
EGERESI ZOL TÁN

A MOZ GA LOM A JO GO KÉRT ÉS SZA BAD SÁ GÉRT – 
ET NI KAI PÁRT BUL GÁ RI Á BAN*

Dél ke let-Eu ró pá ban Bul gá ria ren del ke zik az egyik leg na gyobb ki sebb sé gi
cso port tal. A la kos sá gá nak kö zel 10%-át ki te vő tö rök ség hi va ta lo san ugyan
nem ren del ke zik par la men ti párt tal, azon ban a sa já tos bol gár vi szo nyok nak
kö szön he tő en egy ma gát li be rá lis nak dek la rá ló po li ti kai szer ve zet, a je len leg
38 man dá tum mal ren del ke ző Moz ga lom a Jo go kért és Sza bad sá gért (bol gár
ne vén Движение за права и свободи, tö rök ne vén Hak ve Özgürlükler Hare -
keti – a to váb bi ak ban HÖH) ne vű ki sebb sé gi párt kép vi se li ér de ke i ket. 

A HÖH az el múlt húsz év ben a bol gár párt rend szer egyik leg sta bi labb
párt já nak szá mí tott, mely má ig fo lya ma tos par la men ti je len lét tel ren del ke -
zik. Az 1990 és 2010 kö zöt ti pe ri ó dus alatt a po li ti kai hely zet től füg gő en több -
ször ját szot ta el a mér leg nyel vét a nagy pár tok kö zöt ti ver seny ben; az eu ró -
pai uni ós csat la ko zás tá mo ga tá sá val és ki sebb sé gi jo gok kö ve te lé sé vel fon tos
mo der ni zá ci ós sze re pet ját szott. A HÖH-nek nagy sze re pe van nem csak a tö -
rök, de egyéb, fő leg muszlim ki sebb sé gek kép vi se le té ben, és az el múlt évek
na ci o na lis ta tá ma dá sai el le né re egy re ha tá ro zot tab ban áll ki a tö rök ség és
egyéb ki sebb sé gi cso por tok mel lett.

A párt hát or szá ga: a tö rök né pes ség és a muszlim ki sebb sé gek

A bul gá ri ai tö rö kök az 1878–1913 kö zöt ti idő szak ban, a fo ko za tos bol gár ter -
jesz ke dés ré vén vál tak kény szer ki sebb ség gé. A 20. szá zad fo lya mán ál ta lá -
ban bol gár as  szi mi lá ci ós tö rek vé sek kel kel lett szem be néz ni ük, me lyet rend -
sze res ki te le pí té sek, csa lád egye sí té si tör vé nyek kí sér tek. En nek kö szön he tő -
en több száz ezer bul gá ri ai tö rök ván do rolt az el múlt száz év fo lya mán Tö -
rök or szág ba. Az osz mán ura lom alatt egyéb muszlim hi tű cso por tok is meg -
je len tek Bul gá ri á ban; kö zé jük tar toz nak a pomákok (bol gár nyel vű musz -
limok) és a muszlim hi tű ci gá nyok is.

A tö rök ki sebb ség és a bol gár tár sa da lom kö zöt ti vi szonyt el mér ge sí tet te
a zsivkovi éra utol só né hány éve, ami kor a kom mu nis ta re zsim – ha son ló an
Ro má ni á hoz – a na ci o na liz mus fel élesz té sé vel pró bált le gi ti má ci ó hoz jut ni.

* A tanulmány az OTKA K 82051 sz. kutatási programja keretében készült.
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Ez rész ben 1984–1985 fo lya mán a „név vál toz ta tá si projektben”,1 majd 1989
nya rán a „nagy kirándulásban”2 csú cso so dott ki. 

A ke mény bol gár ak ci ó kat azon ban nem csak a le gi ti má ci ós vál ság, ha nem
vé del mi meg fon to lá sok is ve zet ték. A 20. szá zad má so dik fe lé ben a tö rök ki -
sebb ség ter mé keny sé ge ma gas ma radt a fo ko za to san ha nyat ló bol gár ral
szem ben, ami elő re ve tí tet te az et ni kai ará nyok drasz ti kus el to ló dá sát. Cip rus
pél dá ja nyo mán pe dig „ötö dik had osz lop nak” te kin tet ték őket. Ez a dis kur -
zus az óta is vis  sza tér a szél ső jobb ol da li bol gár pár tok re to ri ká já ban.

