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СЪВРЕМЕННИ ЕТНИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ СРЕД БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ  
В УНГАРИЯ1 

 
Адриана Петкова-Пападопулос 

Български културен форум, Будапеща 
 
Българската общност в Унгария е малка и некомпактна. Най-много българи, 
наследници на едновремешните градинари, живеят в Будапеща и околните селища 
Халастелек, Алшонемеди, както и в Мишколц, Фелшьожолца, Алшожолца, Дебрецен, 
Пейч.  
 

Основен процес от гледна точка на идентичността 
 
Периодът „смяна на системата“ се характеризира с динамични процеси във всички 
области. Промени се извършват във всички сфери на обществения живот, в това число 
и в съществуването и дейността на обявените за национални малцинства с приемането 
на съответен закон през 1993 година тринадесет общности в Унгария. Сред тези 
тринадесет малцинства е и българското. Основният процес, протичащ сред тях, е 
интеграция и естествената асимилация. Законът цели именно осигуряване на 
предпоставките за устояване срещу последния процес. Разпръснатостта на българите по 
местоживеене из страната, липсата на компактност ускоряват този процес. Политиката 
на Унгария за подкрепа на националните и етнически малцинства определено има 
благоприятно въздействие и способства за задържане на естествената асимилация. Като 
резултат на това дори понякога се наблюдава процес на дисимилация. Създаването и 
утвърждаването на системата на местни, столични и републикански самоуправления 
през разглеждания период оказа забавящо въздействие, за известен период от време 
дори се засили склонността и сред вече асимилирани от гледна точка на език и 
манталитет лица да декларират и възобновяват българските си произход и 
принадлежност по различни причини, сред които не винаги идеализмът може да се 
посочи като главна. Едни с основание видяха в това своята екзистенция, други – 
реализация на несбъднати мечти за изява, обществено поприще. Срещат се и такива, 
макар и рядко, които с възрожденски патос се впуснаха в активност, съхраняваща 
българщината. Всеки по собствен начин се вгледа и оцени възможността за дейност, 
свързана с българската култура и идентичност, и кой по-успешно, кой по-малко 
успешно реализира това. Създадоха се и нови неправителствени организации, танцови 
състави, изготвят се издания. Самоуправленията и унгарската държава подкрепят тази 
разнообразна дейност, без тази подкрепа не би могла да съществува днес общността.  
Всички български институции приемат като основа за съхранение на идентичността 
запазването, усвояването и ползването на българския език. В тази област бе направено 
много. В 90-те години на въпросите за училището и обучението по български език в 
провинцията също бе обърнато особено внимание, започнаха курсове по български 
език в Мишколц и Дебрецен. Бе потърсена възможност за усъвършенстване на 
обучението в Българо-унгарското средно езиково училище „Христо Ботев“ в Будапеща, 
въведе се обучение по унгарска история и география, създаде се подготвителен клас, а 
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за осмокласниците бе въведен предмет терминология, с което училището даде 
възможност от унгарски училища да постъпват деца в българската гимназия, а също 
така и децата, завършващи основно образование при желание да продължат в унгарски 
средни училища. Всичко това бе скрепено с подписани двустранни спогодби между 
България и Унгария относно училището, подобри се и финансирането му. Благодарение 
на Българо-унгарско средно езиково училище „Христо Ботев” в Будапеща, което бе 
закрито през 2011 година, все още се срещат фамилии на бивши градинари, в които 
четвърто поколение, родено в Унгария, говори, чете и пише на изключително добър 
български език.  
Закриването на училището обаче означава две неща: първо, че направеното бе крайно 
недостатъчно, за да се устои съзнателно на процеса на асимилацията; второ, че при 
местните организации и фондации не достигаше последователност и съзнание, 
популяризиране и подкрепа на обучението. Следва да си отговорим и на въпроса дали 
закриването на училището бе само злощастно стечение на обстоятелства, или 
закономерно следствие от грешки и неетично реализирани интереси. 
Освен в доминиращата роля на унгарския език наличието на естествена асимилация 
можем да открием на многобройни места и в други области на културата – в обичаите 
по календарната празнична система, например отбелязване на ред празници според 
унгарските обичаи – Микулаш, вместо дядо Мраз, Великден, Коледа, именни дни. 
Променят се, макар и бавно, и манталитетът, поведението, ежедневната култура на 
комуникация, системата на поздравите и т.н. С процесите на глобализация тези 
елементи постепенно се унифицират в още по-широк аспект.  
Дружеството на българите в Унгария, отбелязало неотдавна своя стогодишен 
юбилей, до началото на промените безспорно има важна роля за съхранение на 
българската идентичност, обичайната и празничната система, но не може да се каже, че 
това днес е резултат от целенасочена, грижовна и с подходящи методи дейност, за да се 
запазят основните крепители на традицията. Единият от тях – дванадесеткласното 
училище, вече не съществува, остават църквата и самото дружество. От няколко 
години църквата, като се изключат големите празници, на практика също не приема 
редовно своите богомолци поради спорове между местните организации и 
персоналните промени в самата църква. Задачите и целите около съхранението на 
идентичността също започват да се омаловажават, дава се предимство на външни, не от 
съществено значение белези за принадлежност към българското – например народни 
танци, облекло, музика. Като че ли дори същественото остава вече съвсем настрана, на 
първо място се набляга на протоколни задачи, на визуалното представяне. Едно 
разумно и последователно ръководство би било от важно значение като фактор за 
устояване на естествената асимилация – ако съзнателно предаваме качественото знание 
на български език и възпитаваме новите поколения да ценят езика като основен 
елемент на духовната култура. Тази глобална задача не може да бъде решена без 
участие на България. Съществуващото неделно училище в наши дни не може да 
замести пълноценното средно образование на роден език. Появи се една тревожна и 
крайно непрофесионално конструирана теза, че сега „децата учат български, колкото 
им е нужно в чужбина“. Това признание ли е, че българският език в чужбина не е 
нужен? Омаловажаване и липса на здраво национално чувство. Защото „толкова“ тук 
означава повърхностно, некачествено и недостатъчно. Имайки предвид, че в чужбина 
много деца се раждат и възпитават в смесено семейство, обучението изисква специално 
внимание, педагогика и подготовка, за да бъде резултатно. И нека не забравяме, че 
българският език освен че е нашият роден език, е език славянски и европейски, а това е 
повод за проява на интерес към него и от страна на унгарците. 
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Демографска динамика 
 
