
Egyetemi doktori értekezés 

,dÁNDI C S II HÁLY s 

A :JAGYARORSZÁGI BUNYEVÁCOK TÖRTE} ETE 

Szeged, 1986 



TARTALO?&TEGYZÉK 

oldal 

I. BEVEZETŐ  	3. 

II. A MAGYARORSZÁGI BUNYEVÁCSÁG TÖRTÉNETE . . 

- A feudalizmus és kapitalizmus időszaka 
- Felszabadulás után 	  

III. A MAGYARORSZÁGI BUNYEVÁC IRODALOM . . . . 

- A kezdettől a felszabadulásig 	 

- A felszabadulást követően 	  

IV. A ;MAGYARORSZÁGI BUNYEVÁCOK OKTATÁSA . . . 

- A felszabadulás előtti időszak 

- A felszabadulást követő idó^zakk . . . . 

V. KITEKINTÉS 	  

VI. FELHASZNÁLT IRODALOM 	  

VII. Szövegközti illusztrációk 	  

VIII. MELLÉKLETEK /Szöveg után/ 	  



"A kimilvelt emberfők sokasága 

teszi az ország erejét." 

/Széchenyi I s tvLín/ 

"... a világ a népek kórusából 

áll, ebben a kórusban minden-

ki a maga nyelvén szóljon 

és énekeljen, s lerieteleg a 

szocializmus, a nemzeti füg-

getlenség, a béke dallamait 

szólaltassa meg." 

/Kádár János Vas 

megyei beszédéből 

1976./ 



I. BEVEZETŐ  

Történetirásunk még adós a hazai ne zetiségek történe-

tének teljes feltárásával, értékelésével. Az eddig megjelent 

ne :_. zetiségelméleti összegzések jórészt jelenlegi nemzetiség- 
politikánk tükrében készültek. A történeti munkák pedig a 

nemzetiségek főleg 1945 előtti viszonyaival és jogvédelmével 

foglalkoznak. Egy területen élő több nemzetiség, vagy egy 

nemzeti céghez tartozó idegen anyanyelvüek felszabadulását 

követő történetét megörökitő feldolgozásról - egy-két kivé-

teltől eltekintve 1  - alig olvashatunk. A helytörténészek 

feladata, hoy alapkutatásaikkal megadják a  lehetőséget  a 

történeti összegzések megírására. A regionális alapon törté-

nő kutatás konkrétabb képet nyújt az egyes nemzetiségek va-

lóságos gazdasági-társadalmi szerkezetéről - nem utolsó sor-

ban történetéről -, mint a tiszta anyanyelvi statisztikák 

alapján "előállított" absztrakt nemzetiségi társadalmak ál-

talánositható adatainak  feldolgozása. Ennek a konkrétabb kép-

nek a megrajzolásúhoz kíván dolgozatunk hozzájárulni. 

Amikor a nemzetiségi kérdéssel, ne ►azetiségeink szabad-

ságával foglalkozunk, közvetve és közvetlenül a haza egészét 

érintő, sőt határainkon túli kérdésekkel is szembe kerülünk. 

Igaz, hogy a nemzetiségiek közül ezuttal "csak" az un. 

"délszláv" nemzetiség, illetve ennek keretén belül a mi me-

gyénk Bács-Kiskun legnépesebb etnikumának a horvát-bunyevácok  

3 
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történetével foglalkozunk. Igy egyszerre végzünk regionális 

és országos kutatást. A nemzetiségi kultura kérdéseivel va-

ló foglalkozás  a nemzeti kultúra és közművelődés egész vo-

natkozásában is hasznos és idószerú. Szükségességét az is 

indokolja, hogy a különböző szubkultúrák, rétet és kisebb-

ségi kulturák világszerte egyre inkább a figyelem középpont-

jába kerülnek, na , y súllyal járulnak az össznemzeti kultúrák 

me,,ujulásához. A közösségi kultíéra elemeinek megismeréséhez 

is értékes fogódzókat nyújtanak a közösségi jellegüket job-

ban  megőrző kisebbségi kultúrák. 

Bunyevác lakosságunk ha;yományos népi kultúrája már ko-

rán az érdeklődés középpontjába került, s e nemzetiségi nép-

csoportunkról is elmondhatjuk ugyanazt, amit a többiekről, 

hogy szervezett kutatásuk egyidős a ma gyar kutatással. 

A magyarországi nemzetiségek sokoldalú és szervezett kutatá-

sának kezdetei az 1889-ben megalakult Iűa.,yar Néprajzi Társa-

ság működéséhez kapcsolódnak. De már ezt megelőzően is jelen-

tek meg róluk leirások, népismertetések. A további kutatások 

a délszláv és a magyar történet-, és néprajztudományt sok ér-

tékes adattal gazdagíthatja. 

Dolgozatunk célja az anyanyelv erejének, népet és nemzetet 

megtartó tulajdonságainak történeti vizsgálata. Ezuttal a 

teljesség igénye nélkül - az irás terjedelme is határt szab - 

megkiséreljük, hogy számvetést-áttekintést adjunk a gyökerek-

től a kezdeti időszaktól nap jainki. Igy a bunyevácok törté-

netének mintegy 300 évét tekintjük át. Az anyanyelv mindig is 

a népi közösségeket formáló tényező volt. A Kárpát-medencében 

élő népek történelmében e népiséget :hegtartó erő sokszor ke- 

rült veszélybe. Sokszor gördítenek elé nehézségeket a különböző 
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politikai  rendszerek, miközben saját nyelvük egyeduralmát 

kisérelték megvalósitani. 

Ez a dolgozat egy bácskai tájról és embereiről szól a 

múltat idézi, jelenről is szól - s kicsit a jövőbe is mutat. 

Hogyan is alakult ezen a tájon az emberi sors, mit jelentett, 

mivel járt "a népek országútján" élni és .megmaradni. 

S bemutatjuk, hogyan él ma a táj embere,  mit  tesz, merre tart 

a szocialista rend ctödik évtizedében. Régi igazság: a megér-

téshez a megismerésen keresztül vezet az út. A nemzetiségek 

az u,ynevezett "híd" szerepét is betöltik hazánk és a környe-

ző országok között. 

A kelet-európai szocialista országok segítik nemzetisé-

geik kultúrális fejlődését. Csatári Dániel szerint "az anya-

ne:zet szocialista kultúrájával való kapcsolatuk lehetővé té-

tele segíti fejlődésüket, nyugodt közérzetük kialakulását, a 

szeparatista, esetleg torz, nacionalista tudat gyöngítését 

és a többségi nép számára is előnyös, hiszen a nemzetiségek 

éppen 'hídverői hivatásuk' szabad gyakorlásával a tö ,bségi 

nép értékeit uiyanemze,.Ukkel is megismertethetik." 2  

Ez mindkét fél számára tanulságokat és ríj ismereteket ered-

ményezhet. Amelyből már csak okulni kell ... 

Csak utalás található például arra a hasznos kapcsolat-

ra, amely napjainkban a kát szocialista orszng - ria yaror-

szág és Jugoszlávia - keretében orszá határokon át kialakult 

a Bácska települései között. A jugoszláviai Sombor és az itte-

ni Baja között szoros testvári együttműködés él mindkét város 

javára.  

Nem  a tudós szemléletével, hanem a rlüvelődés szándékával 
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irtam le a mindennapi élet kiemelkedőnek látszó eseményeit. 

Nem elemeztem mindent e"yformán mélyen, néhány jelenséget 

mindössze természetes me jelenési formájában irtam le. Te-

hát részben történeti forrás, részben nevelési segédanyag 

ez a munka. Elolvasása a viszonyokat jól ismero olvasöt 

részben &jabb részletek közlésére ösztönözheti, másrészt 

alkalmas annak tudósítására, hoJy e . ;y-egy kisebo közösség 

tevékenysége mire képes a  szocializmus épí`,ése soron. 

Gondolom erre is vonatkozhatnak az alábbi sorok. 

"Az én szememben nincs érdemi különbség egy világjelenség 

és egy  falu jelenségeinek tudományos igényŰ feltárása kö-

zött. Az egyik is, a másik is emberi viszonyokra és törté-

netükre irányul. Mindekettő vezethet érvényes és fontos kö- 

vetkeztetésekre. A módszerek u:_;yen a témák jellegétől függő-

en  változnak, igazi különbség azonban csak abban van,  hogy  

a munka tudományos módszerekkel és szemlélettel készül-e 

vagy pedig nem. " 3  

Nem keveset tudunk a bunyevácokról, de korántsem elég-

ségeset. Foghijasok az ismereteink, kevesek a róluk szóló 

tudományos munkák. Azok  a  konkrét vizsgálódások, kutatások, 

amelyet a bunyevácok kult'frájáról /anyanyelvi-oktatás, köz-

művelődés/ folytattam - úgy vélem - hozzájárulhatnak e hiá-

nyok részleges törlesztéséhez, csakúgy, mint lenini nemzeti-

ségi politikánk feladatainak megfogalmazásához. 

Az évfordulók 4  mindig alkalmat adnak arra, hogy vissza-

pillantsunk és értékeljük a megtett utat, illetve a mai mun-

kánkat mérlegelve megpróbáljuk megfogalmazni a j övó feladata-

it. Igyekeztem összefo ;;lalni azt is, mit tettek elődeink. 

Méc;is úgy itélem meg, no€ry a mai munka értékelése és elöre- 
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tekintésünk s zol ;álhatja leginkább munkánk továbbfejleszté-

sét. A mult kritikai értékelése szintén hozzásegíthet ben-

nünket ahhoz, hogy még eredményesebben vé:,ezhessük munkán-

kat. 

Ebben a reményben bocsátom az olvasó rendelkezésére e 

vizsgálódások rövid summázatát. 

A Magyar Népköztársaságban élő nemzetiségiek szövetsé-

geinek becslései alapján körülbelül 220 ezer német, 100-100 

ezer szlovák, illetve délszláv és 25 ezer román nemzetiségűi 

lakos él Magyarországon. A Magyar Népköztársaság az 

1843-1349-es tanulságok és az 1919-es példa alapján az 1949-es 

alkotmányban és annak - a szocializmus építése jelen idősza-

kát tükröző - 1972-es változatában röfizi ti a nemzetiségek 

jogait. A közmüvelódésről szóló 1976. évi V. törvény is ki-

emeli a hazánkban élő nem magyar ajkú lakosság jogait. 

A Magyarországon élő horvát, szerb, szlovén nemzetiség 

ielyzetéről, az anyanyelvi kultura fontosságáról szólva sok-

szor idézzük Marxot: "A nyelv maga ugyanugy terméke egy kö-

zösségnek, mint ahogy más tekintetben ő maga a közösség léte-

zése." Hasonlóképpen Vuk Karadiiá /körülbelül Kazinczyval 

rokon szerepet betöltő uultszáza,di szerb iró/ jelmondatát 

is:  "Ugy  ir  j , ahogyan beszélsz é s .gy olvasd, ahogy le van 

irva." 

Bár hivatalosan egynek tekintjük a szerb-horvát nyelv 

kétféle horvát és szerb-változatát, az sltéráseket is szem 

előtt kell tartanunk, a sósféle tájnyelvről neji is beszélve. 

A kérdés még Ússs! zetettebb, ha hozzátesszük a kétféle: latin 

1 és clxillbetüs rást, valamint azt fi gy elembe véve, hogy a 

délszlávok 11 megyében ás 3udapesten szétazJrt inlepüléseken 
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élnek, a kérdés rendkívül összetett. 

Az alkotmányos ne:aze tiségi jogok megvalósulásának és 

az igazi nyelvi egyenjo;úsá;;ának - vagyis mindenfajta 

nyelvi tevékenységnek - alapja az anyanyelvi oktatás. Akik 

anyanyelvüket nem beszélik tökéletesen, azoknak müvelódési 

igényeik sem lehetnek. Enélkül uyariis nem ismerhetik meg 

nemzetük múltját, nem lesznek kénesek élvezni annak gazdag 

kultúrális hagyomáayait, aecl tudnak bekapcsolódni az anya- 

nyelvi miivelődéebe, ne .í lesznek részesei az egyenjogú nyelv-

használatnak. 

