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Ez a füzet, mint \:alamennyi KÖ.RT)\.N-C-Ft:zET. r.önénelmet idéző. Nem felada~a prubkrn~ík 
-resése, sokkal inkább ismereteink gazdagitász.~ a köztünk, a velünk élő bolgár honfit;írsaink 
története, népr?~za, mesevilága. -Céluu,_\:. hogy félretéve 
n1.ásb~n a hiteleset, induljunk ki abból: -ilyenek is lehetnénk_ 
ket megkülönböztet származása, nevel-tetése~ \"J.llása at.~;;.auau 
pát-medencében élóK egyi~ csoportját a 92 ezer lakókat úgy 
rok .. /\. hazát~ a nemzet.et. Es hazár1k tagjai mind akik nye-l\'űnket beszélik, or:sztlgtmlcat gaz-
dagítják, e föld sziiletett vagy· választott gyennekci. Például a bolgárok. E dolgozatban róluk, rna
gunkról beszélünk. 

A TIZENEGY ÉVSZ~ÁZADOS 

~A. történelmi és 1nai Magyarországon immár l J óta élnek bolgárok, akik kü1önböző ok ok 
rruatt. más-1nás 1dőben telepedtek le r~t E hosszú és bolgár jelenlét az utóbbi 40-50 évben 
1nintha a köztudat."ban elhalványult volna, annak ellenére, hogy az itt élő bolgárok száma ma 6-7 
ezerre tehető. Pontos adatok azért nincsenek, rrtert m.iután 1958. június 27-én Szófiában aláírták a 
kettős állampolgárságot 1negszü-ntet-ő bolgár-Inagyar egyezrnényt, a budapesti bolgár 
csak saját állampolgárait tartja nyilván. 

A ... tnagyarországi bolgár jelenlétrnég a előtti idóKre vezethető vissza. ~; VIII.-IX. 
század fordulójáról- amikor On1urtag bolgár uralkodott (814-831) .és a bo-lgár államhoz csa-
tolták a Dráva-Inenti területeket is-, fennmaradt feUrat tanúsítja, hogy 818 és 820 közöcr katonái 
rtem egy alkalorrunai kergették -el a határokn-til kalandozó és -táraadó magyarokat. Ebben az időben 
a bolgárok tömegesen népesítették Erdélyt~ 832-ben íWalaJnír kán olyan békeszerződést kötött a 
Keleti Frank Birodalommal~ amely a déi-erdélyi bolgár uralom tényleges eLismerését jelentette. /\ 
bolgárok még 826-ban Ornurtag kán rendeletéye elkezdték az ún. só út építését, révén a 
Kárnátokban kibányászott kősó szállítása évszázadokra tartósította az ottani 
Vár~béry Ánnin szerÜH a TOrda név elő-bolgár tuzlá-nak a megfelelője, ami nem más, rnint só
hely. Bóna István bebizonyította, -hogy a bolgár kuitúra nyomai 30-40 km széles sávban 
?~t6~ a __ 1~ar?s ~in~k~: partján, ez~ __ a csoTnbo_rdi, g~r--bó~ és '1}~Lr?s~arnai ~l?~r te~etők __ ben .meg~~
ialt regesz.et1 leteteK (eksz-erek. eaenyek) rründz::n ketseget Klzaroan tanus1tjaK. 8.::>0 utan eikezao
dött a rendszeres só szállítás a rnarosújv'ári, 1nezőaknai és tordai bányákból az Oltan és a 111aro
son, azu-tán a Tisza Jnenrén egészen ,Csongrádi g (szintén szláv-bolgár szó: cseren g rad, azaz feke
te város). Az utak 1nellett a bolgárok mindenhol őrhelyeket állítottak f-öl, hiszen ebben a korban
rnint ismeretes- a kősó ára az aranvárával vetekedett. 1292-ben a -korabeli források először emlí
tik a bolgárok által alapított, s e -tniatt Bolgárszögnek elnevezett városrészt Brassóban Feltehető, 
hogy szintén ebben az időben jött "létre a Bolgárcserged (Alsó-fehér várme2:ve Balá7sfalvi iárásá
ban) település- is, s habár a c.'J·erge (takaró. pokróc: vastag 2:vauiú szőttes: szőnvef:: sátor) a Ina
gyarba többször és több nyelvből -(így bolgárból is) átkerüJt~ az összetett szó első tagja egyértel
műsíti alapítóinak nemzeti hovatartozását. Ezzel kapcsolatban még egy példa is elég volna: a 
Hunyad vánnegyében, a vajdahunyadi járásban található a lVándor. nevű település, de van 1nég 
lVándon;ályct, f.lándorhegy, iVándorvölgy stb., valamint Lándor (Alsó-Fehér vármegyében, 
P.,1a-rosújvári járásban), az utóbbi az első névváltozata. A nándor viszont abból a dunai bolgár 
jelentésű népnévból kelet.k:ezett, a1nely a korai középkorban O<I. századig) szinonilnaként is hasz
nálatos volt. 

Tötnegesen a bolgárok 1násutt is települtek_ A Bácskában, Bánátbart 
ban, <ahol egy~sületük is volt egészen 1945-ig századunk negyvenes éveiben 
nündig n1integy 35 ezer volt. Ez érdekes, 111-ert (Ina vele szemben áll a 
Mitrovica város) és az egész Szerérnség 827-ben bolgár kézre és 1 057-ia 
a Ina~varok) rneg1naradt a bolgár álla1n határain belül. U gy anakkor a bolgár 
egészen 1344-ig tnűködött, n1ajd vagy évig az érsek széke üresen 
pápa átadta ezt a katolikus egyházaak. Synnímn példa a katoiikus és a 
zötti ökLunenizrnusra. 
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N. ' . . ' k . . " b' l" ' ' . 36- ' . ' 1 ' ' l 
J ·agyon rov;c.e:n ;.;;z-e- voltak a lenyegese b e ozmenyeK az 1 J-nen megrn.au1t narom ma2:var-

. . . . . • " . . l'- , . . .l.. • 'l . .. - , • r s;.JL1L~J. __ 2Zi,g;!I oete1enü1esi nu 1amnaK, ezekDen rej Ik annaK a va.~asza 1s m1ert eppen N1agyar r-
választották -a_ bolgárok. 

1 

a boü::árok kivándoriása a történelmi és a n1ai Magvarországra soha sem állt ~
n.tzo•n\'OS történe-lmi események hatására viszont olyan tömeges méreteket öltött~ olyan tetőponFo
kat ért ei, atneiyek szétválasztják az egyik hullámot a másiktól, s így n1egkülönböztető arcuJa:tot 
adnak tnlndegyiknek. Ez-zel együtt alapvető hasonlóságuk az~ hogy mind vissz2vezethető a tö~ök 
hódoas~f:.S __ hoz. a_ kul~ntségek azonban lé~yege:e~, men 

1 
~ l/ ; .. ... t 

• az e~so (136.')-14-~6;. ameiyet ugyan Nagy LaJOS magyar Klraly Inaltou e!, megisa bolga~ aü m 
letgázá::X1r:.ak e~ed:nén~e volt~ 
a rnfts(·vj(tC ;:_;688-17~4; egy kudarcba L~lladt nemzeti felszábad:ft-6 harc kóvetkezménye, 1 

a hannadiknál ( 1685-től) a konkrét kiváltó ok a bolgárok teljes jogfosztottsága az Oszinán lBi
::.,octalotnban, arnelyet a m~1~ :z~z~d -!násodi~ .f~ié?~n __ szint~-- hatá;tal~? _feudális ~lny_omás kfs~1J~ 
t:z egyben a 1nagyarorszag1 oo1gar nernzetr K1seonseg sa3atossaga~ nrszen a tobbt nemzeti Kl-

s.ebbségeket majdnem kivéte! nélkül kü:lönb.öző uralkodók tele.pítették Magyarországfa, 
(.ezért ezek re-ndszerint élvezték a kiváltságlevelek előnveit). .l 

Az első németek például már majd az Arpád-házi királyok rokoni kapcsolatai és a nyugati ta
trvhzálás révén jöttek be az Drszágba. S-ok német lovag telepedett !e Iv:1agyarország-on, a..lciknek ;az 
ura1k?dók bi~toko~at adomá~yoztak. _E~ ?setben is ké~ ~~lláx_:.:róll:het ~~s~í?~· A .. z első,- a -~~1a
gok -es papok rn:::liett ~ 1naJdnem ~k1zarolag par.asztoKbol, toldmuveseKDOi ahot-L a masodi.te~an 
voltak városlakó eleinek. /\ .né1netek bevándorlása szinte évszázadokon keresztül folytatódott, lcle 
1nindig Yala1nelyik magya-r uralkodó kezdeményezésére, illetve politikai céljaival és tervei+el 
összhangban. "C gyanez a heiyzet az ·erdélyi szászokkal, kiknek többs-ége li. Géza magyar király 
celepítő politikája révén i'vfosel és a Közép-Rajna vidékró1 költözött be a Nagyküküllő, Szeb~n, 
Brassó, Beszterce, JVaszód rnegye áltai alkotott Királyföldre~ Szintén ez idő -tájt teiepedtek le a s~á
szok a lengyeí határTal szomszédos Szepességbe. A sziovákok csak a Xill.-XIX. században, faz 
akko.-ri törn~gesn~k ~ninős.íthető tele.pít~s-e~ köv~tkeztébe~ Je,lentek ~~ _Magy~o;r~~~-gor:' .. ~zám~~ 
azutan tovabb -noveKedett. Ennek ereamenyekent na sztovak telepulesz vonat K.orulbelUl 10-~u 
kilométerrel délebbre tolódott ki, mint a középkorban volt, ez a XVIII. század végén, az alföldi 
települések újranépesítésekor rnent végbe. ~.:l ... szerbek talán legtömegesebb áttelepítése és a nel<fik 
adományozott kollektív kiváltság megint a Habsburgok polítikájához kötődik.!. Lipót ahhoz, ho'~y 
1negszerezze a Duna-1nedence terü!etét, valamint az Adriai partvidéket, elindította hábor.úit :az, 
·Oszntán Birodalo1n ellen. A •. császár, Inivel e széles körű tervek megvalósításához a 1naga fegyye
r~s ~r~jét ~evésnek tartotta,_ a helyi la~osság __ erői_~ akarta felhasznál~í Törökors .. zá~ ell~?;, E célbó1 I. 
Lrpot rgyekezett megnyerm Brankovics Gyorgyot (Dobre BrankoVJc), az Erdelyoen e,o szerb ftru
dális despotát. Annak ellenére, hogy a bécsi udvar nem fogadta el az utóbbi által nyújtott memo
randtnnot, a1nely feltehetően a boszniaiak, szerbek, bolgárok és a többi balkáni nép nevében író
dott~ és e népek a török elleni háborúban való részvételének feltételeit -tartalmazta, felkelés tört 1tki 
n1ind Bulgáriában, nünd Szerbiában . . A. felkelő bolgárok és szerbek a vereség után kénytelenjek 
voltak n1enekülni hazájukból, nern egy esetben az osztrák-magyar sereggel együtt, többségük N~a
gyarországra jött. Amíg Arsenje Carnojevic (Cservenovics Arzén) vezette szerb bevándorlóknfik 
I. Lipó! 1nár !691. á!Jrilis 6-án megadta a korábban megígért kiváltságlevelet (vagyis -két és fél 
évvei a felkelés után), addíg a bolgároknál csak a Íelkelés egyik vezetője, Georgi Pejacs.eí.t'~cs 
(Pejachevich Gvön~:v) kapott kiváltságot, konkrétan bárói cúnet lll. Károly koronázása alkalmábbl, 

d_~ .~o-~-~nt~e1n, a felkelésért~ inkább_ azé~t, _n;e~-~ ~o~.ábbra is részt vett ~ .. Ha~sb~rgok háborúibcui ~ 
torokoK eilen (ezekben szervezett bolgar legw 1s harcolt). Fontos emutem meg azt, hogy a szer-
beknél éppen ez a kollektív kiváltság lesz majd nemzeti mozgaimuk alapja a monarchiában. ! 

A bolgár jelenlét kezdetének időpontja kétségtelenül fontos, de talán nagyobb jelentőséggel pír 
az ezt követő három betelepülés földrajzi régió ja . Mert mind az első, mind a második betelepül~si 
hullám bolgárainak zöme éppen Erdélyben, Bánátban, Bácskában, Vajdaságban és a mai Magyqr
ország dé !i vidékein. új ott.1..onra talált. A.z irány választása tennészetes volt, hiszen a bolgárok nym 
i.srneretlen tájakra 1ne.nekültek, s ily inódon nemcsak egy hagyományt teremtettek meg, hanem !az 
utóbbi folvarnatosSá2:át is biztosították. Mivel a 1násodik hullám többsé2:e a múlt század végén 
n:~ég a1incÚg őrízte n';1ncsak ne1nzeti öntudatát és hovatartozását~ hanem eredeti foglalkozását lis. 
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·vagyis továbbra is -földműveléssel foglalkoztak, & harn1adik hulláirt.mal éi:f(ez6 bolgár kerrészek 
kénytele:;:1ek voltak más •.tidéket választani a,. biztos n1unkalehetőség és :negélhetőség érdekC:.bcn., 

ZÖinük a mc.i )Jagyarország területér~ teiepüh. Kétségtelen., bizonyos vallási "össze
szintén. közr-ejátszott.~z -első és a rn:?:.3odik. hu1lárr1 zöme k.atoEkus ;:olt 

szervezetekkel és iskolákkal, valamint három ferences kolostorral és katolikus 
,i\ rr1últ század otnásodik felében :tv1agyarországra harmadik hulJárnként é.tkeiő 

v-iszont- elenyésző kivételektó1 eltekintve- a keleti prJ."'VO<::zláv e2:vház hJ\:-ei voltak. 
Y1agyarországon rövidebb-hosszabb időre állandóan éltek és dolgoztak:. rnás, különböző időbeG 

érkezett bolgárok is, elsősorban kereskedők. Szárnuk: 
anyagilag tárnagatták a bolgár könyvek kiadását a 
sínylődő Bulgáriában ~ezt r-endeletileg megtiitották). 
gyobb kolóniája, A-l-·vincen (40-45 család) és Déván 
esetnény~ az iú88-as csiproveci felkelés következrnénye. Eddigi adataün ősszeállítható 
az011 163 tele.pi.Hésnck a táblázata {magyat elnevezésükkel): a1nelyekbe töw.egesen (legkevesebb 
10 család) költöztek be bolgárok~ szerepel ;nég a !neg..§rkezés ideje (van többszöri is), ·~.:alawint a 
Inűköclött vagy Ina 1nűk.-ödő intézrnények: 

l Település 
l Alsóné1nedi 
1 Alvinc 

l Arad 
\Bács 
l Baracháza 
i Bécrakalod va 
l Békéscsaba 
l Békás1negver 
j Berettvóúifalu 
iBihar 
l Biharfenvves 
i Biharszentiános 
l Birda 
1 Bóka 
l Boizártelep 
! Bon 'hád 
l Bongárd 
i Brad 
i Brassó 
l Brassó (Bolgárszög 
j városr_ész) 
-l Budakalász 
! Budapest 

j 

l 

\Cegléd 
!Csák 
! Csebze 
1Csonrád 
Debrecen 
Denta 

! A letelepedés éve IntézménYek 
11880 után 
l 1701,1711 

l 
i 1737 
\1688 után 
l 1688,1737 
11688 után 
l 1876 
i 1865 
1 1876 
l 1890 körül 
! !890 körül 
! 1890 körül 
! 1737 után 
l 1688 
ll 690 
i 1890 
\1268-1270 
i 1737 
i 1701 
i 1292 
j 
l 1876 
\1865 

i 1890 
1690 
!690 
!876, 1910 
!690 körül, J 876 
1737 
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iskola, katolikus teológiai főiskola,; 

ferences kolostor, 3 köz-! 
séEtanács. templom 

ternolo1n, zarándokt1.áz, iskola 

iskola 

egyesület, iskola (1981-től középis-[ 
kola), -iskolaszék, teJn~>lom, egyház-j 
község. országos és önkor-i 
1nánvzat 



Település f A ietelenedés éve ! Intézménvek 
Déva i l 711 r iskola, templom, ferences 

i kőzséotanács, alapítván v 
kolostor,! 

