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Akárhonnan köze]íti is meg az olvasó: táiékoztatóia
lehet ez az alig százoldalas könyv,
Bárkjnek, akit a kisebbségi problémák általában érdekeInek, és azoknak is, akiket egy bizonyos kisebbség
érdeke1, tanulságul szolgálhat, Természetesen azok_
nak, akiket a bolgár kisebbség érdekel, tankónyv is le_
hetne.

A

ielenleg kisebbségi politikusként ismert szerző
kritikus, irodalomtörténész, műfordító, aki bevándorló bolgár kertészek fiaként már Magyarországon született, így vall magáról: ,.Kisebbségi származásomból
számomra egy életre szóló elhivatottság fakad: a hazai bolgárság, a bolgár-magyar kapcsolatok, és a kisebbségek ügyéért képességemés erőm szerint a ióvőben is munká]kodni fogok,"
Ennek a munkálkodásnak túkre ez a könyvecske,
Két részből áll: az e$yik történelmi visszatekintés a
magyarországi bolgárok betelepüiésétőI napiainkig, a
másik a két kultúra kapcsolata az anyaország és a magyar, Valamint az itteni bolgárok között. Az utóbbiak
elváriák az óhdza é|iSre,e<eL.5,
Mivel a beválogatott írások ke]etkezési ideje különböző előíordulnak ismét]ődő részletek is, A történelmi
visszatekintés megmutatia a szezonáIis vándorkertészekből kialakult, végüI letelepült, kisebbséggé váló
csoportokat, EZek megtartották kötődéSüket az óhazá,
hoz, Akkor is, ha itteni együttélésük a magyarokkal

mindvégig (a VIL század elejéről) konlliktusmentes vo]t
Bár máí l9l4-ben megalakult a Magyarországi Bolgárok Egyesülete, aZ Utóbbi ötven évben nagyobb tár
sadalmi, etnikai, kulturális változások következtek be,
AZ intéZmények köZótt ialán a legfontosabb a Bolgár
KultuIáliS KöZpont.
A szerző ítia Nino Nikolovról, hogy ,,egy emberöltő

közös

emlékeitő] indíttatva" nem kívülállóként ír ver-

seiről E]mondhatom, hogy egyetemi éveink közös
em]ékei a budapesti bölcsész karon - ahol Nino négy
éven át kedve]t társunk volt örömme] késztettek arra, hogy amikor a Bolgár Kultúra vezetőleként újra ta,
lálkozhattunk, én is a gyakori vendégek köZé SZámít_

sak, Mondhatom, hogy tulajdonképpen ő iS,,kettőS
kötődésű", hiszen nemcsak az itt töltött évei, barátai,
hanem későbbi munkája is ezt bízonyítiák, Nem véletien, hogy máSodszor itt töltött éVei alatt éppen az intéZet mozgalmas é]etétSZerVeZte meg,
A kötet második része elismerően szól a kulturális és
irodaimi kapcsolatokró], Nino köhői tehetségéről is,
Valamikor csak annyit tudtunk, hogy verseket ír. Derűs
percet okozott, hogy felhívta a szerző figyelmét ,,Pest
egyedüIálló kávéillatára"1 Hol van már az a kávéjllat?.
A bolgár-magyar irodalom kózvetítői közül tóbbeket is megemlít a kötet SZerZőie, de legkiemelkedőbb
köZöttúk Nd4U László szolgáIata, Többszöri említése
mellett nem véletlen, hogy küiön felezetben foglalkozik a szerepével. De hát nem csak száImazása, tehetséges, különleges ráérzésea népköltéSZet Világára tette a bolgár irodaIom termékeny népszerűsítőjévénálunk, hanem aZ ott töltött évei is, Úgy iárt ,,haza" BUlgáriába, mint Nino mihozzánkl Nemcsak az irodalmat, hanem az ottani éietet is töké]etesen ismerte,
EZért nem véletlen az sem, hogy amikor DonCSeV Toso
kedvenc Botev-versének három magyar fordítáSát Veti
össze, Nagy Lász]óé az, amelyikben o1yasmire is ráérez, amit a többiek nem ismerhettek,
Nyugodtan mondhatom hát, hogy a szerző kritikái
őszinték, alaposak, de személyesek is,
Azt gondolom, hogy harminc év munkásságából
bővebb válogatás is születhetett volna, A kötetet leZá,
ró interiú iniormációkat ad, de vaIalrogy nem iIleszkedik igazán a kötet előző részeihez,
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