
A rác és a magyar nyelv együttélése Bátyán 
Dr. Fehér Zoltán tanárral beszélget Halász Péter 

A hagyományos parasztházból átalakított épület belülről - értékes „magyarságismereti" könyvtárá-
val. köztük a házigazda köteteivel, számítógépével, sorba rakott irat-rendezőivel - a kutató-tanárember 
jellegzetes környezete; kívülről pedig a szépen kezelt és a szárazságban is gondosan, bár takarékosan 
öntözött kert (a virágok mellett paprika, paradicsom, hagyma, zöldségek) a bátyai kertész-hagyomá-
nyokhoz hasonulva kertészkedő ember környezetformáló munkáját érzékelteti. Itt él több mint tel év-
százada dr. Fehér Zoltán, aki ízig-vérig pedagógus ember, akár egy kis falu iskolájának tanítójaként, 
akár a tanítóképző főiskola tanáraként teljesíti hivatását. Azokból az időkből való, amikor a tanítók, ta-
nárok még nem kényszerűségből gürcöltek amennyit föltétlenül kellett, hanem fényt sugárzó lámpások 
voltak, akiknek oktató-nevelő munkájuk mellett jutott energiájuk környezetük értékeinek megfigyelé-
sére, összegyűjtésére, közkinccsé tételére is. Erre itt. Bátyán jócskán akadt lehetőség, hiszen lakosságá-
nak sorsa egészen különös; a török után be- illetve visszatelepült magyar lakossága idővel elszlávoso-
dott, majd újabban részben megmagyarosodott. Fehér Zoltán tanár úr Illyés Gyulával együtt vallja, 
hogy a népéletben kulturális árnyalat minden formájának megvan a létjogosultsága. 

• Itt beszélgetünk Fehér Zoltán tanár úr bátyai kertjében. Hot is van ez a település? Kérlek, mutasd 
be a bátyaiakat! 

Bátya a jelenlegi Bács-Kiskun megyében, a Kalocsai Sárközben fekszik. Idegeneknek azt a kérdést 
szokták föltenni: tudják-e melyik a környék legöregebb faluja? A válasz természetesen az. hogy Bátya, 
mert az még Öregcsertönek is bátyja. A szójáték szerint a falu lakossága érzi a név eredeti jelentését, 
hogy 'bátya' az idősebb testvértjelenti. A név először majdnem ezer éve. 1061-ben szerepel írásban, és 
olyan formába írták le, hogy Batsarevue (Bácsaréve), később Bathya. Hasonlóság van az erdélyi Atyha 
községgel: a rokonság nevek mindkét esetben földrajzi névvé váltak. 

Ezen a területen a megyer törzs telepedett meg és központi helyet foglalt el. Fejér megyéhez tarto-
zott annak ellenére, hogy a Duna-Tisza közén található és lakói a szekszárdi apátság nemesei voltak, 
nem pénzzel, hanem vérrel adóztak: katonáskodtak. A két Sárköz tájilag és közigazgatásilag egy. A víz 
soha nem választotta el, inkább összekötötte a földrajzi tájakat, mert a vízen sokkal könnyebb volt meg-
közelíteni akár vízen túli településeket is, mint szárazföldön, ahol sokszor járhatatlanul sárosak voltak 
az utak. A török időkben ez a terület is jócskán elnéptelenedett, de nem pusztult el teljesen. Éppen a mo-
csaras. erdős terület tette lehetővé a magyarság túlélő technikájának alkalmazását: elbújtak, behúzódtak 
a törökök által járhatatlan területekre. 