Bul gá ria nem ze ti sé gi ál lam nak tekinthető.3 La kos sá gá nak a 2001-es nép -
szám lá lás sze rint 83,9%-a bol gár, a ki sebb sé gek kö zül a leg na gyobb a tö rök,
mely a né pes ség 9,4%-át te szi ki. A tö rö kök két nagy ré gi ó ban él nek: az észa -
ki, Deliormannak ne ve zett te rü le ten (nagy já ból a Várna–Rusze–Targoviste–
Sumen négy szög ben), il let ve dé len, a Ro do pe ke le ti hegy vo nu la tai kö zött.
Az előb bi te rü le ten meg le he tő sen ke ver ten lak nak bol gá rok és tö rö kök, a na -
gyobb vá ro sok ban ab szo lút ki sebb ség ben van nak, míg az utób bin a tö rö kök
ja va részt egy nagy kom pakt töm böt al kot nak. A tö rök ki sebb ség de mog rá fi -
ai mu ta tói job bak, mint a bol gá ro ké, azon ban az el múlt húsz év ben a fo lya -
ma tos ki ván dor lás csök ken tet te lét szá mu kat, me lyet bel ső gaz da sá gi té nye -
zők ből fa ka dó szét ván dor lás, szór vá nyo so dás kí sért. A rend szer vál tás ide jé -
nek gaz da sá gi vál sá ga ko mo lyan érin tet te a tö rök né pes sé get, mi vel 2001-es
ada tok sze rint 63%-uk fal vak ban él.4 Az el múlt húsz év ben a bel ső ván dor lás
ré vén a tö rö kök nagy szám ban te le pül tek át ed dig csak bol gá rok lak ta ré gi -
ók ba. En nek el le né re az 1991-es és 2001-es nép szám lá lás kö zött lé lek szá muk
a bol gár né pes ség nél ki sebb arány ban csök kent. 

A HÖH sza va zó bá zi sá nak meg vizs gá lá sá hoz ki kell tér ni két cso port ra, a
pomákokra és a muszlim hi tű ci gá nyok ra is. Az előb bi ek a dé li tö rök tömb szom -
széd sá gá ban él nek. Lét szá mu kat 150–200 ezer fő kö zé szo kás ten ni. A bol gá rok
és tö rö kök ré szé ről fo lya ma tos a harc az iden ti tá su kért: a ma gu kat muszlimként
de fi ni á lók in kább a tö rö kök höz húz nak. A má sik cso port, a nagy né pes ség nö ve -
ke dé sen ke resz tül me nő ci gány ság szin tén fon tos bá zis a HÖH számára.5

To váb bi igen ér té kes sza va zó bá zist je lent a már vá zolt tör té nel mi fo lya -
ma tok nak kö szön he tő en a Tö rök or szág ban élő bul gá ri ai szár ma zá sú lakos -
ság.6 Több tí zez ren tar tot ták meg ál lam pol gár sá gu kat, és vá lasz tá sok al kal -
má val mind a tö rök or szá gi ki he lye zett sza va zó he lyi sé gek ben, mind bu szok -
kal ha za tér ve hoz zák sza va za ta i kat („vá lasz tá si tu riz mus”). Az ő mo bi li zá ci -
ó juk te hát nem el ha nya gol ha tó a HÖH szem pont já ból.

A bol gár párt rend szer és a HÖH

Az 1989 utá ni Bul gá ri á ban egy ka ma rás par la men tet hoz tak lét re, az NSZK min -
tá já ra. Ve gyes vá lasz tá si rend szert ve zet tek be, s 400-ban ma xi mál ták a man dá -
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tu mok szá mát (200 fő lis tán, 200 fő pe dig ke rü le ti rend szer ben ke rül he tett be).7
1991-re vi szont meg vál toz tat ták a rend szert: 240-re csök ken tet ték a meg sze rez -
he tő par la men ti he lyek szá mát, és be ve zet ték a 4%-os be ju tá si kü szö böt.

A bol gár rend szer vál tás egy bel ső puc  csal vet te kez de tét, mely nek ke re té -
ben Pe tur Mladenov vál tot ta Todorov Zsivkovot a kom mu nis ta párt élén. Az
ezt kö vető ese mé nyek a kö zép-eu ró pai vál to zá sok min tá ját kö vet ték. A re -
form szárny bel ső győ zel mé vel a Bol gár Kom mu nis ta Párt át ala kult Bol gár
Szo ci a lis ta Párt tá (BSP) 1990 áp ri li sá ban, s me rő ben új prog ra mot fo gal ma -
zott meg. A la kos ság szim pá ti á ját si ke rült meg sze rez ni ük, így az 1990-es vá -
lasz tá so kat a sza va za tok 47,2%-ával megnyerték.8 Köz ben a má sik ol da lon,
1989. no vem ber 24-én több, ki sebb-na gyobb jobb ol da li szer ve ző dés Zel ju
Zelev ve ze té sé vel meg ala kí tot ta a De mok ra ti kus Erők Uni ó ját (ODS). 

A nagy vá ra ko zás sal el len tét ben az el ső füg get len vá lasz tá so kat a BSP
nyer te meg, kö szön he tő en a no menk la tú ra po zí ci ó i nak és to vább élő ha tal -
má nak. A két vi lág há bo rú kö zött meg ha tá ro zó ag rár párt ok he lyé be lé pő Bol -
gár Ag rár Nem ze ti Unió na gyon gyen gén sze re pelt, a Szo ci a lis ta Párt egye -
dü li ki hí vó ja a De mok ra ti kus Erők Uni ó ja lett. Az 1990-es vá lasz tá so kon lé -
pett szín re elő ször a Moz ga lom a Jo go kért és Sza bad sá gért, mely a sza va za -
tok 6%-ával a ne gye dik leg na gyobb erő vé vált a nem zet gyű lés ben. En nek el -
le né re so ha sem si ke rült meg kér dő je lez nie a BSP–ODS pri má tu sát.

