át Nagy Gáspárig, Csoóri Sán-

dortól Csukás Istvánon át Lázár Ervinig, Gergely Ágnest�l Rab Zsuzsáig ott 

volt mindenki, akinek m�veib�l mindig ott lapult valamelyik a vállamon lév� 

sportszatyromban. Többször megírhattam, hogy nem láttam soha annyi m�-
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vészt együtt, s hogy valaki személye, emléke így „szekértáborba” hívta és tar-

totta volna össze – bár egyetlen napra – a magyar írókat. Nagy László emlék-

házának avatására az írószövetség el�l három busz indult. Nagy Béla – a költ� 

édesapjának – háza a népi építészet szabályai szerint épült, megtalálható volt 

benne a konyhától a tisztaszobáig minden helyiség. A legnagyobb meglepetés 

azonban akkor ért minket, amikor a szín helyén berendezett bolgár szobába 

léptünk. Maga a bolgár kormány építtette Nagy László emlékére. Ágh István 

úgy nevezte, mint bátyja bolgár m�fordításainak kápolnáját. Kiss Ferenc tanul-

mányaiból tudtam meg, hogy a Botev-díjas Nagy Lászlónak Bulgáriában nem 

csupán kétezer dolláros jutalmat adtak, de Szmoljan díszpolgárává avatták, s 

még telket is kapott ott. 1976. szeptember 16-án Bozsencib�l érkezett Szécsi 

Margittal és Sztaniszlav Szivrivel az idilli rodopei faluba. Nagy László ekkor, a 

vendégség második napján a legnagyobb otthonérzettel azt mondta, ma bol-

dog voltam. A  költ� halála után egy rajkovói (szmoljani) gyönyör� régi ház 

Nagy László- múzeum lett.

Kiss Ferenc tanár úr nem titkolta szeretetének elfogultságát, amikor bol-

gár barátaink körében lehetett. Ez nyilvánvalóvá vált el�ttem egyfel�l, amikor 

egy-egy tanulmányát olvastam, de leginkább a Nagy László-emlékház avatójá-

nak napján, amikor el nem szakadt volna pillanatra sem attól a baráti kompáni-

ától, amely Iszkázra Bulgáriából jött, s együtt is maradt azon az 1984-es áprilisi 

napon. Amikor kigördült velünk a busz a Somló alól, leszálltam Devecserben, 

és autóstoppal inkább Tapolcára mentem, haza, gondolva arra, hogy a másna-

pi magyar irodalmi szemináriumunk kedvéért Kiss Ferenc tanár úr aligha fogja 

olyan hamar elhagyni bolgár barátait.

3. Bulgáriához akkor jártam a legközelebb, amikor Jugoszlávián át Görög-

országba utaztam Papp Árpáddal néhány napra. Ámultam Nis minaretét, ahol 

Belgrád és Szófi a között az útikönyvek jelzik a legfontosabb keresztez�dést. 

Delfi ben, majd Iteában a tengerparton egy genovai költ�vel találkoztam 1990 

októberében, aki nagy rajongója volt a bolgár irodalomnak. (Tudom, ma is 

az.) � Manrico Murzi. Lányaitól az olasz képes újságokból kivágott Sampdoria- 

címereket kaptam, a költ�t�l pedig a következ� baráti sorokat:

