
Üzenet a nyírfák hazájából
— Válogatás tatár, kirgiz, kazak, kumuk, avar és azerbajdzsán
költők műveiből

Györffy István a Nagykunsági krónikában részletesen leírta, hogy a 13.
század elején a tatár hódítások elől hogyan menekült Magyarországra és
telepedett le az Alföld termékeny rónaságán a kun nép negyvenezer csa-
ládból álló egy része. A mai magyar kunok és a Szovjetunióban élő ősi
utódok közötti rokoni szálakat elevenítette fel nemrég a karcagi Gábor
Áron Gimnázium műfordítói köre — Körmendi Lajos írónak, a középis-
kola tanárának kezdeményezésére. E sajátos műhelyben — a közvetítő
orosz nyelv segítségével — az iskola diákjai fordítják a verseket, novellá-
kat, ápolva ezzel is a közös gyökereket, és segítik számunkra jobban meg-
ismerni a Szovjetunió népeinek kortárs irodalmát, népi és nemzeti értékeit.
Most ezekből a fordításokból nyújtunk át egy csokorra valót folyóiratunk
olvasóinak.

GABDULLA TUKAJ TATÁR KÖLTŐ

Lehet szeretni
Lehetne szép a tél a zúzmarás ragyogásban.
De háza nincs a szegény népnek, él rossz gúnyában.
Lehetne jó a nap, az érlelő, izzó nyárban,
De árnyas enyhely nincs sehol; ha van: palotában.
Lehetne szeretni a mezőt, hegyet e világban,
Nem szeretem, hogy benne igazságtalanság van.
(Fordította Szendrei Zsuzsa 2. a. oszt. tanuló)

ATKAJ KUMUK KÖLTŐ

A 10IVOCSkanal Szomszédasszony szőtte mind,
* He), hogy úsznak a vízben!

Falu mellett, hegy tövén Miért érzem e.Zf f kii?>
Kis folyócska kanyarog. Ezt a sa^ast ldebenn?

Gyerekek a nap hevén Fölzeng ajkán az ének:
Tavat rekeszt ének ott. • Mintha szívem gyúlna ki!
Amint arra kószálok, ^epi patak vizének
Látok sok szép szőnyeget. Nmcs h a t d m a oltanu

Vízben állnak a lányok, (Fordította Oros Katalin 2. a. oszt.
A mosáshoz értenek. tanuló)



GAMZAT CADÁSZA AVAR KÖLTŐ

Április
Búcsúzz, szeszélyes április,
Ne jöjj vissza egyhamar!
Ajtónkban áll már május is,
Zöld palástja betakar.

Gyűlöljük már a zord havat,
Derűs napot áhítunk.
Rideg, fénytelen arcokat
Most látni sem akarunk.

Jön a május, zeng a dal is,
Értjük, mi áll e mögött.
Mily különbség van, április,
Te és a május közötti

Elrejted a hegyi rétet,
A ködlepedők alatt,
Szeledtől a virág reszket,
Te szórsz a fűre havat.

Május játszik a napfénnyel,
Sápadt felhő továbbáll.
Virág újul a reménnyel,
lllatárja messze száll.

Ősz hajú, viruló költő,
Május, űzd a deret!
Ha a nép is boldog, zengő
Fény, töltsd fel lelkemet.

(Fordította Takács
tanuló)

Beáta 1. a. oszt.

ABDRASIB BERGYIBAJEV
KIRGIZ KÖLTŐ

Esti dal

Milyen csodás minden körös-körül!
Az eső is, mely hirtelen csordul,
Hozzáadott
Egy különleges hangot,
Mely e dallam szárnyain röpül.
Mintha egy legény
Közel
Az eresznél,
(Fájában még erdő s gyantaillat él),
Ülve kényelmesen a tornácon,
Harmonikáján a dal életre kél.
Ázhat haja
Az eső árjában,
Erezni a fű finom illatában:
Mily frissesség! Könnyű lélegezni!
E szavak sejlenek a muzsikában.
Játszik a legény. Az eső szakad.
A dallam lassú
S néha megszalad.
A legény játszik vagy eső esik?
Együtt tűnik ez egyetlen dalnak.
Beteltem hosszan e muzsikával.
De már elállt.
És nem tudtam, hogy jaj,
Játszott-e,
Volt-e itt harmonikus,
Volt-e eső. . .
De íme - itt a dal.

(Fordította
tanuló)

Nagy Károly 2. B oszt.



ABDRASIT BERDIBAEV
KIRGIZ KÖLTŐ

Fiatalodom
Öregség ideje nem jött el,
Ifjodok gyűlő éveimmel.
Sokat megéltem én a világon-.
lm itt vagyok ifjú szivemmel.

Nincs napom, mely tétlenül telik,
Boldog vagyok: munkám jólesik.
Minden dallal, mit másoknak adok,
Szolgálom hazám népeit.

Lehetsz kazak, ú'zbég is lehetsz,
Kedves vagy, ha embermód szeretsz.
Oroszország-testvérei vagyunk,
A jövőbe társakkal mehetsz.

Fiatal koromtól vak vagyok,
De mindent ugyanúgy láthatok.
Amit látott szemével a látó ~
Vak költő szívével láthatott.

A bánat ismeretlen nekem,
Pedig én már rég megőszültem.
Nem törekszem látszólag sehová,
Búcsúzni versben nem igyekszem.

(Fordította Soós Éva 1. a. oszt. tai.uló)

RAVIL BUHARAJEV TATÁR KÖLTŰ

A szent forrás
A szótlan mezők felett,
farkas-lakta puszta felett
az ezüstös nyárfák lombját
a szél zizsgtette meg.

Kergetőznek a szelek,
futnak a tüskés cserjéknek.
Kontya alatt rezgő fűznek
sekély öböl felfénylett.

Ágak közt varjú károg.
Itt fakadnak szent forrásból
a bővizű patakok,
előtörnek föld gyomrából,
mint áttetsző virágok. . .
Fényük csalárd pompájában,
sorsuk ködös alakjában
ragyogást és fényt látok.

Világnak tartva tükröt
elszállunk a bajok felett,
akár az ezüst permet
táncol tova a víz feletti

Szél űzi a felhőket
a kékhátú Káma felöl,
melyet a kis forrás zengő,
vad ereje teremtett!

(Fordította Kálmán György 2. b. oszt.
tanuló)




