
tézményeken kívül magányos szakemberek áldozatos munkája által születtek. Az utóbbiak 
közé tartozom jómagam is. A munkát nem önmagamért, hanem közösségemért végzem. 
Ezért tudok örülni, hogy az Ipoly mentén a tárgyi néprajz kutatásnak is vannak már szemmel 
látható eredményei: tartalmas magán- vagy önkormányzati gyűjtemények, tájházak, hogy 
csak a teljességre való törekvés nélkül említsem Szobot, Nagybörzsönyt, Vámosmikolát, 
Ipolyszakállost, Ipolyszalkát, Kemencét, Bernecabarátit, Palástot, Bussát, Apátújfalut, Ipoly-
szécsénkét, Dejtárt és Ipolyságot. Bízom abban, hogy az Európai Unióban még többen felfede-
zik önmagukat , s visszaadhatjuk magunknak azt, ami mindig is a miénk volt! 

Csáky Károly 

Szerbek-e az érdi rácok? 
Érd-ófalu csaknem a második világháborúig soknemzetiségű település volt: magyarok, „rá-

cok", németek és kis számban tótok lakták. A rácok a török hódoltság utolsó éveiben és annak 
megszűnésével több hullámban érkeztek Érdre. E népcsoport elnevezése ragadványnév, hi-
bás általánosítás eredménye. A latin, magyar, német történelmi munkák eredetileg a szerbe-
ket hívták rácoknak, nevüket Rascia - Raska szóból származtatva (Rascia: a XII. században 
létrejött elsó' feudális állam a mai Szerbia északi területén.) Az érdi etnikai csoportra vonatko-
zóan a történészek és statisztikák különböző' megjelölést használnak: Ottendorf Henrik egy 
követséggel Belgrádba utazó Montecuccoli hadvezérnek ajánlott jelentésében (1663) ezt írja: 
„A falu Hamsevee (Hamsabég) palánk mellett kelet és dél felől fekszik, s még alig épült fel újra. Né-
hány lakója van, s ezek nagyobbrészt rácok." Bél Mátyás „Notitia Hungáriáé Novae" című művé-
ben (1720) szerbeknek nevezi őket. „Számosan vannak és kunyhóik hosszú sorban állnak a mély-
fekvésű folyóparton." Ugyanitt megjegyzi, hogy a falu népessége zömmel délszláv. Egy 
1832-ből fennmaradt összeírás illír ajkúakról beszél. Fényes Elek (1851-ben) horvátokként em-
líti e népességet. Urasevics Danilo (1869): Érd 23 171 fős lakosságából 760 horvát. 

A délszlávok érdi közösségének tagjai horvát származásúnak vallják magukat, s erről ta-
núskodnak kevés kivétellel - a latin feliratú sírkövek is. A megnevezések változatossága 
azonban napjainkban is zavart okoz. Méltán merül fel a kérdés, hogy szerbek-e az érdi rácok? 
Válaszunk: az érdi rácok katolikus horvátok, akik öntudatosan rácnak vallják magukat. 

Dr. Mándics Mihály „Háromszáz éve telepedtek le a bácskai bunyevácok" című tanulmá-
nyában részletesen ismerteti a délszláv népek megoszlását. Felhasználja az etnográfiai és 
lingvisztikai kutatások eredményeit. (Új Jugoszláv Enciklopédia 1956. Jugoszláv Lexikon 
1966.) Megjegyzi: a „délszláv" elnevezés politikai eredetű szóhasználat: gyűjtőnév, három né-
pet takar: a horvátot, a szerbet, a szlovént, s ezen belül számos, kisebb elemet foglal magába. 
Etnikailag a következő horvát népcsoportokat különböztetjük meg hazánkban: bunyevácok 
Bácskában, bosnyákok, sokácok Baranyában, a Dráva és Mura menti, valamint a nyugati me-
gyék horvátjait. Közéjük tartoznak még a rác, dalmát megjelölésű horvátok is. A hazai dél-
szlávok mintegy kilencven százaléka 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, hogy a bunyevácok a horvát etnikum részét alkotják. A régi 
oklevelek hol szlávoknak, rácoknak, hol dalmátoknak mondják, hol illerekként emlegetik 
őket - főként az egyházi források. A római katolikus „délszlávok" - a horvátoknak olyan etni-
kai csoportja, amely a nyugat-hercegovinai típusú, vagyis „új sto" hangrendszerű, „i"-ző ar-
chaikus nyelvjárást beszéli és latin betűkkel ír. A bácskai bunyevácok nyelvjárása lényegében 
az irodalmi állapottal egyezik, vagyis a horvát-szerb nyelvet használják. 

