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A magyar szépirodalom befogadásának kezdete 
Bulgáriában, s a befogadás jellemzése a tör-

ténelmi korszakokban 1944-ig 

Egészében véve a magyar szerzők és művek befogadása 
Bulgáriában meglehetősen ellentmondásos jelenség. Egyfelől 
attól a pillanattól kezdve, amikor a befogadás "hírül adja" 
létezését, azaz a XIX. század hetvenes éveiben, követi a ma-
gyar irodalmi fejlődést és legfontosabb neveihez és tenden-
ciáihoz kapcsolódik. Másfelől viszont a magyar - leggyakrab-
ban kortárs - írók későbbi átvétele miatt a magyar szépiroda-
lom bulgáriai befogadásában komoly kimaradások jelentkeznek -
szinte teljesen hiányzik a XIX. század előtti, azaz a reform-
kor előtti irodalom, s "fehér foltok" találhatók a magyar i-
rodalom későbbi bemutatásában is. 

Figyelembe véve, hogy a későbbi újjászületése ellenére 
a bolgár irodalmat is megérintették az új művészeti irányza-
tok, s a múlt század negyvenes-hetvenes éveiben elsősorban e 
felvilágosodás irodalmának a fordítását részesítette előny-
ben, különösen feltűnik például Janus Pannoniusnak, Balassi 
Bálintnak vagy a magyar felvilágosodás legfontosabb képvise-
lőinek a hiánya. Ugyanakkor ez lényegében sugalmazza azt is, 
hogy mit kell és mit nem kell értenünk a "magyar fordításiro-
dalom" meghatározáson, továbbá mikorra tehető (s a magyar iro-
dalmi fejlődés mely fő tendenciáihoz kapcsolódik) a befogadás 
kezdeti pillanata. 

Amikor a magyar szépirodalom bulgáriai befogadásáról 
szólunk, nem az egész irodalmat értjük rajta, csupán annak 
meghatározott területeit, amelyeket Bulgáriában megtalálha-
tunk. 

Ezek a területek lényegében az alábbiak: 
- a romantika fejlett formáinak irodalma, amelyre ha-

tott a XIX. századi realista-népies iránv^at; 



- a Nyugat irodalmi mozgalmának néhány irányzata a XIX. 
század első felében; 

- az emigráns proletárirodalom; 
- az ún. népszerű, vagy a tömeg-, illetve szórakoztató 

művészet. 
A XIX. és a XX. század irodalmának említett területei 

iránt megnyilvánuló figyelmen kívül maradnak olyan nevek, 
mint Kemény Zsigmond vagy Eötvös József, akik hatást gyakorol-
tak a magyar regény fejlődésére; a népies realizmus fejlődése 
az irodalomban (Arany János); az analitikus, a pszichológiai 
és a realisztikus-naturalisztikus próza; a század eleji mo-
dern magyar irodalom; a népi írók mozgalma a két világháború 
között; az avantgard áramlatok; a szocialista költészet fele-
melkedése a harmincas években - József Attila és mások. 

Világosan kitűnik tehát, kik azok a vezető alakok és 
melyek azok a tendenciák, akikkel, illetve amelyekkel a magyar 
szépirodalom bulgáriai bemutatkozásának "fehér foltjai" kap-
csolatosak. 

A befogadási aktus kezdete, ami a befogadott jelenséget 
illeti, a magyar reformok korszakának, a XIX. század derekának 
évtizedeivel esik egybe, a befogadó vonatkozásában pedig a 
múlt század utolsó évtizedeinek eszmei és esztétikai irányai-
val Bulgáriában. 

A befogadó aktus kezdeti fázisára - más külföldi iro-
dalmak bulgáriai elterjedésével szemben - az jellemző először, 
hogy a magyar szerzők fordítása (itt a fordítások tömeges el-
terjedéséről van szó) olyan alkotókkal és művekkel kezdődik, 
akik, illetve amelyek a magyar irodalmi folyamat lényegi irá-
nyait reprezentálják - vagyis Petőfivel, és Az őrült. Egy gon-
dolat bánt engemet.... Ha férfi vagy, légy férfi... stb. című 
verseivel, valamint Jókai Mór és Mikszáth néhány elbeszélésé-
vel. 

