MAGYAROK NYOMÁBAN SUMENBAN
A Kossuth-emigráció Sumenba érkezésének 170. évfordulója előtt tisztelgő Magyarok
nyomában Sumenban című kiállítás a Sztilijan Csilingirov Regionális Könyvtár projektje,
amely a budapesti Bolgár Kulturális Intézet partnerségével valósult meg. A tizenhét
kétnyelvű (bolgár-magyar) tabló Sumen gazdasági, társadalmi és kulturális életének
azokkal a kiemelkedő személyiségeivel és eseményeivel foglalkozik, akik és amelyek a
magyar történelemhez kötődnek.
Kiállításunk a magyar szabadságharc leverése után Kossuth Lajos által a leigázott Bulgária
földjére vezetett magyar és lengyel emigránsok sorsát követve azt mutatja be, hogy a
menekültek mivel járultak hozzá az újjászületés-kori Sumen társadalmi és szellemi
haladásához. Szó esik azokról a gazdasági és kulturális kezdeményezéseikről, amelyek
hozzájuk fűződnek: a sörgyártásról, új mesterségekről, korszerű földművelésről, az ő
terveikkel és részvételükkel emelt közösségi épületekről, az első bolgár zenekar
létrejöttéről, a bolgár színjátszás kezdetéről, kéziratos újságról és pamfletekről, s a
szabadság és függetlenség új szelleméről, amelyet Magyarországról magukkal hoztak.
A magyarok 1849-1850-beli bulgáriai tartózkodásának jelentősebb mozzanatait rövid
kronológia ábrázolja. Kossuth-híveinek naplórészletei jól illusztrálják, hogy a csodálatos
bolgár természet, a helyi lakosság leírhatatlan szegénysége és nehéz élete milyen mély
benyomást tett a menekültekre. Kiállításunk figyelmet szentel a korábbinál kevesebb, de
nem kevésbé jelentős szerepű magyar hatásának az 1860-as és –70-es évekből; Ronge
Kálmán tanítónak, az iskolai testnevelés és a turizmus bulgáriai bevezetőjének, Szilágyi
Györgynek, az első városi gyógyszertár tulajdonosának, aki a korabeli színjátszás
fejlődésében is fontos szerepet játszott.
Tablóinkon megemlékezünk a bolgár történelem, földrajz és néprajz kutatójaként Kanitz
Felixről, Fehér Gézáról, Ecsedi Istvánról, de nem feledkezünk meg arról a kevésbé ismert
protestáns lelkészről, Döbrőssy Lajosról sem, akinek a Sumen-környéki és deliormáni
népéletről értékes feljegyzéseket köszönhetünk.
Megemlékezünk a Sumeni Bolgár-Magyar Társaság érdemeiről, amely összegyűjtötte és
népszerűsítette azokat az információkat, amelyek Kossuth Lajos 1849-1850-beli sumeni
lakhelyéhez kötődnek, majd az épületnek múzeummá és a bolgár-magyar barátság
kulturális központjává való alakításából is kivette részét. Az 1969-ben alapított (immár fél
évszázados) magyar-bolgár sumeni szavalóverseny – ennek ötlete a Kossuth-ház
gyűjteményének első vezetőjétől, Ivan Popovszkitól származik – történetét szintén
fényképek elevenítik fel.
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