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Laudáció Galgóczy Árpádról
Ünnepélyes alkalmakkor bízvást elmondható, hogy Galgóczy Árpád különleges 

ember – aki olyan sorsot és tartást tudhat magáénak, mint az övé, kivételes 

megbecsülésre is igényt tarthat. Galgóczy megszenvedte a történelmet, ki-

próbálta a történelem által kínált vagy rákényszerített lehet�ségek jó pár vál-

tozatát – s végezetül, mikor a történelem fels�bb hatalmai hazaengedték, le-

vonhatta sorsának, hányattatásainak 

következtetéseit, s megkezdhette és 

beteljesíthette alkotói indíttatásait 

is; s visszaadhatta a sorsnak és a 

történelemnek a maga sorsából le-

vont tanulságokat. A  nagy tanulság 

pedig, a  most már hatalmas terje-

del m�re növekedett életm� tanú-

bizonysága szerint, azt jelenti: a tör-

ténelmi sors csapásaival szemben a 

kultúrának, az irodalomnak, a  köl-

tészetnek hatalmas megtartó ereje 

van; továbbá azt jelenti: egy szörny� 

társadalomnak mégoly kegyetlen el-

nyomó hatalma sem teszi érvény-

telenné egy nagy nemzet nagy kul-

túrájának teljesítményét. Galgóczy, 

mikor kényszer�en, nem a maga 

jószántából megismerte az orosz 

kultúra magasságait és mélységeit, 

egyszerre élte meg a történelemnek 

kegyetlenségét és nagyszer�ségét, 

s  megfosztottságában is képes volt 

arra, hogy ajándékot kapjon és ve-

gyen át; amint � maga fogalmazta 

meg: � az orosz kultúrától többet kapott ajándékba, mint amennyit a szovjet 

társadalom elvett t�le. Az � sorsa és viszonya az orosz kultúrához alighanem 

azokkal a megrendít� sorokkal írható le a legárnyaltabban, melyeket � fordított 

a száz évvel ezel�tt élt nagy orosz költ�t�l, Alekszander Bloktól:

Oroszhon – szfi nksz. Gyászol vagy ünnepel,

Koromsötét vérében ázva,

Csak néz, csak néz, csak néz reád, fi gyel,

Hol istenítve, hol gyalázva…

Mert úgy, ahogy a mi vérünk szeret,

Nem adatott szeretni néktek!

Ti rég nem tudjátok – van szeretet,

Amely, ha kell, megöl s megéget.

Sóváradi Valéria munkája
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Galgóczy Árpád m�fordító lett, s elképeszt� teljesítménye még a nagyszer� 

és nagy igény� m�fordítás-irodalomban is kiemelked�nek tekinthet� és tekin-

tend�. Tudjuk, a modern magyar irodalom az utóbbi kétszáz évben folyama-

tosan táplálkozott a m�fordításokból – Kazinczy óta a m�fordítás, más nyelv� 

remekm�veknek magyar tolmácsolása egyenrangúnak tekintend� az eredeti 

alkotással. Galgóczy a maga életm�vével csodálatos sorba illeszkedik bele, 

s méltó módon folytatja a nagy hagyományt: Kazinczy Ferenc, Arany János, 

Babits Mihály, Kosztolányi Dezs�, Szabó L�rinc, Weöres Sándor fordítói teljesít-

ménye mellett az � korpusza is folyamatosan újraolvasandó maradandó értéke 

lesz irodalmunknak. S�t: az � teljesítményének van még egy nagy érdeme, 

mely hiánypótló és értékmódosító jellegéb�l fakad. Az orosz irodalom magyar-

országi ismertsége ugyanis a régiségben töredékesnek volt csak mondható, 

illetve a nagy regényekre, Tolsztoj és Dosztojevszkij olvasására szorítkozott – s 

az orosz költészetnek alig volt valamely magyar visszhangja (az Anyegin kü-

lönleges ismertsége és százötven éve töretlen elterjedtsége szinte csodálatos 

kivételnek min�sül!). S a szocialista kultúrpolitika is, mely pedig komoly pro-

pagandát fordított arra, hogy mindazt, amit a szovjet rendszer az orosz hagyo-

mányból elfogadhatónak vagy követend�nek ítélt, lefordíttassa, adós maradt 

azzal, hogy a fordításoknak, kivált ismét a lírai költészet terén, a min�ségét is 