Másodsorban, ezek a fordítások szinte mindig más iro-
dalom közvetítésével valósultak meg - s ez elősegítette egy 
sor egyéni momentum beépülését, de ugyanakkor hozzájárult a 
fordítói koncepció megnyilatkozásához is. 

Harmadsorban, a magyar irodalom fordításán a bolgár mű-
vészet vezető alkotói dolgoztak. 



Az a két kulcsfontosságú név, amely a befogadás kez-
detén áll, és "elülteti" Petőfi költészetét, nem más, mint 
Vazoy_ és Pencso Szlave.jkov neve, ami már önmagában is jelzi 
a befogadás jellegét, szerves beletartozását az irodalmi fo-
lyamatba. 

A regényíró dókáit főként elbeszéléseivel és két nem 
is elsődleges regényével (Egy az isten és Egészen az Északi 
pólusig!) látjuk képviselve. De magának az átvételnek a fo-
lyamata - lévén szó a magyar és az európai romantika vezető 
figurájáról - tanúsítja a befogadási aktus szinkronitását, s 
az érdeklődést a művészeti jelenségek kortársi realisztikus-
romantikus megközelítése iránt. 

A befogadás dinamikájának ilyen szemlélete felveti 
egy meghatározott időszakasz keretében lefordított művek ér-
tékének kérdését - különös tekintettel az irodalmi folyamat-
nak a XIX. század közepén és második felében minálunk is, Ma-
gyarországon is hasonló tendenciáira. De ha ugyanakkor párhu-
zamot vonunk a bolgár irodalom magyarországi befogadásával a 
múlt század utolsó két-három évtizedében, akkor azt láthatjuk, 
hogy ott szinte egyáltalán nem jelennek meg az egyes bolgár 
szerzők - és ez nem véletlen. Magyarországon a romantika ko-
ra felkelti az érdeklődést a hajdani kor névtelen alkotásai 
iránt - miután nem maradt fenn az ősi eposz, a figyelem az ó-
magyar költészet rekonstruálására, illetve a közelebbi vagy 
távolabbi népek népköltészetére irányul. így jelennek meg a 
bolgár népköltészettel foglalkozó kiadványok: Erődi Béla és 
Strausz Adolf művei (mindkét gyűjtő járt Bulgáriában). Követ-
kezésképpen Petőfi tömeges megismerése (különösen Az őrült 
és az Egy gondolat bánt engemet..., illetve A hóhér kötele 
című regény népszerűsége) és részben Jókai és más„másodrendű 
szerzők megismerése Bulgáriában, de másfelől Magyarországon 
a bolgár népköltészet iránti figyelem egyazon időszakban, a 
XIX. század végén és a XX. század elején, elsősorban a román-



tikus irányzatokhoz kapcsolódik, s kisebb mértékben a realiz-
mus fokozatos, de egyre erőteljesebb kibontakozásához a két 
irodalomban. Másként szólva arról a közösről van szó, amely 
ugyan a befogadás eltérő formáiban fejeződött ki, de meghatá-
rozza és jellemzi a magyar irodalom kezdeti elterjedését Bul-
gáriában, illetve a bolgár irodalomét Magyarországon. 

Az irodalmi recepció megjelenési pillanatának a megha-
tározása általában véve fontos módszertani jelentőséggel bír 
- csak így követhető az időrendi fejlődés, a lefordí-
tott művek elterjedése, csak így láthatók, elemezhetők sajá-
tosságaik a befogadó közegben. 

Mikorra tehető a recepció kezdete? 
Ami a bolgár oldalt illeti, a magyar szerzők lefordí-

tása és befogadása Bulgáriában nem minden előzmény nélkül va-
ló. Az évszázadok már előkészítették a talajt, amikor - a tör-
ténelmi sors és a földrajzi és etnográfiai sajátosságok követ-
keztében - népünknek nem egy alkalommal kellett érintkezésbe 
kerülnie Magyarország témájával. És mégis viszonylag későn -
csak a XVIII. század végén, a XIX. század elején (mint iro-
dalmi befogadás pedig még későbbi dátummal), az új irodalom-
történeti tudat megformálódásával, és az érintkezési lehetősé-
gek fokozódásával (kapcsolatok magyar utazókkal és a Kossuth-
emigrációval, a cirillbetűs könyvnyomtatás létrejötte a Habs-
burg-birodalom területén stb.) teremt kapcsolatokat irodalmunk 
a magyar kultúrával. 