Dorog j !875 
Dunaboadán v i 1876 
Dunaföldvár i JS80 
Dunaharaszti i !870 
Dunakeszi l i876 
Écska í !689 
Eger ll 890 után 
b n cs ( Szászencs) l 1701 
Erzsébetlak ! 1737 körül 
Eszék l 1689, 1870 
Eszterzo1n ; 1890 után 
Fehértó j 1/37 körül 
Fehérvíz i 1737 körül 
Fót 11865 

l Gerlistve 1 i 737 
l Gvon1a llS90 
l G •öngvös l 1880 
!Gvőr i i 890 után, 1910 
!Gvula j 1876 
l Gyulafehérvár 

i Halásztelek i 1876 
i Hátszeg 11365 után 
! lttvárnok j 1737 körül 
l Izbiste ! i 690 
! Izgár i 1690 
l Kaiodva ! 1690 

j iskola, templom, zarándokház, 
i rences kolostor 
l önkormányzat 

l Kanak l !365 után, l iskola. zarándoleház 

fe-i 
l 
l 

i il70iután i . 
j~K~ap_o_s_v-.a~·r------------~~~1~8~7~6~~~------~~----------------------------~ 

Káposztásmegyer 11865 
l Karácsonyialva J 1701, 1737 
l Karánsebes l 1365 után, 
! ! !701 után 
i Kecskemét i J 876 
1 Kengyeltó (Ráfnik) ~ L 70 l után 
i Keszthelv l i 880 után 
! Keve ! !365, 1396, 1737 
Kevermes 1 1690 után 

1 Í9i0 
Királ ke2:ve 
Kiscsergeci 
(Bolgárcser;:>:ed) 
Kiskunfélegvháza 

! !744 
! !268-1270 
-Í 
l 

i !876 
Kisszeben i 1690 után, 1744 
Kisszered 
Kolozsvár 

Körösbány•a 

j 1701, 1737 
i 1700 körül, 
11737~ 1744 
J !690 után 
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l iskola, templom, ferences kolostor 
l 

l iskola, templom 

Település A letelepedés éve j !ntézménvek 
Körösberénv i 690 után 
Krassóalmás 1396~ 

1700 körül 
Krassócsöro;ő 17-01, 1744 
Krassóvár 1365 után~ pSKola. templom 

Libánfalva 
Lippa 

Lórév 
Lovrin (Loránt) 
Lugos 

Lukácsfalva 
Lupák (Kiskrassó) 

I'v1acedónia 
Ma2:varaoáca 
Maxondv-puszta 
Miskolc 

Módos 
Mohács 
Nagybecskerek 
Naoycserged 
Nagvkanizsa 
Na2:vkárolvfalva 
Nagvkikinda 
Nagvszeben 
Nagvszered 
Nagvtéténv 
Nao-vvárad 
N errned 
Nvíregyháza 
Óbesenyő 

1396, !690 után 
L?Ol után 
1365 után, 
!426, 1737 
1870 után 
!7DO, !737 
1365 után, 
1737, 1744 
1690, !737 
1365 után, 
!737, 1744 
1690 után 
1690 után 
!396 után, 1426 
1876 

1701, 1737 
1875-1876 
!875 
1268-1270 
!890 után. 1910 
1700 után 
1S70 körül 
1700 körül, 1744 
!365 után 
1870 
1700 körül, 1737 
li 37 
1876 után 
1365 után, 1690-
1737 között 

i O léc 1690 után 
l Üinor 1690 után 
1 Orosháza 1876 
l Ozd 1875-1S76 

l iskola 

j iskola~ egyesület~ te1nplom, önkor-~ 
J n1.ányzat 
l iskola 

J iskola, te1nplo1n 

l Pécs 1691-1725 J ískola, egyesület, kápolna, önkor -j 
~~----~------------~l~8~7~0~~--------~~m~'=á~n~v2z=a~t--------------------~ 
! Perestó 1690 után 
Í Perestyén !690 után 
l Pestszenterzsébet !865 
1 Pestszentimre 1865 
l Radna !700 után, 1737 
i Rákosnaiota 1876 után 
i Rákosszentmihálv 1876 után 
1Rékás 1737 
~~R~ü~n~n~ik~-------------r~l6~8~8~u-t~~11-,-------+i-z-at--f~,n-C-!c-.k~h_á_z __________________ __ 
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i Település A letelepedés éve 
i Rozscsür 1268-1270 
\ Sándoregvháza 1690 utá-n 
1 Sándorfa.lva 1875 
l Sebes 1365 -után 
1 Seivos 1737 
! Siófok 1902 után 
l Soroksár 1865 
! Sósd 1690 után 
f Szabadka 1690 után, 

1870 körül 
': Szanád i700 körül, l 737 
1 Szarvas i 87 ó 
l Szeo-ed !876, 1910 
l Szegvár !875 
l Székelyke;-e 1365 után, 
l 1700-1737 
l Szekszárd 1880 után i Szentendre 1426 előtt, 

l 690 után 
: Szentes 1876 
1 Szentkatolnadorna !700 után 
l Szentlőrinc 1870 
j Szigetszent1niklós 1865 után 
l Szi2:etvár 1875 
l Szinice i700 után 
i Sz!atina !1690, 1737 
!Szolnok ' !880 után j 

l Szombatheiv l 1890, 1910 
j Szőlősudvarnok l l/37 
1Tapolca i 1890 után 
i i a ta (l atató város) l 1885 
J Tatabánya l !900 után i 
l Te1nesszent1niklós 11744 
j Ten1esvár 

l 
1365 után, 

i 1700 után 
~ Torontálabrrás j 1718 ' l Tököl i 1868 
i Tövis l 1690 után 
i Dividék ! !690 után, 
i -

i 1870 körül 
i Uj pest l !865 
J Ulma (Homokszil) j 1737 
1 Vaikánv l !737 l 

! Végvár 1690 után 
l Versec !690 
! Vennes !690 után 
i Villány l 878 
! Vinga !701-!711 
l 

i Vízakna i 737 
·Vizes 1737 
! Zaránd 1701 után 
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Intézmények 