A ne:azetiségek hid-szerepét, rt testvériség-egység esz-

cséjét csap: az anyelvüket és környezetük nyelvét e yaránt 

jól beszélő generációk tudják megvalósitani. A feladat rend-

kivül nehéz és bonyolult an:iak ellenére, hoer már a nemzeti-

ségi iskolák a magmar közoktatás szerves részei. A hazai 

közoktatás fejlesztésének pro, -ramja magában foglalja a nemze-

tiségi anyanyelvi oktatás korszerusitésének terveit is, pél-

dául a "kétnyelvű" iskolák számszerit növelését. Mégis mi 

okozza az említett nehézsé_;et a horvát, szerb és szlovén nyel-

ví1 iskolákban? A válasz magától adódik: az anyanyelvi kul fura 

hiányos ismerete.  

Sok iskolában az .alapoknál kell kezdeni az anyanyelv 

tanítását. Rendkívül változatos nyelvtudással, hiányos, nem-

egyszer teljesen hiányzó nyelvi ismerettel kerülnek oda a 

yer:lekek. A nagy on különböző nyelvtudás é:s a meglehetősen el-

táró beszédkészség /az irodalmi nyelvtől nagymértékben eltérő 

"kaj" és "ooa" nyelvjárást beszélő horvátok nagy száma/ arra 

kényszeriti az iskolákat, hogy alapfokon kezdjék a nyelv ta- 

nitúsát. Ez a proelérna ré . i keletű, de me .oldásra korábban 
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- sajnos - kevés figyelmet fordítottak. 
A nyelvjárás és az irodalmi horvá$-szerb nyelv között 

lévő nagy eltérések miatt e nyelvterületeken átmenetre van 

szükség az iskolákban, és olyan pedagó;usokra, akik az iro-

dalmi horvát-szerb nyelven kívül jól beszélik és értik az 

ottani nyelvjárást is.  

A jugoszláv határ mentén, ahol különösen ez időben meg-

élénkült '_i kishatármenti forgalom, a turizmus, valamint a 

jugoszláv rádió és televizióadások hatására, az ott élők 

nyelvi közelségbe kerültek anyaaemzetükkel. A Győr-Sopron 

és Vas megyében éló horvátoknak erre még ma sincs lehetőségük 

az anyanemzettől való távolságuk miatt. Itt a nyelvtanár a 

tájnyelv :maximális figyelembevételével az alapoknál kezdheti 

a nyelv taJ tását a főként azon kell fáradoznia, hogyan anya- 

nyelvet szinte átszövő mindennapos germanizmusok és hungariz-

musok helyett a tanulók megtanulják a helyes horvát-szerb ki-

fejezéseket. 

Nehézséget és problémát okoz még az irodalmi horvát-szerb, 

szerb-horvát nyelv "ije"-zo ás "e"-ző kettőzöttsége, valamint 

a latin, illetve cirillbetifs írásmód alkalmazása, megtartá-

sa. A horvátok által lakott területei "ije"-ző nyelvhaszná-

lattal és latin betüs írásmóddal találkozunk, a szerbek által 

lakott területeken pedig "e"-ző a nyelvhasználat és cirillbe-

tús az írásmód. De a horvát tanulók éppen úgy tanulják 43 is-

merik a cirillbetífs írást, mint a szerbek a latinbetifst. 

.:iind a kétnyelvT, mind a nyelvoktató iskolatipusJk számára ké-

szült tankönyvek tartalmaznak "ije"-ző és "e"-z6 latin betűs 

és cirillbetüs szövegeket. 

Az ma már közismert, hogy a bunyev ácok a "Sto" dialektus 
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"i"-ző nyelvjárását beszélik és latin hetükkel írnak. 1920-

ban ók igy nyilatkoztak a "Neven"-bens "'ad  magunk sem tud-

juk szerbek va_yunk-e, vagy horvátok. Nyelv szerint köze-

lebb állunk a szerbekhez, vallás szerint pedig a horvátok-

hoz: a délszláv, mint közös név éppen jókor jelentkezett." 5  

A Bács-megyei Dusnok és Bátya horvát lakossága, amely 

magát "rácnak" nevezi, egy sor archaikus vonást me-;őrző 

északkelet-szlavón nyelvjárást beszél. Hangsulyrendszere 

régi "6to". Ugyancsak szlavón, de most már "i"-zó nyelvjá-

rást találunk Hercegszántón a sokácoknál. A többi bácskai 

községben /Csávoly, Gaza stb./ a bunyevácok  nyelvjárása nyu-

gat-hercegovinai tipusú, va;yis "új-3to" hangsúlyrendszerű, 

"i-ző" nyelvjárás. Az "i "-zéstől és néhány morfológiai jel-

legzetessé;gtől eltekintve a bácskai bunyevácok nyelvjárása 

lényegében az irodalmi állapottal egyezik. Vagyis a bunyevá-

cok a szerb-norvát nyelvet beszélik, mégpedig amannak 

"stokáv", emennek "ikáv" nyelvjárását. Némely részen az 

"ekáv", de még inkább a "jekávv" dialektusok és a magyar nyelv 

hatása igen nagy. 

A szlovének /vend/ nyelvjárása e =mséges, de ugyanúgy 

gondot okoz az irodalmi szlovén nyelv ismeretének hiánya. 

A tanulók életében kettős, néha hármas hatás érvényesül. 

Otthon tájnyelven beszélnek, a baráti körben magyarul érint-

keznek, az iskolában pedig az aryalyely irodalmi változatát 

tanulják. Ebből követ kezik, hogy a neazetiségi kultura ha-

gyományainak továbbélése a népdalok, szokások életbe tartá-

sa egyre inkább a művelődés intézményeire, köztük . z iskolá-

ra hárul. 



11 

Az új elgondolások a korábbinál jobban épf fenek a ne-

velők aktív, önálló munkájára: arra, hogy szinessé, érde-

kessé, vonzóvá tegyék a nyelvtanulást. Ne feledkezzünk meg 

a sikerek másik összetevőjéről, a szülők szerepéről sem, 

mert valóban nyelvében él a nép és anyanyelvében az  egyén.  

Határaiecitán élve ezt segítik a jugoszláv rádió és tévéműsor 

kiváló vételi lehetőségei. Igen hallgatott e tájon is a pé-

csi studió háromnyelvű műsora. 

Társadalmunk mai viszonyai között az anyanyelv megfe-

lelő oktatása a ne.:izetisegi lét egyik alapfeltétele. "Ezért 

a nyelv ügye egész népünk - közéletünk - vigye, nemcsak a 

nyelvápolás szakembereié. Őrzése, formálása, ápolása nem 

korlátozódhatik az iskolára. A nyelv olyan, mint a nép, amely 

alkotja, használja, újítja, felejti, szépi ti, rontja. Vagyis 

csak akkor foghatjuk fel igazán sorskérdésként, ha nem vá-

lasztjuk külön a nép egészének sorskérdéseitől." 6  Áttekintő 

elo::izcsünkben ennek bizonyitására teszünk kisőrletet. 

Az anyag feldolgozása során a teljesség igénye nélkül 

áttanulmányoztam a helyi forrásanyagot. A hazai bázisintéz-

ményeken túl segítségemre voltak a vajdasági levéltárak kö-

zül a Novi Sadi, suboticai, sombori és a Sremski Karlovci 

Archivumok. 
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/5/ KNEZEVIC, V. Yilivoje : 0 Bunjevci:na. Subo .ica, 1927. 

11.p. 

/6/ MÁUDICS Mihály: Nyelvében is él a nép. Köznevelés, 

1978/20.sz. 5.p. 

12 
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II. A IiAGYARORSZÁGI BUNYEVÁCSÁG TÖRTÉNETE 

A feudalizmus és a kapitalizmus időszaka 

Mielőtt ismertetnénk a bunyevácok történetét, szól-

nunk kell arról, ho .;y kik is a délszlávok és azen belül a 

bunyevácok. 

Áttekintésünk megirásakor kettős cél vezetett bennün-

ket. Egyrészt a bunyevácok történetének keretében az anya-

nyelvi oktatás-közművelődés lehetőségeit, ha,;yományait nagy 

vonalakban ás főbb összefüggésében bemutatni és izolitőt 

adni a múltból a kezdet i  idószakok,ól napjainkig. Másrészt 

az eddig feltárt anyag főbb jeilemvoaásaira is rámutatni 

néhány téma kapcsán, mindig a kevésbé ismert momentumokra 

összpontositva figyelmünket. A népszokások, általában a 

néprajz, csak érintőlegesen kerül itt szóba, bár a kulturá-

lis örökség többsége a folklór körébe tartozik. 

A jelzett korszak tárgyalása előtt szükségesnek tart-

juk megemlíteni, hogy áttekintéscinkben a feudalizmus idősza-

kának anyaga forrásokban viszonylag gazdag. Ezzel szemben 

a kapitalizmus időszakának történelmi forr...sai - számukat 

és tartalmukat tekintve is -, jóval szegényebbek. Ez a meg-

állapitás a JuL;oszláviában megjelent szakirodalomra is vo-

natkozik. Biztosak lehetünk abban, hogy az Osztrák-Magyar 

Monarchia területeiről származó számo 3 - egyelőre lappangó - 

forrás mé felfedezésre vár. Ezek megtalálása és feldolgo- 
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zára a jugoszláv, a magyar és az osztrák történészek közös 

feladata. 

A hazai délszlávok - bunyevácok - története csak rész-

ben ismert a magyar és hazánkban élő más nemzetiségiek 

előtt - akikkel több évszázada együtt élünk -, ezuttal ize-

litőt, hírt kaphatnak belőle. Sajátos színfolt ja ez Maüyar- 

orszá, etnikai térképének, .mellyel névtelen és neves emberek-

nek llf tank ezzel maradandó emléket. Az olvasó, ha nem is 

a teljesség igényével, de a legteljesebb leirást kapja kéz-

hez ezzel, mert ilyen áttekintés még nem  jelent meg a  ma-

gyarországi .bunyevácokról. Népszerasitő ismeretközlés szán-

dékával adjuk közre a mintegy háromszáz év eseményeinek át-

tekintésére törekedve a kor hü képébe beleágazva. 

Az e ;yüttélő nemzetiségek hagyományainak feltárása 

bevilágf t a múltba, előtiinnek a közös gyökerek, világossá 

válik a kulttfrák kölcsönös áthatása. A szomszédos országok-

hoz  is elvezethet. A múltbeli kapcsolatok,  a multbeli egy-

másrautaltság - vaTy ellenkezőleg, a valóban oktalan viszály-

kodás - megvilágítása, ugyanakkor ' jelen kapcsolatok, egy-

másrautalt_ág reális értelmezését teszi lehetővé. I gy  ju-

tunk el a mdltból a jelenig, falutól a városig, a helyitől, 

a nemzetköziig is. 

A társadalmi és nemzetiségi múlt konfliktusai, tragi-

kus és íblemelő mozzantai, az új élet, a felszabadulás óta 

kibontakozott építőmunka eredményei intő és lelkesitő példák 

a további erőfeszitésekhez. E munka értékesebb - érdekesebb 

részei ilyen értelemben új utakat nyithatnak a szocialista 

tudat, az internacionalizmussal átszőtt hazafisá; fejlesz-

téséhez. 
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A Magyar Népköztársaság az alkotmányba rögziti a nem-

zetiségeink jogait. A párt .nemzetiségi határozatai és más 

állásfoglalások biztatást adnak hazánkban élő nemzetiségek 

- 1 :117 a délszlávok - anyanyelv- és hagyományápoló tevékeny-

ségéhez. 