Caro Stefanos! Pannóniából írsz nekem, emlékeztetve engem arra, hogy 

az V. században vagyunk. Ti a császárt Uprandának hívjátok csak. Úgy t�-

nik, hogy Justitianus Flavius tudomására jutott, tetszett is néki ez a szláv 

elnevezés. Ez természetes, hisz Sardiciában született, azon a részen, ahol a 

hírek szerint tizenhárom évszázad múlva megszületett Vazov, a költ�, hogy 

megírja Epopeya na zabravenite cím� m�vét. Milyen mulatságos dolog olyan 

emberek között élni, akik ismerik a jöv�t a maga teljességében. Röviden: Ti, 

bizánciak, nem valami szép életet éltek! A császárotok, akik egyebek között 

beszél ugyan görögül, ám egy barbár akcentusával, jó törvényhozó lesz, de 

harcosnak nem sokat ér�. Úgy rángatott titeket, mint a bábukat, a hatalmat 

meg az oly rablótermészet� hunoknak és szlávoknak tartotta fenn. Más: úgy 

t�nik, hogy Justitianus még az ágyban sem volt valami fényes vitéz. Regge-

lente a piacon arról beszéltek, hogy Teodórának már megint milyen éjszakája 

volt… Micsoda szégyen! Constatinust soha nem csapdosta volna meg ilyen 
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állandó botrány szele. Na de van ennél lehangolóbb is. Azt mondják, az el-

következend� években a dolgok nem fognak érdemben változni, minthogy a 

b�n és a tobzódás esztelenül folytatódni fog. Az egyetlen bizonyosság csu-

pán: a költ�k élnek, hogy megédesítsék a lelkeket s hogy reményt ébressze-

nek… Na de túl a metaforán; egy hosszú útról tértem haza…

Manrico Murzi pontosan abban er�sített meg, amiben Németh László leg-

humánusabb esszéi is, hogy mi, kelet-európai népek egymás tejtestvérei va-

gyunk. Kiss Gy. Csaba a címkézések örök veszélyeire fi gyelmeztetett, értettem, 

ám a genovai poéta, Murzi úr forró-személyes hangja és meggy�z�dése szá-

momra máig egészen hiteles – Itáliából. (Ne feledjük, már a keleti partvidéken 

véget érnek – a Velence melletti Torcello szigetén a templomban –, s nyuga-

tabbra már nem születnek bizánci freskók vagy mozaikok.)

A legtöbb bolgár–magyar kétnyelv� könyvet a Szijártó István vezette Bala-

ton Akadémia kiadásában vehettem kezembe, abban az intézményben, amely 

komolyan gondolta Németh László másik írói képének valóságtartalmát, em-

beri üzenetét is, a kelet-európai golfáramlatról szólót, amelyt�l fölengedhet 

a térségben él�k szíve. Évr�l évre készített ez a vidéki kis szellemi m�hely 

valamilyen bilingvis kiadványt. A bolgár–magyar könyvek fordítója a haszkovói 

Gencso Hrisztozov volt. A  költ� útjáról, amely hazánkba vezetett, már Fodor 

András Naplója is talányosan számolt be, s nagyban hozzájárult egy legenda 

kialakulásához: Gencso Hrisztozov amolyan álruhás magyar költ�-garabonciás 

a trák földr�l. Mivel Haszkovo és Veszprém testvérvárosok, így a költ�t egyre 

többet láthattuk író-olvasó találkozókon a Balaton északi partján. Amikor szül�-

városomban, Tapolcán volt vendég, verset írt arról, hogyan úszik a sejtelmes 

tavas barlang termeiben. (Saját opuszait Bede Anna, Kiss Benedek és Veress 

Miklós átköltéseiben ismerhettük meg.) Gencso Hrisztozovnak köszönhet�en 

Bulgáriában is partra szállt a lekötött kalóz: Berzsenyi Dániel. Gencso Hriszto-

zov Vörösmarty Mihálytól, Sinka Istvántól és Ratkó Józseft�l is vaskos kötetnyit 

fordított bolgárra. Sohsem felejtem el, hogy a tavalyi nyáron Kaposvárott � 

mondott búcsúbeszédet Papp Árpád temetésekor a református templomban. 

Még Papp Árpád életében megtette, amit költ� barát megtehet. Lefordította 

verseit bolgárra, vagyis a m�vészi tolmácsmunka közben lélekben és szellem-

ben testvériesült a másikával. Oltár csillagokig lett a válogatás címe. Balázs Jó-

zsef regényei mellett Sánta Ferenc novelláit ugyanúgy megszólaltatta anyanyel-

vén. Téli virágzás a tíz novellát tartalmazó válogatás címe. Sánta Ferenc tréfás 

rigmusrögtönzéssel biztatta Gencsót 1992. január 15-én: Gencsó, Gencsó / 

tedd-óh, tedd-óh / tedd-óh tovább / magyaroknak szolgálatát // hogy az Isten 

/ megfi zet-e / nem tudhatjuk / sem én, se te // megfi zetjük majd / egymásnak 

/ egyik társ / a másikának… (E játékos impromtut a Somogy folyóirat közölte 

el�ször, 2008-ban, a harmadik szám élén.)

