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Adalékok Bulgária etnikai földrajzi vizsgálatához: a bolgár obstinák 
etnikai viszonyai 

 
Kıszegi Margit1 

 
Bevezetés 
 

A rendszerváltás után ismét reneszánszát élı etnikai földrajzi kutatásokban a Balkán - 
a területén zajló etnikai hátterő konfliktusok miatt - már a kezdetektıl az érdeklıdés 
középpontjába került. Hazánkhoz való közelsége, valamint a régióhoz tartozó 
országokban élı határon túli magyarság helyzetének feltárása a földrajztudomány hazai 
képviselıit is a balkáni események térbeli konzekvenciáinak mélyrehatóbb vizsgálata felé 
fordította (BOTTLIK ZS. 2007a; HAJDÚ Z. - ILLÉS I. - RAFFAY Z. 2007; ILLÉS I. 2002; 
KOCSIS K. 1993, 2007; PAP N. 2006). Európa délkeleti szeglete, Bulgária azonban 
háttérbe szorult a Nyugat-Balkánon zajló háborús események mögött annak ellenére, 
hogy az Oszmán Birodalom súlyos örökségeként a félszigeten jellemzı etnikai hátterő 
problémák a bolgár társadalmat is feszítik (BOTTLIK ZS. 2004). 

Jelen munka célja, hogy bemutassa a XX. századi változások nyomán átalakuló 
bolgár társadalom etnikai viszonyait az ezredfordulón. Az árnyaltabb elemzési 
lehetıségek kihasználásának érdekében a NUTS 4-es (az új nómenklatúra szerint LAU 1-
es) beosztásnak megfelelı közigazgatási egységek adják a vizsgálat területi alapját. Az 
önkormányzatok (azaz obstinák) szintjén rendelkezésre álló adatok feldolgozását a bolgár 
Nemzeti Statisztikai Hivatal (NSI) 28 kötetes kiadványa tette lehetıvé, melyet néhány 
éves késéssel a 2001-es népszámlálás után adtak ki. Az adatok frissítésére és az 
ezredforduló óta zajló folyamatok vizsgálatára a 2011-es cenzust követıen kerülhet sor. 
 
1. Történelmi elızmények 
 

A mai Bulgária területén élı népcsoportok jelenléte évszázadok során zajló, 
történelmi események által meghatározott migrációs folyamatok eredménye. Az egyes 
etnikumok eredete, térségben való megjelenésének idıpontja, államszervezı 
tevékenysége, valamint a kollektív emlékezetükben megjelenı, közösségükre jelentıs 
hatást gyakorló fordulópontok adják identitástudatuk alapját és határozzák meg 
egymáshoz való viszonyukat. 

A bolgár nép etnogenezisében a IX. század jelentıs alakító tényezıket hozott. A 
Frank és Bizánci Birodalom közötti ütközızónában megerısödı állam a hatalmi 
vákuumot kihasználva sikeres hódításokat hajtott végre: majd az állam megerısítése 
érdekében az ortodox keresztények közösségéhez csatlakozott. A bizánci befolyás 
ellensúlyozásaként - Cirill és Metód tanítványainak köszönhetıen -, megvalósult az 
egyházi tanítások görög helyett szláv nyelven történı terjesztése. A bolgár nép országa 
így a szláv írásbeliség és kultúra központjává vált (KOSZEV, D. – HRISZTOV, H. – 

ANGELOV, D. 1971). 
Az elkövetkezı évszázadok folyamatos határmódosulásokkal jártak a Balkánon: az 

elırenyomuló majd gyengülı Bizánci Birodalom ellenében sorra szervezıdtek a szláv 
államalakulatok, egymás rovására szerzett területeken. A széttagoltság lehetıséget adott 
egy Kis-Ázsiában felemelkedı új hatalomnak az európai hódításra. Az oszmán állam 
néhány évtized leforgása alatt egyesítette a Balkánt, melynek eredményeként a XIX. 
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század végéig egy orientális, muzulmán vallási elvek szerint szervezıdı birodalom 
keretein belül élt együtt a térség keresztény lakossága a hódítókkal, mely idıszak a mai 
napig meghatározza a Balkán etnikai arculatát. 

