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E számunk szerz�i

Balkanszki Nenko (1977) – fest�m�vész, 

Buda pest

Bertalan Tivadar (1930) – fest�, grafi kus, 

író, díszlettervez�, Buda pest

Biljarszki Emil (1967) – zenész, zeneszer-

z�, producer, Buda pest

Bognár Antal (1951) – író, szerkeszt�, 

Buda pest

Bognár Szilvia (1977) – néprajzos, népdal-

énekes, Buda pest

Boikliev Dimo (1903–?) egyetemi oktató, 

fordító

Bozukova Zsenja (1976) – fest�m�vész, 

Buda pest

B�dy Géza vállalkozási tanácsadó, Buda-

pest

B�dyné Zafi rova Liliana koreográfus, Buda-

pest

Doncsev Antoni (1949) – szobrász, Buda-

pest

Doncsev Toso (1944) – író, m�fordító, 

szociológus, Buda pest

Er�s Kinga (1977) – író, kritikus, szerkesz-

t�, Buda pest

Faludy György (1910–2006)

Filippinyi Éva szerkeszt�, riporter, Buda-

pest

Fülöp Mihály (1953) – egyetemi tanár, 

Buda pest

Gadzsokova Kraszimira (1973) – tolmács, 

fordító, Buda pest

Gendova Miroljuba (1956) – fest�m�vész, 

Buda pest

Gergely Ágnes (1933) – költ�, író, m�for-

dító, esszéista, Buda pest

Hadzsikosztova Gabriella (1963) – szí-

nész-énekes, Buda pest

Hargitainé Szimeonova Rajna (1947) – fi -

lológus, könyvtáros, Buda pest

Herczku Ágnes (1975) – énekes, Buda-

pest

Gencso Hrisztozov (1940) – bolgár költ�, 

m�fordító, Haszkovo/Kiskunfélegyháza

Sztefka Hruszanova bölcsész, m�fordító 

és bibliográfus, Szófi a

Izsák Katalin el�adóm�vész, tanár, Kecs-

kemét

Jávorszki Klára (1974) – köztisztvisel�, 

Fels�zsolca

Juricskayné Szabeva Aszja (1952) – nép-

rajzkutató, Buda pest

Katus Elvira (1950) – egyetemi adjunktus, 

Buda pest

Kiss Benedek (1943) – költ�, m�fordító, 

Buda pest

Kjoszeva Szvetla (1955) – szerkeszt�, 

m�fordító, Buda pest

Kneisz Eszter (1958) – gobelinm�vész, 

Buda pest

Kozsuharov Ognjan (1952) – szobrász, 

Buda pest

Krasztev Péter (1965) – irodalomtörté-

nész, szerkeszt�, m�fordító, Buda pest

Georgi Krumov (1933–2004) – író, m�-

fordító

Julija Krumova (1962) – bölcsész, m�for-

dító, Szófi a

Szolomon Kujumdzsijszki (1925) – nyug-

díjas építészmérnök, Szófi a

Latorcai Csaba (1976) – jogász, teológus, 

levéltáros, helyettes államtitkár (KIM), 

Buda pest

Lukács Péter (1974) – építész, Leányfalu

Maevszka-Koncz Borjana (1960) – gobe-

linm�vész, Buda pest

Marinova Petranka Ivanova vállalkozó, 

Buda pest

Miskédi Szandra (1984) – nemzetközi re-

ferens, Buda pest

Nackina Eliszaveta el�adó, Buda pest

Nagy László (1925–1978)

Nagy Márta (1953) – m�vészettörté-

nész-bizantológus, egyetemi docens, 

Debrecen

Navratil Andrea (1978) – ökológus, nép-

dalénekes, Buda pest

Németh István Péter (1960) – könyvtáros, 

költ�, irodalomtörténész, Tapolca

Némethné Valeva Petja tolmács-fordító, 

idegenvezet�



B2-PÁHOLY

– Te állat – rángatott a fal mellett Vaderna –, ezek megettek volna bennünket! 

Hogy jutott eszedbe kikezdeni azzal a lánnyal? – Nem kezdtem ki – vakogtam –, azt 

sem tudom, mi történt. – Szex, te hülye, az történt – röhögte el magát Vaderna –, ma 

szexeltünk is egyet végre, és… fi zetés nélkül távoztunk a tett színhelyér�l. – Feküd-

tünk a folyosó olajzöld sz�nyegén, és röhögtünk, ki tudja, meddig, rázott bennünket 

a hideglel�s röhögés.