В българската общност настъпиха сериозни демографски изменения. От около 8 000 
преброени чрез имената им постоянно живеещи в Унгария българи от градинарско 
потекло, смесени бракове и лица, завършили висшето си образование в Унгария и 
останали да живеят в страната, за които има информация при гражданските 
организации от началото на 90-те години, в началото на новото хилядолетие остават 
около 4 000. Наблюдава се тенденция за миграция за работа и извън Унгария. След 
встъпването на Унгария и България в ЕС демографската динамика стана още по-
осезателна. Създадоха се нови смесени фирми и предприятия, унгарски фирми в 
България, малки изолирани общности, в които комуникацията дори е на английски 
език.  
Данните от преброяванията, извършвани през 10 години, красноречиво показват тази 
тенденция, въпреки че попълването на рубриката за национална и културна 
принадлежност не е задължително. При преброяването от 2011 г. лицата, декларирали 
своята принадлежност към малцинствената или духовната общност, са над 6 000. При 
предишното преброяване в началото на ХХІ век тази цифра едва надхвърляше 1 600 
души. Паралелно с миграцията – преди всичко трудова, намалява и броят на 
новородените – и за общността важат същите процеси, които са общи демографски 
тенденции в Европа. 
 

Институциите на общността също изменят своя облик 
 
След 1993 година се появи организационен плурализъм, разнообразие от дружества, 
фондации, танцови състави и други, развиващи многообразна дейност. Основната 
черта, която придобиха организациите и институциите на малцинството при 
промените, бе възприемането от тях на политически методи и средства в работата им. 
Често функциите на гражданските организации се покриват напълно с тези на 
самоуправленията. Появиха се контраселекцията и етнобизнесът, които често 
заглушават и задушават полезната дейност за съхранението на общността – ту 
бюджетните средства, които унгарската държава осигурява, ту недвижим имот или 
ръководен пост – винаги се намира достатъчно съблазнителен и апетитен елемент, към 
който някой се стреми, и който отклонява към едно недостойно поле иначе благородни 
пориви.  
 

Изменения в съзнанието за идентичност 
 
Идентичността е сборно понятие, при малките и разпръснати общности е прието за 
нейна основа да се отчита знанието и ползването на родния език, както вече стана дума. 
Езикът като носител на основна етнокултурна информация и при българите в Унгария 
има първостепенно значение. Надеждното му научаване и ползването му без 
недостатъци може да се получи предимно в семейната среда и в България, като може да 
се упражнява и в неделното училище, наричано „Училище за роден език”, в рамките на 
четири часа седмично.  
Мобилността не само в общността, а изобщо след встъпването в ЕС, процесите на 
глобализация действат и върху съзнанието за идентичност. Оформят се допълнителни 
елементи в съзнанието – гражданин на ЕС, едно допълнение, което престижно се 
прибавя към досега съществуващото – българин от Унгария. Интелигенцията, която 
числено е преобладаваща в общността, обръща по-голямо внимание на изучаването от 
децата както на български, така и на други езици. Изисква се изключително принципна 
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последователност. Така съществуващият несиметричен българо-унгарски билингвизъм 
засилва асиметрията си за сметка и на други езици, безспорно също необходими в 
живота.  
 

Няколко тревожни извода 
 
1. Непоследователността в решаването на въпросите за съхранение на българския език 
и идентичност е тревожен сигнал за бъдещето на общността. Нужни са общи усилия от 
страна на българската държава и местните институции и организации, за да може да се 
постигне действителен резултат.  
2. Усилията се свеждат до получаване на материална подкрепа за един или друг вид 
дейност, след което резултати не се търсят и изискват. За резултат се счита успешно 
направения отчет.  
3. Липсват научно изграден подход и обмислена стратегия за практиката, които да се 
прилагат и да имат позитивни резултати в опита за устояване на асимилацията.  
 

Будапеща, 2015 г. 
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Abstract 

 
The present paper is going to examine Hungary’s ethnic Bulgarian community from the 
respect of the contemporary ethnic processes in the last 25–30 years. The Bulgarian 
community is not compact and it is not numerous. The base process is the natural assimilation 
and the demographic changes. Following the enactment of the 1993 law on ethnic minorities, 
research on ethnic identity became more active; during the last ten years appear new 
organizations and arises the process of dissimilation too. The good Bulgarian language 
knowledge is the most important factor of the national identity. The Hungarian customs, 
language, habits are dominated, this process is stronger after 2011, when the Bulgarian 
Secondary School was closed and after that the Bulgarian Orthodox Church has not 
permanent activity.  
 


