
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bolgár kertészek öröksége 

Kelet-Európában 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeged, 2018. november 22. 
  



 

PROGRAM 
 

 

Helyszín: 

 Szegedi Tudományegyetem BTK (6722 Szeged, Egyetem u. 2.) 

 Bálint Sándor terem (fszt.) 

 

 

A konferencia szervezői: 

 SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék 

 SZTE BTK Szláv Filológiai Tanszék 

 Bolgár Kutatóintézet - Budapest 

 Magyar Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztálya 

 

 

A konferencia támogatói: 

 Bolgár Országos Önkormányzat 

 Szegedi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 

 

 

 

2018. november 22. 
 

1045 – 1100 A konferencia megnyitása 
 

  I. szekcióülés. Elnököl: Mód László 
 

1100 – 1120 Tütünkov Jordán – Tyütyünkova Mónika: Bolgárkertészek útja 
 

1120 – 1140 Ralitsa Savova: “The Gardeners of Europe”: From work mobility 

to economic and social phenomenon. A case study of Bulgarian 

market-gardeners in Hungary 
 

1140 – 1200 Bódi Ferenc: Immigration of Bulgarian Market-gardeners to 

Hungary: Model of the Integrated Migrant as a probable migrant 

type 
 

1200 – 1220 Csoma Zsigmond: A hasura és a hasura gazdálkodás Magyar-

országon 
 

1220 – 1230 Hozzászólások 
 

1230 – 1330 Ebéd a konferencia résztvevői számára 
 

  



 

  II. szekcióülés. Elnököl: Farkas Baráthi Mónika 
 

1330 – 1350 Lantos Ferenc: A bolgárkertészkedés termesztési technológiája 

mai szemmel 
 

1350 – 1410 Menyhárt Krisztina: A hatalom és a bolgárkertészek viszonya a 20. 

század első felében 
 

1410 – 1430 Mód László: A levéltári források szerepe a bolgárkertészkedés 

kutatásában 
 

1430 – 1450 Galambos Krisztina: A győri bolgárkertészek beilleszkedése a 

helyi társadalomba 
 

1450 – 1510 Szűcs Judit: Bolgár kertészek és bolgárkertészek nyoma Csongrádon 
 

1510 – 1520 Hozzászólások 
 

1520 – 1540 Szünet 
 

  III. szekcióülés. Elnököl: Simon András 
 

1540 – 1600 Fodor Ferenc: Lipován kertészek Moldvában 
 

1600 – 1620 Muskovics Andrea: Bolgárkertész csoportok letelepedése és mű-

ködése Esztergomban és környékén 
 

1620 – 1640 Kunkovács László: Lójárgányos öntözőművek: Kecskemét és Nagy-

kőrös zöldségkertészete 
 

1800 –  Baráti beszélgetés a Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tan-

széken 

 

 

 

  



 

AZ ELŐADÁSOK KIVONATAI 
 

 

Tütünkov Jordán – Tyütyünkova Mónika 
Bolgárkertészek útja 

 

A Bolgárkertészek útja nevű projekt célja egy olyan nemzetközi tematikus út ki-

dolgozása, amely bemutatja a bolgárkertészet hatását az európai, különös tekintettel 

a magyarországi agrárkultúrára, illetve azt, hogy hogyan hozta létre a magyarországi 

zöldségtermelő tájkörzeteket. A nemzetközi projekt célja a hagyományos bolgár–

magyar barátság történetkutatás keretében ismertetni mindkét országban, milyen 

hatással volt a bolgárkertészet a helyi kertészeti kultúra kialakítására, milyen új 

zöldségnevelési módokat terjesztettek egész el a történelmi Magyarországon, 

hogyan segítették a magyar parasztgazdaságok belterjesedését, milyen érdemei 

vannak Magyarország társadalmi átalakulásában a 19–20. században. A nemzetközi 

kulturális útvonal kidolgozásában a Bolgár Kutatóintézet mint projektgazda több 

bolgár és magyar partnerintézményekkel működik együtt. 

 

Ralitsa Savova 
“The Gardeners of Europe”: From work mobility to economic and 

social phenomenon. A case study of Bulgarian market-gardeners in 

Hungary 
 

The aim of this paper is to answer the question why the Bulgarian market-gardening 

in Europe, and particularly in Hungary, which started as a long process of a labour 

migration of a skilled workforce and international commuting in different 

settlements, subsequently became an economic and social phenomenon. The other 

goal is to create “a portrait” of Bulgarian market-gardeners, and to try to find their 

formula of integration in the receiving countries, and the keys to success in 

contributing to the host economy and society. 