A bunyevácok utolsó nagyobb hulláma 1687-ben telepedett le a Szeged - Szabadka - Baja 
háromszögben. Az említett lexikon, illetve enciklopédia szerint eredetileg a Svilaja hegytől 
északra, a Dinara hegység mentén elterülő vidéket lakták. Kudó József hajdani érdi plébános 
családtörténetében drámai tömörséggel írja le a szülőföld elhagyásának körülményeit. „Éhez-
nek, a szárazság nagy és ők elindulnak a törökmentes szabad hazába. Maradnak a tehetetle-
nek, meg a szárazságban elaszott vetés." Ferenc-rendi páterek szervezik meg a hosszú utat, s 
továbbra is népük oltalmazói. A krónikák feljegyzései szerint 1515-ben Perecska pusztán 
kezdték meg működésüket, Mohácson pedig Mátkovity Simon ferences páter vezetésével az 
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1620-as években gimnázium működött azzal a céllal, hogy Szlovéniát és Baranyát horvát pa-
pokkal lássák el. A későbbieken Antunovic Iván bunyevác származású kalocsai érsek tanul-
mányában „A Duna és Tisza menti bunyevácokról és sokácokról" címmel (1719) számos hely-
séget sorol fel, ahol katolikus parókia (fare) volt. 

Érden is papjaik látták el az egyházi teendőket. Nevük máig megőrizte a História Domus 
(Egyházi krónika). A ferenciek Gyöngyösi krónikájában említést találunk a Sarcevich Angelus 
vezette csoportról is, de róluk Hótnati Bálint-Szekfű Gyula: Magyar történet című könyve is 
megemlékezik: „A bunyevácok júniusban érnek el Bácskába, ahol letelepednek. 1687-ben 
Miksa Emanuel bajor választófejedelem befogad mintegy 5-6000 katolikus délszlávot, akik, 
hogy »rájasorsuktól« szabadulhassanak - hajlandók fegyvert fogni a török ellen. A katonai 
szolgálat fejében a családok Szeged, Szabadka, Baja területén földsáncokban kapnak menedé-
ket." A szintén ide telepedett görög-keleti vallású szerbektől értesülnek, hogy egy részük Pest 
környékén, így Szentendrén, Csernojevics Arzén patriarka alatt új otthont talált. Példájuk 
nyomán a „rác"-nak nevezett etnikum is a Duna mentén északra vonult. így kerültek Érdre, 
Ercsibe és Tökölre, ahol már néhány elődjük 1630 táján, gyökeret vert. A helyi birtokosok 
örömmel fogadták a jövevényeket, kellett a munkáskéz az elvadult szántók megművelésére. 
A bunyevácok földművelő nép volt, hamarosan virágzó gazdaságot teremtettek Érden. Kötő-
désüket híven kifejezi Kudó József vallomása: „A föld, amelyen éltünk - 300 év óta nekünk 
már hazánk lett. Három századnak sok küzdelme, könnye, izzadságcseppjei vegyültek a ho-
mokba és ideragasztottak minket mindörökre." 

Dr. Kerékgyártó Imréné 

Évszázados fotográfiák 
Koppányszántó vidékéről1 

A szekszárdi levéltárban található Kammerer Ernő (1856, Hékútpuszta-1920, Koppány-
szántó) jogász, történész, országgyűlési képviselő, kultúrpolitikus, a budapesti Szépművé-
szeti Múzeum alapító-igazgatójának gazdag hagyatéka, amely főleg a középkori Tolna megye 
történetére vonatkozó jegyzetanyagot tartalmaz. Kammerer sokoldalú személyéről és tevé-
kenységéről másutt bővebben megemlékeztem (Kammerer Emő életéről, munkásságáról és 
hagyatéka régészeti vonatkozásairól. A szekszárdi Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve 24 
/2002/ 275-303. old.), Ráday Mihály városvédő műsora pedig ennek nyomán bemutatta a 
család pusztulófélben lévő sírkápolnáját is. A Kammerer-hagyaték egyik érdekessége az a 
mintegy félszáz, szemlátomást a XIX-XX. század fordulóján készült üvegnegatív, amely né-
hány középkori oklevelet, a Kammerer-család koppányszántói háza körül készült családi il-
letve természeti képet, valamint - ma már néprajzi vonatkozásúnak számító - falusi életképet 
ábrázol. 

Nem tudjuk, hogy a felvételeket pontosan ki készítette, a Kammerer-család fotografáló 
tagja mindenesetre jó szemmel választotta ki a megörökítésre érdemes helyszíneket. E felvéte-
lek nem teljesen egyedülállóak a kor és a környék néprajzi célú fényképezésében, hiszen 
1903-ban a Koppányszántóval szomszédos Nagykónyiban és Szakcson Bátky Zsigmond ké-
szített felvételeket a Néprajzi Múzeum számára (Szilágyi Miklós: A néprajzi kutatások első 
korszaka Tolna megyében. Honismeret 1982/2. sz. 41. old.), ugyanakkor a szekszárdi múze-
u m munkatársai (elsősorban Kovách Aladár) tudomásom szerint nem jutottak el fényképező-
géppel a faluba. A felvételeken láthatunk aratókat, ökrök vontatta cséplőgépet, disznóölési je-
lenetet, juhfürösztést, templomi zászlókkal feszület előtt térdeplő búcsújárókat, a násznép 
élén vonuló díszes öltözetű jegyespárt és segítségükkel pl. akár a hétköznapi illetve ünnepi 
viselet is tanulmányozható. 

K. Németh András 

Köszönet illeti dr. Dobos Gyulát, a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára igazgatóját, amiért engedé-
lyezte az üvegnegatívok előhívását és közlését. 

1 A képeket lásd a hátsó belső borítón. (Szerk.) 
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