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Bedecs László kritikussal Szabó Tibor Benjámin beszélget

ÉÉvveekk  óóttaa  kküüllsszzoollggáállaattoott  tteelljjeessíítteesszz,,  aa  BBaallaassssii  IInnttéézzeett  mmeeggbbíízzáássáábbóóll

aa  SSzzóóffiiaaii  EEggyyeetteemmeenn  ookkttaattoodd  aa  mmaaggyyaarr  kkuullttúúrráátt..  MMii  vvoonnzzootttt  BBuullggáárrii--

áábbaa,,  iillyyeenn  hhoosssszzúú  iiddõõrree??  KKoorráábbbbaann  aazz  MMTTAA  kköönnyyvvttáárráábbaann  ddoollggoozz--

ttááll,,  éélleess  vváállttááss  mmiinnddeennhhooggyyaann..

A negyedik tanévet töltöm itt, de nem is Bulgária volt a cél, hanem a

lektori munka. Korábban több barátom és kollégám végigcsinált már

egy-egy ciklust valahol Európában vagy épp Amerikában, netán a

Távol-Keleten, és tõlük csak jót hallattam a rendszerrõl. Varázslatos

feladat olyan külföldieknek, akik az elsõ hetekben néha tényleg ke-

verik Budapestet Bukaresttel, néhány év alatt megmutatni, mit jelent

és mit nem jelent a magyarság, mibõl épül fel a magyar kultúra, az-

az mit kaphatnak õk ettõl az országtól és ettõl a nyelvtõl. Én magam

irodalommal foglalkozom, tanítom, de sok nyelvórát is tartok: eköz-

ben tudatosulnak bennem a magyar nyelv lehetõségei és mélységei,

amitõl, azt hiszem, az irodalmat is jobban értem, és az egyes mon-

datok erejét is jobban értékelem. A két akadémiai könyvtárnak van

egyébként egy közös bibliográfiai projektje, annak keretében jártam

korábban Szófiában, és ez is segítette a döntésemet.

IIrrooddaalloommkkrriittiikkuusskkéénntt  nnyyiillvváánn  ffeellmmeerrüülltt  aa  kkéérrddééss  eelluuttaazzááss  eellõõtttt,,  uuttáá--

nnaa,,  hhooggyy  iillyyeenn  mmeesssszziirrõõll  rréésszzee  ttuuddsszz--ee  mmaarraaddnnii  aazz  ééllõõ  iirrooddaallmmii  ffoo--

llyyaammaattookknnaakk..  MMeennnnyyiibbeenn  jjeelleenntt  mmáásstt  nnyyoollccsszzáázz  kkiilloomméétteerrrrõõll  kköövveettnnii

aazz  iirrooddaallmmaatt,,  mmiinntt  aa  bbeellvváárroossbbóóll??

Nagyon jól látod: azt hittem, kritikusként nem is tudok majd megszó-

lalni, mert nehezen jutnak el hozzám a könyvek, nincs könyvtár, és

nincsenek beszélgetések a könyvekrõl. De aztán másként alakult:

ma már e-mailen is megkaphatod a köteteket, a lapok mind elérhe-

tõk online, így csak az egyébként nagyon fontos irodalmi pletykák-

ból maradok ki, de ezt egy-egy hazalátogatásomkor igyekszem pó-

tolni. Olyan, mintha vidéken, egy kisvárosban laknék: eljutnak hoz-

zám az információk, de nincs személyes, mindennapi kapcsolatom

az irodalmi élettel, és így inkább csak követem az eseményeket,

nem tudok elébük menni, és pláne nem tudom alakítani õket. Ennek

egyébként a szerkesztõi munkában látom nagyobb kárát, ott fonto-

sabb tudni mindazt, ami a nyomtatott fórumokon még nem látszik: 

ki mivel foglalkozik, mit olvas, kivel vitázik. De azt hiszem, hosszabb

távon nem lehet se a kritikaírást, se a folyóiratszerkesztést így 

csinálni, ez a négy-öt év, amit én Szófiában töltök, talán már kicsit

sok is. 