 

Bódi Ferenc 
Immigration of Bulgarian Market-gardeners to Hungary: Model of 

the Integrated Migrant as a probable migrant type 
 

The aim of this article is to explore Bulgarian migration process to Hungary which 

started in the 19th century and finished in middle of 20th century. This migration 

process was put into the ‘Pull – Push model’. Firstly this model is based on 

E. G. Ravenststein and Everett Lee formula which is known in demography and 

geography too. Secondly this study tries to use a new approach when it focuses on 

how these Bulgarian migrant groups could incorporate into the Hungarian society. 

In latent form this paper uses the Van Gennep and Victor Turner’s conception of 



liminality. The main aim to create a specific migration model so called an ideal 

typical for the integrated migrant. 

 

Csoma Zsigmond 
A hasura és a hasura gazdálkodás Magyarországon 

 

A hasura egy gyékényből, vagy nádból, vagy sásból font szövedék, amit talaj, pa-

lánta takarására, fagyok védelmére használt eszköz volt. A Bulgáriában általánosan 

ismert paraszti eszközt a Magyarországra érkező bolgárkertészek terjesztették el. 

Miért volt erre szükség a Kárpát-medencében? Miért volt nagy jelentősége a konti-

nentális éghajlatú Magyarországon a hasurának? Hogyan készítették, hogyan hasz-

nálták? A bolgárkertészek példája mit jelentett és meddig a magyar kertészeknek? 

Mit várt, mit remélt a népi írók mozgalma a hasurától, a XX. század első felében? 

Somogyi Imre a parasztpróféta. A hasurától remélt változás a népi társadalom átré-

tegződésére, akadálya a fólia megjelenéséig. 

 

Lantos Ferenc 
A bolgárkertészek termesztési technológiája mai szemmel 

 

Az előadás igyekszik elhelyezni és értelmezni a bolgárkertészek által gyakorolt ter-

melési technológiát a zöldségtermesztés változó világában. Számba veszi azokat a 

perspektívákat, amelyek e sajátos mezőgazdasági termelési mód számára napjaink-

ban adódhatnak. 

 

Menyhárt Krisztina 
A hatalom és a bolgárkertészek viszonya a 20. század első felében 

 

Az előadás elsősorban a magyar hatóságok és kertészeti szakemberek viszonyának 

változását mutatja be a bolgárkertészek irányában a 20. század első felében. A mai 

bolgár közösségben élő emlékek szerint a Bulgáriából érkező kertészeket pozitívan 

fogadták Magyarországon, hiszen tevékenységük sokban segítette a nagyvárosok 

zöldségellátását. A magyar földművesek már-már babonás félelemmel nézték a 

bolgárkereket, a rengeteget dolgozó bolgárokat azonban hamar megszokták. A hi-

vatalos szervek a kezdeti időszakban nem akadályozták munkájukat, a 20. század 

elejétől azonban már felmerül a bolgárkertészek technológiájának átvétele, és ezáltal 

kiszorítása a magyar piacról. Az 1920-as években a helyzet gyökeresen meg-

változott: a szabad munkavállalás már lehetetlen volt, összezsugorodott a magyar 

piac, a földterületek mérete is, ami negatívan befolyásolta a bolgárok számát. A 

második világháború utáni politikai helyzetben a szabadon vállalkozó bolgár-

kertészek egyértelműen a hatalom ellenségeinek számítottak, az ellenük történő 

fellépéseket csak a nagyvárosok közvetlen ellátási érdekei mérsékelték. 

 



Mód László 
A levéltári források szerepe a bolgárkertészkedés kutatásában 

 

Az előadás megpróbálja számba venni azokat a levéltári forrásokat, amelyek a téma 

vizsgálata során felhasználhatóak. Az egyes forrástípusokat konkrét példákkal 

illusztrálja, melynek köszönhetően a bolgár kertészek tevékenysége iránt érdeklődő 

kutatók támpontokat kaphatnak. Az előadás elsősorban a Csongrád Megyei 

Levéltárban folytatott kutatások eredményeit összegzi. 

