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Hetedik alkalommal ítélte oda a Napút-díjat a folyóirat vezet�sége. A  Napút-levéllel 

és -éremmel alkotó-kutató, életük delel�jén álló m�vészek, tudósok teljesítményét 

értékeli így a szerkeszt�ség.

Mészáros Róza egyedi kivitelezés� oklevelét s a Tóth Sándor készítette érmet eddig 

Lászlóffy Aladár, Katona Tamás, Radnóti Zsuzsa, Bertalan Tivadar, Erdélyi István és 

Mohás Lívia kapta meg.

2013 �szén a kitüntetett: Doncsev Toso szociológus, kisebbségi szakember, író.

Méltón méltatottan. Magyar édesanya, bolgár 

apa gyermeke, Budapest szülötte, a magyar s 

a bolgár kultúra neveltje s m�vel�je. Követ�jük 

s adósságtörleszt�jük.

Budapest: a  Bolgár Kulturális Intézet, 

a Bolgár Nagykövetség, a Sofi a Press munka-

társa. A  Magyarországi Bolgárok Egyesületé-

nek, majd az Országos Bolgár Önkormányzat 

elnöke. Három évig a Kisebbségi Kerekasztal, 

utána a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 

elnöke.

Szófi a: A  magyarországi bolgárok etnikai 

identitásának kérdései címmel kandidátusi vé-

dés a Bolgár Tudományos Akadémia Szocio-

lógiai Intézetében (1984). 2011-t�l a Magyar 

Kulturális Intézet igazgatója.

Magyarország: megalapítja a kétnyelv� 

Haemus kulturális folyóiratot, bolgár szerz�ket 

fordít, a  magyarországi bolgárokra vonatkozó 

kutatásokat folytat, a  bolgár–magyar kulturális-irodalmi kapcsolatokkal foglalkozik. 

Könyv jelenik meg e tanulmányaiból. Majd – már a közelmúltban – szépirodalmi kö-

tetek mestere. Konferenciákat szervez, köteteket szerkeszt. 2011: a Magyar Kultúra 

Lovagja.

Bulgária: bolgár nyelv� cikkek, tanulmánygy�jtemény, elbeszéléskötetek. Otec 

Paiszij-díj.

„Ismét keresztúton állunk, miként el�deink annyiszor, de most talán kényszer 

szülte döntés helyett szabadon választhatjuk meg utunkat. Ma is a megmaradás a tét, 

egy kis közösség fennmaradása. A lélek épülését kell szolgálnunk” – írta 22 esztend�-

vel ezel�tt e sorokat a Haemus els� számában – távlatos feladatként.

Küszöbén a hetedik iksznek sem tétlen évtizedeket sejt maga elé, hihetjük. Feladat-

ból kijut, állja majd, tervez.

Bulgária: keresztúti ország, Magyarország: utak keresztjén. Kett�s keresztútiságát 

Doncsev Toso a cselekedeteket érlel� keresztúti helyzetekben – folyamatosan vállalja 

és teljesíti.

Szondi György
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Ai put‚intică răbdare…
„A kolindálás a legrégibb orális tradíciók egyike. A görögkeleti vallás-

ban az egyházi kolindák Jézus születését dics�ítik. A hívek a régi orális 

tradíciót vallásos formában �rzik tovább, melynek csupán egyes elemei 

utalnak vissza a régi, kereszténység el�tti korra.” (Csobai Lászlóné)

„Pesten és másutt is a macedorománság volt a vezet� ereje és meg-

szervez�je az ortodox románságnak. Hosszú id�n keresztül szinte más 

polgári rétege nem is volt a magyarországi románoknak. Szorgalmas, 

takarékos, az üzleti érdekeket minden fölé helyez� emberek voltak, 

akik er�sen ragaszkodtak ortodox hitükhöz, és a kultúra fejlesztése 

iránt is elég nagy érdekl�dést mutattak.” (Berényi Mária)

„A kutatók a bihari románok gyors beolvadásának f� okaként azt jelölik 

meg, hogy a román népesség korábbi, erdélyi lakóhelyén is magyar közeg-

ben élt, tehát már ekkor kétnyelv� volt, így az eredeti nyelvterülett�l el-

szakadva, az új környezethez nyelvi szempontból könnyen alkalmazkodott. 

Másik tényez�ként említhetjük meg, hogy a románság a betelepülés id�-

szakában már a görög katolikus egyházhoz tartozott, s az új lakóhelyén a 

magyar nyelv� liturgia is a nyelvvesztés irányában hatott.” (Martyin Emília)

„A szül�k és az újszülött, vagyis a sz�k család mellett a születési rítu-

sokhoz kapcsolódnak még a mágus (magicianul), a bába (moașa) és a 

keresztszül�k (nașul). A  születési rítusok rendszerét forgatókönyvfor-

mára sz�kíthetjük le, amely f�bb részekre osztva magában foglalja a 

szerepl�ket és a költ�i formákat egyaránt.” (Hoczopán Anna)

„A  nagypapa mesélt, mesélt, többnyire románul, id�nként magyarul, 

de sohasem fordította, hanem mindig újraalkotta népi költeményét. 

Mesélt a fonóban, a keresztel�kön és a menyegz�kön, virrasztókon és 

disznótoros vacsorákon…, mesélt, mert ezt diktálta lelkének bels� pa-

rancsa, s mert úgy érezte, ez az � küldetése.” (Czeglédiné Gurzó Mária)
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