
K Ü L F Ö L D I K R Ó N I K A 

A B O L G Á R LÍRA. 
Irta : Mihály László. 

MA G U N K K A L szemben korántsem jogosulatlan az a vád, hogy amíg 
távolabbi dolgokkal aprólékos tökéletességgel tisztában vagyunk, addig 
közvetlen környezetünk : szomszédaink életmódját, szokásait, kultu-

rális vagy más irányú törek véseit, szellemi mozgalmait nem ismerjük, vagy ha 
igen, akkor is csak csekély és hiányos fogalmaink vannak róluk. Pedig ez a saj-
nálatos nemtörődömség csak újabbkeletű és gyökerében is idegen eredetű 
valami, hiszen az erejének teljességében levő magyarság, hivatását fel-
ismerve, mindig vezető szerepre tudott jutni a közeikelet és a Balkán felé. 
Ez a hivatástudat és szerepvállalás az ellentétes történelmi erők nyomása 
alatt felmorzsolódott és elhomályosult, azonban a jelenlegi kicsinységében 
és megcsonkítottságában is függetlenné vált magyar nemzetnél újra fel-
derengett a küldetésnek ez a felismerése. 

Elsősorban a testvérnép, a Balkánra szakadt bolgár nemzet iránt 
nyilvánult meg érdeklődése. A lelkes úttörők közé tartozott Ölvedi László, 
akinek a neve ma fogalom Bulgáriában. Bolgár részről is viszont egyre 
többen vannak, akik önzetlenül és buzgón fáradoznak a magyar-bolgár szel-
lemi kapcsolatok megteremtésén. Ilyen valaki Dimo A. Boikliev, a magyarul 
kitűnően tudó és évek óta nálunk élő kiváló tudós és műfordító. Az ő mun-
kájának az eredménye az a most megjelent impozáns kötet, amely 57 bolgár 
költő mintegy másfélszáz költeményét tartalmazza. Minden túlzás nélkül 
mondva : az egész bolgár lírát. 

A bolgár irodalom, költészet igen fiatal, mindazonáltal erőteljesen 
izmosodó és európai színvonalon álló értékeinél fogva megérdemli az érdek-
lődést. A mult század utolsó harmadáig nem is lehet komoly értelemben 
véve még bolgár irodalomról beszélni. A bolgár nemzetre, erre az elszlávo-
sodott, azonban turáni eredetét vérében megőrző testvérnemzetre az ötszá-
zados ozmán elnyomás terpeszkedett reá. A bolgár szellem, a nemzeti géniusz 
ott derengett, ott pislákolt remegve a hegyek közé zárt bizánci stílusú kolos-
torok boltívei alatt füstölgő mécsesek halvány lángjánál. Orec Paiszij atya 
ennek az úgynevezett bolgár kolostori irodalomnak vezető alakja, aki mun-
kálkodásával indítást adott az alvó bolgár szellemnek 1762-ben. 

De még jó egy századig kellett várni, amíg virágba szökkent igaziból 
a bolgár irodalom. Elsősorban természetesen a líra, míg a széppróza-írás 
később, már valamivel nyugalmasabb időben indult el. A mult század közepén 
a szerb és a két egyesült dunai oláh fejedelemség már viszonylagosan némi 
önállóságot élvezett a török alatt, bolgár földön azonban még mindig a leg-
teljesebb elnyomatás uralkodott. Az 1876-ban fellángolt népfölkelést a török 
bazsibozukok borzasztó mészárlással torolták meg, de a függetlenség, a nem-
zeti önállóság útját nem lehetett föltartóztatni többé. Az orosz-török háborút 
követő san-stefanói béke és a berlini szerződés 1881-ben teljesen állami 
függetlenséget biztosított Bulgáriának is. S csak ekkor, a szabadság levegőjé-
ben bontakozhatott ki a bolgár föld csodálatos rózsáiként a líra is, amelynek 
a tövét vér, bőséges vér, szabadsághősök és áldozatok vére termékenyítette. 

Az a mohóság, az a szomj, amellyel a bolgár lélek Nyugat, elsősorban 
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a latin kultúra felé fordult, pregnánsan fejeződik ki a bolgár lírában. Ez 
a forró, édes és egyben gyötrő nosztalgia egyik főinspirálója a bolgár köl-
tészetnek, s hasonló módon csúcsosodik ki a másik véglet is : a lefojtott, 
ki nem élt nacionalizmus. Mintha a mi irodalmunkban is megnyilvánulnának 
ezek az ellentétes sajátosságok ! A Vardar és a Marica bizony könnyeket és 
vért hömpölyögtetett nagyon sokáig. Viszont a Nyugatra sodródott és az 
ottani kultúrával fénnyel telitöltekezett művelt, bolgár költői lélek minél 
jobban érezte az ellentétet, amely hazája és a világ között áll, annálinkább 
törekedett, népének nagy értékeit ismerve, azt felemelni, de annál gyakoribb 
is volt őnála a tragikumba — sokszor fizikailag is — való hullás. 