A nemzeti önismeret fejlődésével, a bolgár irodalom 
horizontjainak tágulásával, témájának és problémáinak bővülé-
sével mind szilárdabbá válnak ezek a kapcsolatok. Ugyanakkor 
gyarapszanak azok a lehetőségek vagy körülmények is, amelyek 
megkönnyítik a magyar művészeti alkotások fordítás útján tör-
ténő elterjedését az oszmán uralom alóli felszabadulással kezdődő 
(1878) időszakban. 



Ezek a körülmények lényegében a következők: 
1. A nemzeti irodalmi tudat megérlelődéso a nemzeti 

felszabadító küzdelmek eredményeképpen (irodalmunk fellendü-
lése a XIX. század hetvenes éveiben, majd később). 

2. Plovdiv és Szófia kulturális központtá alakulása a 
nyolcvanas, illetve a kilencvenes években. 

3. Az olvasók létszámának hirtelen megnövekedése. 
E három tényező érvényesülésével kezdődik a magyar 

szépirodalom bulgáriai elterjedése, ami rövid idő alatt a 
formák és az eszközök oly szélességét mutatja fel, hogy képes 
lesz közvetlenül válaszolni a bolgár népi önismeret és művé-
szi érlelődés követelményeire. 

Az új sajátosságok kialakulása, az új szerzők és művek 
megjelenése új elemeket hoz a magyar irodalom bulgáriai moz-
gásába. Már feltűnnek az irodalmi befogadás útjelzői: 

Magyar szerző művéből készült műfordítás 1872-ből 
származó első "bejelentkezése" - ez Petőfi Szállnak reményink 
című költeményének fordítása - után a befogadott irodalom i-
ránti érdeklődés Petőfi, részben más komoly írók - Jókai. 
Mikszáth nevéhez kapcsolódik. A XIX. század végétől jellegze-
tes munkájukkal behatolnak a másodrendű szerzők is: Rákosi 
Viktor, Bérezik Árpád, Sükei Károly, Bartók Lajos és mások. 
A XX. században az érdeklődés kiterjed - az olvasók figyelme 
a szórakoztató és a népszerű irodalom és drámairodalom képvi-
selőire (Molnár Ferencre, Herczeg Ferencre, Lengyel Menyhért-
re, Bíró Lajosra) irányul. A húszas években - a harmincas é-
vek elején új momentum, hogy megjelenik néhány fordítás a 
Nyugat-mozgalom íróképviselőiből (Móricz Zsigmond)^előtérbe 
lépnek a proletár-, illetve az emigrációban élő írók (Illés 
Béla, Hidas Antal, Karikás Frigyes) művei. A harmincas' évek 
végén, a negyvenes évek első felében a magyar fordítások re-
pertoárja összetételét tekintve immár igen sokrétű, túlsúly-
ban van a komoly olvasmány és színdarab (Madách, Vörösmarly, 



Gárdonyi, a Magyar elbeszélések című gyűjtemény), a kevésbé 
komoly olvasmánnyal (Zilahy) szemben és bizonyos visszaesés 
tapasztalható a befogadás vezető figurájának, Petőfinek e 
bemutatásában (A.L. Lebedev Bujdosó énekek című gyűjteménye). 