Az Oszmán Birodalom fıvárosának vonzáskörzeteként az egykori bolgár állam 
területén a török jelenlét sokkal erısebb volt, a központosítás jobban érvényesült. Kis-
Ázsia közelsége egyben nagyobb arányú migrációt is jelentett a tengerszorosok 
túloldaláról. Az európai földekre történı vándorlás – melyben elsısorban török 
népcsoportok vettek részt -, a XIV. és a XVII. század között folyamatos volt, csak a 
birodalom hanyatlásával hagyott alább (JELAVICH , B. 2000). 

Az oszmán közigazgatásban és hadseregben csak muzulmánok tevékenykedhettek, 
így a nagy kereskedelmi- és hadiutak mentén, a városokban, valamint a birtokok 
haszonélvezıi között nagy számban jelentek meg az Oszmán Birodalom ázsiai 
területeirıl bevándorolt muszlim hívık. Az érvényesülés lehetısége azonban a helyi 
lakosságot is az új hit felvételére ösztönözte. A vallási konverzió a városokban és 
környékükön volt jelentıs. Az egykori keresztény birtokosok körében korábbi pozícióik 
elérése érdekében történt meg az önkéntes áttérés, míg a szegényebb néprétegek a 
keresztényeket sújtó adónemek (különösen a gyermekadó) alóli mentesség érdekében 
váltak meg eredeti hitüktıl (HEGYI K. - ZIMÁNYI V. 1986). 

Az érdekérvényesítés e lehetısége mellett azonban említésre méltó a hittérítık 
munkája is. A hívek békés toborzásán túl erıszakos térítések is elıfordultak (KOCSIS K. 
2007). Ezek eredménye a Balkán délkeleti szegletében, a mai Trákiában, Macedóniában 
és a Rodope-hegység falvaiban mutatkozott. A bolgár anyanyelvő, muzulmán vallású 
pomákok a mai napig bizonyítják e térítések sikerességét. 

A nomád életmódot folytató romák az oszmán hódítás okozta migrációs folyamatok 
eredményeként kerültek nagyobb számban a Balkán-félszigetre, majd vándoroltak tovább 
Európa más területei felé (NIEDERHAUSER E. 2001).  

Az oszmán állam keresztényekhez való viszonyát a vallási tolerancia jellemezte, 
elsısorban gazdasági érdekek miatt (MATUZ J. 1990). A vallási közösségek (milletek) 
széleskörő jogokat kaptak alattvalóik igazgatásához. A közösségformáló keretek tehát 
változatlanul fennmaradhattak az oszmán uralom idején is, megırizve ezzel a balkáni 
népek különállását és identitását. Többek között ennek köszönhetı, hogy az ötszáz éves 
uralom ellenére a balkáni népek önállósodási törekvései a XIX. században véget vetettek 
az oszmán állam európai hatalmának. Az így bekövetkezı változások nyomán a XX. 
századi Balkánt a korábbiakkal ellentétes irányú migrációs folyamatok és 
visszarendezıdések határozták meg. 

 
2. Az etnikai térszerkezet változásai a XX. században 

 
A modernkori bolgár államban a XX. század folyamán a kisebbségek 

össznépességbıl való részesedése 10% és 20% közötti. Az ország legnagyobb számú 
kisebbsége a modernkori bolgár állam létrejötte óta a török - részesedésük az 
összlakosságon belül a század eleji 14%-ról (531240 fı) az elsı világháború után, 
Törökország létrejöttével csökkent 10%-ra (520339 fı). A XX. század további részében 
arányuk 9% körüli. Népességszámuk növekedésében a kisebbségi lét viszontagságainak 
hatására Törökország felé irányuló, több esetben százezres tömegeket mozgató 
kivándorlások okoztak negatív kilengéseket. E migrációs hullámok ellenére a török 
kisebbség a század folyamán tartotta 9%-os részesedését az össznépességbıl, ami a 
muzulmán lakosságra jellemzı magasabb természetes szaporodás és az államalkotó 
nemzetre jellemzı alacsonyabb reproduktivitás együttes következménye. 