Nemzetiségi hovatartozás szerint a magyarországi dél-

szlávok horvátnak, szerbnek vagy szlovénnek vallják magu-

kat. 

Etnikailag a következő horvát népcsoportokat különböz-

tetjük :meg hazánkban: bunyevácok /Bácskában/, sokácok, bos-

nyákok /Baranyában/, Dráva ős Mura menti, valamint a nyuga-

ti megyék horvátjai, akik etnikailag a burgenlandi 

/gradigcei/ horvátok csoportjához tartoznak, és még a rác, 

dalmát merj elölésii horvátok. 

A szlovének Szentgotthárd /Monostor/ környékén, míg a 

szerbek Budapest és környékén, Mohács térségében, Békés és 

Csongrád megyében élnek. A szerbek a cirill-, a horvátok és 

a szlovének a latin írást használják. Ezen kívül a szerbek 

kivétel nélkül görögkeleti vallásuak, a horvátok és szlo-

vének pedig római katolikusok. A nyelvi, írásbeli ős vallá-

si különbségek jelentkeznek  a saj tó ter ,ékek kiadásában is. 

A fentiekból kit(riik, hogy a nemzetiségi és etnikai 

szempontból tré folt, társadalmilag és politikailag e, ;ységes 

délszláv nemzetiség, néprajzi szempontból rendkívül színes, 

sokrétű és gazdag értékek őrzője és művelóje . Sokrétűségük 

re, földrajzi azórteáguk is jelleorzó, ugyanis  11 meg yécen 

és Budapesten /Bács-Kiskun /Ba8ka/, Baranya /Baranja/, Bé-

kés /Bekesska/, Csongrád /6ungradska/, Fejér /.3io:;radska/, 
J 

Gyár-Sopron /Jursko-Sopronska/, Peat /Pestanska/, So..logy 
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/ umadi j s ka/, Tolna /Tolna/, Vas /Zel oznoj/, Zala 

/Zaladijan3koj/ több mint 100 településen több tízezer la-

kos él a magyar és más nemzetiségt lakossággal együtt. Az 

eltérő sajátosságok és a szétszórtság egyaránt tulnyomó-

részt arra vezethető vissza, hogy ezek a néposoportok rend- 

tragikus, szenvedésekkel teli történelmi ut során ér-

keztek Ma`,yarországra. 

Hazánkban bunyevácok lentv:yobb számban Bács-Kiskun 

megyében, Baján és Baja környékén élnek. 

Iffy Baján  kívül a volt 'rajai járásban Bácsalmáson 

/Aljmar/, Bácsbokodon /Bikic/, Bácsszentgyörgyön /Djuric/, 

Csávolyon /6avolj/, Felsőszentivánon /Gornjisentivan/, 

urán /Gara/, Katymáron /Karmar/, Pátételkén / atovic/, 

Vaskuton /Bakut/, továbbá avolt kalocsai járásban Bátyán 

/Bacin/, és Dusnokon /Dusnok/ /e helyeken azonban nem bu-

nyevácoknak nevezik magukat, hanem "rác"-oknak/, a volt 

kiskunhalasi járásban Csikérián /Cikedja/ és Tompán /Tompa/ 

jelentős a számuk. Megtalálhatók még Fejér megye egykori, 

dunaujvdrosi járásában Ercsiben /Jercin/, valamint Pest  me-

gye néaány község=ében is: pl. Tökölön /Tukulja/, Lrden 

/Hanzabeg vagy Andzabe;_;/ itt is a "rác" névvel, 1 valamint 

Szentendrén /Sentandrija/, a múltban katolikus szerbek ill. 

"dalmatád" elnevezőssel. Újabban Dunaujvárosban /Dunaujvá-

ros/ is jelentős létük. 

Bács-Kiskun  megye a többnemzetiségü megyék közé tarto-

zik. Ter':leti ellelyezkedés szerint a legtöbben közülük a 

volt bajai járásban élnek. Hazánkban a  mi me„yénkben 61 a 

legtöbb délszláv - a magyar lakosság mellett - a déli határ-

hoz közel. Becsült adatok alapján számuk eléri a húszezret. 
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Igaz az 1980-as népszámlálási adatok  szerint  ez kevesebb. 

Aiétszámról most sincsenek a tényleges .lelyzetnek megfe-

lelően mezbizható adatok. Ez az ellentmondás a múlt sdlyos 

öröksége. 

A mai Bács-Kiskun me;ye déli része - pontosabban há-

rom járása: a bajai, bácsalmási és a jánoshalmi járás - al- 

kotta a 4343/1949./259/ MT . sz . rendelet megjelenése előtt 

Bács-Bodrog vármegyét. A trianoni békét megelőzően déli 

irányban nagyobb kiterjedésü volt - Zombor székhellyel - a 

felszabadulást követően, a terLiet székhelye Baja törvény- 

i-:utósági jogú városként funkcionált /34.708kh, 200 km 2  te-

rületen/. 2 

Az utóbbi évek gazdasági és pártirodalmában "Magyar 

Bács14a" vagy "Észak Bácska" megnevezésekkel találkozunk 

gyakrabban. A Bácska északi része, magyarországi területe 

nem nagy. A törökösen hangzó Karapancsától, az ország hatá- 

rától elindulva alig 80 kilométerre már a jól ismert Kalo- 

csára, va y - más irányba - a hajdani kun kapitányok szék-

helyére, Kiskunhalasra érkezik az utazó. 3 
 
A táj - nem is 

annyira flórájában, mind inkább településeinek jellegében - 

eltér más Dunamenti és hazai vidékektól, mégis ne:iéz elsó 

benyomásra meg.alálni az életvitel, a kultúra, a civilizáció 

sajátos jegyeit. A nemzeti hagyományok kölcsönösen hatnak 

egymásra, együtt adják a tájegység egységes emberi arcula-

tát. 

A vármegye területén a nemzetiségiek közül felszabadulás 

előtt is  a trianoni határon belül a  német és délszláv élt 

jelentósebb számban. A délszlávok nagyobb részét a horvátok 

alkották a megyében. Ezen a földrajzi területen - Baja város 

ós környékén - a horvátoknak két "néprajzi csoportja" él a 



18 

bunyevácok  és a szokások. A horvát nemzetiségen belül a bu-

nyevácok vannak ma is többségben. Szerbekkel a Sugovica 

parti Baja városon kivül egy-két községben elszórtan talál-

kozunk Hercegszántó - Santovo - kivételével, ahol a sokácok 

mellett ma is szép számban élnek. 4  A sokasok népviselete 

szembetűnően eltér a bunyevácokétól. 

Gyakran találkozunk még ma is olyan irásokkal, amelyek 

Bács ,.legében a következő magyar településeket is idesorol-

ják. Pl.: Jánoshalma /Jankovac/, °lfélykút /Ailkut/, Madaras 

/Madaros/, Dávod /D.ftitova/, Báb-ionostor /',Iono ter/, Nagy-

baracska /BarackA,/, Kelebia /Kelebija/, 3ácsborsod /Borsot/, 

Sükösd /ikuzda/ stb. ... Valamikor valóban szlávok lakták 

e településeket is, ami még a meglevő nevekből, népszokásaik-

ból ma is arra enged következtetni. Ezek már elmagyarosodtak 

és csak e,y-egy bunyevácul is tudó család él e települése-

ken. 

Baján szórványosan a város egész területén megtaálhatók, 

igazi központjuk mégis az Alsóváros. B{:j aszentistván /Vancaga/ 

azelőtt nem  tartozott a városhoz. Pandur és Kákor iy helységek 

áttelepülése következtében alakult ki 1804, illetve 18013-ban. 

Bajához 1930-ban csatolták. Az alsóvárosi és szentistváni 
bunyevácok fő foglalkozási ágai és multbeli életformái szin-

te azonosak voltak a környékbeli falvak bunyevác lakosságáé-

val. Ter1észetese.1 nem szabad fi_;yelmen kivül hagyni, hogy a 

bajaiaké kapcsolódott a város polgárságának fejlődéséhez, 

amit a falvak lakossága a múltban csak bizonyos fáziseltoló-

dás.ial tudott  követni. 

Éppen a fentiekből következően szellecli kultúrájukon 

belül szokásvilánuk is azonos rendszerbe) mozgott. I ;y amikor  
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a bajai bunyevácokról beszélünk, nem szabad figyelmen kivül 

hagynunk a környékbeli f'alvak bunyevác lakosságának szokása-

it sem, mert nagyfoké hasonlóságot mutatnak a bajaiakéval, 

s természetesen ez megfordi tva is érvényes. 

Hazánkban megyénk határain kivül csuk elszórtan talál-

kozunk bunyevácokkal, akik az urbanizáció hatására hagyták 

el szülőhelyüket az ország iparilag fejlettebb területeire 

történő elvándorlás következtében. Tanyán már nem élnek bu-

nyevácok. 

A Hazai délszlávok eredetével és történetével több ha-

zai és jugoszláviai kutató fo;lalkozott, de erről mindmáig 

egyetlen összefoglaló sem készült. A délszlávok bevándorlásával 

kapcsolatJaz nagy általánosságban két vélemény ismeretes: az 

egyik őslakóknak, a másik vélemény szerint pedig olyan beván-

dorlóknak kell tekinteni őket, akik önként, kényszer hatása 

alatt vagy  hivős alapján települtek Magyarországra. Hazánk- 

ban a délszlávok tömeges bevándorlása több évszázadon át több 

hullámban történt, ugyanez a jellemző a bunyevácok betelepe-

désére is. 

A bunyevácok - akiket a régi oklevelek, hol szlávoknak, 

hol dalmatáknak, hol illirekként emle ;e tnek - olyan katoli-

kus "délszlávok", a horvátok azon etnikai népcsoportja, 

akik se,.uniképpen sem tartják magukat azon szlávok utódainak, 

akik a magyar honfoglalás idején éltek itt.  Ők jövevények, 

akik 	történelem különböző periódusaiban jöttek ide és az 

őslakosság egy szük rétegére települtek. A mai jugoszláviai 

területről a török előretörésének mértéke szerint többszöri 

átköltözéssel érkeztek jelenlegi lakóhelyükre. A bunyevácok 

utolsó hulláma 1687-ben érkezett a  Szeged-Szabadka-Baja há- 



R  S 	 JC A  

r.~ 

P - 

ti~ 	 S . 	r1 \ i • 0  V E  

4;4  • *:  

• ISTRA 	 .̂ ~l• ` 	 ~ ~ ' 
 ; r . •  

:Y • ;  
• ,  

A  

9 

A~: 	
\ ..;.... .r  _~t,?~~ 

~ 

B 0 S NA  

HER EGOVINAte ~~ 

9 

y 

O 

O  

Totkice ne  kart  ozno[uju tlo SFRJ  
gdje I donas obltowju Bunjerci.  

P ~ ̀ ,  CRNA GORA  

AUSTRIJA  

K  4  

0.0  

A bunyevácok által ma i3 lakott  
területek.  
A pontok sürüsé;e mutatja, hogy  
Jugoszláviában legnagyobb számban  
a Horvát Szocialista Köztársaság-
oan, Nyugat-Boszniában és Herceg-
ovinában, illetve a Vajdasági  
Autonom Tartonv nyban élnek.  



20 

romszögbe. Abban a kérdésben, hogy a bunyevácok honnan ered-

nek, é: pontosan mikor költöztek jelenlegi területeikre el-

tériek a vélemények. 

Néprajzi hagyományaik Jugoszlávia egyes vidékeihez kap-

gsolódnak, elsősorban a szomszédos Vajdaság és Szlavónia  né-

pi kultdrájához, de sok ősi anyagot is tartalmaznak, melyek 

többé-kevésbé megegyeznek a herce;ovinai, tengermelléki ás al-

pesi népek néprajzi hagyományaival. A magukkal hozott és év-

századokon át megőrzött kultúra a más népekkel, nemzetiségek-

kel való egyesülés folyam ín formálódott, gazdagodott. 