A bol gár po li ti kai pa let tát et től kezd ve a két nagy párt du a liz mu sa jel le mez -
te. Az 1991-es vá lasz tá so kon im már az ODS győ zött, a HÖH har ma dik erő ként
ju tott be a nem zet gyű lés be. A Di mit rov-kor mány tá mo ga tó ja ként a párt je len -
tős sze re pet ját szott a gaz da sá gi re for mok és a föld kér dés ren de zé se te rén.
A bi zal mat lan sá gi in dít vá nyon el bu kó kor mányt a Berov-kormány kö vet te
(1992–1994), mely csak a HÖH tá mo ga tá sát él vez ve ala kul ha tott meg.9

Az 1994-es vá lasz tá so kon az ODS sú lyos ve re sé get szen ve dett, és bal ol da -
li kor mány jött lét re. A biz ta tó gaz da sá gi fel len dü lés el le né re 1996-ban sú lyos
gaz da sá gi vál ság ráz ta meg az or szá got, mely nem ma radt po li ti kai kö vet -
kez mé nyek nél kül: 1997 áp ri li sá ban elő re ho zott vá lasz tá so kat tar tot tak, me -
lyet ez út tal az ODS nyert meg, a BSP na gyon gyen ge sze rep lé se mel lett (az
ez után megalakult kor mány már négy évig volt ha tal mon 1997 és 2001 kö -
zött). A HÖH ek kor több ki sebb párt tal ko a lí ci ó ra lép ve (mo nar chis ták, zöl -
dek stb.) 7,6%-ot ért el.

Az ODS és BSP vál tó gaz da sá ga 2001-ben ért vé get, ami kor egy új sze rep -
lő tűnt fel a po li ti kai küz dő té ren, és pár hó na pos elő ké szü let tel nagy győ zel -
met ara tott a vá lasz tá son. E si ker egy részt a Kostov-kormány bot rá nya i ra és
a párt szét for gá cso ló dá sá ra volt vis  sza ve zet he tő, más részt ar ra a kö rül mény -
re, hogy az ODS nem volt ké pes a gaz da sá gi fel len dü lést a tár sa da lom ja vá -
ra kon ver tál ni, mely nö vek vő mun ka nél kü li sé get és ala csony bé re ket lá tott.
A két nagy párt nép sze rű ség vesz té sét és a tár sa da lom ki áb rán dult sá gát ki -
hasz nál va az új sze rep lő, Si me on Szász-Koburg-Gotha meg ala pí tot ta a II. Si -
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me on Nem ze ti Moz gal mát (NDSV), mely el söp rő győ zel mé vel négy év re be -
biz to sí tot ta a hatalmát.10 A 2001-es vá lasz tá sok a HÖH tör té nel mé ben for du -
la tot hoz tak. An nak el le né re, hogy a sza va za tok nak csak 6,7%-át sze rez te
meg, kor mány ko a lí ci ó ra ke rült (az NSDV 120 szé ket szer zett a vá lasz tá son;
a HÖH 21 man dá tu má val már ké nyel mes több sé get tud ha tott a há ta mö gött
a 240 fős nem zet gyű lés ben) és meg kap ta a gaz da sá gi mi nisz te ri, il let ve egy
tár ca nél kü li mi nisz te ri posztot.11

A NSDV azon ban nem volt ké pes meg őriz ni az ölé be hul lott ha tal mat.
A kam pány ban meg ígért gran di ó zus gaz da sá gi ter vek nem vál tak va ló ra,
mely a la kos ság ki áb rán du lá sát ered mé nyez te. To váb bá a meg je le nő kor -
rup ci ós bot rá nyok alá ás ták a kor mány párt nép sze rű ség ét. Mind ez oda ve -
ze tett, hogy a 2005-ös vá lasz tá son a párt sú lyos ve re sé get szen ve dett. A vá -
lasz tá sok a bol gár párt rend szer fragmentálódását ered mé nyez ték, meg több -
szö röz vén a nem zet gyű lé si sze rep lők szá mát. A leg több sza va za tot a BSP
kap ta, 31%-kal, az NDSV csak 19,9%-ot ka pott, a HÖH pe dig a har ma dik
erő vé lé pett elő 12,8%-os ered mén  nyel. (A 4%-os kü szö böt át lé pő pár tok kö -
zött a vok sok a kö vet ke ző képp osz lot tak meg: ODS – 7,7%, ATAKA – 8,1%,
De mok ra ták az Erős Bul gá ri á ért – 6,4% és Bol gár Nép Uni ó ja – 5,2%).12 Foly -
ta tó dott a már ko ráb ban meg in du ló fo lya mat, az ODS szét esé se, il let ve lát -
vá nyo san meg erő sö dött a Volen Siderov ál tal ala pí tott szél ső sé ges na ci o na -
lis ta párt, az ATAKA. 