Az 1848 karácsonyán született Hriszto Botev — Hriszto = Krisztus, 
mennyire szimbolikus még a neve is — a «bolgár Petőfi». A képe akárcsak 
a mi segesvári csatában elesett Petőfinké, ott függ a legutolsó kis bolgár 
paraszt viskó falán is. Botev az odesszai gimnáziumban tanul, fiatalon for-
radalmi mozgalmakba keveredik, gyűlöli hazája ősi elnyomóit, oláh földön 
«Bolgár Emigránsszó» címmel lapot szerkeszt, majd amikor hazai földjén 
kitör 1875-ben a szrednagorai fölkelés, a környezetében élő bolgár forradal-
márokból kétszáz főnyi csapatot szervez és átlépik a Dunát. A bolgár fölkelés 
ekkorra már elbukott, a törökök körülzárják kis csapatjukat, Botev török 
golyótól találva elesik, a társait agyonverik a törökök, s fejüket karóra tűzik. 
Véres, szörnyű kép . . . Huszonhétéves korában így végezte életét a leg-
nagyobb bolgár költő. Szinte kísérteties azonosság Petőfivel, akinek a szívét 
ugyancsak huszonhétéves korában járta át a kozák dárdája a fehéregyházai 
mezőn . . . 

Mit ír Hriszto Botev «Kocsmában» című versében ? 

«És népünkön bitóval és korbáccsal 
uralg a zsarnok. Gyilkos, vérebet 
küld ránk, akaszt, gyilkol, gyaláz, s új ráccsal 
börtönzi álmos szolganépemet. 

J a j , öntsetek bort! Inni, inni vágyom! 
Mtg lelkem ködlő mámorokba vész, 
s józan szó rikoltva hal ki számon, 
s ölembe lustán hull a férfikéz.» 

Nem idézi-e fel önkéntelen Petőfi valamelyik patriótizmustól és szen-
vedélyes szabadságvágytól fűtött bordalát? 

Az 1895-ben meghalt Petro Racsov Szlavejkov szerepe a bolgár iroda-
lomban Kazinczy úttörő működéséhez hasonlatos. Érdeme, hogy ő fordí-
totta le bulgárra a bibliát, amely még a török elnyomás alatt jelent meg 
Newyorkban, s onnan kerültek a könyv példányai Bulgáriába is. Apró, 
csipkelődő, filozofikus tartalmú költeményeket is írt, amelyek mennyire 
emlékeztetnek Kazinczy epigrammáira. Mutatóba idézem a «Kakas és a 
gyöngy» című versét: 

«A földönt egy vén és repedt göröngy 
aljában féldiónyi drága gyöngy 
hevert. A kakas, meglátva, legott 
odarohant és utána kapott; 
s kiköpve, így szólt haragosan: «Semmi 
értéked nincs, te ronda kődarab. 
S ha ragyogsz is a szemétdomb alatt: 
mit érsz számomra? Nem tudlak megenni..» 
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Ivan Vazov, aki kultuszminiszter is volt, s 1921-ben halt meg, főként 
a népiesebb irányú irodalom művelője. A líra mellett a szépprózában is 
tudott már marandót alkotni, s hatása Jókai és Eötvös együttes hatásához 
mérhető a bolgár irodalomban. 

Sztojan Mihajlovszki franciás műveltségű, erősen szatirikus hajlamú 
költő. «A bagoly és a szentjánosbogár» c. kis szatiráját ideiktatom : 

«Hogy este lett, a régi kert felett 
egy sárgaarcú, ronda, vén bagoly 
egy szentjános-bogárkát kergetett. 
«Hol vagy aljas gazember? Piszkos, aljas állat, 
most nincs tovább! Kitátom rád a számat, 
s körmöm közt téplek el, ha megtalállak. 
Hol vagy, te piszkos, rusnya, aljas állal?» 
. . . És ekkor a bozótban valahol 
így szól a kis bogár: «Miért e durva hang? 
hogy így kergetsz, az életemre törve?» 
— «Világítasz, bitang.» 

A szonett megteremtőjeként Konstantin Velicskovot emlegetik. Ő for-
dította le Hugo «Borgia Lukréciá»-ját bolgárra. 

Pencso P. Szlavejkov összekötőkapocs volt úgyszólván Bulgária és 
Nyugat-Európa között. Számos évet töltött Lipcsében, de szerelme inkább 
a latin föld volt. Új formákat, témákat és hangot hozott a bolgár irodalomba. 
Verlaine és Heine keveredett benne szerencsésen. Ott halt meg a Lago di 
Como partján és holttestét 1921-ben nemzete hazahozatta. 

A bolgár tájak hangját sajátos, utolérhetetlen varázzsal adja vissza : 

«Ez itt a holt malom. Korhadt lapálja már a 
kiszáradt érben régen vár vizel, 
a szuette ajtaját az Aldunába 
elvitték rég az őszi árvizek. 