Bulgária roma kisebbségének mennyiségi meghatározására sajátos identitásuk okán a 
népszámlálások segítségével csak következtetni lehet. Azonosságtudatuk és ezáltal a 
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statisztikákban való megjelenésük a többségi nemzet kisebbségekhez való viszonya, 
valamint nyelvhasználatuk szerint módosulhat. A XX. század végén, a rendszerváltást 
követıen változó politikai légkörben, valamint a megítélésükben jelentkezı nemzetközi 
és hazai tendenciák hatására öntudatra ébredésük figyelhetı meg létszámuk ugrásszerő 
növekedésével. Az 1965-ös 2%-ról az összlakosságból való részesedésük 1992-ben 
3,7%-ra (313396 fı), majd 2001-ben 4,7%-ra (370908 fı) növekedett. Emelkedı 
népességszámuk a körükben megfigyelhetı magasabb természetes szaporodási értékekre 
is visszavezethetı. Tényleges létszámuk a különbözı becslések alapján 500 ezer és 1 
millió fı közötti (VASSILEV R. 2003). 

A népszámlálások adatsoraiban csak közvetetten jelennek meg a becslések alapján 
Bulgária harmadik legjelentısebb kisebbségeként számon tartott, bolgár anyanyelvő, 
muzulmán vallású pomákok. A mindenkori hivatalos bolgár álláspont anyanyelvük miatt 
nem tekinti különálló népcsoportnak a több évszázada létezı, vallása és életmódja miatt a 
keresztény bolgároktól elkülönülı népet, akik a Rodope völgyeiben meg tudták ırizni 
hagyományos közösségi kereteiket, azonban a modernkori bolgár államban a többségi 
társadalom részérıl erıteljes asszimilációs nyomásnak vannak kitéve (BRUNNBAUER, U. 
2002). 

Az oszmán idık örökségeként a század elsı felében nagy számban éltek a 
nagyvárosokban örmények és zsidók, valamint az ország északkeleti részén tatárok, 
azonban létszámuk a század végére néhányezer fıre csökkent, fıként a világháborúk és a 
politikai változások nyomán bekövetkezı migrációk hatására. Az egyéb kategóriába 
tartozó kisebbségek között a század elején a görögök jelentısebb számban képviseltették 
magukat, azonban a két ország közötti feszült viszony és a lakosságcsere-egyezmények 
következtében megcsappant számuk. 

A XIX. század végén és a XX. század második felében betelepülı oroszok mellett 
kisebb létszámmal vannak jelen az országban a szomszédos államok népei (albánok, 
románok, szerbek); valamint az etnikai sokszínőséget konzerváló oszmán társadalom 
reliktumaiként néhány kisebb népcsoport (aromunok, gagauzok, karakacsánok). Macedón 
kisebbségének létét tagadja az ún. macedón kérdésben képviselt álláspontja miatt 
Bulgária (BOTTLIK ZS. 2007). 

Bulgária népességszáma az 1980-as évek végéig változó intenzitással növekedett, 
azonban az ezredfordulón negatív tendenciába csapott át a lélekszám alakulása. A két 
legutóbbi népszámlálás közötti idıszak népességcsökkenése az etnikai térszerkezetben is 
változásokat eredményezett. A romák kivételével valamennyi etnikum létszáma csökkent 
Bulgáriában. Az államalkotó nemzet 8,47 %-os csökkenése mellett a török kisebbség 
6,67 %-os visszaesést produkált, míg a kis lélekszámú kisebbségek esetében a 
létszámváltozás 30 %-ot meghaladó léptékben változott negatív irányban. A kisebbségek 
lélekszámát a fokozódó asszimiláció, a kivándorlás és a természetes népmozgalmi 
folyamatok egyaránt apasztják. 