Mi vel egyet len párt sem tu dott több sé get sze rez ni, evi dens sé vált, hogy
ko a lí ci ós kor mány fog ala kul ni. Er re vé gül 2005 au gusz tu sá ban ke rült sor,
ami kor a há rom leg több sza va za tot meg szer ző párt nak si ke rült meg egyez -
nie. A fragmentálódás a HÖH-nek is ked ve zett, mely egyik leg jobb ered mé -
nyét ér te el a vá lasz tá so kon. Az al ku po zí ció ja vu lá sa ré vén a HÖH újabb mi -
nisz te ri posz to kat sze rez he tett meg, így a ka taszt ró fa vé del mi mi nisz te ri
(Emel Etem), a kör nye zet- és víz ügyi mi nisz te ri (Cevdet Cakarov), va la mint
föld mű ve lés ügyi mi nisz te ri (Nihat Tahir Kabil) tár cát. A 2005 és 2009 kö zöt -
ti cik lust is több po li ti kai bot rány tar kí tot ta, me lyet 2008 vé gén és 2009-ben a
gaz da sá gi vál ság okoz ta ne ga tív sokk is kí sért. Mind ez a kor mány ko a lí ció
bu ká sá hoz ve ze tett, s a Bojko Borisov ve zet te Ös  sze fo gás az Eu ró pai Bul gá -
ri á ért (GERB) ne vű párt sze rez te meg a 2009-es vá lasz tá so kon a leg több sza -
va za tot, és ala kít ha tott egye dül kor mányt. A HÖH el len zék be ke rült.

A HÖH-paradoxon: et ni kai vagy li be rá lis párt

A Hak ve Özgürlükler Hareketi bol gár párt rend szer ben ját szott sze re pé nek
meg ér té sé hez nél kü löz he tet len a párt ki ala ku lá sá nak vizs gá la ta, mely az el -
múlt húsz év ben fo lya ma to san ha tás sal van a ve ze tők ál tal meg ha tá ro zott
dis kur zus ra.
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A zsivkovi dik ta tú ra utol só év ti zed ének már át te kin tett as  szi mi lá ci ós in -
téz ke dé sei ki élez ték a tö rö kök és bol gá rok kö zöt ti el len té tet. A „láb bal sza -
va zó kon” kí vül meg je lent tö rök rész ről né hány em ber jo gi szer ve zet, azon -
ban na gyobb je len tő ség re az Ah med Dogan ve ze té se alatt ál ló 1985. de cem -
ber 25-én ala pí tott Bul gá ri ai Tö rök Nem ze ti Fel sza ba dí tá si Moz ga lom tett
szert, mely a fegy ve res ak ci ók tól sem ret tent vis  sza (Ah med Dogant le is
tar tóz tat ták).

A rend szer vál tás ide jé re min den ne héz ség el le né re lét re jött egy föld alat -
ti po li ti kai szer ve zet, mely ki vá ló ala pul szol gált egy ké sőb bi párt lét re ho -
zá sá ra. Er re 1990. ja nu ár 4-én ke rült sor Vár ná ban, a párt el nö ke Ah med
Dogan lett (jel lem ző, hogy a pár ta la pí tást he ves tün te té sek kí sér ték). A bol -
gár elit el kö vet te azt a hi bát, hogy nem vál lal ta fel a bul gá ri ai tö rö kök meg -
fe le lő kép vi se le tét, nem fo gal ma zott meg von zó prog ra mot. A kom mu nis ta
utód párt ele ve nem szán dé ko zott az elő ző évek ese mé nye i nek fé nyé ben a
tö rö kök mel lé áll ni, az OSD pe dig meg elé ge dett az zal, hogy em be ri jo gi
tör vé nyek han goz ta tá sá val meg sze rez he ti a tö rö kök támogatását.13 Ak kor
azt sem le he tett tisz tán lát ni, hogy a „nagy ki rán du lás” ke re té ben Tö rök or -
szág ba ván dor lók kö zül há nyan fog nak vis  sza tér ni. En nek kö szön he tő en a
HÖH kép vi se lő it nem hív ták meg az 1990 ta va szán zaj ló kerekasztal-tár-
gyalásokra.14

A lét re jöt té től fog va fo lya ma tos bol gár el len szenvvel öve zett HÖH el ső
nagy pró ba té te le a párt be je gyez te té se volt 1990 áp ri li sá ban. Az ak kor már
élet ben lé vő pár tok ról szó ló tör vény meg til tot ta a val lá si, nyel vi vagy et ni kai
ala pon tör té nő pár ta la pí tást. Ez a Moz ga lom a Jo go kért és Sza bad sá gért
prog  ram já nak át ala kí tá sát kö ve tel te meg. A to váb bi prob lé mák meg elő zé se
vé gett a HÖH li be rá lis párt ként de fi ni ál ta ma gát, mely az em be ri jo go kat, a
diszk ri mi ná ciómen tes sé get ál lí tot ta prog ram já nak kö zép pont já ba. Mind ez
ter mé sze te sen nem je len tet te vol na a párt gond nél kü li be je gyez te té sét: an -
nak el fo ga dá sát bel po li ti kai okok ban kell ke res nünk. A még ha tal mon lé vő
BSP-nómenklatúrának ér de ké ben állt a jobb ol da li erők meg osz tá sa, mi vel
va ló szí nű sít he tő mó don a tö rö kök az ODS-re ad ták vol na sza va za ta i kat az
1990-es vá lasz tá sok al kal má val.

Vá ra ko zá sa ik ban rész ben csa lód ni uk kel lett; ugyan a tö rö kök va ló ban
nem az ODS-re ad ták vok su kat, azon ban egy erős tö rök párt jött lét re, mely
a De mok ra ti kus Erők Uni ó ját tá mo gat ta. Ez után a BSP-nek már sér tet te ér de -
ke it a HÖH te vé keny sé ge. Mint lát tuk, 1991 után az ODS-kormányok ál lan -
dó tá mo ga tó ja volt egy há rom sze rep lős par la ment ben. 