1764-ben egy Lukits János nevű bátyai plébános szavahihető, öreg bátyaiak emlékezete alapján meg 
is írta a História Domusban. hogy amikor a délszláv népesség ide költözött a XVII. sz. végén, akkor ..a 
lakosság az erdőkben szétszórtan élt." Az ideérkező délszlávok nem üres területre érkeztek tehát, ha-
nem egy olyan helyre, ahol a régi magyarság maradékai még éltek, s azokra telepedtek. De a délszlávok 
sem egyszerre és nem is egy helyről jöttek, nem urasági telepítés következtében, hanem spontán folya-
mat eredményeként, hosszabb időn keresztül, kisebb csoportokban és különböző helyekről érkeztek. 
Vannak olyan személynevek az anyakönyvekben, hogy Talmatin, vagyis dalmát. A Hasszán és a 
Tupcsia török nevek. A Hasszán közismert „keresztnév" a bosnyákoknál, Tupcsia pedig tüzért jelent a 
törököknél, ezek nyilván Boszniából érkeztek. A Koprivanacz családnév a Koprivnica (Kapronca) nevű 
horvátországi város nevét őrzi. Ok Horvátországból jöhettek. 

A bátyai délszlávok tehát legalább három helyről érkeztek, de nem egyből Bátyára jöttek, először 
különféle, valószínűleg magyarországi településekre, majd onnan ide. XVIII. század eleji könyvekben 
szerepel egy Kislegln nevű család. Kislegin Baja környékén önálló falu volt, tehát minden bizonnyal 
azon keresztül érkeztek hozzánk. Ugyanígy a Kokonok (Cocon). akik először Kákonyban telepedtek 
meg. Marok baranyai község nevét is őrzi egy bátyai családnév, a XVIII. században még úgy is írták a 
nevüket Mároki, ebből lett aztán a Marokity. A török kor előtti magyarság családnevei közül is az anya-
könyv őrzött meg kettőt: az egyika Sárosi (úgy írták Sáros), a másik pedig a Táncos (Táncos). Mindkét 
család kétségtelenül török előtti gyökerekkel rendelkezik, a "Táncos' ma is él ragadványnévként. „rá-
cul" Tancikinnak nevezik. Érdekes ennek a Táncos családnévnek a története, és jelzi, miként asszimilá-
lódott a megmaradt és kisebbségbe szorult magyarság. Az anyakönyvben először Táncosnak írták be. 
de a következő plébános azt mondja, hogy a c a magyarban k-nak hangzik, beírja hát az idegennek vélt 
Táncost úgy. hogy Tankos. Nem akartam elhinni, amikor ezt olvastam, de az illető fiát már úgy hívták: 
Tankosevics. Az Isten se mosta le róla. hogy igazi délszláv! És így tovább: a Sáros Sarosics lett, a Feren-
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ci az Ferencsics, pedig a Ferenc a délszláv nyelvben Franvo (Franjo). A Miklosics a magyar Miklós 
névből lett. mert a délszlávban Nikola a Miklós. A Jánosics a magyar Jánosból lett. mert délszlávul a 
János az Iván. Ivánics, vagy Iváncsics lehetett volna, de Jánosics lett belőle. A végződés, a toldalék 
„rác", az alapszó magyar. Mindez a XVIII. században történt. 

Bárth János néprajzkutató megírta, mely tényező befolyásolja egy falu nemzeti hovatartozását, 
asszimilációjának irányát. Amikor nagyjából fele-fele a közösségnek ilyen meg olyan nemzetiségű, ak-
kor a hangadó személyeknek a hovatartozása, illetve szándéka határozza meg. döntheti el az egész tele-
pülés identitásának jellegét. Ilyen hangadó személyek a falu papja, a falu közigazgatási emberei, a 
nagygazdák. Ha főleg magyarokból kerülnek ki, akkor a falu előbb-utóbb a magyarosodás útjára lép. ha 
a délszlávok közül, akkor arra indulnak. A magyarok el-délszlávosodnak. a délszlávok megmagyaro-
sodnak. Itt Bátyán a XVIII. szd.-ban sorra délszláv eredetű katolikus papok szolgáltak, akik azt elérték, 
hogy az itteni délszlávok megmaradtak katolikusnak, nem váltak görögkeletieké mint például Herceg-
szántón. viszont - akarva vagy akaratlanul - azt is elérték, hogy a megmaradt magyarság beolvadt a 
délszlávságba. Bátya lakossága tehát nem homogén délszláv közösség, hanem az alapmagyarságra rá-
telepedett délszlávság. amely magához asszimilálta a magyarságot. Ez a folyamat tartott egészen a 
XIX. század elejéig, a reformkorig, amikor megindult az ellentétes folyamat, a magyarosodás. Ez a ma-
gyarosodás a misék és az oktatás nyelvében nyilvánult meg, de nagyon lassú volt. A XX. szd. közepén, 
amikor én idekerültem, a gyerekek a családokban először mindenütt ..rácul" szólaltak meg. aztán tanul-
tak meg lassanként magyarul. 