A bunyevácoknak három nagy csoportját szokták megkülön-

bL3ztetni, amelyből kettő a Balkánon él, a harmadik pedig Ju-

goszlávia északi részén a Bácskában, valamint Magyarországon, 

ahol zömmel a Dun ,w mentén találhatók meg; településeik. 

Jovan Erdeljanovie ez utóbbi csoportot "0 poreklu Bunjevaca" 

könyvében Duna-menti  bunyevácoknak nevezi. 

Az európai államok közül a legtöbb bunyevác Magyarorszá-

gon kivül Ausztriában, Németországban, Franciaországban és 

Olaszországban található. Európán kivül pedig nagyobb szám-

ban Észak- ás Dél-Amerikában, Kanadában, Ázsiában és Auszt-

ráliában élnek. A tengerentúlra érkezettek zöme kivándorló 

volt, akik a szoritó me:élhetési nehézségekkel ás gazdasági 

váls6;okkal párhuzamosan a 19. és 20. században hagyták el 

hazájukat. 

A Pallas Nagy Lexikonában a következőket olvashatjuk: 

"Bunyevácok, hazai délszláv népfaj, mely főleg Bács-Bodrog 

vármegyét a magyarokkal vegy esen lakja." 

Urosevics Daniló szerint: A "magyarországi délszlávok" 

elnevez 6s ;el ma általában a mai Jugoszláviában egyesült szerb, 
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horvát 6s szlovén nemzet magyarországi csoportjait, szórvá-

nyait szoktuk összefoglalni. Régebben, /de napjainkban i3/ 

a "délszláv" fogalmat sokszor rosszul, helytelenül értel_nez-

ték, s a délszlávok nyelvére is ezt alkalmazták. Közismert, 

hogy a politikai eredetű szóhasználat egységes délszláv nem-

zetiségrül beszél. Azonban hangsdlyozni kell, hogy kultúrá-

lis szempontból más a helyzet. 

Vujicsics Tihamér ig.' fogalmazott: "Mindenekelőtt tisz_ 

tázzunk egy elterjedt félreértést: a hazánkban élő délszlá-

vok ne:n egy egységes nép: különböző idők óta itt lakó, vagy 

ide áttelepült, egymástól meglehetősen elszigetelt népcso-

portok. Mivel ezek a balkáni szlávságnak részben periféri-

kus területei, részben pedig népszórványok - szigetek, igy 

éppen emiatt oriznek egy régies hagyományt -, vagy éppen itt 

alakf'tottak ki ey olyan újat, mely esztétikai értékén túl, 

számos miivelődéstörténeti tanulsággal is szolgál." 6  

Hiszen a "délszláv" gyűjtőnév régebben is ismert volt 

Magyarorszá on, tulajdonképpen három népet: a horvátot, 

szerbet és szlovént, s ezeken belül számos kisebb elemet ta-

kar. A Délszláv Szcvetség becslési adatai alapján ;'a ; -yaror-

szágon 90 ezer horvát /katolikus/ 5 ezer szerb /ortodox gö-

rögkeleti/ és 5 ezer szlovén él. 

Multúnk egyetlen szakaszának vizs,,álata sem könnyű, de 

tapogatózni kényszerülünk abban a korban, amelyben a szegé-

nyes ás hiányos források alul láthatóan mutatják a történel-

mi homályba egyre messzebbre vezető utat. Ez az es_;yes részek 

arányára is rányomja bélyegiét. 

A bunyevácok eredetével 63 hovatartozásával kapcsolat-

ban különböző nézetek ütköznek. A hitelességre törekvő kuta- 
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tó számára ma már bizonyitott tény, hogy a bunyevácok a hor-

vát etnikum részét alkotják. 

Korábbi évszázadokban azonban ezek az "eredetmagyará-

zatok" nem csak  a tudomúny akkori állása szerint vál-

toztak, hanem megfogalmazásukban szerepet játszott az adott 

kor politikai-ideológiai "divatja" i3. Vonatkozik ez minden 

magyarországi nemzetiségre. A skála a paternalista 63 az el-

lenséges "magyarázatok" között huzódik. Utóbbi nemegyszer a 

nacionalist előitéletek forrása. ?  

Fényes Elek 1837-ben megjelent munkájában olvashatjuk: 

"A ráczok a magyarokkal együtt legrégibb lakosai ezen .. egyé-

nek /ti. Bács-Bodrog vármegyének -M.M./, s hogy a ráczok 

ínár Sigimond idejében is laktak légyen itt, azt az azon időbé-

li oklevelekből világosan láthatni. Egyéberánt a mostaniak 

nagy részt unokái azoknak, akik Serviából, Boszniából csak 

az ujabb időkben költöztek be."8  

Vuk ,{aradzsics a nyelvújitás ismert alakja 1349-ben 

- elsőként - a Duna folyóból vezeti le a 'bunyevác' elneve-

zést. Ezt később sokan átvették. 

Szárics Jenő is a Boszniát és Dalmáciát elválasztó Buna 

folyó mellől származtatja a bunyevácokat, megjegyezve, hogy 

akadnak, akik a szerb buna szóból magyarázzák a népnév ke-

letkezését. Han;súlyozza, hogy a bunyevácok egyesek szerint 

már a 13. században betelepültek, főleg a Bácskába, bizonyo-

subb azonban, ho;y a 17. században jöttek. Lehetséges, hogy 

e két letelepedés között volt még egy 15. századi bevándorlás 

is. Nyelvük "a szerb nyelv csekély különbséggel... „9  

"A bunyeváíczok a bácskai települők sorában az elsők kö-

zé tartoznak. Hogy honnan szakadt ide e nép, mái;.; sincs két- 
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sértet kizáró módon eldöntve. Valószinti, hogy a bunyevácz a 

soka.:zczal együtt a délszlávok ama csoportjába tartozik, a-

mely a Kr. u. VI-VII. századtól fogva a mai Bosznia, J-ierczeg-

ovina és Dalmáczia területét lakta. A ounyeváczok ősei Ragu-

zától északnyugatra a régi Chlum vagy Zachlum zsupánság 

/principatus Zaehlumerum/ területén éltek, a Chlum hegység 

körül. E hegységben két város feküdt: Buna és Chlum. Az előb-

bi mellett folyt el a ma is ilyen nevű Buna folyó, amely 

Mosztár alatt szakad a Neretvába. Buna falu ma is van, de 

nem a régi város helyén. Valószinüleg innen, Mosztár vidéké-

ről, Bosznia alsó széléről, Herezegovinából származik e nép, 

a mely magát Buna vidékéről valónak: bunyevácznak nevezi. 

A dalgát eredet miatt már a XVII.sz. végén /1699/ dalmát né-

ven is szerepelnek /a "kath.ráoz" és "horvát" nevekkel/, sőt 

e név a legtjabb időkig fennmaradt s átragadt a tudományos 

irodalomra 13, nagy zavarokat okozva különösen azért, mert 

gy(j tónévúl szerepelt a bunyevácz és sokácz nép megneve résére. 

Pedig ez a két nép fizikumára, viseletére nézve éj egyebekben 

i3 lényegesen különbözik egymástól, bár szokásaiban egymással 

és a szerbekkel is nagyon egyeznek. A bunyevácz nyelvet az 

iskolázottak még a múlt század 70-es óveig kedvvel nevezték 

illir nyelvnek is, s ilyen czfmmel még grammatikája is ké-

szült. Bács-Bodrog vármegyén kiviül Csongrád, Torontál és 

Pest várme gyékben is élnek." 10  

Fridrik Tamds 1878-ban a következőket írja: a "Megyénk-

ben lakó bunyevúcok ős sokacok, illireknek, dalmatáknak is 

neveztetnek, I. Béla, I. Lipót és III. Károly uralkodása alatt 

jöttek be azon tartományokból, melyek máig is föle;; a török 

uralom alatt vannak, nevüket és vallásikat magukkal hozván, 
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kivétel nélkül római katholikusok, nyelvezettik 	 “11  

Ez tehát egy 11.,  17.,  és 18. századi betelepül st felté-

telez. 

Felszabadulásunk után már több évtizede, hogy a ju-

oazláv szakmunkák többségében az az álláspont dominál,  

hogy bunyevácok nem a Buna folyó környékéről származnak. 

Sót ezt a nézetet magáévá tette az új Jugoszláv Enciklopé-

dia is, /Enciklopedija Jugoolavije, Zagreb 1956. I. kötet, 

Bun:jevci szócikk' amelyben a következők olvashatók: "Nem 

le:iot elfogadni azt a nézetet, miszerint a bunyevácok a 

hercegovinai Buna folyó környékéről származnak." Ugyanez 

az álláspontja az új általános jugoszláv lexikonnak is. 

/Enciklopedija Leksikografskog zavoda, II. kiadás Zagreb, 

1966., I.kötet, Bunjevci szócikk./ Az idézett jugoszláv 

lexikonok, ill. enciklopediák szerint a bunyevácok erede- 

tileg a Svilaja hegytől északra a Dinara hegység mentén el-

terülő vidéket lakták. A fent emlitettekkel összhangban a 

bunyevác népnevet ma már nem szokás kapcsolatba hozni a 

Buna folyónévvel; a szófejtés kulcsa inkább a bunja12  köz-

szó, amely egy különös fajta mezei kunyhót jelent; haj danán, 

őshazájukban ilyenekben laktak a bunyevácok elődei. Megje;y-

zendő: az utóbbiakról még viták folynak, azonban a Buna fo-

lyd vidékét, mint a bunyevácok óshazáját, a tudomány határo-

zottan elveti.  

Az 1960-óan kiadott  Új Magyar Lexikon első kötete nem 

vette figyelembe a bunyevácokkal kapcsolatos, Jugoszláviá-

ban megjelentetett újabb-etnográfiai és lingvisztikai kuta-

tásokkal alátámasztott - szakmunkákat és megállapitásokat. 

Igy az elavult nézeteket képviseli az alábbi megállapitás, 
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mely :szerint a "bunyevácok: a 17. században a hercegovinai 

Buna folyó mellől a Bácskába s a szomszédos részekre tele-

pült kat. délszláv népcsoport." 13  

A bácskai bunyevácok többszöri átköltözéseel érkeztek 

jelenlegi lakóhelyükre. A bunyevácok vándorlása a Nere tv' 

folyó nyugati partjáról a 13. században kezdődött és a 18. 

századig tartott. Erről P.IVIC 14  a neves jugoszláv /szerb/ 

nyelvész igy irt: "...bácskai bunyevácaink kettős migrációt 

éltek át. Legközelebbi rokonaik ma Likában, észak-Dalmáciá-

ban és Délnyugat-Boszniában élnek. 15  Elsődleges  lakhelyük 

biztosan ott volt, mert a törökök előtt ez a aa-nyelvjárás 

területe volt, bunyevácaink pedig a  tiszta  sto-nyelvjárást 

beszélik. /inden bunyevác igazi hazáját, - ezeknek északke-

leten és azoknak nyugaton - mutatja a közös dialektus, amely 

egy beszédtipust reprodukál a Neretva nyugati partjáról 

Mostar környékoról. Mint ahogy Kelet-Hercegovinából messzi-

re szóródtak a pravoszláv hitit ije-zó nyelvváltozatot beszé-

lők, igy a Nyugat Hercegovina a katolikus i-ző nyelvválto-

zatot beozélők migrációjának volt a forrása. Az első na,_;y 

kimozdulásra a török invázió adott lökést, a Mostar-Gospi d 

alapirány ezt világosan megmutatja. Később a török hodÍtások 

utolérték ezeket  a  menekülőket az új hazában. Ekkor egy ré-

szük új akcióra :,atároz t a el ma ;sít, északkelet felé való 

vándorlásra; a tivoli Bácskába, mely akkor már szintén török 

fennhatóság alatt levő, azonban sík és termékeny volt." 16  

Dr.Margalite Ede eredeti forrásokra hivatkozva a követ-

kezőket Írja a bunyevácokról: "Katholikus délszlávok "bunye-

vác" néven nemcsak la,,;yarország déli megyéiben, hanem Lika 

megyének hegyvidékein, a Velebiten innét és e hegyen túl, a 
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tengermentében az úgynevezett Primorjében és Podgorjében 

is laknak. A "bunyevác" név eredete sok találgatásnak volt 

tárgya, az értekező az ottani néphagyomány szerint ezt íy 

értelmezi: Mikor Mohamed 1463-ban Boszniát legyőzvén, an-

nak királyát és 200 főurat kivégeztette Hercegovinában a 

Buna vize kellett, mely a Neretvába ömlik, és Aeveszinje, 

Blagaj, Sztolác és Pocsitelj vidéken lakó katholikus dél-

szlávok, a bunyevácok, megrémültek és a legrövidebb úton 

etkovics és Gabelán át a dalmát partokra menekültek. A  me-

nekülő bunavidéki bunyevácság Dalmácia déli részébe ment. 