iskola zarándokház 

J templom 
l 
l 

l zarándokház 

i iskola, templom, községtanács 

~~~~------------~--~~~~-~~~-- -------
Település A letelepedés éve íntézménvek 
Zuo-ló 1868 
Zsu-;pa 1365 után __ J 

Ebből látható, hogy a bolgár betelepülék nem sokkal !T!-e"f.érkezésur<: után kiépítik 
szelle1ni és vaHás-i életük intézményeit, valamint-egy idcgeü Z.llar:1 közigazgatási kereteiben 
önkéntes és deinokratikus - közhatóságát A. 163 teleoiilésen működött vagy működik l k~illl.ir;1!\: 

teolóliiai főiskola, !6 elemi va2:v általános és l középiskola. l í'~.:~alf.~éz~~ ~-i:0o0í_;vfl·,~n,~·\ a.,J:e_ ... ;,c_.,:,._~~~-:_7~~.'.'·;_··-'--__ 1.~'-~diákok támogatására. 12 templorr.t {ebből 10 katoEkusl és 1 E'- ... 1/'ő!!Q rct\ :!'~a .... ;;. ~' ~- ,~ -~ __ 

e:zvházkössé2~ 4 ferences kolostor. 6 katol-ikus zarándokház. 3 eQvesület. 3 község-ta-nács_ 4 h~1 ·Ú 
és l orszá2:os önkormánvzat. 

Az alapítványok korai .keletkezése (_.1-'7-'l'-'2~,-Á'-! -'-';-'-"-ft·~=·~~-.L!.-""""---"'-'---'-2 

betelepülóK 1nindent saját eróOől, elsősorban és 
ez különösképpen a harmadik betelepülési HUbd,lH.t«ól 

szági bolgárok IPindenkori intézményrendszere 
nemzeti öntudat és hovatartozás megőrzését, a ne1nzeti hag;'ományok továbbvitelét, s ezzel 
késlelteti az elkerülhetetlen asszimiláció-t. 

AZ ELSŐ BETELEPÜLÉSI HULLÁM 

LA2 első bolgár betelepülési huUárn 1365 1násodik felében kezdődött, elindítója Lajos király 
volt Tető.von~át azonban a ketté szakadt bol-gár állam tÜ'v'árosainak, és Vidinn.ek, 
1393-ban, .. illetve 1396-ban török kézre kerülése--után erte eL /\z utóbbi eleste előtt, 1396. szeDtem
ber 75-én Nikápolynál Luxemburgi Zsigmond király keresztény serege súlyos vereséget szenYeadt 
a törököktől, akik bolgár területeket először 1346-ban támadtak meg. 

Közismert, hogy Nagy Lajos magyar király, aki- Kristó Gyula találó megjegyzése szerint- :1 

szélrózsa nUnden irányába háborúskodott, 1365. iúnius 2-án elfoglaltaBodon (a bolgár Bdin-bóL 
ina Vidin) várát, s ezzel a vidini cárságot, vagyis Északnyugat~Bulgáriát~ minekután létrehozta a 
tiszavirág-életű vidini bánságot. Az utóbbi kézben tartása érd-ekében a magyar uralkodó két lénye
gesnek Ininősíth-ető lépésf tett_ Az első: a boszniai ferencesek segítségévet az erőszaktól sem riad
va vissza, katolikus vallásra kezdte téríteni az ottani boígár lakosságot, ez aiól a és 
Hu1nnik várába (rna Boszilevo) záratott vidini bolgár cár, !van Szracinúr sern volt 
ugyan helyenként pontatlanuL a krassovai és krónikája is tudósÍt: .,li1iutá.n -
tudniillik Lajos király- az 1366. kengyeltói 
·totta, 30 nap alatt 200 ezren tértek át a katoliku. 
J 393. évben újra török kézre kerűl-vén, az áttért n~•tt>nrof( 
elhagyni, -és papjaikkal a Jnagyar királyhoz A király katonai szalgálatra rendefre és 
Lippa, Karánsebes, Rékés~ Lugos városokban helyezte cl őket. A 1nohácsi veszedele;n után a bol
gárokat részint nzegölették, részint 1'Viagyarország felsőbb tájaira íizték, csak kevesen 1narc.dtck 
nwg régi lakhelyeiken, s látván~ hogy a -törökök 1niatt biztonságban ne1n élhetnek, ](rassovának 
zord nzegközelithetetlen yi-dék-ein kerestek Inenedékct"_ 

Czirbusz Géza, tnagyar földrajztudós, egyeterni tanár és kegyesrendi pap elsőnek próbálj~! 
reáHítani az ese1nények krónikáját: ".-.midőn 13-65-ben Lajos ürügyet talált Bulgária 
avatkozni s occupálta a bdyni (vidini) kerü1eteket2 - huzgahnával leginkább a 
között aratott sikert~ akik köztil sokan azontúl is 1negtartották a paulikian nevet {a hazai 
1náig is palilitjének-nek nevezik magukat). LA,.z 1369_ -évvel azonban fordult a kocka, 
bolgár cár visszavette Vidint és véres bosszút vett a franciskánokon (ki.."'<er Nagy Lajos 
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HH.:gt;:kpitett, hon-nzm rö\:id idő mú-l'va új házat alapítottak Bulgáriába-n) és az áttért bolgárokon; a 
vidini püspökséget pedig kivette a trnovoi metropoüta hatásköréből és azt közvetlentil a kons~anti
nápoiyi patriarcbnak readelte alá. Erre az üldözést6l tanó kath. bolgárok papjaikkal együtt lDél
Ivíagyarországra -Inenekültek, ahol Krassova, Lippa~ Karánsebes jelöltettek nekik tartózkodási he-
1yeküL .. 1393-ban elesett Trnov-a6 , a bolgár Illetropolisz s vele a bolgár áUam -és nemzeti egyház. 
/\ -törökség fel-tartóztathatatlanul nyomult előre. EZ annyita megrémítette a bolgárokat, hogy val
láskülönbség nEtkül1neneküJtek hazánk területére. Ekkor jöttek nagyobb számban a görögkeletiek 7 

Szörénybe, -Orsovára, Szvinicára8 , Szlatinára, Rékásra, -Lugosra~ kik a mohácsi csatavesztéSig a 
1nagyar seregekkel együtt harcoltak, de Dél-Magyarország török szandzsákká alakítása után szét
szórattak, a többi ne1nzetiségek között elkaHódtak, a xnaradék pedig krassómegyei hegyek -rejtettek 
szurdokaiba és rengeteQ:jeibe menektilf'_ 

--~-~~,-v--~-<--•·~ ·--~-·=-~--~-~"'-~~-~--'--~·-·-- ~--• l 

'·("T:iJilius~ Géza rnegállapitásai helytállóak. különösen jól világítják a krasován ·bolgárok le(..ele-
pedésének 'okait. csupau az 1369. év szorul kiigazftásra, hiszen a ka-toiikus -bolgárok áttelepililése 
lviagyarországra mintegy négy évvel korábban -kezdődött el, s ebben segítséget nyújt Timkó !1~_re 
g_örög katolikus .püspök 1nonográfiája: .,l~~ag;; ·f:ajos __ ~lZ _l ~65-ben_ f:!!fogac{f:!~t Yi.d~ni -f:_o}gfl_T_k~t~ 
közigazgatási úton igyekszik szertartásuk ;neg-;,.,~ZilOiúiidi?rra·;~;rvennt. ETlfbb a~b-CtlkZ{iít f,]{bó-Tl:tk U!liű 
nyújtott segftségükért jutalnlul-letelepiti őket, de hamarosan törvénnyel rendeii el, hogy Szöré/ty és 
liunyad vánn-egyékben !U?.Jn nyerhet birtokot a~, aki nern a római egyház hive. Utasftotfa a 
karánsebesi. a hátszegi és az orsovai nún.oritákar, hogy ne engedjék meg egyes ne;ne-seknekien1, 
hogy ,~ele ti szertartású t~aJ;ot -~art.~o:: ~irt~kiún~ Ha a 1:on!át~ok, __ szerbek vagy bolg~~ok ~~zül v __ lc:ki 
n-zegvaltoztatta szertarla/·Xlt. ae kesobo VIsszatert ereaett n tus ara, az elvesztette ·Dl-rt-okat, n1e; na 
nernes voll akkor Le.;_ Ez o törvény külö.r1ben E-rdélyben i 500-ig fennállt. A királyi rendelet -tov4bbá 
nwgtiltotta a házasságot larin és görög S"Z.ertartásúak között. Minden rendű-rangú bizánci keresz
tény köteles volt gyenneklit latin pappal keresz.teltetni. Aki keleti pappal szo-lgálta ki a keresztsé
get, elvesztette a vagyonát. 1366-ban kiadott re-ndelet értebnében Keve -és Krassó várntegy-ékből 
kií[zötr núnden bizánci szertartásút.~' E valóba-n szigorú rendel-kezések mögőtt a keleti és a nyugati, 
azaz a rórnai egyház közötti ellentétek á-lltak, mindenekelőtt a dogmák közötti lényege$ különbsé
gek. Hosszú volna az utóbbiakat felsorolni, talán csak .egy példa: míg a római egyház szednt a 
Sz~ntlélek _az Atyától és a Fiútól származik~ addig a keleti egyház egyedül és ki-zárólag az At~ától 
szanl1~1<llJ2.----------- 1 

P( bolgárok áttelepülése a 1nagyarországi határvidékre tehát 1365-ben kezdődött et vagyis ~z-~~ 
kezdcte--az-etrő-treretepül'é"stiruttá111I1aK:-1rrszen"f~agy· ·L-aJ~J§~mi~§f[~__:_~~~f~!~.~~i--~-~-
akkor. illetve a következő évben nirdeuélc-k-i:-i{-élsegteien továbbá: -szükségtelen lett volna ilyen 
rendelkezéseket kiadni, ha nem néhánv tízezer belzárról volt szó. Az első hullámmal Mazyaror
szágra érkező bolgárok évszázadokon"' keresztül In;gőrzik nernzeti öntudatukat és hovatar-'tozásu
kat~ de sz~inte azonnal kénytelenek voitak feladni pravoszláv vaUásukat (ha ezt még ne1n tették meg 
Bulgáriában) és az új hitre :lttérni, így- tenn~szetesen- a katolicizinus szerepe sztinteienül nő~t és 
tneghatározó tényezővé vált az első és a rnásodik betelepülési hullám esetébe..n., predesztináita a 
bolgárok társadaln1i és szellenü életét 

Az utóbbi fontossága két irányban ágazik. Egyfelől Nagy Lajos magyar királynak sikerült az, 
mni a l3:;század elején lll. lnce pápának ne1n, nevezetesen ne1ncsak bevezette~ hanem me2: is.ho
nosította a katolicizinust Bul2áriában -(jelen]eg is az országban 1nintegy 70-80 ezer katolikus él 
három egyházmegyében). Emeiiett a már áttelepült katolikusok társadalmicpolitikai, kulturális és 
irodalmi tevékenységének, majd késoob nemzeti-felszabadító harcainak egyik fő területe Magyar
ország lett, ily módon megteremtődtek a feltételei a második bolgár betelepülési hul!ámnak. f:rre 
döntő befolyással volt, hogy a Habsburgok csak J 615-ben kötöttek a Magas Portával olyan szer
ződést (és 1616-ban kiegészítették), amely lehetővé tette az Oszmán Birodalomban élő katalilalsok 
(tehát Bulgáriában is) számára a szabad vallászyakorlatot és templomok éoítését. Továbbá a Nagy 
Lajos által Bulgáriában honosírott katolicizmus igazi é:; szélesebb körű föl!endülése csak 1?95 

i O 

kezdődl1etett eL mert ebben az évben 
küldött Péter Szalinat vezetésével, akik 

iog2:al feltételezhető: 
-ott már r;ilködtek bolgár katolikus iskol2k. tény i~ ab~ 

az utóbbia.!( -létezését- {van Bandulo\rics még I6L3-0an kiadta kercsztr:ny 
kotnn1entárját, többek között iskolai használotra is, ahogy·an e?: szokásos volt (:bb..:n ~lZ 

idóben. Ezze1 párhuzamosan a csipro·veci kereskedők tevékenysége 2\iagyaro:-szágon (akik 
k.almároKkai együtt mát- a XVL század első felétől, fok-Ozatosan kiszorftották a szászokat) 
felkelés e~őtt szintén megalapozta és m-otiválta a későbbi ~.-ezető szerepét a 

\-clamint .szellenü arculatának ki-

Nera véletlen Csiprave-c gyakori eroJegetése~ hiszen e -":árosban, s ennek környékée., szorr1szé~ 
dos -t-elepiliéseiben {Kliszu-ra, Zselezn .. a, Ravna, Eelirnel stb.) -eresztett erős 
katolicizrnus, rnondhatni sz.inte azonnal. Bőséges szoigái erre a 
Sz.enr Jánosról elnevezett ferences rendtartornányban ünrnár bannadik é"·sz;lzada 
tripúrriun?. {há-rmas könvv), amely nem rnás, mint Bulgária, -v-alamint erdélyi (de 1nagában fogialó 
Bác:skát és Bánátot) bolgár ferences tartomány története. ezt alvinci ferences szerzetes (a 
bolgár ferences kolostorban!), Blasius Kleiner írta (róla keveset, 
bői ki·v'ehető~ hogy 1371-ben, XI. Gergely pápa pontifikálásó alatt, 
helyez-ték el a J::s,Qdatevő BoldQ.~szo_ny .. tt~fl.!2/4E_~: .. Csiprovec 
te1nplomban. A1agyará:&ttot találunk továbbá arra, mié-rt is kel-len sok, katolikus 

E-rdélybe, vagy Bánárba és a Bácskába rnenekülnie rnég a törökök 
1369. február 12-én öt fer-ences szerzetes (boszniai) nem mutatott 

szállni a bolgár papokkal, többek közt a Szentlélek származásáról, mire a ~v~~·•uvuv•• 
tük kettőt agyonvert~ hármat pedig a Dunába dobott_ 'Ennél fontosabb viszont más: 
katoiikus provincia a bolgár katolikusokkal egyeteinben 
Bácskában~ a Havasalföldön és Erdélyben, l-400-ban Blasius adatai szerint, már rendelkez-

tempiomokkal, ilietve ferences rendházakkal és kolostorokkal a 
Syrmiwnba-n, Szörényvárban, Karánsebesen és másutt, idővel- in11nár a 

lepülési hullá1n 1negérkezése után -1eg_nagyob.Q_k~ntőséggel és '"'~'''1-'é'"'' 
kolos~o.iQk_Alvil]qban (ahol dolgozott ill:~a Blasills~Kiéiiléf-iS), 
f(;J!-JJ--;sebeseH. Ily 1nÓCfüfl"~i1akult eSDOVIift a bolgár ferences 
ünálta a bolgárok politikai, társadalmi és kulturális életét s :ne1n sorban függetlenségi harcait 
az Dszn1án Birodalo1n hódoltsága e-llen. 

Ezzel egy időben kialakult a bolgár katolikus betelepiH6k (Inás vallásúak nem igen voltak) igen 
sztjátos n vel ve. a1nelvet _Bu1ga~--tao~2 es a "tl:ld~~n:?anyü~~~~~agyOU:lá~~:?sa?-~~~ezttek. 
.A. katolikus vallásra történő, korántsem erőSZ:akmenteS-Téfltés·-so;:-an:~a,_boSzrilái Teren-cese1t 'anya
nyelvüket~ a horvátot használ ták, ez a nyelv volt a hivatalos az oiaszországi lorettói "illi r" kollé
giuiriban is, mnelyben igen sok tehetséges fiatal bolgár katoiikus is tanult. Az egyszerű bolgár 
nép azonban ne1n sokat értett az istentiszteletek alat-t, így a horvátba fokozatosan egyre több 
sz ó került. A bolgár es a hor,; át furcsa keverékéből jött létre az "illír" nyelv_ Ez az utóbbi 
ké!.1-t, rniután fokrói fokra közeledett az irodalmihoz és rendelkezett a múlt száza-dtól saját 
lon11Ual, még~·Ina is létezik, ezen ko1nmunikálnak az ottani kisebbségek. Ez a 
latin betűk használatának is. Legrészletesebben ezze! a nyelvvel pedig Ljubonúr lY1iletics 
professzor és nyelvész foglalkozott. A különbségek érzékeltetésére elég közreadnia 
bolgár "illír" és bolgár nyelven: 

,J~ as basta, to sze faf nebe~ 
da sza poszventi tv o ie szento jume 
da dode tvoie hora, 
da bande tvoie volia, 
k kaiszfef nebe~ da ni ze1ne. 
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nas liab katadesni. 
prosti ni n.as-tin gresze, 
ano prostimi nas-ti -gresnie, 
dan iszovanie, ispitenie, 
slobocii nie ott szakvo szlo." 

ÜTqe Ham, KOHTO CH Ha HeÓecaTa. 

JJ.a Ce CBeT0. TBOeTO H-Me~ 

)la )l0!1)J,e TBOeTO u.apcTBO. 

.rra 6o.a:e TBO.srra BOJI;~ 
Ka-KTO Ha He6eTO,Tbi{ H Ha 3e:-.UtTa. 

HaCbll.l.~-HU! HH XII5IÓ )laii HM JJ,HeC, 

·M í1püCTH -HaM )J,bJlTOBeTe HJ.1, 

KaKTO M HHe npou.taBaMe Ha HX-~bJKHMU}1Te CM, 

M He BbB-e,JJ1 HaC B i13KyWeHMe~ 

HO J13ÓaBH Hi1 OT J1yKaB~UL 

Bánnennyire is furCsának hat {a lá:tszat néha csat) a 200.000 kato1ikus vallásra térített ~lgár 
nern tudta tartósítani a Vidini bánság életét. ~~nnak eHenére, hogy Nagy Lajos magyar király nem
csak 1neg akarta tartani a 1negszerzett területet, hanem ennek jövőj ér~ is gondolt. Egvetemet nvÜtta
tott l367-ben és korántsem véletlenülPécsett A teológiai és jogi karnak a meghódított terülbtek 
egyházi, valamint közigazgatási irányitását kellett ellátn-ia. Ezeket az eseményeket itt aligha -sb.ik
séges részletesen ismertetni, hiszen először Nagy In1re tette közzé az ezzel kapcsolatos T 3 kiÍálvi 
oklevelet, majd ezt Thállóczi Lajos folytatta. l 

A vidini bánság alkonya (maga Nagv Laios magvar királv adta vissza Bulgáriának 1369 nvJrán) 
felgy~xsít-otta és tömegessé tette az első bolgár települési hullámot, hiszen ettó1 kezdve a bdlgár 
k~t~hkus_ok üld~z~~~ ~gyre nagyobb méreteket öltött. /\z igazi tetőpontot azonba-n a ve~ztes 
n1kapoly1 csata es Y1d1n eleste után következett be, a1nikoris az egész ország török kézre kelrült. 
Az első betelepülési huilám vége 1426-ra datálható, ebből kéteseménvés egy személyíség kidme-
k~& . i 

Bulgária osz1nán 1neghódítása után a két utolsó boi2ár cár fiai, a tarnovói Fruzsin ilszen ~s a 
vidini Konsztantin Magyarországon talált menedéket. Vezetésükkei !408-ban kitört az ~lső 
:ör~ke~lene~~:eík<oi1és,_ arr:,el?'e~ Magyarországon és H~va:ai~ö!dö~ szerveztek, minden~kel6tt .zfsis
,noud tnagy.:: .... -kua:..y ~egltsegeveL A. magyar -uralkodo elozoleg targyalt lt1Lrcse havasalföldi vajjda
v~l ~s Szte[a'.?- (István) Lazarevics szerb despotával, Velence segítségét is próbálta megszerezni 11egy 
kozos fellepesre a török ellen. A felkelést azonban a trónfosztott Bajazid fia, Szulejmán verte le a 
késoob már hírhedté vált véres kegyetlenséggeL Konsztantin Szerbiába menekült, Fruzsin AJzerr 
VIsszament Magvarországra, ahol fontos szerepet és tisztségeket töltött be Zsigmond ma2:var kiblv 
udvarában. 1426 őszén a magyar uralkodó Erdélybe utazott a havasalföldi hadjárat folyatá~ára, 
maJd nover':ber ll-e után Fruzsin Aszennak (a magyarak Fruzsin Sismanként ismerik) ajándékbzta 
a Te~es vannegyer llpoar uradalmat, s Lippával együtt a Keve vármegyében lévő Maxondv
pusztat, amelyeket ezek után bolgár menekültekkel népesítettek be, akik később részvettek száÍnos 
törökellenes hadjáratban. 

~zzel ,és ezért 1426-ban az első bolgár betelepülési hullá1n valójában véget ért. 1 

.brdek~s azm~bm: F::'.zsi;: ~i~man é~ utóáai_to~ábbi ma_g~a:?r:zági sor~a- Fruzsin 1435 t~va~zán 
Z~tg:n~~1a ~~gyar ... K~laly. e(:) 11e1net 101nai csaszar megb1zasaool, hn:ataiosan ,követi m1noségtben 
A~~cuuab~~n Jai~t. C~lja a Kai:csolat felvétele volt, vala.tnint az albánok bevonása a török -elleni ~ar
coK ba. Kuldetese Sikerrel zarult~ rne11 a hazatérőben albán nemesek is jöttek vele, rninden bizqnv
n~al közvetlen tárgyaiásakat folytatni a 1nagyar uralkodóval. Egyes források szerint FruZsin 
Srsrnan az 1444. noveinber iO-i várnai csatábar.. esett eL mnellyelle is zárult az ún. hosszú ha~já
rat. Fruzsin Sisn1an utódainak nyo1nai Magyarországo:.1 különböző oklevelek segítsé2:ével 1559-ig 
követhetők. ~ l 

l 
l 

!2 

főleg Rá-ckevére mentek. Ez utóbbiban csak 

(m~~!~~yi~:;:s;r: ~~~~~~ :,~~i:l!~~l~~~t~~~~;~~~ü:t~:~~/J:~~~'~i~:~eerr:5J.:g;Ls:s2:m~L~-?\i: 

t~;~:i~::~~~~t~~~~Z:!Ei:~:~~~~~~~2:~~~;-t~?~~:I~~1~i;~~~~:~:;:::~~.~::~~~~r0;~-
,al·rozk.oclás:uk elle!~~~~ ,:i~~:;~~;;r~:;y~~e!i:~r:rt:~:l~~~~~~~~~~~- hogy a kirá;yi birtokorr 

mányok'at követelnek~ amelyek teljesítése meghaladja a bolgárok erejét 
meg teljes honnan és mikor }öttek eL valószínű, hogy ennek előtte a SzDrényi 
ban. miután elhagvták Bulgáriát. Ezzet sze1nben. biztoS!·a veh.erő· 

m
2
<i szenteJ;~(;:t1i~i;~r~~~ti~r:r:~:jgt~inii!T:iSn~~f~~~tt 2- • . 

pontus fekv~~f§l __ §_lsQ;.~Q~Ej:'QZ~~~ok semmilyen utalást nen1 
--~~~-l~ nen1 is elnlf~~"~~-~-~-!:~~ig_~~~ép~eleneCiéSél~ó1.láriLfSk0-dik. 

A MÁSODIK BETELEPÜLÉSI 