A török lakosság esetében a rurális térségekbıl a nagyvárosok irányába történı 
vándorlás a korábbi közösségi keretek felbomlását vonja maga után, miközben a 
nagyvárosokban való érvényesülés lehetıségei identitástudatuk csökkenését és a többségi 
nemzethez való nyelvi és kulturális közeledést vonhatja maga után. A kis lélekszámú 
kisebbségek hagyományos nagyvárosi településterülete az asszimilációs folyamatok 
fokozottabb érvényesülését hordozza, melynek következménye lehet a létszámukban 
megfigyelhetı drasztikus csökkenés. A rendszerváltással ismét megnyíló határok 
körükben is a súlyos gazdasági nehézségek elıl történı kivándorlást eredményezheti.  

E tendenciával szemben a roma kisebbség 18,35%-os növekedést ért el a lakosság 
etnikai hovatartozásának megvallása alapján. Jelentıs növekedésük elsısorban 
identitástudatuk erısödésével és csupán másodsorban magyarázható a természetes 
szaporodás körükben mutatkozó pozitív értékeivel. Az 1980-as években jellemzı, 
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kisebbségekkel szembeni elnyomó politika hatására az 1992-es népszámlálás idején 
jelentıs részük még bolgár nemzetiségőnek vallotta magát, vagy bizonytalan volt etnikai 
hovatartozásában. A hazai és nemzetközi politika változásával és a kisebbségi jogok 
védelmének elıtérbe kerülésével öntudatuk is megnövekedett. A roma lakosság 
disszimilációja a bolgárok számának csökkenése mellett a török etnikum létszámának 
negatív alakulását is befolyásolja, ugyanis a török etnikai tömbön belül élı muzulmán 
vallású cigányság jelentıs része az 1992-es cenzus alkalmával még töröknek vallhatta 
magát. 

 
3. Bulgária etnikai viszonyai az ezredfordulón 
 

A fent említett változások mértékét a rendszerváltás során bekövetkezı gazdasági-
társadalmi átrendezıdések határozták meg. Az átmenet éveiben a mezıgazdaságban 
dolgozók helyzetének ellehetetlenülése, a veszteséges ipari üzemek bezárásával a 
munkanélküliek számának drasztikus növekedése, valamint a tercier szektorban 
megjelenı, külföldi tıke dominanciájával zajló beruházások nyomán fellépı munkaerı-
szükséglet a lakosság belsı vándormozgalmát indította el. A migrációba az egyes 
etnikumok eltérı módon kapcsolódtak be gazdaságban betöltött szerepüknek 
megfelelıen. A hagyományos ágazatok válsága különösen érzékenyen érintette a fıként 
mezıgazdasági tevékenységet folytató török és pomák népességet, valamint a 
szakképzettség híján a leghamarabb és tömeges méretekben munkanélkülivé váló városi 
roma lakosságot. 

A rendszerváltás után újonnan megnyíló határok az 1990-es évek elhúzódó gazdasági 
válságának hatására késztették a lakosságot hazájuk elhagyására. Az elvándorlásban, 
külföldi munkavállalásban elsısorban a fiatalabb, szülıképes korú népesség érintett, 
melynek következtében a születések száma tovább csökkent Bulgáriában. A képzettségi 
szint növekedése, a felsıfokú képzésekben való fokozottabb részvétel, valamint a nık 
versenyszférában való nagyobb arányú megjelenése a szülési idı kitolódását vonta maga 
után, mely tovább erısítette a természetes fogyás tendenciáját (RANGELOVA, R. 2003). 