A magyar hatások természetesen elkerülhetetlenek voltak. így Bátya népi kultúráját ma nem azok az 
elemek határozzák, meg amelyeket a Balkánról hoztak, hanem azok. amelyek itt a Sárközben érték 
őket. Ha ugyanis meg akartak maradni, alkalmazkodniuk kellett a balkánitól gyökeresen eltérő földrajzi 
és társadalmi körülményekhez. A XIX. század végi bátyai férfiviselet - régi fotókkal, festményekkel 
tudom igazolni - olyan, mint a környékbeli magyarságé. Ugyanakkor a nők viselete bizonyos délszláv 
elemeket hordoz. A település rendje, gazdálkodása, hiedelemvilága, a mesék világa magyar. A kettős 
gvökerűség úgy érvényesült, hogy a családi nyelv „rác", az oktatás nyelve magyar, az egyház és a folk-
lór nyelve magyar és „rác". A helynevek túlnyomó része magyar, de vannak kettős névadások. Például 
a Körtvélyesi dűlő, középkori kiejtése a körtének, mert körtefák voltak ott az erdőben. „Rácul" Hrus-
tyevjának mondják, tehát lefordították. Vagy Varajt Szent István varég testőreinek a nevét őrzi. akiknek 
itt volt birtokuk. Parancsnokukat Vencelinusnak nevezték, s a Vencelica dűlőnévben maradt ránk. 

A bátyai délszlávok tehát a török után érkeztek fokozatosan. Az 1715-ös 1720-as összeírásokban 
már 30%-ot tesz ki a délszláv névanyag, és csak 70%-ot a magyarok aránya. A magyarok még a XVIII. 
szd. közepén sem beszéltek „rácul". Egy Csanádi nevű tanítóról - ma is rengeteg Csanádi nevü él a fa-
luban - . beírták az egyházlátogatási jegyzőkönyvbe, hogy helybeli születésű, a bunyevác nyelvet még-
sem jól beszéli. (Helybeli kurtanemes család sarja volt.) Ma a Csanádiak nem egy tagja büszkén vallja 
magát rácnak. 

Negyvennyolcban sok bátyai harcolt a szabadságharcban. Hősi halottakról is készültek jegyzőköny-
vi vallomások. A Duna-parton virtuskodó bátyai legények még egy osztrák hadihajóba is belelőttek, 
azok meg ágyúval viszonozták a tüzet. Néhány régi sír keresztjén olvasható, hogy az ott nyugvó hon-
véd. mely ütközetekben vett részt. Akadt azért olyan gazda is, aki maga helyett pénzért fogadott valakit 
katonának. Többen évszázadnál hosszabb ideig féltve őrizték a Kossuth-bankókat. Negyvenkilenc nya-
rán a menekülő magyar honvédtisztek mégis felgyújtották a falut, mert a bíró (tehát az új rendtől ezért 
elismerést váró vezető személyiség) nem adott nekik szekeret. A kiegyezés után meg itt tanított a bolgár 
emigrációból hazatért Pászthorv Endre tüzérfőhadnagy (most az iskolánkat róla szeretnénk elnevezni), 
s itt volt intéző Kossuth emigrációs titkára, a világjáró László Károly. Guzsván bácsi, jó nótafám leg-
kedvesebb dala pedig ez volt: Német császár levelet irt Kossutnak, Szegődjön be őhozzája csikósnak. 
De a Kossuth feleletül azt írta, hogy nem kész még a karikás ustorja. Majd ha kész lesz a karikás nagy 
ustor, Megállj német, majd kilakolsz másodszor. Megtudod majd, hogy• a Kossuth mit akar. Eszedbe jut 
százezerszer a magyar. 