P. ... X\TIL század nyo-lcvanas éveiben az Oszmán birodalarn foJvtatta hódító 
14-én .lC.ara f~fusz.u~fa nagyvezér mintegy 120.000 fős seregg;l1negkezdte Bécs ostron1át. J. 
császár ud·vará~..-'al Linzb-e menekült. _A főváros csak szeptember 12-én szabadult föL n1iután 
2:veL baior. szász és magvar hadak -me2.támadták a törököket akik óriási veszteséoet ~7Ppvedte-k és 
megfutarnodLak. lViondhatni ez volt az '""'utolsó csepp a pohárban-. 1684. március 5-'én Li~;ben l~u·e~ 

7.ozták a c~~:~~~i~~~:~r~~~:;~~~~~fe:!r:rye~ t~rt;z;~;~~~~;~r;;;;;;g:~1;~~árításár~~~!~~;~~~ 
!lc,zz.aruK csatlakozott Oroszország is ... A... Szent Liga által indított törökellenes egvik ered
rnénye Buda felszabadítása volt~ ezt követően pedig a törökök végleges kiűzése ::v1agya;:;rszágróL 
A .. ~1agyarországon betelepülő bolgárok közül sokan szervezett egységekben hatez;:en 
határőrökkéat teljesitettek szolgálatot a határőrvidékeken 9 ) csatlakoztak a Szent az 
osZinán hódoltság alatt síhylődő Bul2:áriában oedig háro1n felkelés robbant ki: az lna-
sodik tarnovói (1686) szófiai folytatással, a csiproveci (1688) és a Karpos yezette 
szá~ délnyugati rész-én (1689). 

Ossz-~függései és előzményei Iniatt ki:ilön figyelmet érdemel a csiproveci fclkdés. L Lipót tudta, 
hogy nem szán1íthat az úgynevezett spanyol örökösödési háborúban elfoglalt ál1am_ck ka-
tonai tárnogatására, ezért tervbe vette egy felkelés szervezését az Oszmán határain be-
lül. Készséget erre a boigárokban, s -ktilönösen a bolgár katolikusokban, valamint a szerbekben 
látott. Először a szófíai katoEkus érsekhez~ Filip Sztaniszlavhoz fordult, 
Georgi Pejacsevicshez, egy csiproveci előkelőséghez, aki egyébként a 
l~sz. ~/l,egjegyzendő: mivel az egész Pejacsevics család életben 1naradt tagjai a icv~-
l~ese utan lv1agyarországra menekültek, s ? további érdemeikért a török elleni 
(főleg HonYi.tországban és Szlavóniában), valamint nernesi rangot a sokan 
tévesen 1na is horvát származásúnak tartják ÜKet. Ehhez hozzá]árult, a _n1últ derekán 
ebben a niár áttelepült családban a budai ág ·mellett kialakult a rumai és a nz.sicei vonaL az utódok 
a családnevüket 1násképpen írták, akkor született a mai fonnáia. "-'#'d!~~;.;., 
genealógiát Gudenl!S János és Szenúnnai László korrigálták l98 ... 9~ben., kürrutatt::ik 
a Pejacsevics család bolgár szánnazását és 1.nagyar nemesi 
1369-re datá!t~k. 

Tervének rnegvalósítása érdekében l. Lipót császár 
Brankovicot. az Erdélyben élő szerb feudális despotát kUidte 

·! A h~>lirórök 
i-..;;:1k!t;'i;:dniök. 

f)ord:::c 
a több-i 



előkelőségek1~ez. valamint Csernovics i\rzénhez (Arsenje Carnoje~:ic) ipeki pátriárká
ho;,, S arnikor 1-688. szeptember 6-án a Miksa Emán-uel bajor \!á1asztó fejedelem, fővezér parancs-

alatt álló szövetséges -hadak bevették Belgrádot, a hírre Csiprovecben és ennek k-örnyé
kén. valanli-nt a szomszédos településeken Georgi PejacseYics, Sztefan fu1ezsevics {a SzentSzék 
1rataiban Stefcuw di Conti), 'SZófiai katolikus érsek, valamint továb-bi nyolc helybeli eiőkelSség 
vezetésével ~ilr?bbant a. ~elkelés. P.. .. s:ent ~iga ~~1:ege azonban ~e}~ tudott segíteni, így a törökfk a 
1negsz-okottna11S nagyono kegyetlenseggei verteK le a megmozau1ast. 

,'\ bolgárok -ezrei tódu-ltak a Duna felé, s habár a Georgi Pejacsevics l-ovasai vissza-Yissza verték 
a törököket~ ne1n mindenkinek sikerült átvergődnie a másik partra. Ezzel kezdetét vette a második 
~)etelenü~~si hu~:ár:-· __ amely "~ét __ lé~csőb"en, 174~-ben ~li vége_t. __ Az ~l~ő szakas~ -!718. j~l~-~~- 2 __ ~ -ig 
lanotL a.Kr~or f11. Karoly csaszar es lll. Ahmea szultan megtnzotta1 Pozsarevacon megKotorteK a 
békeszerződést, amelynek 6rtellnében Szerbia majdnem egész területe- Belgráddal együtt- a 

1

fmo
narchiához került. ló\ kö-vetkező~ 17~9. szeDtember 1-·iérr Belgrádban aláír~ új békeszerződés a' on
ban ezeket a területeket (Bel2:rád. Sabác. OrsoVa. Szerbia. valmint -Havasalföld császári -ré

1 

ze) 

vf~~z~adt~ az Oszmá~ birodalomnak s. így bel~~~!~~!~~~k..~-~Y~?~~J~~~~~ ~.~t~g~:~?e~~~e!2~}_<f~~~
aK~2f.'?~~~~a--rrtene~~Mll~.9.sLók ~Jgl- Ezzel kapcsoratban ·Cz1róusz IGe
za megjegyezte: "1744-ben újr~zik egy bolgár csapat KrassOl'ába, Lupák, Vodnik, lv'érínet, 
Jabalcsa, Klokotics .és Rafrúk községekbe, mnelyeknek az 1896.-i Jnagyarosftás szerirzt ;;.l(rasso!v-ár, 
Kiskrassó, Vizes, Nermed. Ahnás10 , Csörgőn , Kengyeltő. Krassócser12 a nevük, furcsa &(log 
e::ek után vitatni (péláául ]Viederle, 1Vagy Géza), hogy a krassovánok sohasein voitak bolgárok, 
hanon silnplicer13 horvátok vagy szerbek". Ezzel az idézettel többel\: között cáfolható Ljubo1nir 
!vtiletics bolgár professzor állítása, mely szerint a krasso\.-árrok horvát származásúak és a nemzet 
szintje alatt éltek. 

.A...z ünénti hibától eltekintve Czirbusz Géz-a közzétette ma~dnen1 telies felsorolását azoknák a 
településeknek, amelyekben olyan bolgárok telepe-dtek le~ aki-k~Inég a századforduló i-dején is ll\'-eg-
6rizték ne1nzeti öntudatukat és hovatartozásukat, számuk, a magyar tudós szerint~ 76 (de nem ~m
Hti DL Alvinc városát). Képet kaphatunk a második -betelepüiési-tn.!l{árrt .. "nal érkező bolgárokjlét
szán1áról. Egy 1851."évi statisztika 22.987 főt tart nyilván~ en1eUett az elhunyt bolgár ferences -és 
1nás katolikus szerzetesek szá1na 1690 és 1851 között 1.1a2:varországon 449 volL 1 

Hitelesen állítható, hogy a második hullámmal érkező b~lgárok közül sokan- 1691 és l725ikö
zött - Pécsett telepedtek le, amint ezt a XVIL és XVIII. századi pécsi matrikulák és telekkönyvek 
bizonyítják. Többségük csiproveci kereskedő volt, akik az újrakezdéshez segítséget kaptak a hely
beli kat-olikusoktól, elsősorban a ferencesektőL Erre módjuk is volt, hiszen -hét évvel azután, hOgy 
a szövetséges hadak Bádeni Lajos őrgróf parancsnoksága alatt 1686. október 22-én elfo~lalták 
Pécset, a katolikus egyház visszakapta vagyonát. iv1ég nincs válasz arra a kérdésr:e, -hogy 1725 'kö
rül a bolgár csiproveci kerekedők miért települtek át Eszékre és Pécsett mindössze két család ma
radt, Adamovics és Biricsics. Biricsics és Peiacsevics család közott szoros rokoni kapcsolat volt, 
erről értesít Andretzky József, aki a Baranv~ vármeg-ve nernesei című mu-nkájában ~egjegydzte: 

.. Pejacsevics Helena, Biricsics özvegye~ férje halála után, ki nen1 volt nemes, a -nemes jogofr:kal 
való élés neki megengedett, Pécs 1746. márc., 38. szám". 1 

Baranya 1negyében és Pécsett olyan vezető bolgár katolikus sze1nélyiségek is dolgoztak, akik a 
csiproveci felkelés után honfitársaikkal együtt Magyarországra menektiltek. Első helyen Jákov 
Nikoíov Pejacsevicset (1681-1738), Georgi Pejacsevics egyik unokaöccsét kell emlitpni. 
Csipreveeben született, 1nég ne1n volt nyolc éves sein, mnikor a felkelés le'..rerése miatt menektifnie 
kellett. Szülővárosa vezető katolikusainak hagyományai egyházi szolgálat felé irányították, e~ért 
elhagyta Pécset, és tovább tanult a lorettói "illír" kollégiumban. 1699. december 24-én be!épí!tt a 
jezsuita rendbe, ahová később egy 1násik unokaöccse, Franciscus Xaver Pejacsevics is köteti. 
~'l~O\·, Nikol~v Pejacsevi~s p~ofesszor l715. __ és p2~. között Budán, Zágr{i.bban, _Győröt~ és 
J:énauoan tamtott. maJd negy even keresztul togvontato (Grossenpomter) volt Lorettoban. EÍt a 

Kr~~"óalmá~ 

:2 ~b ;;l(,~ n~~~~~~~~~;t~:~~· 
árok. í!. r~.~z. A Kra",é,>Zi'•rénv; .,·as>o"molrr 
;;bben ~l J...rsk0;.:.-;::gbe:n nem 

.~ Lnunb6l· cgy .... zcrűc.n. 
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fEbő rész. A teme:.- és toronfáJ 
továbbá itt a "kai.:.ukktojás"' a 

l 

tisztséget 1728-i:;: viselte, de üninár a ró:no.i Szenr. Péter ternplornban. Ezek után fél é;·ig 
(házfőnök) volt Pozsegán. KöYetkezetr a rektori beosztás Es:éken és Zijgrábban. "-'""'~-"-0'_="""" 
tért vissza, ahol az 

Jak ov 

követeimén.yeinek 

konkrétan ""'"'-"'·'"·" 
é~v~~·el halála is taláikozhatlrill~ nevé\·el Szinnyei József által összeállított és 
Elere és lvfunkéi .cúnű életrajzi lexikon 1905-ben kiadott X. kötetében. (Ebben 
Pejacsevics is Színnyei József korábban is foglalkozott a tudóssal és az 
az lrodalnunik 171 J -1772 című~ 187-6-ban kiadott !H<Dnog;raE<lJaba.n. 

Hasonló életutat iárt be ... K:rasztvu {Hristoohorus Peicsics; szület~tL rruaGe.n 

;!lo:rie~t:·o~~ .. ~~'~':;g,l:;~keo~~;~:~~utmo,!~oft~.í':,~.~~,"d~.:~:~~al Ji:;;e~~:s 5e~f:!;;~:1~lt;)E~;~p~~~~ éd is 2 
-- - ~-~-- - _.._~~-- .. . H"-':,- '""'"--~ 169S-ig Rómában képezze magát. 

1704-ig nússziós ;nunkát végzett Erdélyben; a Bánátban és a Bácskában a 
ben. 1705-ben a vele1.1cei kolostor apátja. Pécsre és a valamikor Baranya 
t712.:nen került 1nint pécsi kanonok (az egyházi hierarchiában a nii<:n,öl·öt 

csanádi püspökség apátja cimet viselte. Halál2. előtt egy évvel költözött '-c?r.r·pn'"'7'."" 

~A,. bolgár betelepülók két püspököt is adtak. Időben az első :Vikola aki csanádi 
J)ÜSpöki kinevezését 1742-b~n -kapta .rneg. 1697-ben született Krajovában, míután az 1688-as 
csiproveci felkelés kegyetlen leverését követően szülei menekülni kényszerültek és ott 
le. Megj-egyzendő: az Aba g ar cimű. e-lső bolgár nyomtatott és 165 I -ben Rórnában kiadott 
szerzőjének. Filip Sz_taniszlavov nikápotyi -katolikus püspöknek unokafivére volt ?\ikc1.c.. 
Sztaniszlavov. Tanulnlányait Ró1nában végezte, huszonnyolc évesen, 1725-ben 
nek nevezték ki Krajova székhe1lyeL Hi\reinek egy részével i 738-ban a török elöl a 
pült át 1742-ben csm;.ádi püspökké nevezik ki. Sikeresen állította helyre a püspökséget. amely 
valójában csak névleg létezett" Te1nesvárott teológiai főiskolát nyittatott, ő építette a ma is álló 
tc;nesvárl székesegyházat, arnelynek az 1851-ben bekövetkezett halála után talált örök 
nyugalo1nra. 

Andrej Knezsevicset 1746-ban l~dária Terézia nevezte ki kalocsai püspöknek. Két könyvet irt 
"illír~' nyelven., Az első l·lepontuki Szent János élete 1759-ben látott napvilágot Pesten~ a második 
kéziratban 1narad.t. Valószínűen azért1 1nert a Szent Márta élete című munka valójában fordítás 
né1netbőt eredetileg Herleta Friderika ú-ra. 

IRODALMI ÉLET 

A második betelepülési hu.Hámmal érkező irodalma hosszú évtizedeken keresztül első-
sorban az egyházzal és oktatással áUt Így a XVIII. században olyan 
könyv jeient 1ne-g~ arnelynek a szerzője vagy Bulgáriában szGletett, vagy a már uc.cuc.1Ju" 

ieszánnazottainak első és tnásodik nernzeciékéből került ki. Közülük tizenkettő hittudo1nánvi és 
filozófiai tartahnú volt (Kr.nstyu Pejkics öt és Franc (Ferenc) Xavér Pejacsevics hét kön)rve), 
lakav Pejacsevics világföldrajza~ háron1 történehni, vala1nil1t e2:v jogtudo1nánvi és egv ábéc~s 
könyv (Mihail Grozdics írta az elsőt, amely 1739-ben jelent meg)~'Í'ud;i kell azo~ ban,_ hogy ebben 
az időben, bolgár s~erzők szá1nos kéziratos könvvet is írtak, a1nelyek kézről kézre fá:rtaky ugy;_n1-
akkor az "uralkodó" pozíci-óban a né1net és a latin nyelv állt, vagyis a Inűve~ . nern ;-~ 
nép volt. Szá1nukra jóval később gondoltak, nevezetesen a XIX. század C$ rnrnüc-
nekelőtt Bánátban. 

A 1nagyarországi bolg<árok életében átmenetinek ininősíthető 
1ne~·t. ~~kc;r kezdett kiszorulni o.z- ,.illír" nyelv """"""<-''·'' 
n1ok.no1, es egyre nagyobb teret nyert a kortárs 
tanév volt, an1ikor az .,iUír" nyelvet az akkor 
Csak Tentes és Toronráf tfz rnagyar 



~:.;,~,2~·~~~~~:~0.l~;;i:'~~~~l~Ift:'f~~:~2~l~~:s~~i{i~~:~lz~~s~;~~!éfr~:;~~~0ili~~j ~~~ 
~sc•-da tehát~ :10? .. ~ k!·~űn?en beszélt és írt bohzár nvelven). Késó'bb a vingai bolgár iskola igazg'~rc6ja 
!er:.: ouan1 KOHega1val egyetértésben 186ó-ban összeállította é-s kiadta az első bolgár helye~irási 
.Y~ornrl. l 

Tennészetesen 1nindez gyorsította a bolgár betelepülők irodalmának :fejlődésér, amelyneki RiH 
n1unkássága nyornán egy nagyon is tennékens korszaka k-ezdődött eL Jelentősebb szerzőkl Rill 
József mellett a vingai fvan Kosz.ilkov és Leopold Koszilkov (apa és fia)~ Anton Dobroszlav,llvan 
Uz.un, Rt_-;.fr.:u:l Budur, Torac.: Dragan, .~_rrank Glasz és mások. Az itteni bclgár irodalomnak 1851. és 
1920. között két központja volt: Vinga és Óbesnyő, összefüggésben a Trianoni békeszerződés; ren
delkezéseiveL hiszen a Bánát Jugoszláviához és Romániához került. 71 kiadásban negyvenrlyolc 
könyv jelent 1neg. ebből hét egyházi, tizenhét didaktikai és h-uszonnégy kiilönböző témájú. 1!ucini 
kell rnég~ hogy a kiadványok zöme fordítás vagy valamilyen összeállitás volt, de tükrözte a b9lgár 
betelepülők l.elki és szelleini világát. Ezzel párhuzamosan megszü1erett az időszal5:-i sajtójuk isJ' 

,,;.. kéziratos könyvek közül kiemelendő az a mintegy 5300 oldalas munka. amelyet gróf 
Pejcic:~evics Juiián talált 1neg a család dentai házában~ majd 1880-ban B-écsben kiadott. Ez etar 
P:l;rcse~ics érsek diplo1náciai tevékenységét taglalja, be1nutatja küzdelmeit Bulgária felszaba~ítá
sacrL ce tartahnazza P-ejacsevics grófi család, valamint PL:Lrcsevics, .l(nezsevics. -Cserkih és 
Gj~~t:~v~cs;~oigár báró~ c:alá~ok tört~netét~ sok ada-t~al szolgál ~ lvfagy~:ország?n .letelepedettrm~s 
cs~uauoKroL .A. nernes1 enneK adomanyozasa mutatja, hogy a oetelept:at bolgaroK nemcsak ell
leszkedtek az akkori magyar társadalomba, hanem -ebben jelentős szerepeket is váHaltak_ 

.A. legelső ne1nesi cÍlnet elnyert Georgi Pejacsevics voll, aki a felkelés leverése után Magv ror
szágon telepedett le, volt postaigazgató Baján, Csfitalján és Egresen, 1najd Bács-Bodrog vá~egye 
alispánia, eközben számos és nem egy esetben titkos császári me~<bízatást teljesített. Ill. Károly 
császár és 1nagyar király ·koronázása alkalmából az Oszmán birodalom elieni harcokban szerzett 
érdernei elismeréséül bárói cimet kapott, majd utódai 1772-ben a grófi címet is elnyerték. Ké~őbb 
ebből a családból két főispán is volt: }vfarko _Pejacsevics szerémi (1751-1772) és Joszif veiőcei 
(1770-1778) főispán. Továbbá a harmadik és negyedik nemzedék tagjaiközön volt egv horv~tor
szá~<i bán és egv nüniszter. Szintén ebből a családból származott Anton Pejacsevics (1750-1&03), 

aki _a ~e~In~g:ts~:b? k~tonai -~a~~gra er;;elk??ett~_ tá~ornagv :volt -· . . ,. ;~ .. 1 _ 

A bo!gar oece!epulők kozott tala1hatoK ahspanok (JaKOV BlD!CS Araa varmegyeben es G~org1 
Sztaniszlavics szintén ott), ntegyei főjegyz6k, (Andrenin, Bibics~ -Sztaniszlavi-s, KnezseYics, 
Cserkin~ Tornjanin stb.), polgánnesterek. Az utóbbiak közül ktilön kiemelkedő Telbiz Károly, a 
Csunádro. betelepült bolgárok gyereke_ Húsz éven keresztül~ 1884 és 1914 között Temesvár \ool-
2ánnestereként szolgált, kiérdeinelte a 1nonarchia legjobb polg-ármestere~~, valarnint "ténylfges 
császári tanácsos'' cünet P-... z e1nlített bolgárok olyan vármegyék és városok vezetői voltak~ -:.me
lyek széles körű önigazgatással rendelkeztek~ előjogok egész sorát élvezték~ azért a kinevezéstket 
a csás-uiri udvar eszközölte_ >r 

Habár a bolgár betelepüló~ és leszármazottaik távol tartották magukat a Habsburgok ellenfbiei
tőL az 1848íl849-es szabadságharc idején a magyar nép oldalára álltak. Sokan léptek be önkx'nt a 
hC:~~ré~~e~e~be, a civil __ bolgá~·l~kossá~ pedig~ honvé~sé~e--t ruhá~att~~' ~~~zz~~' takarn;á~nyal e~í
tetcv. tr matt az osztrak hatosagok mu1tegy tiz bo!gart I teltek el, kozuluK \1 mga po!garmest.xet, 
Racsov Deinetert halálra. Dunyov István ügyvéd, Kossuth·seregében aíezredesi rangban-harbolt~ 
majd Itáliában Garibaldi oldalán. A volturnói csatában tanúsított bátorságáért személv~sen 
Garibaldi tüntette ki és ezredesi rangot adományozott neki. Vele együtt Olaszországban-részt ;~tt a 
csatákban testvére, Dunyov József, valmnint a vingai polgármester fia, Racsov yr_i.ktor. ~ 

A bolgár betelepülők és ezek leszánnazottai hagyo1nányosan ne1n vettek részt a 1nagyarorsbági 
~ár~tpol~tikai -harco,kban,; talán ~zért a mag~ ar ?rszággvű __ lé~ne~ csupá~ k~:_bolgár tagja volt, T1lbiz 
UlJOS c.Y Dobrosz.urv Peter nunt az akkon Fuggctlensegt Part kepv1seiOL Itt termeszetesen pe1n 
lesz szó a Pejacsevics család negyedik és ötödik ne111zedékének országgyűlési képviselőiről~ hi
szen ezek szánnazásuk alapján lettek a felsőház tagjai_ 

A kiatakult hagyornányokat a bolgár betelepül6k további ne1nzedékei is megőrizték 
dunkban is. Így például Telbiz Miklós 1936_ és i944_ között Győ1~-Sopron megye a-lispán~a 
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A HARW!ADIK BETELEPÜLÉS 

l\. harmadik betelepülési huHám 1865 áoriEs:iban vette kezdetét~ s százha:-minc év 1995. 
1nárcius l ~ién honfi-társaink a ne1nzeti és etnikai kisebbségek jogairól szó1ó LX:X\'II. -törvény re;I
delkezéselnek megfelelőerr megválasztották országos önkormányzatukat előtte nedig: a helvie
keL ~A. magyarorsiági bolgárok az első világháború kitörésével majdnem e2:v időben_~ 1914-Í>en 
hozták lét"re az első egyesületüket Budapesten, azután ugyancsak a ___ _,. fővárosban az első 
egyházközségüket Ezt hamarosan követték a Pécsett és 1-vfiskolcon élő 
kolóniáikban_ Ezek sajátos ötvözetet képeznek a tizenegy évszázados nemzedékről 