Ha az irodalmi befogadás említett fejlődését az oszmán 
alóli felszabadulással kezdődő korszak történelmi folyamatai-
ra vonatkoztatjuk - mert azok alkotják mind a bolgár művésze-
ti jelenségek történelmi-irodalmi karakterisztikáját, mind 
pedig a kétoldalú érintkezés (ezen belül a befogadás) alapját 
- látjuk, hogy a kép lényegében nem változik. Úgy gondoljuk, 
hogy az I. világháború időszaka és különösen a húszas évek e-
leje lesz a választóvonal, a Szeptemberi Felkelés eseményei-
vel kapcsolatosan. E felosztáshoz szolgál alkalmul Petőfi mű-
vészi pályájának és ebből adódóan a magyar irodalomnak az im-
már minőségileg új befogadása: 1923-ban jubileumi újság és az 
első gyűjtemény megjelenése a költő születésének loo. évfor-
dulója alkalmával, több publikáció és ezzel összefüggésben az 
irodalomkritikai értékelés változása. A múlt század nyolcva-
nas és kilencvenes éveiben, századunk első egy-két évtizedé-
ben Petőfi költészete elsődlegesen romantikus pátoszával hir-
dette a forradalom céljait. A Szeptemberi Felkelés időszaká-
ban, majd azután pedig politikai realitás lett. A nagy magyar 
költő forradalmi költészete az egyszerű közkatonák fegyvere 
lett a küzdelemben, és hite, hogy a "jó" diadalt arat a 
"rossz" felett, a reakció ellen küzdő valamennyi polgár har-
cos hitévé vált. így az új társadalmi-politikai viszonyok 
hoztak új irányt Petőfi és általában a magyar irodalom elter-
j edésében. 

Petőfi érzékelhető jelenléte a bolgár szellemi élet-
ben különösen jelentős hatásának kompenzációs funkciója kö-
vetkeztében is, amelyet - Petőfinek köszönhetően - a magyar 
fordít ásirodalom befogadásának modellje tölt be: kompenzálj a 



a kollektív tudat s azon napi politikai és társadalmi szük-
ségletek problémáit, amelyeket az új korszakban a személyi-
ség "szubjektív ügye" bizonyos fokig kiszorított. 

Az irodalmi befogadás korszakainak ilyetén elhatárolá-
sában közrejátszó másik ok a folyamatosság-megszakítottság a 
külföldi szerzők és művek bemutatásában. Esetünkben a század-
forduló nem lehet a minőségi befejezettség jele, többek kö-
zött márcsak azért sem, mert minden következő évtizedben meg-
találhatók az előző évtized jellemzői is. így például a befo-
gadási aktus első szakaszáról szólva okvetlenül meg kell em-
lítenünk azt a folyamatosságot, amely Petőfi, Oókai és más 
magyar író további elterjedésével kapcsolatos a művészi befo-
gadásban a két korszak határmezsgyéjén. Ugyanakkor a bolgár 
szépirodalom magyarországi elterjedésében, illetve befogadá-
sában jól látható "szünetet" tapasztaltunk - századunk első 
tíz-tizenöt esztendejében az európai és a világirodalmi folya-
mat eredményei iránt tanúsított rendkívüli érdeklődés ellenére 
a bolgár irodalom Magyarországon továbbra is "névtelen" marad: 
szinte nem is fordítják, nem is népszerűsítik. Következéskép-
pen a magyar-bolgár irodalmi kapcsolatok (magyar irodalomra 
kitekintő) korszakolásában a századforduló lesz a határvonal, 
a bolgár-magyar kapcsolatok iroda lom tört éne ti korszakolásában 
viszont ez a határvonal időben jóval későbbre tolódik, az I. 
világháború, s egy kicsit később a Szeptemberi Felkelés (1923) 
eseményei köré, amikor az irodalmi befogadás az új művészeti 
tendenciák irányában, és az új esztétikai eszményekkel kapcso-
latban bővül. 

Hogy e korszakon belüli szakaszok feltételes felosztá-
sáról van szó, azt jól mutatja a magyar dráma behatolása -
századunk tizes éveitől már fordítják, terjesztik. Molnár 
drámái a bolgár színpadokon pedig 19o9-1939 közti időszakban 
népszerűek. Ugyanakkor bizonyos mértékben elterjed a triviális 
irodalom, a polgári irodalomkritika pedig megpróbálja elferdí-



teni a szabadság, nép stb. fogalmát Petőfi költészetében. A 
befogadásnak ez a negatív vonala, amely egyébként az irodal-
mi kölcsönhatásra is jellemző, Bulgáriában mégis kevésbé 
nyilvánul meg, mint Magyarországon, ahol polgárjogot nyer a 
nézet, amely szerint a bolgár irodalom, mint "kis" és kultu-
rális vonatkozásban elmaradott nép nem szülhet "világirodal-
mi nagyságot". 