Ez ko moly tá ma dás hoz és al kot má nyos vál ság hoz ve ze tett, mely hez jog -
ala pot az al kot mány a már em lí tett párt tör vén  nyel ös  sze csen gő pas  szu sa
szol gál ta tott. 1991. ok tó ber 8-án 93 szo ci a lis ta kép vi se lő for dult az al kot -
mány bí ró ság hoz, ar ra kér vén, hogy et ni kai jel le ge mi att nyil vá nít sa al kot -
mány el le nes nek a HÖH-t. Az „al kot má nyi na ci o na liz mus” el le né re az al kot -
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mány bí ró ság (hos  szas vi ták és ki éle zett sza va zás után, 6:5-ös sza va za ti
arány ban) 1992. áp ri lis 21-én a Moz ga lom a Jo go kért és Sza bad sá gért fenn -
ma ra dá sa mel lett döntött.15

A pár ta la pí tás sal a bul gá ri ai tö rök ség éle té ben el jött az el ső al ka lom, hogy
sa ját politikai képviselettel ren del kez zen. A ko ráb bi év ti ze dek ben (akár a két
vi lág há bo rú kö zött) ugyan ke rül tek tö rök kép vi se lők a par la ment be, azon -
ban va la mely nagy párt tag ja ként, nem ki fe je zet ten „nem ze ti” cé lo kat kö vet -
ve. Ugyan a fen teb bi kö rül mé nyek meg til tot ták a HÖH szá má ra, hogy tisz -
tán tö rök párt ként lép jen fel, de ez zel ké pes sé vált szé le sebb ré te get meg szó -
lí ta ni, és a ki sebb sé gi jo gok fel vál la lá sá val a töb bi – el ső sor ban muszlim –
cso por tot is meg tud ta nyer ni. Az al kot mány bí ró sá gi dön tés óta más párt nak
sem si ke rült meg gyö ke rez nie, hi szen min den kí sér le tet vis  sza uta sí ta nak a
ha tó sá gok (a ma ce dó nok évek óta pró bál koz nak sa ját párt juk meg ala kí tá sá -
val). Ez to váb bi elő nyök höz jut tat ja a pár tot. A na ci o na lis tább szárny ki vá lá -
sá val a Dogan-kör hely ze te to vább erő sö dött, a bol gár tör vé nyek pe dig ele ve
le he tet len né te szik, hogy a sza va zó cé du lá kon más tö rök (ki sebb sé gi) párt je -
len jen meg al ter na tí va ként.

Vá lasz tá sok – a HÖH sze rep lé se 1990–2009 kö zött

A be ve ze tő ben már fel vá zolt de mog rá fi ai-tör té nel mi adott sá gok mi att a
HÖH je len tős és meg bíz ha tó sza va zó bá zis sal ren del ke zik. Kö szön he tő en a
párt prog ram li be rá lis, át fo gó jel le gé nek, a párt ve ze tői egy szer re szól hat nak
a tö rö kök höz, il let ve a bul gá ri ai muszlimokhoz. To váb bá a Tö rök or szág ban
élő, de bol gár ál lam pol gár ság gal ren del ke ző tö rö kök is je len tős sza va zó bá zi -
sul szol gál nak (a nagy si kert ho zó 2009-es vá lasz tá so kon a kül föld ről ér ke ző
sza va za tok meg ha lad ták a 80 ez res szá mot). 

En nek kö szön he tő en az el múlt két év ti zed ben a HÖH a bol gár párt rend -
szer egyik leg sta bi labb sze rep lő je lett, s ál ta lá ban a har ma dik leg je len tő sebb
erő ként sze re pel a vá lasz tá so kon. 

1. táb lá zat
A bul gá ri ai vá lasz tá sok ered mé nyei 1990–200916
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Szavazatok száma

Szavazatok aránya (%)

Megszerzett székek száma

Összes megszerezhető mandátum száma

Választási részvételi arány (%)