Lika-Krbava területére az elsődleges letelepülés 155051 

körül történt és 1 XVII.  sz.-ig tartott. Ide a törökök is 

nagyobb számu pravoszláv és moszlim vallású lakosságot te-

lepítettek le és kisebb számban katolikusokat, különösen 

Boszniából. 17  Ha Bosznia 1600 és 1624 évi összeírását össze-

vetjük, megállapithatjuk, hogy a házak száma . egyharmadával 

csökkent. Ezt magyarázza meg  Athana3io Georgico 1626. évi 

jelentése boszniai útjáról, aki megírja, hogy a lakosság kw1-

lönböző területekre elvándorolt, különösen a Duna másik part-

jára. A vádorlás oa a Musztaj bég elleni felkelés bukása. 

A felkelés időpontja ismeretlen, mivel ebben az időben több 

is volt, de 1600 körül kellett történnie. Ettől kezdve van-

mak az első írásos felre :iy zése k a bunyevácokról, akik az 

1598-ban Esztergom környékére Pálffy Miklós szervezésével 

áttelepült szerbek helyére érkeztek Magyarországra. P.Unyi 

Bernardin szerint az elsó bunyevác plébánia Baján 1600 körül 

jött létre. 

1622-ben Matkovics Simon János misszionárius engedélyt 

kért, hogy a kaloe ai egyházmegyében, a bunyevácok között 

teljesit;lesse a plébánosi teendőket. 1623 és 1633 között itt 
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tevékenykedik Papics Pál is. 18  A jezsuita Talini Jakab  
1630-ban arról tud'jsít bennünket, hogy Bácska északnyu-

gati részében, Baja környékén római katolikus bunyevácok  
élnek.  

A 18. század ismert horvát történet írója Ernerik PAVIC  
egyik munkájában19  közzétesz egy részletes dokumentumot,  

amely a horvát-bunyevácoknak a Duna és a Tisza mellékére  

történő 17. századbeli költözését tárgyalja. A forrás sze- 

rint erre a területre érkeztek: Andrija szerzetes Dubocsac-

ból 2.700 fővel, Mihovil szerzetes Velikaból 2.300, Ivan  
Szeocsanin2ajevacból 1.500, Ilija szerzetes Dubocsacból,  
Joszip Rancsanin és Simun szerzetesek Modricsból 6.500,  

Grgo Zagostyanin Szeocsnicéből és Zablatkeból 4.500, Jure  

Turbity Kuzrnadagn,j e ~ ól 5.300 fővel. Tehát a Duna és a Ti-

sza mellékére összesen 22.800 telepes érkezett. Ezek kö-

zött jelentős szá;.:u muzulmán is volt, akik időközben átke-

resztelkedtek. 20  

A lio,vát-bunyevácok letelepülő csoportjai ez alkalom-

mal Deronjatól kezdve Somboroz, Suboticán, Bajrnokon, Katy-

máron, Baján, Jánoshalmán keresztül egészen Pestig és Esz-

tergomig követhetők.  

"A Markovics-Vidákovits-féle betelepülés 1687-ben csak 

befejezte azt a nagy délszláv népmozgalmat, mely már akkor 

közel másfél száz év óta állandóan folyamatban  volt.  

A Bácskában - mint már fentebb láttuk - a török hódítás 

nyomán a ma,,yarság nagy részben kipusztult s a törültök mel-

lett `j telepesek gyanánt a szerbek és bunyevácok tűnnek  

fel, és lassankint letelepedtek a Duna-Tiszaköz egyes !ielysé-

6eiben. A boszniai és szerbiai részekról Szlavoniába, onnan  
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puli:; a bácskai részekre állandóan folyanatoan volt az átáram-

lás, amely később azután mindikább észak felé irányult. 

Ebben a korban 1649-ben történt, hogy  Ibrisimovics 

Marin belgrádi püspök a magyarországi török hódoltság - terü-

letén lakó katholikus szláv hiveket meglátogatta. Az itt lakó 

bunyevácü éo sokaez nép ebben a korban jobbára a gyöngyösi, 

kecskeméti és szegedi szer -ferenczrendi klastromok barátainak  

lelki gondozása alatt ált, bár vannak egyed adatok arra nézve 

is, hogy a boszniai ferenczesek, nemkülönben az idóköz)en ki-

küldött missionáriusok is láttak e1 hasonló feladatokat. Egy-

házi történetiróir_k szerint a  katholikus vallású divek lelki 

gondozása a török korban itt elsősorban bosnyák rend-t<srtomány-

beli sze+t ferenczes szerzetesek tiszte volt - a nevük is 
szláv-, akik részben magukkal az új telepesekkel költöztek be 

a bosznyiai ©s dalmát vidékekről. Rajtuk kivül a Szegeden ős-

idők óta lakó ferencziek is lelkipásztorkodtak a bunyevácok 

között. A szerzetesek egész Szabadkáig, sőt: azon túl is az ön- 

álló lelkészsé;ekkel nem biró községek lakosságát vallási okta-

tásban réazesitették. A törökök nem akadályozták a szerzetese-

ket működésükben, sőt ha nagyobb útra indultak, védlevelet is ad-

tak számukra. 

A fennmaradt érseki dézsma-lajstromok mutatják, ho :  yr Bács-

Bodrog 63 Pest  megyében  a mindenkori kalocsai érsek az e ►házi 

tizedet, amennyiben azt a háboruk zivatarai engedték, állandóan 

szedte. Ilyen jerzékek az 1543., 1650., 1665. és 1678. évek-

ből maradtak ránk s az ezekben felsorolt -.elysógek szd a a la-

kott rusztákkal együtt 200-320 között váltakozik. E :,ekben katho-

likus vallásúak lakiattak, mert a görögkeleti szerbek  az egyhá-

zi tizedet nem fizették. E helységekben tehát jo,bára bunye- 
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váczok és sokáczok laktak. 

A török idókben vidékünkön megfordult misszionáriusok 

közül ismerjük Papics Pál bosnyák szerzetest, aki 1629-ben 

jelentette Szarajevóból Rómába, hogy ő sokat fáradozott a 

lelki ügyek körül Bács /és Belgrád/ egyházmegyéjében, azt 

is bizonyitva, hogy a boszniai szerzetesek a magyarországi 

bunyevácz telepesekkel állandó összeköttetésben állottak. 

Ugyancsak a .aagyarországi bunyeváczok lelki gondoskodá-

sával foglalkoztak azok a misszionáriusok is, akik időközben 

néha más vidékekről keresték fel a török hódoltság lakosait. 

Igy a jezsuiták 1612-1618 között szintén megfordultak vidé- 

künkön, római főnökük, Aquaviva meghagyása és egy Matkovics 

János nevü világi pap meghivása következtében. Ezekben az 

években két jezsuita indult útnak, az egykorú felje . ;yzés sze-

rint azzal az utasitással, hogy a dalmát nyelvet beszélők 

- török uralom alatt álló tartományait - járják be. Az egyik 

magyar: Szini István, a másik bunyevácz: Kasics Bertalan, 

1622-ben az iránt folyamodott a szentszékhez, hogy a kalocsai 

egyházmegyében a bunyeváczok között teljesithessen lelkészi 

teendőket. 

Ily előzmények után jött vidékünkre 1649-ben Ibrisimovics 

Marin bel rádi rám. kath. püspök, aki t gylátszik ma a is 

boszniai 3zárriazású lehetett s a magyarországi katholikus szlá-

vokat az ő eőyházme;yéjéhez tartozóknak tekintette. A püspök, 

miután Gyöngyösön, Jászberényben, Kecskeméten és Szegeden a 

bérmálási körutat elvégezte, október 11-én Martoroson a követ-

kező napokon Bajmok, Jankovácz, .Mélykút, Szántova, Zo:nbor, 

Bács, Szopta és Bukin községekben fordult meg, ahol mindenütt 

bérmált. Mivel a vidéke_:, ahol a püspök megfordult, később 
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is jobbára bunyevácz és sokacz la kosság élt, megállapitnató, 

hogy Ibrisimovics csak a szláv ajkú községeket látogatta 

meg.  

Kldics ismert délszláv történetíró szerint a boszniai 

ferenczrendi szerzetesek közül a XVII. században bizonyos 

Zvidovics Angelus eszközölte ki Mohamed szultántól az enge-

délyt arra, hogy ő és társai a boszniai rcnaai katholikus szlá-

vok lelki ügyeit gondozhassák. A Boszniábal bevándorló bunye-

váczokat tulajdonképpen ők kisérték áj otthonukba. A zombori 

szent fere ::cziek naplója szerint a szerzetesek itt épp úgy 

lelkész:ed tek, mint Boszniában, s a  török hódoltság idején az 

egész kalocsai egyházmegye hitközségeit a bosnyák rendtarto-

mány ferenczes szerzetesei rendszeresen  látogatták Zomborban 

pedig összesen 250 éven át lelkipásztorkodtak. 

A török uralom hanyatlása, főle:; pedig Bécsnek 1683-ban 

történt ostrom alóli felaentése után a Balkán félsziget keresz-

tény népeiben is felébredt a remény, hogy a hosszas rabigát ta-

lán lerázhatják. Boszniában a felszabaditási mozgalom vezetői 

természetesen a szerzetesek voltak, s miután I..Lipót király 

a délszláv népeket a török ellen való felkelésre buzditotta, 

Ograncsics Miklós boswaiii pöspök 1684-ben titokban az udvar-

hoz ment s kijelentette, ho r a boszniai hivek várva-várják a 

felszabaditó csapatokat. Ekkor történt, hogy Lipót király a 

:zerb Brankovicsot bi zta meg a balkáni tartományok felkelésé-

nek szervezésével, akinek biztatására az összes szlávok meg-

mozdultak. 

1687-ben Eszóket és Péterv radot ugyan visszafoglalták 

a törököktől, egyelőre azonban a dunai tartományok tervbevett 

felszabaditása nerc valósult meg. IgSa szerbiai és boszniai ré-

szek lakossága e; yrószt a törökök bosszújától tartva, másrészt 
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a keresztény fegyverek szerencséjében bizva, felkerekedett 

pikóhely :ről, s ama rokonai után indult, akik már régi idők 

óta nálunk laktak s igy me<;sza>adultak az ozmán rabigától. 

1687 tavaszár: Petrovics Novák kapitány közel 5000 szer-

bet hozott át a török területről és többet is akart a teme-

si részekre, na a letelepedésre engedélyt adnak a  helysége-

ket jellnek ki nekik. 

