
Bolgár Kulturális Intézet Budapesten

A mögöttünk hagyott XX. század
utolsó évtizedének társadalmi átala-
kulása, a lendületes fejlõdés meg-
változtatta a kulturális intézetek sze-
repét is. Több ilyen intézmény végle-
gesen befejezte tevékenységét. Bul-
gária magyar barátainak, és Magyar-
ország bolgár barátainak szerencsé-
jére azonban a Budapesti Bolgár Kultu-
rális Intézet elkerülte ezt a sorsot. Mi-
után az intézetnek számos kisebb-
nagyobb megpróbáltatást sikerült
átvészelnie, 1998-tól ismét teljes ér-
tékûen mûködik, szélesre tárva ka-
puit nem csak a magyarok, de a ma-
gyarországi bolgárok elõtt is. Az in-
tézet ma is a Bolgár Kulturális Miniszté-
rium intézménye, továbbra is a tárca fedezi
mûködése költségeit.

Az Andrássy út 14-ben mûködõ
tágas galériában és elõadótermek-
ben, az egyes mûvészeti ágak között
kiegyensúlyozott választékot kínál-
nak a látogatóknak: kiállításokat,
színházi vendégelõadásokat, bolgár
filmheteket, irodalmi és költõi esteket, fordítói találkozó-
kat, tudományos beszélgetéseket és kerekasztal-tanácsko-
zásokat szerveznek itt. Az ugyancsak kulturális értékhordo-
zó könyv- és folyóirat-bemutatók is helyet kapnak a helyi-
ségekben. Az intézet több nemzetközi fesztiválnak, mûvé-
szeti alkotótáboroknak is társszervezõje volt, és – mond-
hatjuk – tartós jelenlétet ért el a magyar televíziók kulturá-
lis adásaiban.

A magyarországi bolgár kisebbség nem rendelkezik olyan
intézményekkel, melyek révén kapcsolatot ápolhatna a hi-
vatásos bolgár mûvészettel. A Bolgár Kultúrház az utóbbi
években a néptáncon kívül semmiféle esztétikai élvezetet
nyújtó minõségi kulturális rendezvényt nem tudott felmu-
tatni, más civil szervezetek (mint például a Bolgár Kulturá-
lis Fórum), pedig nem rendelkeznek anyagi forrásokkal az
ilyen típusú rendezvények megtartására. Az Andrássy úti
épület így fokozatosan a Magyarországon élõ bolgárok kulturális
identitásának családi intézményévé, õrzõjévé is vált.

Az intézet korábbi tevékenységét jelentõsen szélesítve
gazdagította programját. Magyarországon élõ bolgár mûvé-
szek és szervezeteik rendezvényei, elõadásai is belekerül-
tek. Így az intézet sok új barátra és támogatóra is szert tett.
Segítséget kapott ahhoz, hogy tevékenységét egyre inkább
kiterjessze a fõvároson túl, vidéken is népszerûsítve a bol-
gár kultúrát, ápolva a kapcsolatokat a magyar és a bolgár
kulturális élet szereplõi között. Betöltve ezzel az újonnan
felvállalt feladatkörét, a magyarországi bolgárok és az anya-
országi bolgár kultúra kapcsolatának ápolását.

A múlt esztendõben bolgár kulturális napokat szerveztek
Kaposvárott, Debrecenben és Miskolcon. Bolgár versek mûfordí-
tásai jelentek meg olyan vidéki lapokban, mint a Hévíz,
vagy a kecskeméti Magyar Napló. Az intézet meghívta a ka-
posvári Toldi Gimnázium tanulóinak színjátszó körét – akik
bolgár költõk mûveibõl és bolgár dalokból összeállított
mûsorukkal léphettek fel a fõvárosban. Az intézet erõs és
gyümölcsözõ kapcsolatokat ápol az országos, a fõvárosi és
a helyi bolgár önkormányzatokkal, a Magyarországi Bolgá-

rok Egyesületével, a Bolgár Kulturá-
lis Fórummal és a magyarországi
bolgárok más szervezeteivel.

Az idén augusztusban Valentin
Sztojicskov második alkalommal nyer-
te meg a Bolgár Kulturális Miniszté-
riumnak az intézet igazgatói tisztsé-
gére kiírt pályázatát, így folytathatja
odaadó munkáját.

Arra a kérdésre, hogy milyen érzés
Magyarországon a bolgár kultúra kö-
vetének lenni, szûkszavúan mind-
össze annyit válaszolt, hogy szeret
itt dolgozni, s az eddig itt eltöltött
hat év alatt, nemcsak õ, de család-
tagjai is megismerkedtek a magyar
nyelvvel és kultúrával, a magyar nép
életével, szokásaival, amit nagyon
nagy értéknek tekint.

Hangsúlyozta, az új megbízásának
hároméves ideje alatt igyekezni fog,
hogy tovább bõvítse kapcsolatait és
az intézet ismeretségét a magyar tár-
sadalomban, de a bolgár intézmé-
nyek között is.

Tavasszal a kulturális intézet hozzájárult a magyar-bolgár
kormányközi megállapodás létrejöttéhez, amit legutóbb
huszonnégy évvel ezelõtt írták alá. A megállapodás kitér a
két kulturális intézet, a szófiai magyar, illetve a budapesti
bolgár kulturális intézet mûködésére is.

Mindenképpen meg kell említenünk, hogy az intézet mû-
ködését – és ezen belül is azt a tevékenységet, amelyet a ma-
gyarországi bolgárok életében játszik –, nagymértékben meg-
határozta a magyarországi bolgár nagykövetség e kérdéssel
kapcsolatos viszonyának megváltozása. Az utóbbi években a
követséget nagy hozzáértés és segítõkészség jellemzi úgy a
magyarországi bolgárok gondjait illetõen, mint Bulgária ma-
gyarországi képének alakításában. Hozzásegítette az intéze-
tet, hogy – a követséghez hasonló módon – a politikai hata-
lom zárt bástyájából nyitott, sokirányú állami intézménnyé vál-
jon.

A Bolgár Kulturális Intézet ez év végéig tervezett néhány
programjára külön is felhívnánk a figyelmet. Október végé-
tõl látogatható Szejfetin Sekerov kiállítása, amelyen a mû-
vész – az egyik legismertebb mai bolgár alkotó – kisplaszti-
káit mutatják be. November 15-17-én Plamen Venkov ugyan-
csak kisplasztikákkal és rajzokkal lesz az intézet vendége,
míg decemberben a Bolgár Állami Konzervatórium kamara-
együttesét várják. Karácsonyi hangversenyt is szerveznek,
amelyen a világhírû Gena Dimitrova operaénekes tanítvá-
nyai lépnek majd fel.

Könyvbemutatónak is otthont adnak: itt ismertetik a kö-
zönséggel a miskolci orvos, Borisz Sztratiev, „Mint a filmen”
címû regényét, valamint a Bolgár Kulturális Fórum kiadásá-
ban hamarosan megjelenõ néprajzi kötetet is a magyaror-
szági bolgárokról. Az intézet a Malko Teatro elnevezésû ma-
gyarországi bolgár színházi együttessel közösen szervez fel-
lépéssorozatot Pozsonyban és Bécsben.

Reméljük, hogy a Barátság olvasói sem felejtik el, hogy az
intézet kapui nyitva állnak elõttük, hogy mindig szívesen
látják õket.
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