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Háromszáz éve telepedtek le 
a bácskai bunyevácok 

Hazánkban Bács-Kiskun megyében él a legtöbb délszláv. A hazánkban élő délszlávok nem egységes nép, 
hanem különböző idők óta itt lakó, egymástól meglehetősen elszigetelt népcsoportról van szó, társadalmi 
tudatuk a legújabb időkig épp csak hogy eljutott a népi-nemzeti érzület küszöbéig, jószerivel csak regionális 
etnikai öntudatuk volt. A „délszláv" — politikai eredetű szóhasználat — gyűjtőnév, három népet takar: a 
horvátot, szerbet és szlovént, s ezen belül számos kisebb elemet foglal magában. 

Etnikailag a következő horvát népcsoportokat különböztetjük meg hazánkban: bunyevácok (Bácskában), 
bosnyákok, sokácok (Baranyában és egy faluban Bács-Kiskunban), Dráva és Mura menti, valamint a nyugati 
megyék horvátjai, akik etnikailag a burgenlandi (gradiscei) horvátok csoportjához tartoznak, és még a rác, 
dalmát megjelölésű horvátok. Itt jegyzem meg, hogy mivel a hazai délszlávok mintegy 90%-a horvát 
nemzetiségű, az utóbbi években a horvát-szerb elnevezés honosodott meg, bár bizonyos intézmények neve 
őrzi még a hagyományos szerb-horvát jelzőt. Ma már bizonyított tény, hogy a bunyevácok a horvát etnikum 
részét alkotják. Hazánkban bunyevácok legnagyobb számban Bács-Kiskun megyében, Baja—Bácsalmás 
városokban és környékükön, tíz községben élnek — Bácsbokod, Bácsszentgyörgy, Csávoly, Csikéria, 
Felsószentiván, Gara, Katymár, Mátételke, Tompa, Vaskút — magyar és más nemzetiségű lakossággal 
keverten. A létszámukról nincsenek megbízható adataink. 

A bunyevácok — akiket a régi oklevelek hol szlávoknak, rácoknak, hol dalmátoknak mondanak, hol 
illírekként emlegetnek — olyan római katolikus „délszlávok", a horvátok olyan etnikai népcsoportja, akik 
nyugat-hercegovinai típusú, vagyis „új-sto" hangsúlyrendszerű, „i-ző" archaikus nyelvjárást beszélik és latin 
betűkkel írnak. Az „i"-zésből és néhány morfológiai jellegzetességtől eltekintve a bácskai bunyevácok 
nyelvjárása lényegében az irodalmi állapottal egyezik. Vagyis a horvát-szerb, szerb-horvát nyelvet beszélik. 
Letelepedésük időpontja és történelmi körülményei a mai etnikai jellemzőikben, így nyelvük jelenlegi 
állapotában is tükröződnek. Semmiképpen sem tartják magukat azon szlávok utódainak, akik a magyar 
honfoglalás idején éltek itt. Jövevények, akik a történelem különböző periódusaiban jöttek ide. A mai 
jugoszláviai területről a török előretörésének mértéke szerint többszöri átköltöztetéssel érkeztek jelenlegi 
lakóhelyükre. A bunyevácok utolsó nagyszabású, szervezett letelepedő hulláma 1687-ben érkezett a 
Szeged—Szabadka—Baja háromszögbe, az ország elnéptelenedett vagy ritkán lakott területeire. Többfelól 
érkezve háromszáz évvel ezelőtt kezdték el új hazájukban tájformáló, termelő munkájukat. Néprajzi 
hagyományaik a mai Jugoszlávia különböző vidékeihez kapcsolódnak, elsősorban a szomszédos Vajdaság és 
Szlavónia népi kultúrájához, de sok ősi anyagot is tartalmaznak, melyek többé-kevésbé megegyeznek a 
hercegovinai, tengermelléki és alpesi szlávok néprajzi hagyományaival. A magukkal hozott és évszázadokon át 
megőrzött kultúra a más népekkel, nemzetiségekkel való egyesülés révén formálódott, gazdagodott. 

A bunyevácok eredetével és hovatartozásával kapcsolatban különböző nézetek ütköznek még ma is. Ezen 
írás keretében — már a terjedelmi okok miatt — sem vállalkozhatom ismertetésükre. Kutatásaim alapján annyit 
leírhatok, hogy a korábbi évszázadokban ezek az „eredetmagyarázatok" nem csak a tudomány akkori állása 
szerint változtak, megfogalmazásukban szerepet játszott az adott kor politikai-ideológiai „divatja" is. A skála a 
paternalista és az ellenséges „magyarázatok" között húzódik. Utóbbi nemegyszer a nacionalista előítéletek 
forrása. 