A szerbeket csakhamar követték a boszniai bunyeváczok 

is. Miksa bajor választófetiedelem, császári fővezér a bács-

kai Szireg mellett táborozott hadaival, tehát éppen a me gye 

felszabadításával volt elfoglalva, midőn a bunyeváczok részé-

ről követség érkezett hozzá. A boszniai zicsári táborból 

Markovics és Vidákovics bunyevácz vezérek azzal fordultak a 

császári fővezérhez, engedje meg nekik, hogy 5000 főnyi csapa-

tukkal Szabadkán, Baján és Szegeden telepedhessenek le s a 

török ellen harcolhassanak. Miksa választófejedelem 1637. 

jálius 9-én kelt levelében a bétai udvari haditanács pártfo-

gásába ajánlotta a bunyeváczok kérelmét s a haditanács szep-

tember 1-én kiadta az h egyet véleményezésre Caraffa Antal al-

tábornagynak. Mivel  Caraffa az általa katolikus rácoknak ne- 

i vezettek kérelmét kedvezően birálta el, a bunyeváczokat Bács, 

Baja, Szabadka, Zo:nbor és Szeged városaiba helyőrségi szolgá-

latra osztattak be. 

A szent-fere-icziek gyöngyösi  krónikája szerint a bunye-

váczok ez alkalommal 18 szerzetes vezetésével jöttek SzJbad-

kára, ahonnan egy részük Szegedre,  Zomb oróa, Bajára költözött. 

A szerzetesek miután ktildetéset befejezték, visszatértek 

Boszniába, csupán egy Sáresevics Angelosz nevű maradt Szabad-

kán. 
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Az igy beköltözött bunyeváczok az eddig ismert összes 

kútfők szerint a ferenozrendi szerzetesek ösztönzésére a 

török uralom elől menekültek hazánkba. E kivándorlás tehát 

m.r szervezettebb és jellegét tekintve különbözik a XVI. 

századitól, amikor a nép vagy a török hadakkal, vagy kisebb 

csoportokban, mint török jobbágy jött vidékünkre. 

A boszniai fere.iczesek történetirójának elbeszélése sze-

rint a menekülő csapatok eleje állitóla ,_; Rómából indult ki 

36 szerzetes vezetése alatt és Dalznátiában Sinj helységben 

telepedett le. illás csapatok ?Qoroviezáról a Szerércségbe, 

Liakovár környékére és Frebrniczárul Baranyába, Mohács vidé-

kére, végre a gradovári helységbeliek megyénkbe, Bácsba köl-

töztek át. Utóbbiak úgylátszik 1687 körül telepedtek át, még 

padi._; valóazinüleg R: dnich Mihaly ferenczrendi tartományfő-

nök kezdeményezése folytán, aki állitól ag bácskai ember volt, 

szintén hazatért Mayarországra és utóbb a budai zárda gvár-

diánja lett. 

Baján az 1722-es kánoni vizsgálat adatai szerint az it-

teni dalmaták Szent AntiYl temploma még a török háborukat meg-

előző időből való és a plébánia a ferenczeseké volt." 21  

Ezt megerősiti a már idézett Ivan Antunovic, amikor az 1719-es 

esztendőt emlitve hivatkozik a Baja melletti 44 település fel-

so2olüÚára, közöttük Csávolyt is emlitve, ahol bunyevác, il-

letve sokác parokija /fare/ volt. 22  

Ivan Antunovic érsek is soc 2.Aradságot és költsé ;et forditott 

arra, hogy megvilági rsa a bunyevácak e vidékre telepedését, 

a következőket irva: "Régi iratok bizonyitják,hogy őseink már 

a mohácsi vész /1526/ előtt letelepedtek a Duna és a Tisza 

mentén egészei Esztergomig..." 6 is elismeri azonban, horj a 



33 

betelepedés nagy hulláma később zajlik le. 

"1686 óta - írja -, amikor Buda keresztény kézre került 

vissza, a boszniai és szerbiai keresztény szlávok gyakran te-

lepültek át ide, mert minél jobban nőtt a keresztény hatalom, 
Bulgáriában, Szerbiában, Boszniában és Hercegovinában annál 

durvábbak lettek az uralkodók. És hogy életüket, s kicsi va-

gyonukat megmentsék, az elsó adandó alkalomrial menekültek on-

nan, sőt egész falvak felkerekedek, s Ausztriába települtek 

át." ... Igy történt, hogy a szlávok - vagyis a szerbek, a 
hercegovinaiak, a bosnyákok, a dalmátok és a horvátok - szi-

vesebben telepedve a sajátjaik ál't, l lakott vidékekre, mint 

idegyenbe, ide jöttek át, s eljutottak a Duna m.J1lett Eszter-

gomig, a Tisza völgyében pedig a Jászságig." 23  

Nagyjából ezt a .;ondolatmenetet fejti ki Alba 'i. Kuntié 

is, aki f y irt "Ezek szerint török uralom alatt volt" Dalmá-
cia, a bunyevácok bölcsője éppugy, mint a ma"yar Duna-mellék, 

mely 'később uj hazája lett a bunyevácok nagy részéhek. A bu-

nyevácok betelepülése a Duna mentére szakaszos volt. hints 

irott történelmi forrásuk a bunyevácok egyes csoportjainak 

Bácskába és a Duna mellékére való betelepülésének pontos idő-

pontjáról. Az azonbaa biztos, hogy a török hóditások előtt a 

Duna mentén nem laktak bunyevácok, de itt találjuk őket már 

a török uralom alatt és ter_;észe tesen a törökök Bácskából 

való kiüzése után. Ez azt jelenti, ho,_ y már a török uralom  

alatt is vol betelepülés a Duna mellékére. Arról, hogy a 

Duna mentéti nemcsak a török kiüzése után voltak bunyevácok, 

hanem a török uralom alatt is, biztos irásos bizonyítékaink 

vannak.  

Bár nincsenek inegbizhatö történelmi adataink a bunyevá- 
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cok Duna-mentére telepfiléséről, vannak azon an olyan törté-

nelmi források, a.,elyekből megállapíthatók a bunyevác kite-

lepülésének időpontjai ré._;i hazájukból, a Dalmát tengormel-

lékről." 24  

A bunyevác névvel "Martin Bun evac /Máro.1" :v.:,  1550-es  

török adóös:zeirásban találkozunk Baranyában. A defterekben  

olvashatjuk, hogy 1556-ban Sabán Abdullah a;a vezetésével 38  

török katona tartózkodik Baján: "nagyobbrészt rác ember". .  

Rapcsányi ~5  szerint "A törökök a szerbekkel szívesebben tar-

tották fenn a kapcsolatot, mint a katolikus rácokkal vagy  

bunyevácokkal, mert ezek adójukat a hódoltságot el nem isme-

rő klérusnak is lerótták." Tizenkét évvel később, ötvenkét  

bajai török katona közül csupán az aga és a százados volt tö-

rök, a többi rác.  

A 17. század második felében a délszlávok leginkább a  

török elől menekültek, hogy a leiguzúktól minél távolabb ver-

jenek maguknak  sátrat, keressenek AyugaL lat, menedéket. Baja  

és Szeged közti térségben már tanyát vertek a bunyeváo,bos-

nyák és szerb Családok. Nagyjából ide nyulnak vissza a későbbi  

nagyszabásu és tervszerLen lefolytatott telepitési programok  

előzményei. Hogy igaza legyen a későbbi történetiróknak, mi-

szedrit a török után "elpusztult falvak helyeit nagyszerű tele-

pitésekkel pótoltatott a népesség." 26  

A lakosságról szólván meg kell emlékeznünk arról a bosz-

niai bevándorlásról, :Helyek idejét, egykori oklevelekre tmasz-

kodva, 1686-1690 közé teüetjük. 27  A törökök különösen Boszniá-

ban óriási Dódon kegyetlenkedtek. Radnich Mihály bosnyák feren-

ces barát, késób ; budai gvárdián, 1636-ban azt írja Rómába a  

propagandának: "Életünk nem élet, hanem ideig-óráig tartó ben- 
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gődés, éjjel-nappal az erdőben, a barlan okban rej tőzünk. 28  

Ilyen körülmények között fogamzott meg a sokat zaklatott 

bosnyák népben a Magyarorszdgra való költözés gondolata, mely 

a mondott időközben valóra is vált. 29  Bajára főleg Dolnja 

Tuzla vidékéről jöttek. De ho g'  herczegóczok is szép szám- 

mai lehettek közöttük, arra a 'bunyevác' névbol következtet-

hetünk, mely gyójtőneve az ösizes bevándorlott bácsmegyei és 

pestmegyei katholikus illireknekPopovich   1. György szófej-

tése szerint annyit jelent, mint Buaa-menti: a Buna pedig a 

erczegovimai Neretvának balparti mellékfolyója. 30  

A Rákóczi-szabadságharc idejön a bunyevácok a nádasokba, 

Péterváradra és Szegedre menekültek, majd visszatértek falvaik-

ba. Ezzel a letelepedéssel véglegessé vált a lakóhelyük, csak 

kisebb belső migrációkról beszélhethk, amit Cothmann udvari 

tanácsos rendezési és telepitési tervei véglegesitettek. 

Mivel Bácska mezőgazdaságilag jelentős, az udvar megkezdte a 

né,:ietek és magyarok szisztematikus betelepitését a bunyevácok 

lakta községekbe a 18. században. 

Az ezt követő időszak békésebbnek tűnik. Az itt élő bu-

nyevácok földmiiveléssel, pásztorkodássel foglalkoztak. 31  

Földesuraik mindent elkövettek, hogy jobbágysorba kényszerít-

sék ókét. A korszak perirataiban, a pestisjárványok és az 

1848-49-es szabadságharc32  dokumentumai között balálurk ezek-

ről emlitést. A fenti rövid törtóneti áttekintés forrásai 

nagyrészt  ellenőrizhetetlenek. A témával foglalkozó magyar és 

jugoszláv kutatók, d,y a régiek, mint a maiak hivatkozásai 

nem mindig tudományosak. A téma monografikus feldolgozásának 

hiánya miatt használtuk őket. A 19. században a bunyevácok 

kizárólag mezőgazdasággal fo ;lalkoztak. Polgárságuk a háborus- 
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Mária Terézia, korából /1772/ szazó urbárium,  
A *eCsávoly Szella Urbarium" 23. lapja, mely az un. szlavjano-
szerb /slavenosrpski/ nyelvváltozatban íródott. A központilag 

 

készített Nyomtatvány és a kézirás is arra enged levetkeztet-
ni, hogy írója szerb hivatalnok lehetett, mivel a szlavjano- 
szerb nyelv használata csak a mararorazá ;i szerbekre volt  
jelle._-z5.  
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kodások és a rövid békés fejlődés időszakiban nem tudott ki-

fejlődni ős csak a század végén jelentkezett. Kisszámú értel- 

miségük e , ;yii.1zi jellegié volt és szinte csak a századfordulóra 

erősödött meg . Az a kevés bunyevác, aki nemesi rangot kapott 

és bejutott az uralkodó osztályba, anyanyelvét és kultiiráját, 

mint alacsonyabbat elvetette. 33  

A Bácskába költözött első bunyevácok a  következő  család-

neveket viselték: Adamovity, Antunovity, Barisity, Barity, 

Bere ti ty, Bilogrivity, Bleszity, Boganovity, Bogisity, 

Carinity, Csicsity, Csovity, Délity, Drnity, Dujmovity, 

Dulity, Franiskovity, Grsity, Grubisity, Guganovity, Horvacki, 

Ivkovity, Jlramazovity, Jurity, Kajity, KujundzSity, Kulity, 

Kuntity, Latinovity, Lovrity, Malagurszki, Mamuzsity, Mándity, 

Markovity, Matkovity, Mihalovity, ';eoresity, Parcsetity, 

Pasz Lorovi ty , Peity, Pilaszanovity, Piukovity, Rajity, R'zdi ty, 

Saresevity, Szkeriderovity, Sztantity, Szti?ity, Szudarevity, 

Vidákovity, Vojnity, Vuj kovi ty, és Vukovi ty .34 
Észak-Bicskában a mai tipikusnak, illetve gyakorinak te-

kinthető bunyevác családnevek között a fenti felsorolásból 

alig találhatunk néhányat. Például Csávoly község esetében 

az 1980-as adatokra támaszkodó analizis során a 22 bunyevác 

vezetéknévből mindössze négy egyezik az el.;ó betelepülők ne-

vével: a Bleszity, a Mándity, a Piukovity és a Vidákovity. 35  

Az egyes bunyevác családnevek területünkról való eltüné-

sének okai a család kihalásában, elköltözésében, kivándorlá-

sában, az etnikai vegyesházasságokban, illetve a  nemesség és 

a polgárság névma,,yarositásában keresendők. Ezek tucbnányos 

magyarázata még alapos nyelvészeti-történeti kutatásokat igé-

nyel. 
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A felszabadulás után 

Felszabadulásunkig nagy vonalakban és főbb összefügésé-

ben megis:nertük, áttekintettük azokat az erőfeszítéseket, 

amit a horvát-bunyevác nemzetiség önmaga megtartásáért tett 

sokszor nagy áldozatok árán szinte a jogokból kizárva. Ezt az 

állapotot a királyi Jugoszlávia részéről passzívan vették tu-

domásul . 