 

Szűcs Judit 
Bolgár kertészek és bolgárkertészek nyoma Csongrádon 

 

Az 1980-as évekbeli paraszti polgárosulás témához kötődő, majd 2000-ben a HÍR-

kötetbe a tájjellegű mezőgazdasági termékek bemutatásához végzett gyűjtésekben 

és írásos munkákban foglalkoztam a címben megadott témával. Ezekhez kapcso-

lódhat a 2018-ban végezhető szóbeli (recens) anyag gyűjtése és a három időpontban 

végzett gyűjtések összegzése. A korábbi adatok és a jelenlegi gyűjtések előkészítése 

azt látszik igazolni, hogy Csongrádon előfordultak bolgár kertészek, de többségében 

voltak a tőlük tanult magyar bolgárkertészek. A 20. század első felében, közepén – 

50–60 évig – élő zöldség termesztési mód helyi megjelenése ezzel együtt néprajzi 

megörökítésre méltó. 

 

Galambos Krisztina 
A győri bolgárkertészek beilleszkedése a helyi társadalomba 

 

A bolgárkertészek első csoportja 1874 tavaszán telepedett le Győrben, de a követ-

kező évtizedekben egészen a II. világháborúig folyamatosan érkeztek a városba. A 

helyi sajtó rendszeresen közölt róluk híreket, melyekből úgy tűnik, hogy a város la-

kossága örömmel fogadta őket. A levéltári dokumentumok (kérelmek, panasz-

levelek) ugyanakkor azt bizonyítják, hogy a helybeli kertészek az első évektől el-

lenségesek voltak velük szemben és támadták a tevékenységüket. A városi tanács a 

vitában a bolgárkertészek mellé állt, mivel a városi szántóterületek megbízható, jól 

fizető bérlői voltak, akik hozzájárultak a város közterheihez és a város lakosságát 

olcsó, jó minőségű termékekkel látták el. 1912-ben országos felmérés készült a hazai 

bolgár és bolgárrendszerű kertészetek számba vételére. A Győrben kitöltött 

kérdéssorokból tudjuk, hogy a bolgárkertészek a földterületet családtagjaikkal, bol-

gár alkalmazottakkal és helybeli napszámosokkal műveltették. Kb. egyharmaduk 

maradt Győrött, a többiek télen hazamentek. Megtartották ugyan saját szokásaikat, 

hagyományaikat, de megtanulták a nyelvet és igyekeztek jó kapcsolatot kialakítani 

a győri lakossággal, hiszen terményeik nagy részét a helyi piacon árusították. 

Többségük saját tulajdonnal nem rendelkezett, a megművelt földterületet bérelte és 

nem szerzett magyar állampolgárságot. Ez a tendencia egészen az 1930-as évekig 

jellemző volt. A II. világháború után a győri bolgárkertészek többsége Magyaror-

szágon maradt (bolgár állampolgárként hadkötelesek lettek volna hazájukban) és 



folytatta addigi tevékenységét. Az 1960-as években már nem tudtak megélni a ker-

tészetből, ezért többen gyárakban, üzemekben vállaltak munkát; a következő ge-

neráció pedig már nem folytatta a kertészkedést. Az itt élőknek az anyaországgal 

nincs kapcsolatuk, az idősek közül néhányan még emlékeznek hagyományaikra, de 

a fiatalok már nem ápolják azokat. 

 

Fodor Ferenc 
Lipován kertészek Moldvában 

 

A lipovánok kreativitásának jó példája a Tirgu Frumosban élő családok története. A 

19. század végén a város határában bolgárkertészek telepedtek le. A kiváló talaj-

adottságokat és öntözési lehetőségeket kihasználva virágzó kertkultúrát alakítottak 

ki. Segítségül a földmunkához kiválóan értő lipovánokat fogadták meg. Ők évek 

folyamán eltanulták a mesterséget: a csatornák kialakításának rendszerét, a bolgár-

kerék készítését, a termeszthető növények tulajdonságát, a termelés technológiáját. 

Az 1960-as években Tirgu Frumosban műanyagfeldolgozó üzemet lé-

tesítettek, ahová a környező téeszekből összehordták az elhasznált műtrágyás 

zsákokat. A helybeli lipován asszonyok rájöttek, hogy ezeket vasalóval össze lehet 

vasalni, tehát megvásárolták a zsákokat. Favázakat építettek, melyeket az így kapott 

fóliával terítettek le. El kellett telni egy évtizednek, mire rendes, gyári fóliához 

juthattak. Működésüket még a Ceaușescu-korszakban sem tudták ellehetetleníteni, 

mert saját portájukon termeltek. Ma Tirgu Frumosban a lipovánok különálló 

negyedben laknak, a kertekben kivétel nélkül mindenhol, fóliasátrak találhatók. A 

Romániában élő lipovánok között ők a leggazdagabbak. Áruikkal ma is találkoz-

hatnak a vásárlók Galactól Kolozsvárig. 