Füstös fáját beszőtte már az inda, 
mint bús koldus, les rád az út porán, 
s kerek két ablakával úgy tekint rád, 
mint szemgödrök egy avas koponyán.» 

Peju Javrov, akit a bevezetőben már emlegettem, tragikus sorsa már 
ismeretes a művelt magyar közönség előtt. Felesége öngyilkos lett tisztázatlan 
okból, s a vádak miatt, amelyek saját személye ellen — nem is alaptalanul — 
irányultak, főbelőtte magát. Megvakult, majd egy félév mulva sikeresen 
fordította maga ellen a fegyvert. Végrendeletében azt hagyta, hogy a mace-
dóniai lázadók egyenruhájában temessék el, amelyben harcolt. A világ-
háborúban elesett Dimcso Debeljanov rettentő nyomorúságban vergődött 
haláláig, nemzedéke lírikusai között ő volt a legtehetségesebb. Verlaine és 
Samain hatása alatt nőtt nagyra. Francis Jainmesnek is nagy tisztelője, 
mindamellett egyéni hangjában ezek nem befolyásolják. A fiatal nemzedékre 
gyakorolt hatása igen nagyjelentőségű. A modernek közé tartozik Theodor 
Trajanov, a bolgár szimbolizmus megalapítója. Egyike ama bolgár költők-
nek, akiket a nyugateurópai közönség legjobban ismer. Egyik versét, a «Kár-
páti szél»-t Petőfi emlékezetének ajánlja. Az igen fiatalon, tragikusan elhunyt 
Dimiter Bojadzsiev költészetében megcsillan valami Rainer Maria Rilke-
ből. Pompásan kezeli a formát. Emanuel Pop Dimitrov igen termékeny 
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költő. Franciaországi és freiburgi tanulmányai után a szófiai egyetemre került 
tanárnak. A vallási miszticizmusra hajló lélek. Ódát ír Magyarországhoz: 

«Csak néked volt Hunyadid és Szent István királyod, 
reánk Perusticánál köszönt a bús Mohács, 
mi Kocsó néven tiszteltük hős Dobozi Mihályod, 
míg véráztatta szablyák nyomán a lánc s a rabság napjai jöttek.» 

Nikolaj Liliev Bécsben, Münchenben és Párizsban tartózkodott sokáig. 
Szimbolista költő. Őt tar t ják a bolgár líra Mallarme-jének. A multszázadvégi 
francia lírát ő tolmácsolta bolgár nyelven finom művészettel. Nikolaj Vaszilev 
Rakitin nyugateurópai műveltsége mellett is megmaradt ízig-vérig bulgárnak. 
Reálista. Kedveli a természet egyszerű megnyilatkozásait. Költeményei tisz-
ták és úgy hatnak, mint az aquarell. A «Vámpir» című verse mennyire törés 
nélkül adja vissza a bolgár falu sötét, misztikára hajló lelkiségét: 

«Kicsiny falunk végén, hol az utat 
baljós giz-gaz takarja el, magános 
házrom mered az ég felé, homályos 
bús ablakokkal, mint sötét lyukak. 

E puszta házat vámpir lakja. Rég 
rí itt, mint vert eb, s rút szárnya kitárva 
elindul este s embervért kívánva 
a háztetőkre, mint a macska lép.» 

A tegnapiak közül Canko B. Cerkovszki, Lüdmil Sztojanov, Iván 
Grozev, Dora Gabe, Hriszto Cankov-Derizsan a bolgár líra reprezentánsai. 
Köztük van Hriszto Canev Borina is, akinek «Vidámság» című verse mintha 
megvillantana valamit előttünk a «Falu végén kurta kocsma» hangulatából. 

A költőnők közül a népszerű, finom hangú Elizaveta Bagrjaná-t em-
lítjük meg. «Bolgár dal»-ában mintha magyar fájdalmat is zendítene meg 
ott a Fekete-tenger partján : 

«Mert itt a parton megfult minden ének, 
és nincs ki e földeken dalt arat: 
oly sötét minden — és bennem, mint árva 
népemben, meghalt minden akarat. 

Mert hegyeink még nyáron is havasak, 
s kis tengerünknek oly bús a neve, 
örök sötétség lakik a Vitosán, 
s földünk bár gyümölcsöt is terem, fekete.» 

Ki ne gondolna hirtelen Ady szomorú «Magyar ugar»-ára? A magyar és 
a bolgár panasz bizony egyben-másban közös. 

E kis tanulmány csak némi ízelítő a bolgár lírából, amelynek markán-
sabb színárnyalatait próbáltam itt érzékeltetni és nagyobb értékeit bemu-
tatni. Nem ennyi, hanem sokkal több szellemi kincs a bolgár költészet, 
amelynek szebb darabjai magyarra való átültetésével Dimo A. Boikliev 
nevezetes és eléggé fel nem becsülhető munkát végzett. 