Gyökeres fordulatot nekünk a kettős elnyomás alóli fel-

szabadulásunk hozott. A felszabadulás első pillanatától kezd-

ve a fejlett nemzetiségi öntudattal rendelkező és haladó po-

litikai nézeteket valló délszlávok a magyar nép haladó erői-

vel, elsősorban a kommunistákkal együttműködve hozzáláttak az 

ország dj júépitéséhez. az ríj helyi néphatalom kiépítéséhez, 

a reakció és a fasizmus maradványai ef.leni harchoz. A bunye-

vácok által is lakott községekbőlli de máshonnan is sokan már 

a megelőző időszakban is önként vettek részt a népfelszabadí-

tó harcokban, a partizánmozgalomban és a Vörös Hadseregben is 

tevékenyen vettek részt. MI oni su dali svoj udio"... /Úk is 

részesei voltak/ cici alatti tanulmányával Vélin István emlé-

ket állított a bácskai bunyevácok, sokacok és sz'rbek a 

Jugoszláv Népfelszubaditó Hadsere ;ben nyújtott tevékenységiik- 

rő1. 36  

A fasiszta hadereik fokozatos visszaszorítása, szétz:ízása 

Bács-Bodrog vármegye területén 1944. november elején fejező-

dött be. A városokban, községekben maradt demokratikus érzel-

mu emberek szinte a felszabadulás pillanat ba. hozzáláttak az 

élet megszervezéséhez. A közséekben demokratikus csoportok 

kezdtek a szervezési munkálatokhoz. Ezek a csoportok 1944 ok- 
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limpill  
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Mrski madjarski fagisti 6im su preutelf civilnu vlast u Bajskorr trokutu, odmah su 
uhapsili na?;eg prvz.ka Narodno-oslobodílackog i antífagistickog pokreta. Zatim je slijedilo 
haps̀enje ostalih na'sih rodo!juba i suradnika nas̀eg pokreta. Ti madj<irski fa'sistí, tí mrski 
krvolocni zlikovcl od kojih je mnogo ucestvovalo u najzvjerskijem poaolju `s!o je historija 
zapamtila, na'seg slavenskog zívlja u donjoj Backoj — u Novom Sadu, urugu, Zablju . . . 
tí najkrvolocniji madjarski fas̀istíclai zlikovci sada hoce da se preobraze — u komuniste .. . 
(Zar to nije smijegnoi) Horty-evi d;=elati — komunisti? Vjecni neprijateljí sveslavenskoga 
naroda. Godine 1941-42-43 i jog 44-te svi su se ti tagisti madjarski tzar) cjelina odugev- 
Ijavalt protiv Rusije, protiv nak brace Rusa, .d narocito protiv — komunizma. A sada da 
prikriju svoja necuvena zvjerstva protiv slavelskih naroda najedanput se — preobrazíli - 
u „boljgevíke", u „kolnuniste". a  

Sada ti aajkrvolocníji antíkomunlsti;)apse,tukn_ i z!ostavliaíu naK cestite Sta7ene 
u Bajskom trokutu, koji su uvijek gajili najístrenije osjeéaje prama svojoj brad Rusima,  
bill uvijek prístas`e komunizma i jedva docekai vrijeme oslobodjenja ispod madjarskog fa- 
gistickog jarma. Hapse i one koji su biii stalno haps`eni, internirani i proganjani kao dobri 
Slaveni I komunisti za vrijeme najokrutnijeg r,iadjarskog fa s̀izma. 

I, soda — us sloboda stale bsaőe Rosa — Line to paamo ...  Rusi- 
ma stalno na neízrecivi nacin la2u, da su Sla7eni u Bajskom trokutu i „ugati i repatí"... 

rYrt 4 
	Ali nece dugo I 

Doci ée vrijeme kada cemo ih sve pohapsíti i stavit pred narodni sud da im sudi 
sam narod onako, kako su zavrijedili. 

Cas pravé s!obóde nije doleko! 
Ne dajte sel 

-{k..,,,, ce'. .`;fiEt saitI r5i;ai.' n.--  ,  
Stupite svi u na-s Narodno-oslobodilekí i antifas`isticki pokret u Bajskom trokutul  
U svemu budite pri ruci nas`oj brad Rusima, koji su na`si jedíni i najveci spasinci  

od mrskog fa`sizma!  
Negdje u Bajskom trokutu, 28. veljaec 1945.  

8mrt laiHzsna — Nioda aaawta!  

NA1100110-0SLOBODILAIbI I ABTIfAiISTItBI  POB ~ ET ~ 
U BA jSKOM TROKUTU  

A 	jai Háro9ozö,7 szlávjainak!  

Röplap 1945. február 28-i kel tezéslel, melyet "Valahol a  

Bajai Hároszögben" nyomtak. A délszlávokat arra kérik,  
hogy segitsék a felszab9ditó szov jct coap tokai és lépje-
nek be a Népfelszabaditó és Antifasiszta ioz,;aloraba.  
A röplap végén a jugoszláviai partizánmozgalom általános  

jelszava olvasható: "Halál a fasizmusra! - Szabadságot a  
népnek!"  
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tóberében, novemberében még nem nevezték magukat nemzeti bi-

zottságoknak, elképzelésük azonban világos volt: a fasizmus 

maradványainak felszámolása, a demokratikus átalakuláshoz a 

feltételek megteremtése. Délszláv közi£azsást szerveztek 

többek között Garári, Csávolyon és Hercegszántón. 1945. már-

cius 19-ig Herce ;szántón "jugoszláv nemzeti felszabaditó bi-

zottság" /Odbor/ néven alakult egy helyi szerv, a:lely az ál-

lami végrehajtó hatalom kizárólagos birtokosának tekintette 

magát. Fegyveres karhatalommal is rendelkezett /milicia/, 

amely részben a helybeli szerb, részben a trianoni határon tú-

li jugoszláv partizánokból tevődött össze. Ezeknek a népfel-

szabaditó bizottságoknak a tevékenysége néhány helyen odáig 

terjedt, hogy pl. "Darán, Csávolyon és Hercegszántón kikiál-

tották a községeknek Jugoszláviához való csatlakozását." 37  

Abban, hobz,  ezeknek az atrocitásoknak nem lett  komolyabb kö-

vetkezménye, naQr szerepe volt a szovjet katonai parancsnok-

ságnak, amely ha kellett fegyverrel is, megakadályozta a tu'l-

f itött nemzetiségi megnyilvánulásokat. 

A fegyverszüneti egyezmény aláirása 1945. január 20. után 

ezek a népfelszabadító bizottságok fokozatosan átengedték sze-

repüket a magyar közigazgatási, rendőri és katonai hatóságok-

nak. Hogy ez a "Hatalomátadás" surlódás.nentes volt, a Kommu-

nista Párt helyi szervezeteinek volt köszönhető. A párt már 

1944. november 30-ári a debreceni Néplapban, r.7ajd december 

3-án a Délmayarországban, Sze;eden közzétett programjavaslatá-

ban követelte 	tényleges nemzetiségi egyenjogúság megvalósí- 

tását, a nemzetiségek szabad részvételének biztosítását a 

társadalmi-politikai életben, miive1édésügyük elhanyagoltsá ,á-

nak felszámolását, a nern,etiségek szabad kapcsolatát a szomszó- 
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dos országokban _:lő nemzetükkel. 38 A pártnak ez a pozitiv nem-

zetisé ;;-politikája vonzotta a délszláv lakosságot és így az 

egyes községek kommunista pártszervezeteiben jelentős számban 

vettek részt délszláv-bunyevác iemzetis;U]ek. A délszláv la-

kosság a Kommunista Párt ős a nemzeti bizottságok révén helyet 

kapott a községi önkormányzatban. 1945. május elejére a vár-

megye minden községében - az egyetlen Gara kivételével - meg-

alakultak a nemzeti bizottságok, a demokratikus fejlodés biz-

tositékai. 

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány az újonnan létrejött nem-

zeti bizottságok irányításával ú j önkormányzatok ős a közigaz-

gatás megszervezését rendelte el. A szervezés munkálatai csak 

1945. decemberében fejeződtek be. E korra minden községben meg-

alakultak képviselő-testületek. 39  

A bunyevácok közül na gyon sokan ott voltak a Idagyar Kommunista 

Párt helyi szervezeteinek alapítói között és következésképpen 

az országot újjáépitók vezetőségeiben is. Bátran vállaltak ős 

kértek részt. Ez a helyzeti előny a nemzetiségi öntudatra 36 

hatással volt. 

A magyar földön élő népek a történelem folyamán először 

kerültek politikailag közös arcvonalba a felszabadulás pilla-

natában. A mdltból maradt bonyolult ellentmondások, ellentétek, 

nemzetiségi gondok feloldására valamilyen utat kellett nyitni. 

És ezt az utat jelölte meg a :;Iagyar Ko:m unista Párt. Battonya 

volt az első felszabadult k zsé;, szerbek által is lakott terü-

let,  ahol már 1944 decemberében megalakították az első szerb 

ifjúsági szervezetet. 1945. február 18-án pedig a viharsarki, 

Maros menti szerbek és szlovákok együttesen hoztak létre a 

Magyarországi Szlávok Anti fasisz ta Front ját, /továbbiakban: 
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Front/ amelynek közpinti székhelye 11ékóecsabán, majd később 

Budapesten volt. 

1944-45-ben még jóformán a harcok közepette alakult  meg  a 

Magyarországi Szlávok Antifasiszta Frontja egységes országos 

szervezetként. 40  1945. április 2-án szervezték meg a Bácska-

Baranyai Szláv Közművelődési Egyesületet Baján, mely hamaro-

san egyesült a Front-tal. Mohácsi székházukat 1945. október 

28-án avatták. Ezt követően alakultak meg helyi szervezetei 

Bács-Bodrog megyében is az elsők között. Az Antifasiszta Front 

szervezetei raüködtek: Bácsalmáson, Csávolyon, Katymáron, Csi-

kérián, Bácsbokodon, Felsőszentivánon, Garán, Hercegszántón 

és Vaskúton. A Front a népmozgalomból nőtt ki, te:-ékenysége 

hatással volt a délszlávok lakta vidékeken a helyi vezetőségek 

összetételére, nem egyszer munkájára is. Szervezeteikben a 

horvát, bunyevác, sokác és szerb kommunisták voktak többség-

ben. A Kommunista Párt támogatását maguk mellett tudva követ-

kezetesen harcoltak a nemzetiségi jogok minél teljesebb meg-

valósításáért. Kezdeti tevékenységük a helyi önkormányzati és 

népi szervek munkájában való részvételre irányult. Kulturális 

téren céljuk a népi hagyományok ápolása, fejlesztése, az önál-

ló sajtó megindítása volt, de lelkesen pártfo;olták a ncnzeti-

ségi is':ola gondolatát is. 