463 000

7,40

23

400

90,80

1990 1991 1994 1997 2001 2005 2009

418 168

7,55

24

240

83,87

283 094

5,44

15

240

78,05

323 429

7,60

19

240

62,93

340 395

7,45

21

240

67,03

467 400

12,81

34

240

55,76

610 521

14,45

38

240

60,20
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Az el múlt más fél év ti zed ben a sza va za tok fo lya ma tos nö ve ke dé sét lát juk.
A 2005-ös és 2009-es vá lasz tá sok al kal má val a tö rök la kos ság ará nyá nál jó val
na gyobb sza va zat arányt si ke rült el ér nie. Eb ben nagy sze re pet ját szik, a de -
mog rá fi ai bá zis meg őr zé sén-nö ve lé sén túl me nő en (ci gány sza va zók meg -
nye ré se), a szél ső sé ges na ci o na lis ta pár tok meg erő sö dé se a bol gár po li ti kai
pa let tán. Az ál ta luk han goz ta tott tö rök- és ci gány el le nes dis kur zus e ki sebb -
sé gek na gyobb po li ti kai mo bi li zá ci ó já val jár. A HÖH vá lasz tá si kam pá nya is
er re ref lek tál va ala kult át: míg a 2000-es évek ele jén az EU-csatlakozás állt a
kö zép pont ban, ad dig mos tan ra erő tel je sen a nem ze ti-val lá si moz gó sí tás vált
meg ha tá ro zó vá. Ez utób bi kü lö nö sen a 2009-es vá lasz tá sok ide jén ér ző dött,
ami kor mind két ol dal ko moly szim bo lis ta po li ti kát foly ta tott: az ATAKA re -
to ri ká já ban az osz mán had se reg 19. szá za di ke gyet len ke dé sei, míg a HÖH-
nél a név vál toz ta tá si pro jekt és a bol gár el nyo más je lent meg. Az ered mé nyek
azt tük rö zik, hogy az et ni kai ütő kár tya elő vé te le a na ci o na lis ta pár tok ré szé -
ről a HÖH meg erő sö dé sé vel járt.

Mint az elő ző fe je zet ben em lí tet tük, a HÖH si ke re i hez az is hoz zá já rul,
hogy nem szü let het va lós al ter na tí va a bul gá ri ai tö rök tár sa dal mon be lül. En -
nek el le né re több kí sér le tet lát hat tunk az el múlt két év ti zed ben. Az el ső pró -
ba té tel re a HÖH meg ala kí tá sá nak kör nyé kén ke rült sor, ami kor a na ci o na lis -
ta szár nyat ve zet te Adem Kenan et ni kai pár tot akart ala pí ta ni. A bol gár po li -
ti kai re a li tá so kat fel is me rő Dogannak si ke rült aka ra tát ér vé nye sí te nie, ami
sza kí tás hoz ve ze tett. A párt ból ha ma ro san ki is lé pett Adem Kenan, s et ni kai
párt ként meg ala pí tot ta a Tö rök De mok ra ti kus Uni ót, me lyet az óta sem is -
mer tek el a bol gár ha tó sá gok. A pár ton be lü li má so dik törésre 1998-ban ke -
rült sor. Ak kor Güner Tahir hagy ta el a pár tot, és ha son ló ér ték ren det és cé -
lo kat kö vet ve hoz ta lét re a Nem ze ti Moz ga lom a Jo go kért és Sza bad sá gért
ne vű ala ku la tot. Azon ban ez sem volt ké pes va lós el len pó lust ala kí ta ni (2001-
ben már nem is in dult). Egy má sik párt, a volt fő muf ti, Nedim Gendzev ál tal
1993-ban ala pí tott Igaz ság De mok ra ti kus Párt ja sem ért el ko mo lyabb ered -
ményt (2005-ben már ez a párt sem in dult a választásokon).17

2009 szep tem be ré ben Yuzeir és Ali Yuzeirov ve ze té sé vel újabb párt jött
lét re, Muszlim De mok ra ti kus Unió né ven. A pár ta la pí tást az et ni kai-val lá si
pár tok meg ala kí tá sa kö rü li szo ká sos po lé mia kí sér te. No vem ber ben a pár ta -
la pí tás hoz szük sé ges 5000 alá írás ös  sze gyűj té se vé gett Plovdiv ci gány la ko -
sai kö zött is kam pány ba kez dett a test vér pár. A pár ta la pí tá si kí sér let min den
igye ke zet el le né re el bu kott.

Nem ad ták fel tö rek vé sü ket és 2010 ta va szán új pár tot kez dtek el szer vez -
ni OTOMAN né ven. Az osz mán múlt tal ös  sze csen gő párt ne ve va ló já ban
„Unió a to le ran ci á ért, a fe le lős sé gért, az er köl csért és al ter na tív fej lő dé sért”
ne vet ta kar ja. A 2009-es kí sér let hez ha son ló an ez is el bu kott, és Yuzeirovékat
pénz bír ság ra ítél ték.
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A HÖH prog ram ja és ér dek ér vé nye sí té se

A HÖH a fen teb bi vál to zá sok el le né re to vább ra is li be rá lis párt ként de fi ni ál ja
ma gát (de jure a bol gár al kot mány mi att túl nagy moz gás te re nincs). Tag ja a Li -
be rá li sok és De mok ra ták Szö vet sé ge Eu ró pá ért ne vű li be rá lis eu ró pai par la -
men ti párt nak (a 2009-es EP-választásokon há rom je löl tet si ke rült Brüsszel be
jut tat nia). Párt prog ram já ban a ki sebb sé gek jo ga i nak és a jog ál lam nak a vé del -
mét ne ve zi meg fő célként.18