A társadalom fejlődésével és a munkásszolidaritás erő-
södésével az irodalmi befogadásban törvényszerűen érvényesül 
a haladó vonal, amelyet kifejez az emigrációban élő proletár 
írók (Illés Béla, Hidas Antal, Karikás Frigyes) műveinek el-
terjedése a bolgár kommunista és antifasiszta sajtóban, de 
az is, hogy egy olyan művésznek, mint Molnár Ferencnek a drá-
mája, igaz csak részben, a progresszív színház fegyvere lesz. 
Molnár Ferenc Liliom című darabja például, amely nem egyéb 
"költőiesített szentimentalizmusnál", Bojan Danovszki rende-
zésében (1932) különösen időszerűen hatott, a kiélezett hely-
zeteket hangsúlyozva, s "a politikai valóság problémáival a 
terror, a teljhatalom és a rendőrség gondolatát sugalmazta a 
nézőnek". Csupán egyetlen mondat, nevezetesen az a közlés, 
hogy Bulgáriából elküldték "az éhség, a munkanélküliség és a 
terror áldozatainak 3o.ooo főből álló új csoportját" már ma-
ga is politikai igazságot sugall. Vazovnak pedig egyetlen egy 
sorra van szüksége - "és ez lesz a bosszú értem" - hogy a lí-
rai hős "őrült" tette, a föld fölrobbantása, amellyel köze-
lebb hozza a világvégét, megkaphassa a maga indoklását. (Va-
zov ezzel a sorral toldotta meg Petőfi Az őrült című versét.) 
Ezek és más példák azt is mutat-ják, hogy a magyar irodalomból 
készült műfordítások az idegen közegben igen gyakran új han-
gon szólnak. 

Itt helyénvaló megemlíteni a törekvést Madách Imre, 
Vörösmarty Mihály, illetve a Nyugat irodalmi mozgalom harcos 
szárnya néhány képviselőjének (Móricz Zsigmond) bulgáriai el-



terjesztésére. A vizsgálat során olyan következtetésre is el-
jutnánk, hogy a bolgár irodalom a magyarból olyan jelensége-
ket vesz át, amelyek főleg a XIX. század egyik fű irodalmi i-
rányzatához, a romantikához kapcsolódnak. Sőt mi több, az a 
körülmény, hogy a magyar irodalom művészeti befogadásában a 
bulgáriai szocialista forradalom győzelméig tartó korszakban 
olyan alkotók neveit találjuk, mint Petőfi, Jókai, Vörösmar-
ty, Madách és Gárdonyi, azt mutatja, hogy nem a konzervatív 
romantika, hanem a romantika forradalmi vonala jelenik meg. 
Az a tény pedig, hogy a magyar szépirodalom fordításával, fő-
ként Petőfi fordításaival, a legnagyobb bolgár alkotóművészek 
foglalkoznak, kulturális értelmet ad az általuk lefordított 
vagy népszerűsített műnek, amely a bolgár művészeti és nyelvi 
fejlődés szerves része lesz, és tükrözi a hazai irodalmi fo-
lyamat időszerű tendenciáit. 

Következésképpen a befogadás minden korszakához olyan 
nevek és alkotások tartoznak, amelyek konkrét helyet foglal-
nak el az eredeti irodalomban, s ugyanakkor követik az iro-
dalmi-esztétikai nézetek fejlődését, a társadalmi-politikai 
élet változásait a befogadó országban. 

A magyar fordítási "hullám" egy-egy szakasza valameny-
nyi "dagály" és "apály" ellenére, a befogadásban mutatkozó 
hiányok ellenére, nagy vonalakban egybeesik azzal az eszmei-
tematikai maggal, amely körül az oszmán uralom alóli felsza-
badulás (1878) utáni időszakban kiépül a bolgár irodalom. 