~~~~~ne.:r~ s~~á~~t hag~o~á~yai és ~k~zöt: h?~Y át~eg?'ék ~g): fejlettebb ~ ért~k?i_t. meg-
l_, •. J .. .1J ..... neK v-gy UJ gazaasagr berenaezKedes Kovetei:menverneK. Ez nern voit e2:vszen1. n1szen a 
harmadik bolgár betelepülési hullám első ezrei abból-a Bu!Q:áriából érkeztek_-- ötödik év
százada a késő feudális Oszmán Birodalom zsarnoki elnvo~ása alatt :sínvl6dötL 
1944-ig ezeket az egyleteket a-lapjukban a patriarchális d;mokrácia je1len1~zte. ~1e2:valósításuk 
~iinduló pon-tja az egyéni szövetkezeti társulások elvei voltak. a gyakodatban pedig ;z olyan Drr
J.gaz~~-:ás m~jdne1n .tCY._..céle~es rendsz ... e:ében valósult meg, amely ma modern~ és folytonos meg
beszet~sek targy~L i\.Z egyletek egylelől a hagyományok folytatását jelentik, de egyben megkülön
böztetik a harmadik hullá1not az előző kettőtőL Az egyletek szóra korántsem véletlenül esett a vá
lasztás, mert ::nagában foglal~a a 1nagyarországi bolgár kolóniák társadalini e2vesületeit, ezek vá
l~s~tiná?yait, egyházközsége it. illetve az egyház- és ~iskolaközségeit, ezek vál;~zt1nányait és kura
tonumalt valainint bíróságait (későti.'J békéltetőtanácsait), az utóbbiak közüi az utolsót ?v!iskolcon 
választották tneg 1930_ -dece:tnber 5-én, elnöke pedig lviincsa lviinev lett. De meg kell e1nlíteni a 
budaoesti. miskoici és oécsi holíiár iskolákat, amelvek a nemzeti identitás és hovatartozás otthonai 
voltak. A párizsi békeszerződések, s konkrétan az" 1920. június 4-én aiáírt trianoni békeszerződés 
utá_n, amely legitirnálta Magyarország kilépését a Habsburg-birodalomból (rneg ezzel egyidejűleg 
terúlete kétharmad r-észének elvesztését is) egyre nagyobb szerepet kezdtek betölteni a bo L~: ár ko
lóniák 1nár en1lített bíráságai (békéltetőtanácsai)~ rnert Bulgária 'ts az Osztrák-lvia2:var Mo~archia 
1911. május l8:án (az új, G~rgely-féle naptár. szerint 31-én) megkötött konzul't és jogsegély
egyezményének sok cikkét valójában :tnár 11e1n is lehetett alkahnazni a mindennaoi életben. 

Magyarország felszabadítása - megszállása a szavjet hadsereg által, kanonizálta az utat a pat:ri
archális dernokrácia látszólag fokozatos, de gyakorlatilag gyors "ieÍejezéséhez~' _ Ezt segitette elő, 
hogy az egyletek~bőkezű adornányozóinak anyagi bázisát 1953 elejéig az állam kisajátította_ Öt 
évvel később, 1958. június 27-én a 1nagyar párt- és konnánvküldöttség bul2:áriai látog:atása során 
az akkori ál1a1ni és párt vezetők aláírták a kettős állampol~árság eltörlésé;ől szóló ~gyezménvt 
mnivel arra kényszeríttették a .\1a,gyarországon állandóan él6 bol2árokat háromnegyed 1~észét (akik 
összehasoniítatlanul többen voltak~ 1nint a 1nagyarok Bulgáriába;), hogy mondja';,_ak le bolgár ál
Ja~po~g~--ságuk;-61,- Bár farizeus 1nódszereik szerint az egyezrnény bevezetőjében úgy fogilmaz
tak, 1n1ntn_a a ket aUampolgárság közötti választás. valóban önkéntes lett volna. Ez nem volt előz
l~én~·ek nélküli, his~en Bulgáriában 1nár 1948-ban elfogadták a bolgár álla1npolgárságról szóló 
t~rv_enyt, a __ rnely szennt ~ha egy külföldi állampolgárságú nő házasságot köt bolgár állampolgárságú 
~erflval rnar ne1n lehet automatikusan bolgár áilarnpoigár. . .'\. tiltás magyarázata, hogy külföldön, s 
1gy Magyarországon is élő bolgárok 1nind többen kötöttek, úgynevezett vegyes házasságot /\ kö
\ietke-~ó korl~tozások már neJY>ssak jogi, hanem gazdasági jellegűek is, ezeket i 953. augusztus 8-
a~ ~larrt boigar-rnagyar polgári- és bűnügyi jogsegély egyezménybe fogialták . .? ... 1nagyar ",.,,7,i<n""~
les lS 1negszavazta a vegyes házasságokról és a külföldi állainpolgárok örökbefo~ad:isáróf~ 
mil1t az álla:;:npolgárságról szóló törvényt, amelyek 1957. szepteÍnber 15-én hatálvba is 
h~t ~/ ~e:ttő~-- ál~~1npolg~r:ág eltörléséről megkötött bolgár-magyar egyezn1ény csák Latn<il'ci'-"' 

~1H10Sltl1eto, aboan a ÍO!yamatban, atnel)' véglegesítette a másik 
aHan1polgárok feletti totális közigazgatási és politikai ellenőrzést. 
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hogy ~~budapesti r· .. agykövetség csak a bolgár állampolgársággal -rendelkező l 835 főt 
évi adat) tartja holott a bolgárok száma l\1a_gyarország-on va_gy hat ezerre teh-ető. 
cLzd párbuzant-osan-az ötvenes·évek derekán a bolgár egyház beleegyezett~ hogy ne 
nern csak lelkésze legyen 1\{agyarországon. Ennek ,jutalmául" 1956. november ll-én Ielsz,eni:en:eK 
az i 932-ben Sze nt Cirill és Nietód bolgár pravoszláv templomot -Budapeste n_ 

Az egyletek sze1nporrtjából az anyagi bázis vita-thatatlanul ·elsóbbséggel bír, mivel 

~::;,~~~~~~~ ~;~~~;~;l:~á~,l~~~P~~:~a~~~;c0;~;~{~~;i~!~~=~~~~~~~i~[~:~ő~~~~;e~o~é~en 
különöser:. a kereskedők elj-ussanak az ezt megengedő jómódig. 