Már több évtizede, hogy a jugoszláv szakmunkák többségében az az álláspont dominál, hogy a bunyevácok 
nem a köztudatban élő Buna folyó környékéről származnak. Sőt, ezt a nézetet tette magáévá az új Jugoszláv 
Enciklopédia is. (Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb 1956., I.). Ugyanez az álláspontja az új általános jugoszláv 
lexikonnak is. (Enciklopedija Leksikografskog zavoda, II. kiadás, Zagreb 1966., I.). Az említett lexikonok, 
illetve enciklopédiák szerint a bunyevácok eredetileg a Svilaja hegytől északra, a Dinara hegység mentén 
elterülő vidéket lakták. így a hunyevác népnevet ma már nem szokás kapcsolatba hozni a Buna folyónévvel. 
Erről még viták folynak. Az 1960-ban kiadott Új Magyar Lexikon első kötete nem vette figyelembe a 
bunyevácokkal kapcsolatos, Jugoszláviában megjelentetett újabb — etnográfiai és lingvisztikai kutatásokkal 
alátámasztott — szakmunkákat és megállapításokat, hanem az elavult nézetet képviseli. 
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Az megállapítható, hogy a bunyevácok betelepülése a Duna mentére szakaszos volt. Igaz nincs írott 
történelmi forrásunk a bunyevác csoportok Bácskába és a Duna mellékére való betelepülésének pontos 
időpontjáról, vannak azonban olyan történelmi források, amelyekből megállapítható a bunyevácok kitelepülé-
sének időpontjai régi hazájukból. A horvát bunyevácok csoportjai Baján — ahol már 1600 táján is önálló 
plébánia volt és írásos emlék is maradt — keresztül egészen Pestig és Esztergomig követhetők. A betelepülök 
közül többen zsoldba állással, sokan pedig mint naszádosok keresték kenyerüket. Ercsi, Perkáta, Tököl, 
Érdófalu, Törökbálint, Csepel, Solymár, Szentendre, Székesfehérvár és környéke lakói később átvették a „rác" 
ragadványnevet, mint a mi megyénkben Bátya és Dusnok. Az 1800-as évek elején ugyanezek magukra 
vonatkoztatva a bunyevác elnevezést használták. 1649-ben Ibrisimovics Marin belgrádi róm. kat. püspök a 
jobbára bunyevác és sokác lakosság által lakott nagyobb településeket látogatta bérmálás céljából. Pl.: 
Jánoshalma—Jankovac (327), Mélykút—Milkút (129), Hercegszántó—Santovo (350, ebből 58 Garáról). (A 
zárójelben a bérmálkozók száma.) 

A fennmaradt érseki dézsma-iajstromok mutatják, hogy Bács-Bodrog és Pest megyében a mindenkori 
kalocsai érsek az egyházi tizedet — amennyiben azt a háborúk zivatarai engedték — állandóan szedte. E 
helységeket jobbára bunyevácok és sokácok lakták. Ilyen jegyzék az 1543., 1652., 1665. és 1678. évekből 
maradt ránk s az ezekben felsorolt helységek száma a lakott pusztákkal együtt 30—40 között változik. Az 
utolsó szervezett betelepülés után ezek száma szaporodott. A népösszeírási adatok szerint (1715., 1720., 1727.) 
kiderült, hogy zárt települések alakultak ki. Kizárólagosan bunyevácok által lakott falvak: Bácsalmás, 
Bácsbokod, Csávoly, Gara, Jánoshalma, Katymár, Kunbaja, Pandúr, Szentiván. Többségben éltek Baja, 
Bátmonostor, Érsekcsanád, Kákony, Mátételke, Nemesnádudvar; fele arányban pedig Sükösd és Vaskút 
falvakban. Kisebb számban, de megtaláljuk őket Dávod, Hajós, Nagybaracska, Mélykút falvakban, illetve az 
ismertebb Borota, Rém pusztákon is. 

