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A Bolgár betűk Budapesten – 2020 című művészeti installáció bemutatására október 19-én, a 

bolgár-magyar barátság napja alkalmából kerül sor, amelynek évenkénti megünnepléséről a két 

ország parlamentjének 2016-os határozata döntött. 

Eredeti padként a Magyar Nemzeti Múzeum parkjában több mint egy hónapig a cirill ábécének 

azokat a betűit jeleníti meg, amelyek a görög és latin ábécéből hiányoznak: Б (B), Д (D), Ж (Zs) , З 

(Z), Ц (C), Ч (CS), Ш (S), Щ (ST), Ъ (Â), Я (JA). A padokhoz tartozik egy-egy jelentős és érdekes mai 

bolgár költő műve – Georgi Goszpodinov, Ekaterina Joszifova, Ivan Canev, Marin Bodakov, Mirela 

Ivanova, Petar Csuhov, Plamen Dojnov, Szilvia Csoleva.  

A BOLGÁR BETŰK projekt a költészetet és a tipográfiát egyesíti városi környezetben, hogy a 

szabadtéri olvasás számára új helyszíneket teremtsen. 2018-ban a betűpadok előbb Szófiában, majd 

Párizsban és Rabatban jelentek meg, 2020 nyarán pedig Berlinben voltak kiállítva.  

A cirill ábécé a latin és a görög után az Európai Unió harmadik hivatalos írásmódja. Több mint tíz 

állam mintegy háromszáz millió lakosa használja. A IX. században jelent meg, valamivel a Szent Cirill 



és Metód által megalkotott glagolita írás után. A glagolita írás létrejöttének egyik legkorábbi 

jelenleg ismert bizonyítékát az MNM régészeti kiállításában őrzik: az írástöredék, ami egy Zalaváron 

feltárt cserépdarabon maradt meg, egész Európában az első, és egyelőre egyedüli hiteles tárgyi 

bizonyítéka a glagolita írás IX. századi ismeretének. 

A cirill ábécéről úgy tartják, hogy Ohridai Szent Kelemen alkotása, aki egyike volt előbbiek 

Moráviából Bulgáriába menekült és ott befogadott tanítványainak. A cirill írás Bulgáriából több szláv 

nép körében elterjedt, és napjainkig számos változáson esett át.  

A bolgár betűk az Olvasd Szófiát Alapítvány (Bulgária) vándorkiállítása.   

Kurátor-producer: Todora Radeva 

Művész: Kiril Zlatkov 

Építész: Ivan Ivanov  

A betűpadok tipográfiája Kiril Zlatkov Kométa betűkészletén alapul.  

A Bolgár betűk Budapesten – 2020 projekt megvalósítója a Bolgár Köztársaság Budapesti 

Nagykövetsége, a budapesti Bolgár Kulturális Intézet és a Bolgár Köztársaság 

Külügyminisztériumának Állami Kulturális Intézete, együttműködésben a Magyar Nemzeti 

Múzeummal.  

A kiállítással a bolgár-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulójáról is 

megemlékezünk. Megnyitja Ekaterina Zaharieva, a Bolgár Köztársaság miniszerelnökhelyettes-

külügyminisztere, 2020. október 19-i hivatalos budapesti látogatása alkalmával.   

A kiállítás megtekinthető október 19. és november 21. között. 

 

     