BBuullggáárriiaa  mmááss  vviilláággnnaakk  ttûûnniikk  KKöözzéépp--EEuurróóppáábbóóll..  SSzzáámmoommrraa  aa  BBaallkkáánn

eeggyyrree  iinnkkáábbbb  sszzaabbaaddssáággmmeettaaffoorraa,,  eeggyy  kkeevvééssbbéé  sszzaabbáállyyoozzootttt,,  kkee--

vvééssbbéé  ooffffeennzzíívv  kköörrnnyyeezzeettnneekk  llááttttaattjjaa  mmaaggáátt..  TTee  hhooggyyaann  éélleedd  mmeegg??

FFeellsszzaabbaaddíítt??  LLeeffoojjtt??

Bulgária számomra is

valami idegen, vad,

kényelmetlen világ-

nak ígérkezett, ahol

rendetlenség, maffia-

törvények és a kóbor

kutyák uralják a hétköznapokat. De aztán hamar rájöttem, hogy a

bolgárok sok tekintetben európaibbak, mint a magyarok, de egyéb-

ként is sok olyasmit találtam, amit eltanulhatnánk tõlük. Hogy csak

egyet mondjak, a nyelvoktatás színvonala három fényévvel jár a mi-

énk elõtt. De ahogy mondod: szabadabb és vidámabb itt az élet,

kevesebb a panasz-szó, holott az ország nagyon szegény, sokan el-

képesztõen kis pénzbõl kénytelenek élni. Viszont nincs akkora társa-

dalmi nyomás az embereken, nem kell minden szabály minden be-

tûjét betartani, mert a tapasztalat azt mutatja, így ugyan kiszámítha-

tatlanabb, de mégis élhetõbb az élet. 

KKéétt  hhóónnaappppaall  eezzeellõõtttt,,  aa  SSzzóóffiiaaii  NNeemmzzeettkköözzii  KKöönnyyvvffeesszzttiivváálloonn  MMaa--

ggyyaarroorrsszzáágg  vvoolltt  aa  ddíísszzvveennddéégg,,  aa  sszzeerrvveezzééssbbeenn,,  aa  lleebboonnyyoollííttáássbbaann

ttööbbbbffééllee  ffeellaaddaattoott  iiss  vváállllaallttááll..  HHooggyyaann  llááttoodd,,  mmiillyyeenneekk  aa  mmaaggyyaarr  iirroo--

ddaalloomm  eessééllyyeeii  BBuullggáárriiáábbaann??  MMii  aazz,,  aammii  aa  hhoonnii  lliitteerraattúúrráábbóóll  éérrddeekkeess

lleehheett  SSzzóóffiiáábbaann  vvaaggyy  aa  FFeekkeettee--tteennggeerr  ppaarrttjjáánn??

Ez igazán nagyszerû esemény volt, évtizede a legnagyobb magyar

jelenlét a városban. Mindenfelé a magyar jelképekkel díszített könyv-

vásári palkátok voltak, és egy hétig minden napra jutott esemény:

könyvbemutatók, koncertek, színházi bemutatók, kiállításmegnyitó.

Egyre inkább úgy látszik, az efféle programoknak van értelme, azaz

a csökkenõ források koncentrálása, sok kis esemény helyett egy-egy

kampányszerû program adja meg az áttörés lehetõségét. A magyar

irodalom egyébként jó helyzetben van itt, hiszen Magyarországhoz

még mindig nagyon pozitív emlékek és érzelmek tapadnak, az iro-

dalmunk pedig negyven éve folyamatosan jelen van, sõt, a rend-

szerváltás után a fordítások száma még emelkedett is, jelenleg évi

öt-hat magyar könyv jelenik meg bolgárul. Úgy látom, a közös törté-

netek, általában a történelmi témák érdeklik az ittenieket, illetve azok

a könyvek, amelyek már a német vagy az angol nyelvterületen sikert

arattak. Kertész Imre, Nádas Péter, Esterházy Péter mûvei elfogy-

nak, de sikeres volt Dragomán György A fehér királya is. A mostani

titkos favorit pedig Oravecz Imre kötete, az 1972. szeptember, hi-

szen aki volt már szerelmes, az csalódott is, és aki csalódott már, az

szeretni fogja ezt a könyvet. 

A közös történetek
az érdekesek