• A horvát nyelv melyik változatát beszélik a bátyaiak? 
A bátyai nyelvjárás a horvát nyelv Sta változatához tartozik, annak í-ző formája. Ők rácnak mondják, 

magukat azonban nem mindig tartják rácnak. „Mi magyarok vagyunk de rácul beszélünk" - így hatá-
rozzák meg identitásukat. 

• Amikor az 1950-es években ide kerültél, milyen állapotokat találtál? 
1952-ben jöttem Bátyára tanítani, s el lehetett mondani, hogy „kutyavilág szűk esztendő, de ránk 

szakadt mind a kettő". Bevezették a jegyrendszert, a 25 dekás napi kenyérfejadagot, szóval nagy volt a 
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nyomorúság. Én már akkor elkezdtem a népdalgyűjtést, tanítványaimmal gyűjtettem: kutassák ki. tud-
nak-e szüleik, nagyszüleik népdalokat. A magyar és a „rác"' szövegeket leírták, hozták, az értékeseket 
kiválogattam, elmentem, s hallás után lejegyeztem a dallamokat. Az indíttatásom a népi írók voltak. 
Megvoltak a Magyar Élet könyvei: Kodolányi János. Németh László, Illyés Gyula. Veres Péter. Féja 
Géza s a többiek. Az ő hatásukra határoztam el, hogy én nem civilizátor akarok lenni abban a faluban, 
aki mindent jobban tud a katedráról, hanem kölcsönösnek gondoltam el a kapcsolatot. Először én aka-
rom megismerni, hogy mit tudnak, ezért kutatom őket. A munkahelyem, a falu. egyben a laboratóriu-
mom is volt. 

• Milyen voll a nyelvi állapot? 
A feleségem mondja, hogy ő először „rácul" tanult meg. Nagyon jó tanuló volt, de amikor az anyja 

(lánykori nevén Szűcs Mária) bejött a tanítójához megkérdezni: hogy tanul Anica? Azt mondta 
Jelencsity néni: nagyon okos az Anica. de még magyarul sem tud. 

Akkor még érződött a hatása, hogy az egyház az 1900-as évek elején ide helyezett egy szabadkai 
plébánost. Jeszenovics Félixet. Öntudatos bunyevác volt. Hatása olyasmiben mutatkozott meg. hogy a 
lakodalmakban önfeledten énekelt bunyevácul, amit megtanultak a bátyaiak. Aztán-látogatták őt a bu-
nyevác rokonai a bácskaias széles selyem- és kasmír szoknyákban, ami a bátyaiaknak nagyon tetszett. 
Akkoriban kezdtek kivetkőzni ajánoshalmi, a bácsalmási, a bajaszentistváni bunyevácok a bácskaias-
ból, a XIX. századi városi viselet paraszti változatából. A levetett paraszti ruhákat az ócskapiacon árusí-
tották, a bátyaiak, mint újdonságra rácsaptak. Elhozták Bátyára, és hogy a plébános úr kedvére járjanak, 
kezdték hordani. (Éppen ebben az időben kezdett a kalocsai viseletben egy magyarosodási folyamat el-
indulni.) 