Az el múlt húsz év ben a HÖH po li ti kai te vé keny sé gét két na gyobb kér dés
tematizálta. Ezek köz pon ti ele me a ki sebb sé gek jo ga i nak vé del me és az EU-
diskurzus. A ma gát li be rá lis párt ként de fi ni á ló HÖH meg ala ku lá sá tól fog va a
ki sebb sé gek vé del mét te kin tet te a leg fon to sabb cél já nak. A rend szer vál tás éve -
i ben meg tör tént a Tö rök or szág ból ha za té rők vis  sza fo ga dá sa (még 1989 őszén
vis  sza tért a me ne kül tek nek kö rül be lül a fe le), és a tö rök ki sebb ség stá tu szá nak
ja vu lá sa. 1990 fo lya mán (a tö rö kök de monst rá ci ó i nak ha tá sá ra is)19 el fo gad ták
a bol gá ro sí tott ne vek vis  sza vál toz ta tá sá ról ho zott tör vényt, mely a ki sebb sé -
gek egyik leg na gyobb sé rel me volt. A HÖH ve ze tő jé ről Dogan-törvényként el -
hí re sült ok ta tá si tör vény le he tő vé tet te a tö rök nyelv ál ta lá nos és kö zép is ko lai
ok ta tá sát. E re for mo kat a bol gár na ci o na lis ták he ves el len ál lá sa kí sér te. Mint
már lát tuk, a sza kí tó pró bát az al kot mány bí ró ság íté le te je len tet te, mely vé gül
a Moz ga lom a Jo go kért és Sza bad sá gért hely ze té nek sta bi li zá ci ó já val járt. A tö -
rö kök nek adott jo gok fo lya ma to san bő vül tek az el múlt két év ti zed fo lya mán:
az ok ta tás mel lett a tv-hí re ket tö rö kül is meg le het hall gat ni. A leg fon to sabb
prob lé ma pe dig im már nem a tö rök kér dés (no ha az ATAKA rend sze re sen fel -
hív ja a tár sa da lom fi gyel mét a tö rök ve szély re, és erő sen el len zi Tö rök or szág
eset le ges eu ró pai uni ós csatlakozását),20 ha nem a ci gány ság in teg rá ci ó ja,
amely vi szont a dél ke let-eu ró pai prob lé ma kör be il lesz ke dik.

Az 1990-es évek de re ká tól a HÖH el kö te lez te ma gát az or szág EU-csat-
lakozása mel lett, an nak egyik leg főbb szó szó ló ja lett (a töb bi párt hoz ha son -
ló an ez ke rült a 2000-es évek re to ri ká já nak, vá lasz tá si kam pá nya i nak kö zép -
pont já ba). Ez zel fo lya ma tos tá mo ga tá sát ad ta az 1997-ben ha ta lom ra ke rü lő
ODS-nek, mely ha ma ro san érez tet te ha tá sát. A csat la ko zá si fel té te lek nek
meg fe le lő en a bol gár kor mány még 1997-ben alá ír ta, és 1999-ben a nem zet -
gyű lés meg sza vaz ta az EiT Nem ze ti Ki sebb sé gek Vé del mé ről szó ló Ke ret egyez mé -
nyét, il let ve a Re gi o ná lis és Ki sebb sé gi Nyel vek Eu ró pai Char tá ját. Az óta sem szü -
le tett Bul gá ri á ban ki sebb sé gi tör vény. A 2000-es évek től új ra meg erő sö dött a
ki sebb sé gi re to ri ka a HÖH ber ke in be lül. Ez a több sé gé ben tö rö kök lak ta
Kardzsaliban el szen ve dett 1999-es vá lasz tá si ve re ség re ve zet he tő vis  sza.
A párt ha to dik, 2006-ban tar tott kong res  szu sán meg erő sí tet ték el kö te le ző dé -
sü ket az et ni kai, val lá si ki sebb sé gek és a tár sa da lom bé kés egy más mel lett
élé sé nek meg te rem té se, az eu ró pai nor mák kal össz hang ban lé vő jo gok biz to -
sí tá sa mellett.21
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A má so dik na gyobb prob lé ma kört a tö rö kök szá má ra fon tos gaz da sá gi
po zí ci ók vé del me ad ja. An nak a kö rül mény nek kö szön he tő en, hogy a tö rök
né pes ség je len tős ré sze a me ző gaz da ság ban dol go zik, a rend szer vál tás okoz -
ta gaz da sá gi sokk ne ga tí van érin tet te őket. A tö rö kök lak ta ré gi ók ki vé tel nél -
kül le ha nyat lot tak, kü lö nö sen igaz volt ez a do hány ter me lé sé ről hí res Kar -
dzsaliról, ahon nan tö rö kök tí zez rei te le pül tek át Tö rök or szág ba az 1990-es
évek fo lya mán. Né hány, tö rö kök lak ta ré gi ó ban a mun ka nél kü li sé gi rá ta el -
ér te a 40%-ot.22 A HÖH-nek az 1992 ta va szán meg sza va zott föld tör vény vi -
tá ja kor si ke rült a tö rök ki sebb ség je len tős ré szét adó kis pa rasz ti ré teg ér de ke -
it szol gá ló mó do sí tá so kat elfogadtatnia.23 A fő leg dé li te rü le te ken, do hány -
ter mesz tés ből élő tö rök né pes ség gaz da sá gi vé del me mi att a nagy ci ga ret ta -
gyár tó ál la mi vál la lat, a Bulgartabak pri va ti zá ci ó ja ál lan dó po lé mia tár gya.
A HÖH fo lya ma to san meg gá tol ja a vál la lat el adá sát, no ha a gaz da sá gi meg -
fon to lá sok ezt kö ve tel nék. Az ok egy sze rű: a Bulgartabak ve szi fel a kis bir to -
kos tö rö kök do hány le ve le it, és egy eset le ges pri va ti zá ci ót kö ve tő ra ci o na li zá -
ció so kak szá má ra a biz tos ke re set el vesz té sé vel jár na, ami nö vel né az amúgy
is je len tős ki ván dor lást. Leg utóbb 2005-ben vé tóz ták meg a vál la lat el adá sát
a Bri tish American Tobaccónak, ami az Eu ró pai Unió ros  szal lá sát és több bol -
gár párt kri ti ká ját von ta ma ga után.24