A társadalomban jelentıs változásokat eredményezı folyamatok különbözı 
mértékben jelentkeztek az egyes etnikumok esetében, ezért hatásuk részletesebb 
vizsgálata feltételezi Bulgária obstináinak etnikai összetétel szerinti tipizálását. Jelen 
munka ennek egy lehetséges módszerét mutatja be háromszögdiagram segítségével. E 
diagramban a vizsgált területegységekhez (tehát most Bulgária obstináihoz) három, 
egymást kiegészítı adat tartozik: etnikai-földrajzi vizsgálatoknál lehet egy-egy 
népcsoport (e vizsgálat esetén a bolgár, a török, valamint az egyéb etnikum) aránya az 
adott területegység összlakosságából. 

 A három egymást kiegészítı mennyiségi adat segítségével az egyenlı oldalú 
háromszögön belül elhelyezhetık a vizsgált egységek (JENEY L. 2005). A háromszög 
oldalainak egy-egy tényezı felel meg, csúcsai az egyes tényezık maximumát (100%-át) 
jelentik, az oldalakon a százalékos beosztás az óramutató járásával ellentétes irányban 
növekszik. Ha a területegységet jelölı pontok a diagram közepén helyezkednek el, akkor 
az etnikai megoszlás kiegyensúlyozott (tehát az egyes etnikumok keveredése magas 
fokú), ha a csúcsok felé eltolódik, akkor egyenetlen (a szegregáció mértékét mutatja). A 
vizsgálat során az egyéb lakosságban összevonásra került a cigányság a kis lélekszámú 
kisebbségekkel, valamint a válaszolni nem tudókkal és a választ megtagadókkal - 
számbeli fölényük alapján a cigányság határozza meg e tényezı volumenét. 

A területegységek háromszögdiagramon való ábrázolása után lehetıség nyílt az egyes 
obstinák tipizálására a népcsoportok egymáshoz mért számbeli viszonya alapján (1. 
ábra). A pontok elhelyezkedését alapul véve hét kategóriát alakítottunk ki aszerint, hogy 
az egyes etnikumok abszolút, vagy relatív többséget alkotnak az obstinákban. Az egyéb 
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népesség tekintetében nem akadt olyan területegység, melyben többséget alkotnak, mely 
alacsony számuk mellett azt jelzi, hogy a bolgár és török etnikummal egyaránt kevert 
településterületet alkotnak. Az ország legnagyobb számú kisebbsége esetén azonban 
lényegesen nagyobb a szegregáció mértéke, így a hét kategóriából háromban 
meghatározó a jelenlétük. 
 

Kategória Etnikai összetétel 

török dominancia török etnikum 55 % felett 

török többség török etnikum 45-55 % között 

bolgár-török 
bolgár etnikum 50-75 %,  

egyéb 20 % alatt 

bolgár-egyéb 
bolgár etnikum 50-75 %, 

 egyéb 20 % felett 

bolgár dominancia, 

 egyéb kisebbség 

bolgár etnikum 75% felett, 

 egyéb 20 % felett 

bolgár dominancia 
bolgár etnikum 75 % felett,  

egyéb 20 % alatt 

egyenletes megoszlás 
bolgár 40 %, török 30 %, 

 egyéb 30 % 

 
1. ábra: Bulgária NUTS 4-es szintő területegységeinek tipizálása 
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A tipizálás alapján készült tematikus térkép megmutatja a változások nyomán 
átalakuló bolgár társadalom etnikai szempontból érzékeny területegységeit (2. ábra). 
Bulgária legnagyobb lélekszámú kisebbsége két markánsan elkülönülı tömbben él. A 
Balkán-hegységtıl északra, a Bolgár-tábla kiemelkedı keleti, dombsági jellegő területén, 
Razgrad környékén, forgalmi árnyékban található népességkoncentrációjuk (Car Kalojan, 
Dulovo, Glaivnica, Iszperih, Hitrino, Opaka, Szamuil, Venec, Zavet), melyhez a Balkán 
kelet felé lealacsonyodó völgyeiben megbújó települések kapcsolódnak (Omurtag, Ruen, 
Vârbica). 