• Mit tudtál kezdeni az iskolában azokkal a gyermekekkel, akik nem tudtak magyarul? 
Én már olyan gyerekeket kaptam a felső tagozatba, akik tudtak magyarul. A bátyai magyar nyelv ér-

dekes módon a kalocsai ö-ző tájnyeivhez igazodik, nem az irodalmi nyelvet vették át. A bátyaiak közül 
sokan dolgoztak magyarokkal együtt a kalocsai pusztákon, az érseki uradalmakban. Együtt énekeltek, 
beszélgettek, megismertek hiedelmeket, meséket, a piacon magyarul alkudtak, a kocsmában együtt it-
ták az áldomást és anekdotáztak. A környéken csak a dusnokiak voltak még „rácok". Még Móricz Zsig-
mond írja, hogy az 1930-as években Kiskőrösön. Petőfi szülővárosában, díszes, subás. nagysüveges, 
tajtékpipás embereket látott a piacon beszélgetni, „tótul". A viseletük a magyar suba. a magyar kucsma, 
magyar tajtékpipa, de „tótul" beszélgetnek. Senki sem kényszerítette ezeket a szlovákokat arra. hogy 
fölvegyék a magyar viseletet, de ez jobban tetszett nekik, a rangot jelentette, s az asszimiláció mindig 
fölfelé tör. 

Ugyanígy a Bátyán élő kevés számú kereskedő, iparos, értelmiségi, akik a családban is magy arul be-
széltek. kovászai voltak a magyar nyelv terjedésének. Az anyakönyvek tanúsága szerint Bátyán nagyon 
sok magyar kurtanemes család élt (az úrbéri perben több százról beszélnek), akik évszázadok alatt beol-
vadtak a jobbágyságba. Kétnvelvűekké váltak, de magyar öntudatukat megőrizték. Ha bekerült egy 
kalocsa-pusztai leány a családba, akkor ott már „kénytelenek" voltak magyarul beszélni, mert nem 
akarták, hogy úgy érezze: a háta mögött beszélnek valami rosszat róla. 

1860 körül jelent meg Simonyi Jenő tisztelendő úr tanulmánya a Kalocsa környéki népről, s azt írja. 
hogy a bátyaiaknál rác öntudatnak nyoma sincs. A bálokban csárdást táncolnak, a tamburás zenészek 
tudnak ugyan kólót is játszani, de inkább a magyar csárdásokat játsszák. A férfiak v iselete magyaros, 
szokásaik, folklórjuk magyaros és így tovább. Ez spontán módon is a magyarosodás felé vezetett, a vé-
rükben rengeteg magyar vér is van, visszamagyarosodási folyamat játszódott itt le. Az 1950-es években 
ez már előrehaladott állapotban volt. A házasodások révén végképp, olyan hogy bátyai bátyait vesz el, 
alig fordult elő. 

• Nézted az anyakönyveket? Milyen volt az exogámia, endogámia? 
Az exogámia nagyon erős volt. Már a XVIII. században előkerülnek kalocsai, fajszi és más vidéki 

magyar beházasodások. A legerősebb kapcsolat Kalocsával volt. A bátyaiaknak egy része korábban Ka-
locsáról húzódott ki. és Bátyáról is sokan kerültek Kalocsára. Az urbáriumban több kalocsai családról 
sejthető, hogy bátyai eredetű..,Matán János, másképpen Bátyai." 

• Mióta tekintik a bátyait nemzetiségi jellegű iskolának? 
Az 1950-es években kezdték nemzetiségi nyelvként a szeb-horvátot tanítani a bátyaiaknak. Nem 

volt túlságosan nagy érdeklődés iránta, mert olyan területről érkezett oktató, ami a népcsoportnak egy 
más alcsoportjához tartozott, nem ahhoz, amit a délszlávok rác nyelvjárásnak neveznek. Ezt beszéli Tö-
köl. Ercsi. Bátya és Dusnok népe. Nem régiben egy szerb származású oktató, nem is katolikus, tanította 
az irodalmi horvátot. Nem a tájnyelvet tanítják. Erre a horvátra, mint idegen nyelvre, a magyar gyere-
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kek is beiratkoznak. Évenként ,,ráe napot'' tartanak az iskolában. Macedónnak mondott táncokat, éne-
keket. verseket tanulnak és ezzel körülbelül ki is merül a délszláv érdeklődésük. Elviszik őket az. Adriá-
hoz, kapcsolatuk van ott egy Batyina nevű faluval, ez horvátul majorságot jelent, semmi köze a 
'bátyához', az idősebb testvérhez. A cigány mellett működik a rác kisebbségi önkormányzat is. Itt a 
templomban egyébként minden hónapban van .,rác" nyelvű mise. De a fiatalok már magyarul beszél-
nek. 