/\ hannadik hullámrnai n'1a_gyaro-rszágra érkező boigárok - foglalkozásukból eredően -
tatlanul gazdag-ították a 1nagyar konyhakertkultúrát, elősegítették fejlő::iését. 

.r'\ bolgár kon)-'hakert kertészkedésnek évszázados előzm-ényei voltak. Igazolásul felidiéz:ztlk 
francia ut{lZÓ, Pierre Belleaune Du lvianne 1542-:i:Jen megjelent Jrását: Trákiában- a gabona 
'lett - a bol2:árok 1óbaboc leneséL 2:örö2"- és sárga din.nvét. tököt. uborkát. vöröshagvmát. u6ré
ha2:vrnác fokhagvrnáL petrezs-elvmet. zellert salátát termesztették. ·Ezek zöme -török közvetfrtés
sel- a Közel-keletről jutott Bulgáriába. Ugyanebben az időben felent meg A .. merikából a bab és a 
panrika. A ·kezde~ekben Déldául a babnak igencsak borsos volt az ára. i\.1níg a -magvarok a zölQsé
geket- önellátásukra--konyhakertekben t;:nnesztette<, öntöz-ésilkpedig szinte telj~sen ism-ere:tien 

:J}~- ::~~~i~~~~~~~!~~if.1i~o;}~!t~~~~se~~~f~;z~1~~1~~i;~:~noifiq~b&~~i~~~s~~~~:(~ 
kal bozott új zöldségfajokkal.és fajtákkar-gazdagították a magyar kertkultúrát. Itt van például a 
híres. nevizetes -Piros oaorika_ Pozsonvban és Pesten egvaránt 1801-ben Lanáe:rer A1ihálv (az'0nos 
a hÚneves nvol~dászdi;asztiávan m~s::jelentetett "úr( és közönséges kcnyhákon m;g-Íor0utt 
szakáts-köny;~'-ben lárnvássa:l se~ taláTható a -paorika. Szaiva Péter "A szentes-i f;aprikan című 
szakkönyve. szerint Sze:.;tesre és rsongrád megvébe. vagyis feltehetően ivfagyarországra, rnúlt 
század hetvenes évei-ben bolgár kertészek hozták az első paprikafajtákat. l\ szegvári szánJ?:.azású 
Czibulya Ferenc, akinek édesapja a Károlyi grófok usztatói 1najorjában volt lovas csősz, hat papri
kafajtát e1nHt. Cso;na Zsig1noná ieírja:" Az új zöldségfajtákat is_ elterjesztették a bolgár kertészel<. 
Így külön.ösen a régi bolgár paprikafajtátákat A szegvári származású Czibulya Ferenc, akinek 
édesapja a Károlyi grófok usztatói majo1jában volt lovas csősz, hat paprik~fajtát emliL Csoma 
Zsigtnond leírja:" Az új z.öldségfajtákat is elterjesztették a bolgár kertészek. Igy különösen a régi 
bolg-ár paprifo:ifájtákat, a Szopóczkit, antely kezdetekben a legkeresettebf: volt, de csZvős;- a 
Kalinkói zöld régebbi fonnáját, az édes Kalinkuszit, an1ely századfordulótól igen népszerűvé vált~ 
és a Szapóckit i.v kis:::.orftotta. Édes paprika volt a lVarancs paprika, ami a szinéről kapta a nevér, 
de csctk ;nódosabb vásárlók kedvéért tennesztették. A Nagyerős paprika igen csipős volt, a Kiserős 
1nég ennél is csípősebb. A Kosszarvú paprika édes volt, a Paradicsom paprika szintén. A Király
paprikát. a Pestenszkit, a Cukorpaprikát bár édesek voltak, non kedvel-ték, így a tennesztésbői ki 
is szorultak. A nagy paprikaválaszték azonban a rnagter 1nesztés gondos elvégzéséig -rr..aradt fenn, 
1nert keveredve leroJn!ouak a fqjták." 

Ez utóbbi igen lénveges megállapítás. A már idézett Czibulya Ferenc szerint: ,A bolgárok a ka
ralábé, a káp~·z-ta, a _,ka~fiol, a.__kelkáposzta, a paradicsotn, .Cl paprika~ a padlizsán, a gyökér, .a 4ár
garépa, a zeller, az uborka, a dinnye, a tök, a bab, a bors_ó, afokhagynta, a vöröshagymaJ a hóna
jJos piros retek, a fekete retek, ·á fehér hosszú nyári retek vetőn-zagjait Otthonról, Bulgáriából hoz
ták tnagukkal, és itt lviagyarországon tovább termelték nwguknak i:l n-zag ot mindenfajtából:" 

(A szerkesztő itt kénytelen közbeszólni: ez nem zárja ki, hogy előttük is termelték e zöldségeket Magyan>r
szágOn, hiszen addig is sütöttek~ főztek idehaza. A szerző eifogultságát viszont nem vehetjük zokon.} 

A bolgár kertészek tenr1esztették a zöid du2:ha2:yrnát, a soárgatököt, a bámját (Magyarországon 
okra vagy gon1bo), a oóréhagvrnát~ a feketebabot, a1nelyek ételeik alapját képezték. A töi,"ténelmi 
~1agyarországon, így Erdélyben is a bolgárok 1nár a XVIII. század elejétől kertészkedtek. Iv-1ajd
nern csak zöldségeket tennesztettek. Korunkban egyre ismertebb a hagyo1nányos bolgár ételek 
közül ~"! sopszka - saláta. Bár egyné1nely helyen csak a neve az, ugyanis hiányzik belőlük ·valaú1e
Iyik zöldség, de a túró sem bolgár~ holott fehér krérnsajt néven 1nár Magyarországon is megjelent. 
De a padlizsán is mind népszerűbb. Említésre méltó, hogy a zuglói önkormányzat utcanév keresz-
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telőin., a Bóü:árkerék. a Roh!árker tész, a Szen·ic:.n ut~a nevek rnelletL ... 
névadónak a Padlizsán-t. ~yarázatra szoruf Szen·ian elnevezés. aminek 
ns~eK9': .. -Oe nevez-tek; így ~g}: bo}gáiCtk termesztetLe paprikafajtát 

~~JF0~~~~~~~:~~~:E~~:~;~~~~~;~~~~f~~~~~~~~:~~~::~F:~~;ök sz~R.q;za 
és nve1te vissza önálló államisá2:át. 

Á ·mált század végén kial;kult a három le2nagvobb bolgár kolónia Budapesren, PécseH és 
lv.liskolcon~ illetve e városok körnvékén. Az ottani tö1neges letelepedés és ugyanott a kiilönböző 
egyletek megalakitása nem véletl~n, hiszen akkor Miskolc egyik kiúvárosában va-
lamint a 1nintegy 30 k1n-re fekvő Ózd városában l óta működtek nagy vas- és rrrJvek. 
újat 1868-ban épftettek~ Pécs az -egész Dunántúiz:;n a iparosodó '·iáros volt, B u-· 
dapesten pedig az ország iparának több~ rnint l\.cu;au.m•u" 
a régiókban j-öttek létre a legnagyobb ,piacok is. P-fes re elsőnek a Veliko Tarnovóból szánnazó Jlija 
Bojcsev érkezett valószínűi-eg v:üami\rel 1870 előtt (erre utal az első megőrzött ü·at), fvíiskolcra 
1873-ban jöttek honfitársaink kisebb (Később szórványokként maradtak) meglelertteK 
pél-dául 1875-ben, I88D-ban} 1884-ben, és 1903-ban ·Csongrád megyében már 
'::oltak zeyenek Szegeden, 1t!akón~ Siófokon. Tatán, Tataóányán stb. Galgóczi Károly és Jeszens::;ky 
Arpád tanúsága szerint a n1últ század hatvanas éveitől a bol2ár kertészek szinte elárasztották a 
1nagyar fővárost és környékét a Duna m.indkét Tétényt5I Bogdánig, Palotától Vácig, abu
z\.apesti Zuglóban számuk több! mint kétszáz volt (ne1n véletlenül utal-erre négygy ottani utca elne
vezése), szá1nosan telepedtek le a bővizű .patakok -Inelletti földekre (Jjp-esten, Rákospalotán, Ré
kosszentnúhályon, llfagyiccén. B-olgár kertészek először 1890-ben Inaradtak télen is :0.-1agyarorszá
gon~ a1ni egybeesik a kapitalista lennclési viszonyok végleges -kialakulásával a mezőgazdas-ágbarr. 

!Jen1- egészen két évtized alatt a bolgárok közismerten híres rnunkaszorgalma eljuttatta az első
ket a ió1nód.ig: Angyal Dezső pétdáui rnegemlfti, hogy az _1862-ben Polikraiste községben született 
és tizennyolc évesen Magyarországra érkezett Fc:ar Hadzsipetkov ,,n'lár az első szerb-bolgár há-
ború kezdetén (az 1885. évi Iulborúról van sz-ó- Ci. A.j tiszta érzésektől indittatva néev 
;niilió korona kölcsönt adott {Bulgáriának- G. A.), 1nely vagyonának csak egy kis 
részét képezte". i 909-ben ő 1nár -n~ In csupán kereskedő, hanem is~ aki bérbe a 
Ferenc körúton lévő ingat~anja:it, továbbá a főváros IX., X. és XI. kerületében 130 katasztrális 
földet bérelt Hasonló példák voltak Pécsett is, ahol a Draganavából .elszármazó Coni Hrisz.tov 
Gogev 47 napszáinasával 93 katasztrális hold kertet 1nűvelt s ízv a város zöldségellátásának 85 
százalékát biztosította_ 1913-ban a 1nai ~1ag.varország terüle.tén 649 nagy bo-l2:ár kertészzazdaság: 
111íiködött, 1906-tól egy kisérleti is Siófokon,.,hogy' a r~agyarok is el tudják sajá't:ítani a bolgár zöJd': 
ségtennesztés titkait. Egy évvel korábban, 1912-ben. hivatalos adatok szerint, a 872 kerté
szet gazdái eladott árujuk nyereségéből több 1nint 22 millió koronát vittek ki 
(hasonlírásképpen.: akkor Balaton 1nellett l kg paradícson:1ot l D-12, egy fej káposztát 6-7 
árusítottak). 

Mindezek következtében a budapesti bolgár egyesület létrehozását kezdeményező 17 tagú szer
vező bizottság a .Lónyay utca ~mTtar Dinútrov tulaidonában lévő Bol2"ár
~ag;var é.ttere1nben 1914_ jülius_l4-én rneg tudta tartani első ülését, s ez_e~ olyan határozat szüle
tett, hogy a budapest~KOZgylliését l2__!!_július 20-ára (a Ggge!y-naptáf----s.~1t auguszt_us 
~ összehívják~ vagyis Illés napján tartják Ineg_ Csupán egy hét alatt 170 bolgárt érteslt~ftek, s 
az egylet szátnára ado1nányokból 4345 aranykoronát gyájtöttek. Révész István rnagyar tudós lneg
jegyzi~ hogy a bolgár kertészek által meginűvelt földek 98;62 százaléka haszonbérlet, 1nert " ... a 
kenyeriiket lt1agynrországon ipar-
ko_dnak á!i;1!1dów2 íe;elepedni boi-
garaknak e.s· a nalunK Jnegszerz.t:tt vL)'Z.ik; .vzóva!, ntert ez.z_ef. i10Z-

zájárulnak or.vzáguk gazdagitá.'>'ához a ;ni rová.Yunkra és . Fiü::getlenül a kér Balkán-
háborútól és az épphogy elkezdődött első világháborútót a n1ozgósltások ellenére is az egycsüJctet 
a kihirdetett napon rnegalapították, elnökévé az 1859-ben T etcven városában született LaZ/tr 
keres~edőt választották, aki !928-ban bekövetkezett töltötte be ezt a pO$ZlOL Ut6d~i, ] 936~ 
ig~ Dinútar !viarinov, őt követte 1945-ig 1\fikola Atona."-'":Ov. Az egyesület ah~kuió ü16sén curu','"'"'"· 



a .)'.:u~jún Gjokov últal kidolgozott szabályzztot~ Dünitar Dilnitrov pedig átengedte a Lónyay lftca 
i 1. szárn (I. ernelet 12.) alatti őröklakását. ahol az iroda és a klub kap..')tt helyet. Ez az épület hc?sz
s.í':ú -i v ekre a bolgárok szervezett közösségi és kulturális életének központjává vált. Ennek racioná
lis rnagyarázata az is, hogy ide nem messze található a Pecz Samu tervezte és 1889 és 1894 kö~ött 
felépüit Központi Vásárcsa-rnok. ahol a bolgár kertészek többsége árusította termékeit, ezenkívül 
-ker~jeik nagyobb része szintúgy a IX. kerületben volt ~Gulácsy--dűlő, Lóversen~·":-dűló). t9i5. siep
ten1ber 20-án -1negjelenr a A,1agva:r-Bohz:ár S.zemle című újság elsú, a vílágháború miatt egyben 
utolsó SZ<Ílna, arnelyet SzreÍan G j oko v szerkesztett. Ugyanebben az id-Ooen -titkos szavazással h~nfi
társaink sa_iát bkósáQ:ukat is n1eg\:álasztották (később majd békéitetőtanács), ennek határoz~tai 
kötelező jeileggel bírtak 1n-inden bolgár sz<irnára, s a magyar bíró eiőtt fellebbezésnek nem :volt 
helve. l 

:A"_z első vilá2:háború második és harmadik évében BudaDesten a boigárok az önkormányzá~ úi 
intéz1nényeit h~zták létre: 191-6. rnáius 27-éa e2:vházközséget alapítot;ak~ elnöktrek pedig Pkta~ 
h'ádzsipetkovot választották, egy év rnúl~·ia ez már egyház- és iskolaközség lett, mivel Budal(est 
Székesfőváros Tanácsán.[lk i 917. december 4-én kelt 126.176. -számú határozatával az induló bol
gár iskola céljaira a Lónyay utca 4. szálnalatt levő Községi I_parostanonc Iskolában egyosztályj-és 
egv -tornatennet "bocsátottak a bo~ g ár kolónia rendelkezésére, ahol i 91-8. február 25-én el is kez;dő
dÖ~t a tanítás. Az első tanévben a ._fútési köl-tségek 8640 koconát tettek ki, ezt adományokból fi~et-, 
ték. U gvanez-en év 1náius 24-én a Di1nitar Dim-itrov által átengedett lakásban megszentelték a 
Szent Cirill és lV1etód nevét viselő kápolnát. Miután pedig az 1906 óta működő bolgár főkonzu1á
tust 1921-ben követségi rangra err~.elték~ a bolgár egyház és iskolaközségnek már követségi lelké
sze is volt. 