Alighogy lekerült a félhold Buda várának tornyairól, a magyar parasztság máris hozzáfogott az új élet 
megalapozásához a visszafoglalt részeken. A török uralom alatt maradt Balkánról pedig a délszlávok 
sereglettek az ország déli részeire. így a Markovics—Vidákovics-féle letelepedés 1687-ben csak befejezte azt a 
nagy délszláv vándorlást, amely akkor már csaknem másfél száz év óta tartott. A vezérek — hogy 5000 főnyi 
bunyevác csapatukkal letelepedhessenek Bácskában — vállalták a törökök elleni harcot. A bajor választófejede-
lem intézkedésére Bács, Baja, Szabadka, Zombor és Szeged városaiba helyőrségi szolgálatra osztották be őket. 
57 évig őrvidéken szolgáltak, 1690-ben nemesi rangot kaptak szolgálatukért. A szent-ferencziek gyöngyösi 
krónikája szerint szinte velük együtt jöttek a töröltök bosszújától tartva azok a bunyevácok is, akiket 18 
Ferenc-rendi szerzetes kísért Sarcevich Angelus boszniai ferences szerzetes vezetésével ama rokonaik után, 
akik már régi idők óta nálunk laktak, valószínűleg Radmch Mihály Ferenc-rendi tartományfőnök kezdeménye-
zésére, aki már Kalocsán született. Mint a budai zárda gvardiánja, nevéhez fűződik a bunyevác irodalom 
szárnybontása is. Ezek között jelentős számú muzulmán is volt, akik időközben átkeresztelkedtek. E 
kivándorlás, illetve betelepülés tehát már szervezettebb és jellegét tekintve különbözik az előzőektől, amikor a 
nép vagy a török hadakkal, vagy kisebb csapatokban, mint török jobbágy jött vidékünkre. Az így beköltözött 
bunyevácok zöme — az eddig ismert kútfők szerint — a Ferenc-rendi szerzetesek ösztönzésére, a török uralom 
elöl menekült hazánkba. Antunovic Iván kalocsai érsek 1719-ben a Duna—Tisza mentén már 44 települést 
sorol fel, ahol bunyevác, illetve sokác parókia (fare) volt. 

Mivel Bácska mezőgazdaságilag jelentős, az udvar a XVIII. században németeket és magyarokat is telepített 
a bunyevácok lakta községekbe. Ezzel tulajdonképpen meg is kezdődött a bunyevácok asszimilációja és tart ma 
is. Felszabadulásunkig a különböző politikai rendszerek és az egyház gyorsította ezt a folyamatot. 1828-ban 
már nem is volt csak bunyevácok által lakott település. Nézzük, a néhány felsorolt településen milyen 
százalékban laktak még bunyevácok; Baja 40%, Bajaszentistván 59%, Bácsalmás 35%, Bácsbokod 42%, 
Csávoly 28%, Gara 46%, Kunbaja 1,8%, Vaskút 17%. Mára ezeken és a fel nem sorolt helyeken tovább 
csökkentek az arányok. Közben jobb életet keresve a bunyevácok is változtatták lakóhelyüket. Sokan Mohács 
szigetre költöztek, vagy visszamentek a mai Jugoszláviába. 

A XIX. században a bunyevácok kizárólag mezőgazdasággal foglalkoztak. Kisszámú értelmiségük egyházi 
jellegű volt és szinte csak a századfordulóra erősödött meg. Az a kevés bunyevác, aki nemesi rangot kapott és 
bejutott a magyar uralkodó osztályba, anyanyelvét és kultúráját is elvetette. 

I R O D A L O M : A téma tanulmányozásakor kiemelt figyelmet érdemel a horvát-szerb nyelven megír t , ma is forrásér tékűnek tartott 
A N T U N O V I C I V A N — bunyevác származású — egykori kalocsai püspök „Razprava . . . —Bee, 1882. című müve (Tanulmány a Duna 
és Tisza menti bunyevácokról és sokácokról) . — Hasonlóan a szerb író E R D F . L J A N O V l C J O V A N : „ O poreklu Bunjevaca" (A 
bunyevácok eredetkérdése) c. könyve. Beograd, 1930. — A korabeli magyar sajtóban ismeretcink szerint az első „bunyevácokró l" szóló 
magyar nyelvű írás B F R K I T Y G Y Ö R G Y (Tudománytár—1839.) és SZARICS IF .NÖ (Regélő Pesti Divatlap—1842.) tollából jelent meg. 
Figyelemre mél tó tanulmány jelent meg BF.LLOSICS B Á L I N T - n a k a Bács-Bodrog vármegye népe elsó kötetében „Bunyevácok" címmel 
(Bp., 1909.). — A jugoszláv kutatók közül PAVF.LlO R I K A R D : „Bunjevci" (Bunyevácok) — Zagreb , 1973. c. könyvében a korábbi és 
ú jabb eredményeinek fontos vizsgálatsorozatáról ír. A mostani jubileumra írt értékes tanulmányt a bunyevácokról M Á N D I T Y Z S I V K Ó 
a Délszláv Szövetség évkönyvében, a N a r o d n i Kalendar 1987-ben „Tri stoljeca u novoj pos to jb in i " (Há rom évszázad az új hazában) 
címmel. F napokban olvastam a Zágrábban kiadot t „ M A T I C A " folyóiratban egy ismertetest a Jugoszláv Akadémia gondozásában most 
megjelent A N T F SF.KULlC — bunyevác származású —: „Narodn i zivot i obicaji Backih Bunjevaca" Zagreb 1986. c. (A bácskai 
bunyevácok élete és néphagyományai) könyvrő l , melyet a bunyevácok Bácskában — Szabadka, Z o m b o r , Baja és kö rnyéke — való 
letelepedésük 300. évfordulója alkalmából jelentettek meg. 

Dr. Mándics Mihály 
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