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Bolgár könyvek magyarul
(Bibliográfia – megjelenés el�tt)

Bevezet�. A könyvek jegyzékbe való felvételének célja különböz� lehet. Ez a 

bibliográfi a mindenekel�tt azért készült, hogy lehet�leg teljes képet kapjunk a 

bolgár szépirodalom magyarországi képviseletér�l, jelenlétér�l.

A bibliográfi a nem csupán a kutatók számára, illetve azoknak készült, akik 

szeretnének megismerkedni a bolgár irodalom magyarországi recepciójával, 

hanem egyben kordokumentum a bolgár–magyar kulturális kapcsolatok tör-

ténetében.

Az els� ilyen jelleg� bibliográfi át, mely az 1945–54 között magyarul kiadott 

bolgár szépirodalom jegyzéke, az Országos Széchényi Könyvtár bibliográfi ai 

osztálya készítette. Az 1976 és 1980 között megjelent bolgár szerz�k m�veir�l 

összeállított bibliográfi át a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjeszt�k Egyesü-

lete adta ki 1981-ben. A  bolgár szépirodalom válogatott bibliográfi ája pedig 

1997-ben jelent meg, szerkeszt�i: Jonka Najdenova, Alexander Gjurov és Király 

Zoltán, a bevezet�t Szondi György írta.

Miben különbözik jelen bibliográfi a az eddigiekt�l?

Els�sorban abban, hogy a szépirodalmi m�veken kívül feldolgozza a ma-

gyarul megjelent bolgár szakkönyveket is.

Újdonság szintén, hogy a szépirodalmi bibliográfi a részben annotált, mi-

vel a teljességre törekedve közlöm azokat az ismertetéseket, amelyek az 

adott m�fordításról jelentek meg – jóllehet ezt teljes mértékben nem sikerült 

elérni.

Többlete, természetesen, a megjelenésre váró összeállításnak továbbá az 

is, hogy szerepel benne az elmúlt 15 év könyvtermése, beleértve a magyaror-

szági bolgárok kétnyelv� kiadványait.

I. rész. A bolgár szépirodalom bibliográfi ája. A szépirodalmi bibliográfi a 

nagy id�tartamot fog át: a XIX. század végét�l a XXI. század második évtizedéig 

kiadott bolgár könyvek jegyzékét tartalmazza.

Minden bibliográfi a, így a jelenlegi is, törekszik a teljességre, de el�fordul-

hat, hogy néhány m� kimarad.

Fontosnak tartottam kiemelni, adatokkal kiegészíteni a magyar fordítók, 

szerkeszt�k, illusztrátorok neveit, mert nélkülük nem születtek volna meg ezek 

a könyvek. Ezzel a bibliográfi ával talán az � nevük és becses tevékenységük is 

megörökíthet�.

Megfi gyelhet�, hogy minden történelmi korszak kineveli azokat a magyar 

fordítókat és bolgaristákat, akik a bolgár kultúra bemutatásának és közvetíté-

sének szentelték – részben vagy egészben – életüket.

Nekik köszönthetjük, hogy számtalan bolgár népdalt, népmesét, prózai 

m�vet és verset fordítottak le és közöltek az eddig kiadott több mint 40 bolgár 

irodalmi antológiában, továbbá hogy közel 190 bolgár könyvet fordítottak le és 

jelentettek meg.
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Hadd említsek néhány nevet a legkorábbi korszakból: Er�di Béla, Strausz 

Adolf, Faludi Oszkár, Vásárhelyi Pál, Boikliev Dimo.

Az 50-es évekt�l: Bödey József, Nagy László, Illés Sándor, Oláh József, Bí-

ró András, Képes Géza, Kalász Márton, Radó György, Majtényi Zoltán, Székely 

Magda, Bede Anna, Szenczei László, Csuka Zoltán, Karig Sára, Sipos István, 

Juhász Péter, Fodor András, Király Zoltán, Rákosi Gábor, Lengyel Károly, Szalai 

Lajos, Csíkhelyi Lenke, Szondi György, Doncsev Toso, Utassy József , Kiss Be-

nedek és sokan mások.

A mai fordítók közül pedig – szinte találomra – megemlíthet�: Genát And-

rea, Krasztev Péter, Juhász Anna, Kerényi Szabina, Sztojcseva Eszter, Szalai 

Lajos, Budai Beáta, Iván Andrea, Menyhárt Krisztina stb.

II. rész. A bolgár szakirodalom. A bibliográfi a második részében a bolgár 

szakkönyveket a következ�képpen csoportosítom:

Történelem, M�vel�déstörténet, Politika, Tudomány, Társadalomtudomány, 

Kultúra, Gazdaság, Mez�gazdaság, Biológia, Egészségügy, Földrajz, Oktatás, 

M�vel�dés, M�vészet, Zene, Sport.

A magyarra fordított bolgár szakkönyvek száma 140.

A  bibliográfi a szerkezete, felépítése. A  bibliográfi a az 1892–2011 között 

Magyarországon megjelent és kereskedelmi forgalomba került, az Országos 

Széchényi Könyvtár állományában található magyarra fordított bolgár könyvek 

jegyzéke.

A  leírások megfelelnek a bibliográfi ai szabványoknak; a törzsanyag bet�-

rendben, azon belül a könyvcímek ábécérendben találhatók meg benne.

Az egyes tételek tartalmazzák a szerz�k egységesített nevét és születési 

adatait.

Az egyes tételekhez megjegyzések, a témát érint� utalások (személyek, 

testületi nevek stb.) és annotáció csatlakoznak. A bibliográfi a anyaga tételszá-

mozott.

A tételek végén a m� eredeti címe latin bet�s transzliterációban (bet� sze-

rinti átírásban) szerepel. A cím után a szerz� neve úgy jelenik meg, ahogy az 

eredeti kiadványon.

A Bolgár könyvek magyar nyelven: annotált 

válogatott bibliográfi a: 1892–2011 szerkeszt�je:

Hargitainé Szimeonova Rajna