A történet szerepl�i közül az egyik halott. Talán a harmadik is, ha nem, akkor is 

mára nyilván tisztes családanya, nagyanya, és hálószobájában ott lóg a Megváltó képe. 

Az alkalmi, �szbe csavarodott szakállú Jézus Krisztus meg Békéscsaba felé zötyög egy 

IC-nek hazudott vicinálison, és azon töpreng, ha Szófi a, akkor miért ez a történet jut az 

eszébe, amikor – és azóta – annyi minden más is történt már ott is vele…

Zalán Tibor

Oláh Annamária (1987) – énekes, zene-

szerz�, táncos, Buda pest

Orosz Klaudia (1954) – jelmez- és bábter-

vez�, Buda pest

Palya Bea (1976) – népdalénekes, el�adó-

m�vész, író, Buda pest

M. Pandur Julianna (1931) – bolgár fi loló-

gus, adjunktus, Pilisborosjen�

Nikola Parov (1960) – muzsikus, zeneszer-

z�, producer, Buda pest

Pósa Zoltán (1948) – író, költ�, szerkesz-

t�, Buda pest

Rónai-Kupenova Tánya kommunikációs 

el�adó, Buda pest

Rózsa Endre (1941–1995)

Ruszev Roszen (1946) – képz�m�vész, 

Buda pest

Sal Antal írói álnév

Seb� Ferenc (1947) – el�adóm�vész, ze-

neszerz�, Budapest

Szalai Lajos (1947) – nyelvész, m�fordító, 

Buda pest

Szalóki Ági énekes, Buda pest

Szárencsev Károly (1960) – fest�m�vész, 

Buda pest/Szófi a

Szepesi Attila (1942) – költ�, szerkeszt�, 

Buda pest

Szondi György (1946) – szerkeszt�, 

 m�fordító, irodalomtörténész, Buda-

pest

Sztojcsev Szvetoszláv (1959) – újságíró, 

Békéscsaba

Troján Tünde polonista, újságíró, tolmács, 

Buda pest

Ullmann Katalin (1970) – keramikus, 

Szentendre

Penka Vatova (1959) – bolgár irodalom-

történész, költ�, Szófi a

Veress Miklós (1942) – költ�, m�fordító, 

író, esszéista, Buda pest

Vladimirova Milena (1974) – textiltervez� 

iparm�vész, Buda pest

Zalán Tibor (1954) – költ�, író, drámaíró, 

Buda pest

Zdravkova Sznezska orvos, Budapest
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A folyóiratot az

„Mi Önöket, magyarországi bolgár m�vészeket a második hazájuk kultu-

rális élete részeinek tekintjük, nem kizárva ugyanakkor, hogy egyidej�-

leg az óhaza m�vészetének a vérkeringésébe hasonlóképpen bekapcso-

lódhassanak. Köszönjük azt a sajátos színt, amellyel a hazai néptánc pa-

lettáját gazdagítják, és azt a hídépítést, amelyet Bulgária, más országok 

bolgársága és a nagyvilág felé megvalósítanak.” (Latorcai Csaba)

„Apám meséi, mondái életre keltek, és közben gyermekb�l kamasszá 

értem: felfedeztem magamnak Bulgáriát, �seim honát.” (Doncsev Toso)

„A gyerekek szeretetét Bulgária iránt a bolgár irodalmon keresztül kell 

elérni. (…) Érezzék a szépséget és az er�t, a szavak mágiáját. Szeret-

nénk minél több gyerek érdekl�dését felkelteni a színház, a m�vészet 

iránt. Hogy tudják, többféle m�vészet van, legyenek nyitottak. Mert ma 

nagyon lélektelen korban élünk…” (Hadzsikosztova Gabriella)

„Iszonyú mennyiség� szöveg feküdt el�ttem, emlékszem is egy népdal 

néhány sorára: »Azt mondják, hogy úgy van, / szép dolog a csók, / lányok 

a bokúrban / szerelem szép csábjelét adjók.« Itt az adjók a csókra rímel. 

Ennél csak egy Botev-strófában találkoztam szenzációsabb rímmel: 

»Le veletek, ti papokok, / ti görögkeleti állatokok, / miattatok van mi-

nálunk / rettenetes állapotok.«” (Faludy György)

„Szenvedélyem lett a bolgár zene. Mentem Bulgáriába, a piacon minden 

kazettát megvettem, aminek a borítóján volt valami népi motívum, ott-

hon meg befaltam �ket.” (Palya Bea)

„Eden elismerte, hogy »alig érdekeltek« Bulgáriában, a Fekete-tenger 

pedig nem más, mint egy »szovjet tavacska«.” (Fülöp Mihály)