 

Muskovics Andrea 
Bolgárkertész csoportok letelepedése és működése Esztergomban és 

környékén 
 

Esztergom környékére az első bolgár családok az 1870-es években érkeztek, majd 

számuk fokozatosan növekedett. Nemcsak egy új termesztési technikát hoztak ma-

gukkal, hanem kultúrájukat, hagyományukat is. A bolgárkertészek sajátos közös-

séget alkottak, igyekeztek minden esetben összetartani. Bár mára már „ősi szak-

májukat” elhagyták, egykori szokásaikat nem gyakorolják, ennek ellenére a mai 

napig tartják egymással a kapcsolatot az egyes családok, és büszkék arra, hogy 

honnan jöttek. Ma már nem kertészkednek, az emlékek mégis őrzik, hogy az ősök 

milyen technikákat, eszközöket alkalmaztak. Mindez azonban sokszor már csak 

olyanok emlékezetében él, akik nagyrészt aktívan már nem foglalkoztak bolgár-

kertészettel. Ebből adódóan emlékeik hiányosak, nem minden részletre emlékeznek 

tökéletesen. 

Előadásomban, az Esztergomban és környékén egykor fennálló bolgár-

kertészetek kialakulását, valamint működésüket kívánom bemutatni, elsősorban a 

2006-ban végzett helyszíni gyűjtések alapján. Ezek, valamint a szakirodalom segít-



ségével választ szeretnék adni arra, hogy mikor és milyen okokból kerültek Esz-

tergom környékére a bolgárkertészek, illetve, hogy milyen technológiákat alkal-

maztak. Kísérletet teszek arra is, hogy az általam gyűjtött anyagot a szakiro-

dalommal összevessem, ezáltal megmutatva, hogy milyen, erre a környékre jellemző 

sajátságok mutathatók ki. Ennek természetesen – mint már korábban is utaltam rá – 

az is lehet az oka, hogy az emlékezet megkopott, de valószínűleg bizonyos eltérések 

abból adódnak, hogyss az egyes vidékeken másképp zajlott asszimilációjuk, esetleg 

másképp tudták továbbfejleszteni tudásukat, különböző hatások érték őket. 

 

Kunkovács László 
Lójárgányos öntözőművek: Kecskemét és Nagykőrös zöldségker-

tészete 
 

Két évszázaddal ezelőtt szinte falusias házak sokasága alkotta Kecskemét és Nagy-

kőrös utcaképét. Ám a csekély termőképességű homokos földeken élők hangya-

szorgalma és kertészeti kultúrája csodát teremtett. Ezek a városok gyors gyarapo-

dásnak indultak. Népes piacaik országos hírűek voltak, elképesztően gazdag zöldség 

és gyümölcs felhozatallal. Felvásárlói volt a két város konzervgyára, és azok a 

nagykereskedők, akik akár Bécsig szállították a friss árut. 

A zöldségtermesztéshez állandó öntözés kell, s a folyók nélküli vidéken ez 

csakis ásott kutakból történhetett, amire valóságos öntözőművet építettek. Lófogat 

hozta működésbe a kétféle változatú, kanalas vagy vödrös kutakat. 

Ezek elmés szerkezettel láncon merültek a mélységbe, megtöltötték a kút 

melletti medencét, ahonnan szerteágazó árkokon jutott el a víz a legtávolabbi nö-

vényig. A szerkezetet körbe-körbejáró ló hozta működésbe. Feltalálója egy elmés 

nagykőrösi lakatos volt, akinek műhelye valóságos gyárrá terebélyesedett. Minden 

kertész igényt tartott erre a megoldásra, mert ha nem, akkor „száraz” kertész maradt, 

aki nem bírta a versenyt a többiekkel. Csodák csodája, ezek roncsai még mindkét 

város határában megvoltak. A kecskeméti építményeket az országútról vagy a 

vonatról jól lehetett látni. Érthetetlen, hogy más etnográfusnak nem tűntek föl ezek 

a hatalmas és bizarr konstrukciók. Éveken keresztül fényképezve igyekeztem 

megmenteni ezt a csodát, s azt, hogy Szőke Antal tanyáján még tökéletesen működő 

kertésztanyán vendégeskedhettem. Sajátos módszereik, szerszámaik, sőt, ma már 

elfeledett fajtáik is voltak. Az aggastyánok is úgy emlékeznek, hogy itt mindig 

magyarok voltak az árasztásos kertészet megvalósítói, bulgár nevek nincsenek. 

 

 

 