Konk lú zió

A bol gár pár tok ál tal a rend szer vál tás kor ki ha gyott le he tő ség mi att, és a már
fel vá zolt tör té nel mi kon tex tus nak kö szön he tő en, a ha gyo má nyos et ni kai-
val lá si tö rés vo na lak men tén szer ve ző dött meg egy ki sebb sé gi párt Bul gá ri á -
ban. A sa já tos bol gár al kot má nyos adott sá gok mi att a HÖH kény te len bur -
kol tan et ni kai párt ként be kap cso lód ni a párt ver seny be. Az 1991–1992-es „al -
kot má nyos vál ság” meg mu tat ta hely ze té nek ké nyes vol tát. A li be rá lis el vek
el le né re a tár sa da lom tö rök párt nak te kin ti, no ha nem csak a tö rök, ha nem
más ki sebb sé gek fe lé is ké pes volt nyit ni. Az el múlt tíz év so rán fo lya ma to -
san nö vel te sza va za ta i nak szá mát, és a tö rök ki sebb ség ará nyát mes  sze meg -
ha la dó ered mé nye ket is el ért.

A bol gár jog sza bály ok pe dig szin te be be to noz zák a he lyét; ke vés a va ló -
szí nű sé ge an nak, hogy egy ki sebb sé gi párt jön ne lét re és meg osz ta ná a bul -
gá ri ai tö rök sza va zó tá bort – ezt ma guk a ha tó sá gok nem en ge dik. A ki sebb -
sé gi párt re le van ci á ja az el múlt húsz év ben nem kér dő je le ző dött meg. Meg -
fe le lő ki hí vó ja a bol gár pár tok ré szé ről nem ér ke zett, az erő sö dő na ci o na lis ta
dis kur zus mi att (a GERB szin tén el len fél nek te kin ti a HÖH-t) az el múlt évek -
ben fo lya ma tos a tö rés vo nal el mé lyü lé se, mely a Moz ga lom a Jo go kért és
Sza bad sá gért sza va za ta i nak nö ve ke dé sé vel jár. 
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limok, s azon be lül a leg je len tő sebb cso port, a tö rö kök el len irá nyult. Az erő sza kos ak -
ci ók so rán fegy ve res ös  sze csa pá sok ra is sor ke rült a Ro do pe tér sé gé ben.
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szá got és me ne kült Tö rök or szág ba. A kö vet ke ző évek ben, a rend szer vál tás alatt, je -
len tős ré szük vis  sza tért szü lő föld jé re.

3 Vö.: az ál la mok nem ze ti ka te go ri zá lá sát SCHÖNBAUM At ti la: A ki sebb sé gi pár tok az eu -
ró pai párt rend sze rek ben, In: SZAR KA Lász ló – VIZI Ba lázs – TÓTH Nor bert – KÁN TOR

Zol tán – MAJTÉNYI Ba lázs (szerk.): Etnopolitikai mo del lek a gya kor lat ban. Tér és te rep, az
MTA Et ni kai-nem ze ti Ki sebb ség ku ta tó In té ze té nek Év köny ve 7., Gon do lat Ki adó, Bu -
da pest, 2009, 35–36. p.
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5 A bul gá ri ai ci gá nyok lét szá ma kö rül is nagy a bi zony ta lan ság. 2001-ben 370 ezer fő re

tet ték szá mu kat, azon ban je len leg a 600–700 ezer fő nél na gyobb né pes ség tű nik el fo -
gad ha tó nak. En nek kb. 44%-a muszlim, ami 300 ezer la kost je lent. Ez zel meg ha lad ják
a pomákok lét szá mát, és a má so dik leg na gyobb bul gá ri ai muszlim kö zös sé get al kot -
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1) A tár sa da lom min den tag ja jo ga i nak és sza bad sá gá nak tisz te let ben tar tá sa, a kö -

ve ten dő és biz tos nem ze ti po li ti ka lét re ho zá sa ál tal a bol gár ál lam pol gár ok kö zöt ti
meg egye zés, egy ség és egyen lő ség el éré se. 
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meg te rem té se a Bol gár Köz tár sa ság ban élő ki sebb sé gek jo ga i nak és sza bad sá guk biz -
to sí tá sa vé gett. 

3) Olyan tör vé nyek és szo ci á lis ga ran ci ák el éré se, me lyek sza va tol ják a tár sa da lom
min den tag já nak sza bad ság jo ga it és szo ci á lis biz ton sá gát, tör vény előt ti egyen lő sé -
gét, az et ni kai és val lá si ho va tar to zás ra va ló te kin tet nél kü li. 

4) Az or szág me gyéi és já rá sai kö zöt ti jó lét és sta bil fej lő dés meg te rem té se, il let ve a
kü lön bö ző te rü le tek kö zöt ti fej lő dés be li egyen lőt len sé gek meg szűn te té se.
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ki ko moly po li ti kai fe szült sé get An ka ra és Szó fia kö zött.
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