Érettségi vizsgáim el�tt vágtam még bele Emilijan Sztanev Antikrisztusának 

oldalaiba. Bevallom, szégyenszemre ekkor még nem is néztem végig a könyv 

adatait, ám az is találkozás volt, hogy majdnem húsz évre rá föllapoztam a 

gimnazista koromban aláhúzott mondatokat, amelyeket éppen Szondi György 

fordított magyarra. Ezt az apróka, de számomra fontos fölfedezésemet már a 

Napút alapítását követ�en tettem. Megírtam Szondi Györgynek, hogyan bogoz-
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zák a párkák egy fi losz életében a fonalaikat. Kés�bb pedig, átszánkázva a XXI. 

századba, a bolgárok kis Vukjának történetét (Emilijan Sztanev: Kormoska, 

Bp., Móra Kiadó, 1980) küldtem föl Szondi Györgynek, a fordítónak, Budapest-

re, hogy abba a példányba is dedikációt kérincséljek. Az Engel Tevan István 

rajzaival illusztrált rókamese a következ� nekem szóló ajánlással tért vissza 

Tapolcára:

Örülök, Pista, hogy tetszhetett Neked ez a magyarított könyv – mesterem-

t�l, aki nekem atyám volt a bolgáriságban, s akinek Antikrisztus-fordításom, 

els� nagy sikerem is köszönhetem. Szeretettel: Szondi György. 2006. szep-

tember 27.

Bolgár „rövid írások”-gy�jteményér�l pedig az Agria számára készült könyv-

ismertet�m: N. I. P.: 2671 bolgár boglár (Magoncok és morzsák. Válogatta, 

fordította és az utószót írta Szondi György, illusztrációk: Ivan Gazdov grafi ka-

túrái). Megjelent az egri folyóirat 2009-es, harmadik évfolyam 3. számában. 

A könyvben szerepl� kis szerkezetek szerz�inek több száz f�s seregszámláját 

éppen úgy lehetetlen közreadnom itt, mint a Profeszionalna futbolna grupa 16 

csapatának (a PFK Montanától a Lokomotiv Plovdivon át a Csernomorec Burga-

szig) az összeállításait…

Most 2011. október 25. van. Sárgás-pirosas lombok hullongnak itt a Tapol-

cai-medencében, s elképzelem Orfeusz táját, ahonnan tiszta id�ben ellátni az 

Olümposzig, s amely mellett annak idején elhaladtam Papp Árpádékkal. Az ot-

tani völgyeket és a most már színesed� alkaioszi ligeteket járhatta énekszóval 

ama lantos. Mára a focista Trifon Ivanov pocakot eresztett. Jordan Lecskov is 

megöregedhetett, hiszen már 1994-ben úgy nézett ki kopaszodón, homlokába 

hullott árva tinccsel, mint a Mézga család cím� magyar rajzfi lmsorozat entel-

lektüel szomszédja. (A szpíker éppen csak azt nem mondta a néz�knek, hogy 

Vigyázó szemetek Márisra vessétek…) A Liteksz Lovecs a bajnoki cím véd�je. 

Ki lesz vajon 2012-ben az els�, akit majd esetleg magyar csapattal hoz össze a 

sorsolás szeszélye? Mint a Levszki Szófi át 2009 augusztusában a mi debrece-

ni Lokinkkal. Jönnek új évadok, velük új labdarúgók és új költ�k. Közhely. De 

szép. Akár az �sz, az �szök. Ám remélem, még igen sok tehetség pályáját vagy 

legalább a felét fi gyelemmel kísérhetem!


