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ArAtó GyörGy

Marin Georgiev

Az utóbbi évtizedek bolgár irodalmának kiemel kedő 
alakja Marin Georgiev költő, esszéista és szerkesztő 
(1946), aki életművének jelentős részét szentelte a ma
 gyar irodalomnak, a bolgár–magyar kulturális kap
csolatoknak. 

Több mint húsz kötete jelent meg, de híresséhír
hedetté az a könyve tette, amely a rendszervál tozással 
megnyílt levéltárak anyagát föl
 használva a kom  mu  nista Ni 
kola Vapcarov köl  tő hamis mí
 toszát rombolta le (Harmadik 
kivégzés, 1993). A Bolgár Író
 szövetség heti  lap  ját 1990 után 
ő formálta rendszerváltoztató 
fórummá, s tizen  három évig 
erős ellenszélben is úgy meg
tartotta, hogy a politika ke
letnyugati hintázása során ez 
a lap végig kitartott a nemzeti 
önál lóság igénye és a nyu
gatos szellem mellett. Ebben 
a tájékozódásban volt segítsé
gére a nyolcvanas évek elejé
től megismert Magyarország 
példája. Akko  ri  ban virágoztak irodalmi kapcsolataink, 
s Georgiev Niko  laj Kancsevvel, Ivan Ca  nevval együtt 
személyesen ismerkedhetett magyar kortársaival – kö 
zülük Kiss Benedekhez, Ró  zsa End  réhez, Utassy Jó
 zsefhez nemcsak a kölcsönös fordítások munkája, 
hanem barátság is fűzte. Ennek is szerepe lehet abban, 
hogy Magyar  országot az elérhető Euró  pának, a ma
gyar kultúrát a legyőzetésben is győztes erkölcs és 
szellem példá jaként ismerte meg, s máig annak tekin
ti. Hetilapja, a Literaturen forum másfél évtizeden át 
rendszeresen közölt klasszikus és mai magyar költő
ket, kritikákat, ismertetéseket a magyar kultúráról. 

A meghatározó falusi élmények, a hagyományos 
világ szétesésének korszerű kifejezése a hatvanas
hetvenes évek bolgár íróit is foglalkoztatta. Marin 
Georgiev verseiben a falu, a természet az egyetemes 
társadalmi és erkölcsi eszmélkedés tárgyiasításának 
anyaga, s a lelki mozzanatok őnála olyan metafizikus 
halálfélelemnek alárendelve jelennek meg, amely nem
zedékek tapasztalatában gyökerezik. Költészetét egyes 
kritikusok néplélektaninak tartják, ezért Botev, Ja 

vorov, Furnadzsiev és Jovkov művészetével kötik 
össze, a metafizikai vonások miatt pedig Dalcsevval 
és Alipievvel rokonítják. 

Georgievet a kilencvenes években a kiváló bul ga
rista, Juhász Péter ismertette meg földije, Sinka Ist
ván verseivel. E találkozásból néhány év alatt remek 
fordításkötet született, amelynek legjobb darabjai az 
eredeti művek színvonalát is elérik. A szófiai magyar 
intézet igazgatójaként ezért gondoltam úgy, hogy föl
kérem Marint egy olyan an  tológia összeállítására, 
amely a magyar költészet szá  mára leg  kedvesebb for

dításait tartalmazza. Nem csa
 lódtam: az Egyedül a min
denségben – az én magyar 
költészetem (2006) az igencsak 
változatos színvonalú bolgár 
fordítások tömegéből kiemel
kedő, maradandó értékek egyé
 ni válogatását nyújtja. 

Bár Georgiev költőként in
dult, s nálunk így is ismerik, 
sokan esszéistaprózaírói tehet 
ségét tartják nagyra, mert im
 már több kötetet megtöltő port
 réiban, visszaemlékezései ben 
az utóbbi negyven év bolgár vi
lágát olyan éles fényben mu
tatja fel, mint talán senki más. 

Nem elemző alkat, hanem született művész: egyegy 
pillantással embereket, helyzeteket úgy ké  pes fölmér
 ni, mint a legnagyobbak – az ábrázolásban pedig 
szűkszavú, pontos, önmagával is kíméletlen. Szeren 
cse, hogy ez az író a sajátosan patriarchális bolgár 
viszonyok között hosszú évekig az országos politika 
határvidékein mozoghatott: prózája nemcsak egy ná
lunk alig ismert közeli ország viszonyait, ha  nem ön
magunkat, magyarokat is segít megérteni. 

Marin Georgiev legutóbb magyar élményeiről, 
klasszikusainkkal kötött irodalmi, és nemzedéktársai
 val született személyes ismeretségéről valló legújabb 
könyvének bemutatóján, idén májusban járt Magyar 
országon (Eljegyezve egy életre – Az én magyar Eu 
rópám, 2016). Régi szokásunk szerint ezúttal is meg
mutattam neki valamit a magyar vidékből.  A nekem 
kedves Dunántúlra mentünk, s Nagy László szülőhá
zában is eltöltöttünk néhány órát. Nem sejtettem, 
hogy ebből az élményből vers születik – olyan mű, 
amely Iszkáz nevét immár a bolgár irodalomba is be
véste.

Szemhatár