.. A..z Alexander Sz.tcanbolijszkinak, az akkori -rniniszterelnöknek -és egyben külügy- és vallásügyi 
nüniszternek cúnzett és 1920. au2:usztus 20-án keit jelentésében a budapesti bo-lgár főkonzul, 
Alexander Dinútr01/ tájékoztatta, hOgy honfitá-rsaink szá1na csupán a fővárosban és ennek környé
kén elérte a 12 ezret, az utóbb-it rnegerősftik az i 925. évi boigár adatok is. Ez indOkolta az önkor
rnányzás új fonnálnak beveze~ését. ezért riéhány, titkos szavazattal lebonyolított választás zajlott 
le, köz.ülük a legfontosabb 1925. 1nájus 21-én tartott. /\kkor a lOközségi tanácsból álló választmá
nyon, felügyelőtanácso n, kuratóriu1non és egyház- és iskölaközségen kívü-l megválasztották a: bé~ 
kéltetőtanácsot és az egyházi VeS?:ves tanácsot is. Az elsőnek n őrködnie kell a iliagyarországon élő 
és dolgozó bolgárok ö;;zetartás~fö!ött. valamí nt eldöntenie a köztük felmerülő összes vitát és fél
reértést". i\z egyházi vegyes tanács, 1nelynek tagjait megválasztásuk után a bolgár Szent Szinódus 
hagyott jóvá. ein ök e pedig a mindenkori követségi lelkész volt, köteles volt ügyelni honfitársaink 
családi békéjére. Szabályzatnak csupán a 77. cikkelyét idéz-e1n, amely szerint, ha bá1~melyik bolgár 
ükot szolgá!tatna házassági kötelékének felbontására avagy elhanyagolja családját, aklcor az~ az 
embert ~,nLost és núndörökké. ki .kell utasítani lviagyarországról és el kell vitetni, ha szükséges;erő 
alkalmazásával, Bulgáriába". 

Négy évvel később, a Magvarországi Bol2:árok Egvesületének kér-ésére, a budapesti bolgárjkö
vetség tárgyalásokat kezdett a főváros polgánnesterével, dr. Ripka Ferenccel, bolgár iskolf és 
kollégium, valamint pravoszláv templom építéséről. A magyar fél - válaszu! a bolgár kormány 
ges~tusára, .. hogy .~9~?~ben s_zófiába,n ing~en~~ telket adott új magyar követségi épület felépítéfére 
-a 1X. kerulett VagonH.i utcaban tdKet aJandekozott. Itt- ahogyan az akkori kovet, Sztojcuz Pefrov 
írja jelentésében - l 93 L tnáius ?4-én lerakták a Sz.--ent :Cirill és lv1etód teJnplo_m alapkövét, az év 
végére pedig be is fejezték az építkezést' A kedvezőtlen gazdasági helyzet miatt azonban az isko
lát felépíteni ne1n sikerült. 

~u .. b~tdapesti példát hatnarasan követték Misko'lcon és Pécsett. A borsodi városban az egyház
kö~Séget __ l??l-ben alapít~tták. há:oi~ év n~úlva ez .. már egyhá~- és is"~?ia~özség, Inive~/t1ifc~o 
Mthov hazaoan 12 tanuloval bohar 1skola mdult. Jordan Marmov pemg atengedte egy1K hazat, 
hogy ebben honfitársaink istentiszteleteket tartsanak. /\z önkonnányzás kiépítése l\..1iskolcon ~930 
végére befejeződOtt, akkor alakult a békéltetőtanács. A ~uszas évek elején Pécsett is alaoít~ttak 
bolgár egyletet, de 111űködése igen rövid ideig tartott. Ezzel szemben 1933-ban Pécsett Ineg~·zer
vezték a Ri/ai Szent János Bolgár Egyházközséget, arnely Nendtvich Andortól, a város polgán~es
terétől kapott örök használatra egy földszinti iakást a Fiumei út 33. szám (1na Petőfi utca 61.) dlatt, 
ahol1na is ~nűködik a bolgár kápo1na. 1939. decernber 28-án Sz.tefan Valcsev követségi lelkésznek, 
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teoíógiai tudotnányok doktorának vezetésével 
z:ili Kultúre~vesületét, beindult a vasárnapi .iskola 
történelmet és földrajzot tanítottak. Az .egylet k· 6 rci'"'w"0.n 

bolgár betelepülési hullám végérvényesen elvesztette kertészett 
Erre a -legjobb példa a pécsi szervező bizottság szociális összetétele: elnök is~ 

l egyetemi lektor~ i l egyetemí hallgató, 3 pék és mindössze 6 kertész. -Csak sajnálrri lehet_ 
háború miatL meg saját ieiületességün_._i.c következtében is a Pécs szabad királvi város 
kultúrház felépítésére ajándékozotttelekkel honfitársaink nern tudtak mit kezd;ni_ 

Magyarországon a második világháborút követően elkezdődött a 
zati intézményrendszerének, közösségi és kuiturális életének le!'O'ntJolása. 
zedeken keresztül sok munkával és áldozattai 1étrehoztak. Bulf:ária és 
diplomáciai kapcsolato',;; 1944. szeptember 26-án megszakadraK (teljes "-~·'v'"'"u 
1947. október 10-én történt 1neg)~ de 1945 decen10erében érkezett a bolgár légierők 
vezérőrnagya lviihail Mateev, akit hivatal-osan .voliük.ai küldtek ki, és '"'' "'''"''"''';;,,;;._ 
nek célja az volt, hogy meg-szerezze a magyar h~óságok WlTK>g;ltásút 

:~~:~\~:!i~l~~ő5~5;~~:;~~~~~1179~~~~~~~h~~1!~;:r~:~~;~mirüsz~~~:1a~i~~~: ~ ~,:g/.d~i~l:~~~~ 
süietek ellenőrzéséről szóló körrendeletér, -majd tnég az e~ső gyaKorlatí végl-ehajtásáróL Eb-
ben az időberr a Nia2:varorszá2:i Bolgárok E2:vesülete a u. 15. szám alatt. a LeJ.mHc'm 

rában -levő kisházban 1nűködött. Az egyesület elnökét, Kirovor kulákká es 
hasonló sorsra jutott még 530 bolgár~ Ennek a ténynek ne1ncsak politikai jelentősége van, h1szen 
azokról volt szó, akik addig a bolgár egvletek anva~:_i tá1naszát ielenrették. 

i'unikor a repatriálással és a kulákká nvilvá~ítással ~ 'vihar elült a bolgár követség 
{ nagyköv-etségi rangra 1954. március l-jén -emelték) átadták a XL kerületi Mányoki 
utca l L sz. alatti épületet az egyesületnek, amely rneg is felelt ;_.-olna eh-árásaínak. Kiderült azon
ban, hogy erre az épületre a Magvar Dolgozók Pártiának kerületi bizottsága is igénvt tart_ e1niatt 
í953 .. szeptember -l-ién a tatarozá~ köl-tségeire hivatkozva, diplornáciai 1nissziónk...- le ... tnond~tt róla. 
\l-iszont rnég ebben az évben~ a Vágóhíd utcában~ a ter~plom1nal szemben, a fővárosi tanács 
telket ado1nányozot-t. Ezen 445 bolgár család 2. felépítették, és l 957. 
szepte1nber 9-én tneg is nyitották a kaltúrházaL /\.z február 25-én életb-eléoett 
törvénnyel széLválasztották az állaintól így utoljára .. 
kész, Budapestre, Pécsre és Miskolcra. A budapesti boigúr 
vették ki a bolgár kolóniák kezébőL Ezen a napon a rnagyar a követségnek 
adta át a Bajza -utca 44. szá1nú épület kulcsait, 
1negte.retnt6dtek az oktató - nevelő munka 
középiskolaként rnűködik. Ugyana-kkor a bolgár ~ ind ül ó 
tniskolcit 1954-ben, 1najd az .i954íl955. tanévben 31 taEulóva.i 
teinber i -jén, rnint szükségtelen és költséges íntéztnényt (ez 
vei együtt 2l0.000 forint volt!) becsukta. 

A 1\i~MZETI IDENTITÁS ÉS SZELLEMI ÉLET rv:IEGÚJHODÁSA 

/\ fordu{ópont a· rendszerváltás és az első szabad választások után köz•:etlenül következett be:-
1990. augusztus 23-án a magyar kormány rendeletet adott ki a :Ne1nzetí és Etnikai Kisebbség-i Hi
vatal felállításáról államtitkár vezetésével. Megalakult a 13 rnagvarországi ne1nzeti és etni~i ki
sebbség kerekasztala, amelynek első elnökévé Dr. Toso Doncs~;et, a Magyarországi Bolgárok 
Egyesületének ügyvezető elnökét választották. Számos más fontos kérdés me!lert a 
fórarn elsődleges feladata a nernzeti és etnikai változa-
tának összeállítása volt, alnelyet az országgyűlés 1993. 

A 1nagyarországi ne1nzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 
fe!elően !994 és !995-ben a magyarországi bolgárok 
telken. Pécsett Miskolcon és Budapesten~ ilietve az v<UV"-<CH, 

l'vfaria 1Vikolaevát és Vladinúr Encsevet, 1naid 1995. 
inányzat is~ arnelynek elnöke Dr. Tos'o Don~·sev lett. 
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tok aktív tevékenységet folytatnak . . l\z említett heiyt~ken rendelkeznek saját otthonukkaL Ezeket a 
helviségeket költségvetésükből már berendezték 1nindazzal, amire szükség van az erőteljes közös
ség--i és ~zelle1ni éle~hez: könyvtárak~ számítógépek, teleYíziók stb. Egyre sokasodnak rendezvénye
ik is. e~ek __ kö~ül nern :gy ~,ma~:~r~ország~ b?lgár~k tör~~~:l~i r;últjával és ktütur~E: ... ?~?kségi:el, 
a 1negorzott nagyornanyoKKal ail Kapcsolatban. 1gy pelC1aul lv11Skolcon két emlektabiat avattak, 
Pécsett felújították a Rilai Szerrt János kápolnát, Budapesten pedig, a Kozma utcai temető 42. par
cellájáb.an a főváros-i bolgárok helyreállították azon, a ·c-sászári és a királyi, illetve a magyar hon
védség alakulataiban .az L világháború alatt harcoló és elesett boh::ár katonák emlékművét1 amelyet 
hajdan, í 935. június 21-én ige~ tné~tó külsőségek meHett avattak,...., majd 1945 után politikai és i9eo
lógiai tnegfontolásokból feledésbe taszítottak, tilalom alá helyeztek. Ugyanák..icor nem véietlen~l az 
országos önkonnánvzat székhelvéül a Lónvav utcában kerestek és kaptak helyiségeket~ ahol a rrw.
gyarországi bolgár;k szervezeü,.,és közössfgi ... élete elkezdődött század ... unk tíze~ év~toen. 
.___ A .. MagYaror;zági Bolgárok Egyesülete, '-'fölelevenüve a régmúlt iegjobb hagyományait~ új a;lap
szabályt fogadott el, és visszaállitotta régi-/új nevét. Elnöke, ·Georgi lrin.'<ov évtiz~dek úta Íára~ha
t-atlanu1 munkálkodik a 1nagyarországi bolgárok szeHerni és kö.zösségi -életének jobbításán, sz~les
körű egvütt1nűködést alakftott ki az országos és helvi bolgár önkormánvzatok..lcal. Az egve~ület 
székhelyére a V ágóhíd utca ó 2. alatti Boigár MűveÚídési Ház hagyományos és közkedv~lt ren
dezvényeire szívesen jönnek a vidéken élő bolgárok és egyre több a 1nagyar látogató is. i 996~ jú
nius 2-án itt avatták fel a -bol2:ár költő és forradahnár Hrisztó Botev rr1el-lszobrát, ez a l\1agyaror
s.zágon élő és alkotó bolgár ;zobrász Ognyan Kozsuharov műve. A. megvalósításhoz szüks~ges 
pénz egy részét hagyornányosan a magyarországi bolgárok gyűjtötték. Az egyesiHet majdnem: két 
évtizede kibővítette a 1nűvelődési házat a két csillagos~ Rila nevét viselő szállodávat valamint a 
hangulatos Carevec étterem1nel. Ez lehetőséget biztosít bolgár 1nűvészek, tudós.ok, közéleti sz~mé
iyek és tnások vendégszerepiésére, nem kevés a bolgár turi;ta sern. Természetesen, a bolgár k<Dny-
hát és ízeket kedvelő :tnagyarok is gyakran térnek az étterembe-e_gyre nagyobb számban. ! 

Igen fontos szerepet játszik a bolgár nemzeti identitás n1egőrzésében a bolgár keleti pravosbláv 
egyház is. Budapest a sz-ékhelye Szilneonnak, a nyugat- és közép-európai :tnetropolitának. _1996+-ban 
a 1nagyarországi bolgárok új egyházközséget választottak, ennek elnöke !van Udvarev, aki Jvan 
Su1nov plébánossal szárnos kezde1nénv-ezést indított. Mind a hárman karöltve munkálkodn~k a 
bolgár Önkormányzatokkal és egyesül;tekkeL legutóbb - a Szent Cirill és Szent Metód templom 
udvarában elkezdődött a plébánia és kápolna építése. A magyarországi bolgár keleti pravoszláv 
egyház rendszeresen szervez és ::észt vesz egyházi, naptári és népi ünnepeken. 

Ezek közott van május 24-e, a sz!áv írásbeliség. a bo!~ár kultúra és közoktatás napja. Hagyo
lllányosan ezt a napot a magyarországi bolgárok 1najdne1n hatvan éve a Széchenyi-hegyen ünneplik 
gazdag és változatos kulturális progra1nmal. Előtte a 1nagyarországi bolgárok szervezeteii va
lameunyi bolgár külképviselettel együtt megkoszorúzzák a zalavári Szent Cirill és Szent Mftód 
emlékmlívét, ameívet 1935. október l i-én, Szent Metód halálának i 100. évfordulója alkalmával 
avattak föl. Egy 1n&sik, ünrnár naptári ünnep a Trifon Zarezan, avagy a Szólőmetsző Trifon, a~it a 
szőlősgazdák, kocsmárosok és kertészek védőszentjének tartanak. 14 A Dimitrovden15 , tovtbbá 
1Yikulden. azaz a I\·1ikulás napja, -mnely a bolgárok számára kilnondottan családi ünnep, s ezen az 
elkészített ételeket (a ponty_ kötelezően szerepel köztük!) sz-ét kell osztani stb. l 

E111ellett a tnagyarországi bolgárok szá1nos 1nás, hagyományos naptári ünnepet tartanak, tpbb
~égük jellegzetesen b? l gá:·· Itt __ va~ például az új esztendő saj~t~s. szokása. __ Err~. ~l?s~ör Stl~f~sz 
Adolf (1853-1944) nepr<lJZtudos es közgazda figyelt fel bu1ganal tanulmany utjainaK egy~Ken. 
Megjelentette a "Bolgár népköltési gyűjtemény" (1892) előszavában, majd 1897-ben, a "Bolgár 
néphit" című munkájában. A szurvakciná-ról, a somfaágvirgácsról. meg a szurvakané-ról a soMa
ág virgáccsal tön:énŐ úiévi köszöntésről van szó. Újév napján a gyennekek ilyen somfaág virgács
csal járnak-kelnek,,és akivel _találkoznak, a:;~k a hátát e _szava~ k~sér~rébe~ ütö_getik: "~z4rva, 
szurva veszela goama, dogaama do cmum1. ez az alapszoveg reg10nkent valtozo, de a lenyege 
mindenütt az. hogv í~v kívánnak J. Ó egészsé2.et és boldo2.ulást az ÚJ. esztendőre. Ez- bolgár néph1t . ~o ~- ~ ~ ~ l 

l 

' 
iló t~~:~:é:~\;~~,~~n is v-bletien, hiszen ezen a napon. február l-jin 

b li i t út~1 n~~;,g;~i~t~~~,~,;~~~;~~ ~~:,~;:;:::~:~któbet 8 eg~~:;,~~~~,i~~n~ih~:,~::.?~ö~~~r~~;~~~" e~~:.~~~;;~,~:~:1e:~~'~ 
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sze:rint - elérhető, ha Ya{akit rnegérintenek egy nye.ts, zöld '"'""·uusu~J"u Enrlt:k 
0.z.urov~ -inn_en a szur-..;-aknica. 