biztosítsa – rengeteg magyarra fordított szöveg jelent meg, nem kevés jeles 

szerz�t tolmácsoltak jobb sorsra érdemesebb magyar fordítók; ám az orosz 

nyelv és a kultúra hiányos ismerete olyan megjelenéseket eredményezett, 

melyek joggal maradtak jelent�s ma-

gyar visszhang nélkül (az Anyeginnak 

Áprily Lajos által készített fordítása is-

mét kivételt jelent – nyilván egyébként 

az Anyegin-hagyomány mély magyar 

begyökerezettsége révén is). Gal góczy 

Árpád heroikus vállalkozása, mellyel 

nekiállt az orosz klasszikus költészet 

újrafordításának, épp ezáltal nyert 

megvilágosító értelmet: arról kellett 

meggy�zni a magyar irodalmi közvéle-

ményt, hogy a gyenge fordításokból is-

mert (vagy nem ismert) orosz költészet 

igenis érdemes a mélyebb megisme-

résre. Galgóczy újrateremtette Puskin 

és Lermontov világát magyar nyelven 

(külön elismeréssel kell említenünk az 

Anyegin és a Rézlovas bravúros meg-

oldásait vagy Lermontov szenvedé-

lyes romantikájának megelevenítését), 

s  rengeteg olyan költ�t is bemutatott, 

akiket a szovjet propaganda nem támogatott vagy elhallgatott. Tulajdon-

képpen azt is mondhatnánk, a  túlzás kockázatát is vállalva, hogy Galgóczy 

fordítói produkciója eredményeképpen az egész romantikáról mint irodalmi 

irányzatról alkotott elképzeléseink is el kellett hogy mozduljanak megrög-

Ezüst György portréja Galgóczy Árpádról
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zült helyükr�l: Galgóczy 

oly teremt� nyelvi er�vel 

prezentálja az orosz lí-

rát, amely er� – ha sza-

bad abszurd feltétele-

zéssel élnem – a hajdani 

magyar romantikus lí-

ra újraolvasásához is új 

impulzusokat ad.

Galgóczy tehetsé-

gének legimpozánsabb 

vonása alighanem a rá-

érzésnek, a  beleérzés-

nek szinte tökéletes ki-

fejez�készsége: mint a 

zenész, aki hallás után 

játssza el a legnehe-

zebb, legexkluzívabb 

dallamfutamokat is, úgy képes � arra, hogy imitálja az orosz lírának számta-

lan variációját, számtalan modulációját. A szenvedélyes odaadástól az indivi-

dualista követelésig, a kontemplatív melankóliától az ironikus kétértelm�sé-

gig mindenféle árnyalatot képes � megjeleníteni és újrajátszani – a nyelvi és 

ritmikai formák mesteri és végtelenül h�séges imitálásával. Az � megjelení-

tésében minden költ� minden verse szinte más-más nyelven beszél – aligha-

nem ez a m�fordítói mesterségnek a legmagasabb foka. Ahogy a titokzatos 

szimbolista költ�, Balmont fogalmazott a huszadik század legelején:

Mindegyikünk más-más nyelven beszél.

Te fáradt tél vagy, én – tavasz világa.

Én – dús bokor örökké ifju ága,

Te – sík föveny egy parton, mely nem él.

Csodálatos a zajgó tenger árja;

Sík végtelenje játszva sistereg,

S a part halott! Homokja zúg, zizeg,

Amint a hullámokkal száll vitába.

S én élek. Mindenütt a múlt mesél.

Varázslatos kert, illattal betelten.

Méh döngicsél. Olyan gazdag a lelkem!

Mindegyikünk más-más nyelven beszél.

Galgóczy m�fordítói és emberi ars poeticájaként is értelmezhet� ez a pár 

sor. „Mindegyikünk más-más nyelven beszél” – ez a sor magyarázható úgy is: 

a kultúrák is más-más nyelven beszélnek. Ki oroszul, ki magyarul – ám gazdag 

lélekkel megérthet�, amit a múlt mesél, s az emberek, a kultúrák is, ha akar-

ják, megérthetik egymást.

Margócsy István

Rákosmente – Vigyázó Sándor M�vel�dési Ház, 

2012. március 21.