Déli etnikai tömbjük lefedi Kârdzsali oblaszt területét (Ardino, Dzsebel, Krumovgrad, 
Momcsilgrad, Sztambolovo), mely Bulgária gazdasági szempontból legelmaradottabb 
válságtérségének számít. Szmoljan oblaszt pomákok által lakott obstinái elválasztják 
ugyan Kârdzsalitól, de a déli muzulmánok lakta tömb nyugati elvégzıdésében szintén 
megjelenik a török dominancia (Borino, Jakoruda). 

Az egyéb népesség magasabb aránya a török kisebbség északkeleti etnikai tömbjénél 
található, mely térség egyben Bulgária legkevertebb etnikai területének számít. A 
legnépesebb kisebbség itt az államalkotó nemzettel és a romákkal él együtt. A cigányság 
létszáma fıleg a tömb északkeleti elvégzıdésénél (Dobrics), valamint a török 
népességkoncentráció délnyugati részein magasabb, ahol a legkiegyensúlyozottabb 
megoszlású obstina, Kotel található. A Balkán-hegység és a Szredna Gora vonulati között 
található medencékben jelentısebb a cigányság koncentrációja (Mâglizs, Tvârdica), 
valamint a hegység északnyugati elıterében (Jablanica, Vâlcsedram). A roma népesség 
magasabb részesedése még a fıváros közelében jelentkezik (Ihtiman). 

Az ország déli részén az egyéb népesség magasabb aránya azonban elsısorban nem a 
roma népességnek köszönhetı. Az etnikai hovatartozásukat megvallani nem tudók aránya 
növekszik meg a Rodope-hegység nyugati részén, ahol a pomák népesség a törökökkel él 
kevert etnikai területen (Dospat, Rakitovo). 

 
2. ábra: Bulgária obstináinak etnikai viszonyai 2001-ben 

 

 
FORRÁS: NSI, Bulgária 
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Összegzés 
 

A Balkán-félsziget keleti felén, a Fekete-tenger partján fekvı bolgár állam VII. 
századi megalakulása óta kisebb-nagyobb megszakításokkal idegen befolyás alatt állt. A 
bizánci hódítások ellen még több-kevesebb sikerrel védekezı fiatal államalakulat 
számára az 500 éves török uralom máig ható társadalmi-demográfiai változásokat hozott. 
A XX. század háborúiban területveszteségeket szenvedı ország - alig fél évszázados 
függetlenség után - a szovjet érdekszféra részévé vált. Szovjet mintára megtörtént a 
gazdaság és társadalom erıltetett átalakítása, melynek következtében a fennálló uralmi 
rendszer több mint 40 évig figyelmen kívül hagyta a kisebbségek létét Bulgáriában. A 
rendszerváltással bekövetkezı folyamatok felszínre hozták és elmélyítették az egyes 
etnikumok társadalmi és egzisztenciális különbségeit. 

A múlt század eseményei gyökeresen átalakították és formálják ma is a Balkán és 
benne Bulgária etnikai térszerkezetét, melynek eredménye a térségben jelentkezı 
gazdasági és politikai instabilitás. Az ezredforduló után Bulgária a NATO és az Európai 
Unió tagjaként csatlakozik a demokratikus berendezkedéső európai államok sorába - a 
történelmi múlt örökségeként azonban még számos gazdasági és társadalmi problémával 
kell megküzdenie. A problémakör minél szélesebb körő feltárása teszi szükségessé a 
Bulgáriában élı kisebbségek helyzetének etnikai földrajzi szempontú vizsgálatát. 
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