• Az iskolában nekedjelenteit valamit hogy nem magyar nemzetiségűek a gyerekek? Találkoztál az-
zal a jelenséggel, hogy nem tudnak magyarul a gyerekek? 

Nem találkoztam. Nagyon szépen beszéltek magyarul, talán a szókincsük volt valamivel szegé-
nyebb. Nem találták meg az árnyalatnyi különbségeket. 

• Szünetben beszéltek egymással rácul? 
Általában nem, de senki sem tiltotta nekik. 
• Megtanultál rácul? 
Feleségem. Anica nagyon sokat segített nekem a rác szövegek lefordításában. Nagyon sok szót is-

merek. amikor az Adrián voltunk hasznát is vettem. A bátyai rác nyelvtudással Horvátországban meg 
lehet élni. Bár ott is. amikor Fájem Isszusszal, tehát ..Dicsértessék Jézus"-sal köszöntem, furcsán néztek 
rám. Pedig katolikusok, értik, de ott nem szokás ez a köszönési forma. 

• Végezetül térjünk még vissza az Adriáról Bátyára. „ Bátya életrajza " című 1996-ban megjelent, 
mint magad nevezed: „néprajzi szemléletű helytörténeti" könyvedben Bátya évezredes történel-
mének summájaként Németh Lászlót idézed: „ Ahogy a gulyás levében ott az összefőtt hús, krump-
li, hagyma, paradicsom és zöldpaprika ize szétválaszthatatlanul, s többé nem mint hús. krumpli, 
hagyma, hanem mint gulyásíz, úgy föveszti össze az egyáramba került embercsoportokat az idő. 
(...) Akiket a történelem egy név aklába terelt; egy nyáj az, mert az egész világ annak tekinti. (...) 
a magyar sors volt az a tűz, amelyen ez a sokféle anyagú, s egylére eresztett nép összejött... " 
Most, másfél évtizeddel bölcsebben mit tudnál ehhez hozzátenni? 

Békés együttélés. Ez olyan természetes ma. mint volt évszázadokon keresztül. Gazdasági, társadal-
mi konfliktusok igen. de nemzetiségi, nyelvi ellentétek - egy XVIII. századi templomi ügyet nem szá-
m í t v a - nem voltak, s ma sincsenek. A történelem során összekeveredett két nép egyedeit ma már szinte 
lehetetlen egyértelműen az egyikhez, vagy a másikhoz tartozónak tekinteni. A bátyaiak azt nézik, ki mi-
lyen ember, s nem azt, milyen nyelven beszél. 

Kálnoky László: 

NYELVÜNK RÁKFENÉIBŐL 

Nyílászáró Szerkezetek 

Egy szakférfiú, holmi bakafántos 
anyanyelvgyilkos tompa, lázbeteg 
agyában (vesztünkre) megszületett 
egy új műszó, az ismert, kacifántos 

„nyílászáró szerkezet". Ablak, ajtó 
s más efféle azóta nincs, letelt 
az idejük, s szegényedett a nyelv. 
de mit bánja a képernyő, a sajtó! 

Tőlük tanulják el az emberek. 
s ha egyszer nyelve lesz az állatoknak. 
a kakas nyílászárót kukorékol. 

Úgy emlékszem, hogy erényöv helyett. 
amely miatt szép asszonyok zokogtak. 
nem mondott nyílászárót a középkor. 

Összegyűjtött versek, 1992. 
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