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Melyen tisztelt, kedves kis es nagy olvasoinkhoz 

А konyv, amelyet ajanlunk bnoknek, а vilag legtisztabb forrasahoz vezet el bennйnket -а gyer
mekkor es а mesek vilagahoz. Vannak felnбttek, akik elбl ezt а vilagot nehezen jarhat6 szakadekok 
es szurdokok rejtik hetedhet orszagon tul. А sok masfele vivб ut akadalyozza бket abban, hogy fel
huzzak а hetmerfoldes csizmat es kezйkbe fogjak а vandorbotot, meg ha akarnak is. А fiatal szivekre 
ez nem vonatkozik. 6k kozvetlenйl а labuk mellett halljak а forras csobogasat, es Ьarhol legyenek is, 
merithetnek belбle, es nyomban erezhetik а varazslatot, amivel az „itt" -Ьбl atrбppenhetnek az „ott" -
Ьа ( erre а gyerekeken kivйl а kotet szerzбi is kepesek). 

А kivalasztott szovegek tulnyom6 resze szerzбi mese, valamennyit а bolgar gyermekirodalom 
klasszikusai irtak. Olyan szerzбk, akiket а bolga.r nepmesek masodik vilaghaboru elбtti legjobb 
atkoltбikent ismeri.ink - Elin Pelin, Ran Boszi1ek, Angel Karalijcsev, Aszen Razcvetnikov. Itt sajat 
gyermekmeseikkel, vagy azok reszleteivel mutatkoznak Ье, olyan muvekkel, amelyek а bolgarok min
den ujabb nemzedeket vegigkiserik а gyermekkoron. Negy masik, ujabb kori szerzб - Borisz Aprilov, 
Jordan Radicskov, Mile Markovszki es Sztaniszlav Sztratiev - azt а tendenciat koveti, amely kozelfti а 
gyermekjatekot а szerzбi jatekhoz, а meset pedig а szocialis peldabeszedhez. 

Az irodalmi mese, а nepi tйndermesektбl elterбen, nem visz sosemvolt alomvilagokba, hanem 
az ismerбs vilagot teszi meseszeruve. Uj nezбpontot kinal: ez neha olyan, mint amikor kidorgoljuk az 
almot а szemunkЬбl; maskor lehetбve teszi, hogy lekuzdjuk а realitast, sajat sz6jatekaival jatszadozva. 
На nem letezne а gyermeki nezбpont kristalytiszta utmutatasa, е tortenetek nemelyike szomorkas 
szatiranak hatna. Eppen а nezбpont, nem pedig а mйfaj, а nemzedek es а tortenelmi kor fogja ossze 
а valogatott szovegeket. Befogadasuk azt Ьizonyitja, hogy а magas mйveszi szinvonalu „gyermek
irodalorн" а felnбtteknek is tud mit mondani. 

А muvek eredeti nyeiven es magyar forditasban val6 kozlese ket olvasatra ad lehetбseget: bol
garul talan а visszatekintes nyelven hangzanak, magyarul pedig korunk nyelven ( а forditas mindig 
idбszerusit, es ell1elyezi а muvet а masik nyelv kulturajaban). 

bromiinkre szolgal, ha az olvas6 elegedetten, szivЬeli melegseggel mosolyodik el а konyv 
elolvasasa utan. 
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