~.:\z új Gergely-naptár szerint január 21-én, (19 i 3-ig '/éUl a Babinder;_ l:;:ib(:_as:.;zo-
avok-naoja amely a bolgárok körében tiszteletnek örvend. }\zért ezen a 
napon. mert a niptári szerint: karácsonvkor a kis Jézus, n:.ajd 2~ 
gy~nnekágyas naPok, antikor a gyermeket megfü~-detni sem szabad~ 
telés ·és ezt követi a gyerrr1ekek világrajövetelét segfl:ők, a napja. 

Február 14-én (régen: :február elsején) ünneplik a már emlitett szőlőnletszlf nar:fiit. Ez~ 
követi a zagovezni (a zagovjava1n igéből származó szó~ annyit tesz, hogy ,~böjt előt:t tilo,:., hús~~ en-
ni'') azaz a farsang·. Két vasárnaora és a köztük lévő hétre ·vonatkozik, men a vasáTnap 
8~ a böjti pedig 7 héttel van a hú;vét előtt. Ilyenkor rendezik a tél búcsúztatót. az ünnepi 
asztat a tűz- és a busójárás. l'\.z utóbbi Szilisztra város és környékén bukkant fei Buigáriábai-:., 
lütelesíthetőea .a ~v'I. században. A zagovezni~ mint ünnep 1nost és csak lassan n:,:eri YiS:SL3. helyét 
és rangját otthon és a tnagyarországi bolgárok körében is. 
.., !g:1~ jelen~?s az ünnepek __ ~orában ln~;~· i us h~napja és~ enn~k,.X!sq ~apJ~- E~ődi Béla (i 846-_f 936~~ 
outgana egyiK neves kutatoja 1871. JUhus 9-en a Vasarnapi CJsagoan 1gy 1rt: nóHernu 
lzónap, s Baba \'íart-nak hfvják_ E hónap a nőknek van szentelve~ s egész négy héten á: 
dolgozniok ... Hd dolgoznárzak, lviart anyókanern adnak erőt a::. éven át, s 
GZt a házat, a:nelyben [gy nwggyaláztatou.~' i\ tuizásoktól Erődi ne!n a ne:n;zc:közi nő-
nap eredetét kutatta, de a ITJLtrtenicska név eredetéL Erről Xantu-s János (1825-1-894; is 
kezik .. , A1árcius J -jének régi népszokásokból lett, de 1na nuir elvárosiasodotr szokásci icrr a 
kis ·1nartisor' ~azaz a ntütyiirkék .ajándékoz.ás(L. Azt azonban ke·vesen tu.dják, hogy ug_Yanez a ked
ves _szokás Bulgáriában is 1negvan 'martenicska' néven. Eredetileg egy piros és 
zászlócskából állott, végükön bojttaL Ez a két s::Jn " Anükor a 
bolgárok kitűzik kabátjukra a 1nartenicskát, akkor van elseje, a tavasz 
pon az ernberek jó egészséget~ hosszú életet és nem utolsó sorban gazdagságot 
nak. A rnartenicska vircs-fehér f-onalból sodrott. ktilönféle fizurákból álL 
1násika fehér. Az elsŐ szfn mind a bolgár, mind ~ magyar folklórban . 
ereje van, hiszen egyezik a vér színével. Ugyancsak rokon a fehér 
1negóvja az elhunytat a túlvilágon rájuk leselkedő veszélyektőL Hasonló a mart:.::nicska 
se, rnert még a pogány idóKbe visszanyúló néphit szerint a tavasz kezdetén kirajzó kárte"vők ellen 
véd. Ezért aztán a Inartenicska a 1nagvarországi bol2:árok számára nemzetőrző ha2son1ánv. 

Sztünos ünnep nyeri vissza jelent'őségét {989· ~tán, például Gergjovdcn, Sz;;1t .. 
1nájus 6-án, atnikor bárányt vágnak és az egész falú együtt étkezik. Vagy itt van uuc;vcu:~t. 
-napja június 24-én, Peirovden, Péter-Pál napja június 29-éu, bár az utóbbit a következő napon és 
külön ünneplik. Kraszrovden, n szüretelők napja szeptember 14-ér;.. A magyarokkal azonos napon 
emlékeznek a halottakra. 

i\ bolgár népszokások és -hagyornányok, néptáncok és dalok megőrzésében és tuvábbvitelében 
kulcsszerepe volt és van az 1982-ben Lili Zafirava általlétrehozott Martenica Tánce2:vüttesnek. 
i~· ... Z alapító volt a társulat első koreográfusa is. Többször részt vettek és győztek is a ~tCi mit tud? 
vetélkedőben, kétségtelen azonban~ hogy a legnagyobb sikerüket 1997-ben érték el a PaliJuJ de 
lilfallorcán rendezett VII. \ 1i!ág Foiklórfesztiválon~ ahol 34 ország 52 együttese közül az első he
lyet szerezték 1neg. A Martenica Táncegyüttes sok európai országban, Bulgáriában 
nunden évben vendégszerepel. Prog;-amjának gerincét a horo (körtánc) és a Nem 
volt~ 1na sincs olyan ünnep, arnikor a bolgár falu népe, így a l\1agyarországon élők is, ne jár;1á a 
horot Ezt néptáncot csoportosan jár~ják és nagyon sok változata van, Iniként lehet 5/16-
od, 7/ló-od, 8/ló-od, 11/!6-od, 13/ló-od stb. ütemű. A moz~ást tekintve van 
vagyis az órmnutató járásával egyező vagy ellenkezőleg, tehá 't jobb irányba 1nozgó 
nünt egyenes, azaz a kör középpontja felé haladó. E1ne;llett a kőr lehet zárt vagy nyilL 
horot láncban \rag-v e2:venes sorban. De általában a léoéseket és 1nozg:ásiránvokat 
kombinálják. v- ~- ' ~ -

A racsenicáno.k arnagyar nyelvben nincs n1egfelelője, de az irodalornban ""'~~o~c._wq;s; . ..J..!_""11._,","' 

vagv néotánc~~-ként en1legetik. A racsenik szó, hosszú, házi szövésű kendőt 
ben hflnzétt, rojtokkal díszitett. Ezt tar~ák kezükben a táncoiók, rniközben 



Ez a iegelterjedtebb páros néptánc. Zenéjének üteme 7/,..16-od~ de járják szólóban is.1 Ez 
s~n1, i~n1~~-etlen már Magyarországon~ hiszen a horo-..:al együtt a hetvenes években megjilent1k a 
tancnaza:Kban. 1 
, Mondha~t~i ~~-~t~n~ótlás is nevelő~ik: ~i~zen ~ M~g~:rors~~~i ~o1gá~ok ~t:vesületének ke;fté
oen egy inasik l!JUSagl, a Jantra bolgar to1yo nevet v1-seto egyuttes lS szarnyaKat bont, ebben Illeg 
a budapesti bolgár iskola diákjai szerepelnek. NfeEette a legkisebb ta:nu16k is együttest alakft~[tak 
Roszic_a _1~éven. ~gen ~özi_s~~rt _a r;,épsz~rű ~ik~ zr;n~~;;r.F me~2-:n~k ~vez?tőjTe Ale~szeJ Leszics~i 1 Itt 
egvre JOboan .telJesediK k1 ;Szriv:ra ~ztrat1eva 0012:ar Cla.rdanv K1vete1es enekes tenetsege. Termesze
t;;en a zenekar műsoraiban a bolgár népdalok s ..... zerepeinek: w.iként a Zdravec (magyarul a növ"nv 
geránium) együttes fel-lépéseiben. Ők n:i'ég azon bolgár néptáncokat mutatják be~ amelyek a he ve
nes években~ rövid idő alatt meghódították a tO városi táncházakaL Ezeket most is havonta rend zik 
a Bol2:ár Műv~lődési Házban tÖbb 1nint száz fiatal -részvételéveL A -kulturális élet tovább bővült 
azza-l,l1ogy nl~1alko Teatro" üéven kamaraszínház együttes aiakult Gabriella Hadzsikodsztova lnű
vészeti vezetésével. Külön ernlít-endő Nikolaj Parov és Zsarátnok együttese, amelyet azonban alig
ha szükséges be1nutatni, hiszen évek óta vannak a pályán. s nemcsak Budapesten~ hanem az e~ész 
országban is isrnerik. Nem sza'f:>ad etfele~keznünk -Gabriella Hadzs?Kosztova -operett énekesn<fkől 
sem, aki a szekszárdi német színház bolgár kiválósága. Vagy szó!un...i( Dr. Alexander Varró zo~go
rainűvészről is, aki baleset követl-eeztében az utób-.~i években balkezes zongoraversenyeket adt de 
egyben a SOTE vezető patoiógusa, elismert igazságügyi szakértő. l 

Nemrégen v-esztettünk el egy kiváló fes-tót~ a miskolci Munká-csy-dfjas 2Yfazsaroff lvfildóst, ~i
nek ap-ja Alsózsolcán b9igár kertész volt~ feiesége szintén bolgár, orvos, a helyi ö:nkormánt~at 
vezetője. P... 1nagyarországi bolgárok büszkén emlegetik Roszen Ruszev grafikust, Ognran 
Kozsuharov és Antoni Doncsev szobrászokat, ~~1iroljuba Gendova festőmúvészt. Maradandót a~ko
tott a fiilnrendező Mcuncserov Frigyes (sajnos, 1na 1nár csak mű-ve-ivel találkozhatunk): és 
Radevszki Teodor. ~A.. békéscsabai Sztaniszlav Sztoicev 1nár bemutatkozott első könyvével, a G.on
do!kodó léttel, miként Szvetla Kjoszeva a Víz;7intes függőleíJes című verseskötetteL Penka 
Csangava Magvar na v alatt című~ a bolgár kertészeket be1nutató könyvét pedig alighanem winden 
bolgár ismeri és olvasta. 

Magyarotszágon elismert, sok publikációval rendelkező kutatók a néprajzos Lili Peneva-Vince, 
a szociológus Dr Toso Doncsev, a történész és filológus (e sorok írója) Alexander Gjurov, aki évti
zedek óta foglalkozik a magyarországi bolgárok történetével és a bolgár-magyar kapcsolatok kata
tásávaL 

Nemrégen, 1996-ban- az országos önkormányzat mellett- alakult a Magyarm·sági Bulgárok 
Kutató Intézete, amelynek feladata a magyarországi bolgárok történetének, szokásaínak, ha~yo
mánvainak és kolturális örökségének kutatása. Előfutára ennek a Bolgárok Közép-Kdlet
EurÓpában címlí tudományos k01;ferencia volt, amelyet a Magyarországi Bolgárok Egyesülete 
1994-ben rendezett. !997. novemberében az országos és a fővárosi önkormányzat, valarnint az 
int~~et rendezte 1neg a 1násodikat a Bolgárok Magvarországon címmeL > 1 

Otödik éve, évente négyszer jelenik meg, a Haemus, a Magyarországi Bolgárok Egyesületérek 
kulturális, művészeti és társadalmi folyóirata, amely a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hiviltal 
anyagi t~Ílnogatásával készüL ,A,.. folyóirat igyekszik be1nuratni a bolgár -irodalom legújabb ért~jkes 
és érdekes alkotásait, vállalja a híd szerepét a bolgár kultúrával és társadalmi élettel. A magyator
szági bolgároknak havi iapjuk is van, ez a Bolgár Újság, a1nely -eljut minden honfitársunkhoz. ~ő
szerű, egyben tartós híreket és anyagokat közöl BulgáriárÓl és a magyarországi bolgár kolóqiák 
életéről. kezdeményezéseiről, rendezvényeiről. Havonta 7-8 percben az MTV 2, Ronda műsoráf1ak 
keretében bolgár nyeívű adást sugároz, 1997 őszétőí pedig a Gyökereink címmel szintén az :M\TV 
2-ön minden vasárnap. 1998 januárjától heti fél órában a Magyar Rádióban is van bolgár adás. ! 

Lehetőség nyílt a könyvkiadásra is. Már megjelentek Hrisztó Botev versei Nagy László for~ítá
sában és bolgár nyelven, továbbá a Bolgár naotár. A Magyarországi Bolgárok Egyesülete támcjga
tásával napvilágot látott Petar Krasztev által összeáHított és Csíkhelyi Lenkéve! közösen lefordttott 
A mutáns egzotikuma című gyűjteményes kötet (oolgár posztmodern esszék), Nikolaj Hajtov válo
gatott elbeszélései~ Lenkey Balázs Kalauz a Szent Cirill és Szent Metód budapesti bolgár keleti 
oravoszláv te1nolon1ról és n1ás 1nűvek. 
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A .. Hriszto Bote-v nevét viselő a budapesti bolgár iskolát 1992 tavaszától ili!ig.ili:::ITill.l~dL_l_,';_g2k 

i~ftZ~if~;![~1~!:;:~~2g:~~Efi~~~g~~~fu~g,~~:~;:~#i~1i;1:~;~ 
v-esznek a magyarországi bolgárok rendezvényeiben:"'ne-m egy esetb;n önálló '"'"~'Ju<u. Kapcsolaltot 
tartallak a zalavári Szent Cirill és Szent !-.,'Ietód magvar általános iskolávaL P..._z intéznv5nv~elsze
reltsége évről évre gyarapodik~ feltételei javul-nak~ hogv az oktató-nevelő munka rne2:f~lelie::1 a 
korszerű követeln1ényeknek. A végzősök közül néhány;~ a budapesti és a sze2:edi eg:ve!em ~-ol vár 

~~~~~;~!~7::;:~y~;~;l~,!~yaikat. Pár év óta létezik a szombati bolgár iskoia ahol gyerekek bolgár 

Igy teljesedik ki a magyarországi bolgárok ne1nzeti identitásának és szellerni életének n; c;.c 
éve elkezdődött megájhodása. 
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