A Magyarországi Antifasiszta Szlávok Frontja és a Bácska-

Baranya Szláv Közmdvelódési Egyesület 1945. december 2-án tar-

totta I. Országos Konferenciáját Mohácson. A konferencia után a 

szervezet következetesebbet lépett fel a nemzetiségi jogok biz-

tosításáért, küldötteik tárgyaltak a miniszterelnökkel, a val-

lás- és közoktatásügyi miniszterrel, a koaliciós pártok vezetői-

vel. A pártok közül azonban egyedül a Kommunista Párt támogatá- 



POZIV.  
Ant itásistic•ki Front Slovena i Backo  

Baranjsko Slovensko Kiilturno udruzenje  
u Mohacu, odrzava svecano otvaranje doma  
Backo-Baranjskog Slovenskog kulturnog  

uclruzenja u Mohaeu, dana 28 oktobra  
19-15. god. u dva casa posle podne.  

Otvaranje ce se odrzati u prostori-  
jama zanatlijskog doma (Iparoskőr) u  
:1ic ►haeu sa sledecim dnevnim redom:  

1. Pozdravni govor u imc Slovenske manjine  
u Madarskoj. f;ovori dr. Laslo Martin, pretse nik  
Backo-l3aranjskog slovenskog kulturnog udruzenja,  
i  potpretsednik  

2. 5ta !memo  i aLa zkIiillr. 41;1 	na  ktil -  
turnom polju. Govori drug Ing. Ivan Grujic, pokra-  
jinski sekretar AFS.  

3. U ime Antitasistickog Frontja Slovens i o  
ciljevima istog govori dr Svetozar S. Llistic, iz Peénja,  
sekretar oblasne organizacije AFS.  

4. Sloveni u Madarskoj. Govori Radovan Ste-  
panov, pravoslavni sveétenik.  

5. Pitanja i predlozi.  
Zvanicni pozivi vladama Jugoslavije i  Madarske  

su poslati, tako da ce se na proslavi pojaviti  Izasla- 
nid obe vlade, ~ 

i Umoljava se narod gr~da Mohara  okoline da  
se ovom pozivu odazove u sto veeem broju i svojim  
prisuatvom uvelieaju sveéano otvaranje doma kulture.  

Posle programa narodno kolo, igranka do tore,  
.Ulez be.splatan.. Dobrovoljni prilozi u kulturne svrhe  
primaju se sa zahvalnoscu.  

OI)BOR.  

Cldre•nyonrd.,  Mohles P~I~ IfS. Gudb • dr Llssid Mlrlon. 	I 

A Bácska-Baranya Közmüvelódéoi E7ffesület mohácsi  
Székházavató j ának a meghívó j a, ahol többek között  
aktuális napirendi pontok megvitatására i3 :tor  

került. 1945. október 23.  
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A Magyarorez;í ;i Antifasi3zta Szlávok Frontjának /AF3/ t ag- 
könyve. 
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sára szá:lithattak. A Magyar Kommunista Párt fel^-épése a nem-

zeti egyenjogúságért és annak következetes megvalósításáért 
egyben a nemzetiségek szegény parasztságával való szövetsé;_; 

erősítését is jelentette. Az I. Országos Konferencia új :ie-

lyi szervezetek megalakítását és a nemzetiségi jogok tényle-

ge s megvalósításáért folytatandó egységes harcot t űzte ki 

célul. 

A Magyarországi Délszlávok Antifasiszta Frontja. 1946. 

május 19-20-án Baján tartotta I. Kongresszusát. Ez a kongresz-

szus választotta meg a Front központi végrehajtó bizottsá,át, 

mcaynek tagj i lettek a bajai háromszög képviseletében: 

Karagity Antun, Gallty Ljubinkó, Szabovljev Jozo, Garity Vita, 

Sámán Adrija, Urbanovszki Andri j a, Pi j ukovi ty Gábor, Tomi ty 

Alekszander, Vujity Pavie, Vidákovity Mariska, Rajity Nikola, 

Gyukity Vince.  

Itt eldönötték, hogy a szlovákoktol különválva önálló tár-

sadalmi szervezetet hoznak létre. 

Az Antifasiszta Front közbenjárására oldódott meg a 

középületeken való kétnyelvtt feliratok kérdése, - vagyis bu-

nyevác nyelven -. Sőt a hivatalos hirdetéseket, doboldsoisat 

bunyevác nyelven is foganatosítani kell. 

Törekvéseiket, kivánságaikat időnként kiadott és 

terjestett röpiratokban fej tették ki! Egy 1945. július 21-i 

röpirat tartalmáról fty számolt be Barcsai Iván a vármegye 

alispánja a miniszterelnöknek: "A legutóbb kezembe  került 

ilyen röpirat, amelyet a bajai háromszög népfelszabadf tó és 

an t ifasiszta mozgalom nevében, természetesen engedély nélkül 

adtak ki é3 terjesztettek a bunyevác lakosság körében, egészen 

mérsékelt hangon kifejezésre juttatja, hogy a tisztességes 
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magyar nép és a becsületes magyar értelmiség a bajai három-

szögben mindég a legnagy obb egyetértésben élt szl áv testvé-

reivel és a két nép között sohse került volna ellentétre, 

soviniszta gyűlöletre vagy nemzetiséi bizalmatlanságra sor, 

ha nincsenek a feudális urak, ha nincsenek azok a fasiszta 

és reakcius elemek, akik ezt a;yiulöletet a szláv népek el-

len ki 'ejtatték. A röpirat kifejezi továbbá, a bajai három-

szög horvát /bunyevác/ lakosságának azt a kiv árságát , hogy a 

magyarokkal továbbra is testvéri egyetértésben akarnak él- 

ni... A röpirat követeli, hogy a bunyevácok által lakott köz-

ségek iskoláiban a horvát nyelvet is tanítsák, követeli hor-

vát nyelve hírlap megindítását, kulturális egyesületek meg-

alakítását és a ne ..zeti és kulturális élet minden tekintet-

ben való kifejlődésének lehetőségét." 41  

Az 1945 jdn. 14-tól megjelentetett "Sloboda" /Szabadság/ 

hetilapban a szlovák mellett 1946. III. 24-tól horvát-szerb 

szlovén nyelven is írnak. A felszabadulás utáni első önálló 

délszláv hetilap a "Nase Novine"  /A mi ujságunk/ 1946. okt. 

20-án jelent meg 3udapesten. A "kalendarok" /naptárok/ folya-

matosan jelentek meg. Kivételt képez az 1947-es esztendő. 

1948-tól a Szövetség kiadásában.- A második kongresszusukat 

1947. október 5-6-án Bácsalmáson tartották. Ekkor váltoatatták 

meg a Front elnevezését a maira, a Ma :yarors::áí i Délszlávok 

Demokratikus Szövetségére  /a továbbiakban Szövets6_;/. A kong-

resszus napirendjén elotérben volt a politikai nevelő munka 

és a közme'velődés problémái. 

Ez Magyarorozás; legrégibb ne,nzetiségi szövetsége. 1945-től 

szám 'tja létezést, amikor elsóoorban politikai szervezetként 

alakult ki. 1947. dec. 14-én Josip Broz TITO a JSZSZK elnöke 
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RUGOYI I DRUGARICE I  
1t 1 AD1lJO NASA!  

. U aviat naüm ayestima Bajsico t kuta osnovaai su — i vec funkcioaíiu  Mho- .  AF.i-a. "Mi Slaveni u 
Nalco/ 

	trokutu najponosniji moiei~o  biti 
sa to, sto memo  ovakortu aaaonw, froatovsku, antifatistidku orga>zuacijn I a1  

Nei front i  nine  organizacijs sigurna su sa3tita u borbi na3oj protiv  
mad•;arttog falizma, koji nas je btio nacionalno posve uniititi.  

fiortijevsku-fasistidko-megalomanska reakcija strogo nam je zabranjivala,  

da se rovemo svoµm pravim nacionalrsie latent=  : H r v a t 1, nego ona je űtjela,  
da se. zoveato emus  I3urs,peecisejjggcnima, da budemo narod bez narodnosti, jer  
r a taka% n: ■ciri  •  nas moci takie asimilittiri,  madjarizirati, da sví postanemo Madjari  
Val'yda ai jedna nacija nije totiko stradalk od nasilnog asimiliranja, kao ovaj aal mali  
ogranak slavenskog roda u Bajskom trokutu I Zahvaljujnéi atavnoj I  pobjedosnoj  
Crverwj aretijf, tome je sada knj.  

Ali mime  •joi  vile  annogo moramo. botiti protiv te reakcije i faáizma, jer 
tsetiee~t~tt9 	 ptmroda , pod kdrakom  'We  ítt one stranke,  svom silom nastojati, 
da- eat~lplptr~ 'sPi~a  it 	' , stalno spreé`avaju, i da nas napokon sasvim onemo-  
gucce. To je ajata*i cilj, jcr ~ pii njima pajveéi trn u oku, bag zato, ito smo Slavenil  

$RAt;O ! SESTREI  
Doe 2. fcbruara priredit cciao u Bacom Aljmaiu (Baealmaiu) u Domu KP  

VELIKI 	ODNI  ZS 
. 	 "=r~.  ~  _  _ 	}f[ -, --`.w-í~af - W:4 ~ . ~,~;:._..ar, ~S~w•14-~✓l,yr,- _ 	.. 

A~iFA~iST~ ~  `  ~  •  Á  SLAY~ U IRADJARSYOJ  
Na taj Zbor prssustvovat ce (Wept; iz svíb nail mjesta Bajskog trokuta: ''- _  

Odbor za VeT'iki Narodni Zbor AFS-a u 4ajskom trokutu uputio je pozive i na ostala  
naiia aejesta,  an Bajskog írokuta, gdje ppstoje orYanizacije AFS-a, i  porno  njihove  
rakorodioee, da i ons'prísusttiaju na nai Prvi Verdd Zbor AFS-a u Bakom Al';maiu.  

Na  tom Zboru coergil4o de  at  trawti sea nab nacíonaúta i knitrnaa prays  
i potpttai ravnopraysnat, kaki  mi (Weds  ' nem'afno. Nematno oak 3kole (ni osnovne),  
oesaaego oak rrsvit't; .  *manta u torn pogledu .,  jednoaa rgec`ju slit&  

OML,aD1tiO $AJSí4OG TROKUTA!  
Pc4a1P i Ti Tro;e delegate na 'izvaj Ptví Vctiki Zbor AFS-s, koji á Te  

is.irskí =topati.  Ti si, Qmlad"srre, jet!ita itaga najveccs nada i naiia bu lucnost I  
Zato uirstraj i TI a ;IQ neon  br~:ju ra` tam VeTikom aunt AFS-a!  

SI,AVENI BAJSKOG TROKUTAI  

$hrpajte ryi, I start) I mlodo, á intile antlfaqstiake organirac►ja AFS-a I  
To feea.a'a jcLt3i put u borbu as dais soreta nacipaatna i üu!tutáa prays I potpunu  
r asaoptav7test as  S'lat.ft9a tr BOOM  t>:iiitv.  

U $sk°l!MXütr, 13. tanrsr,t;s 19+10  

SIIRT iFAi.IZAITJ -- 3LOBODA NARODU I ~
... 

Aatifaltitig(ti Pivot Stain*  
u Bajskoa4 TrakutA'.: ., 

ANTUN KARA01 ~ "trs 
ó 	

: 	semal(afrl saCir.átd aelu^atcr .y~1 , 

ár:- ..~ . _: .~a,., .• -_ .:,.., 	. . -,i°_:c" 	'ns:   

A !L yarorszá,;i Antifasiszta Szlávok Frontj á nak /AFS/  
röplapja, melyben 1946. február 2-ra nagygyűlésre hív-
ja a felső-bácskai délszlávodat. A röplap szerint a  
napirenden szerepel, hogy "energikusan követelni fog-
juk nemzetiségi és kulturális jogainkat, a teljes  
e,yenlóséget, melyekkel nem rendelkezünk. Nincs saját  
iskolánk, dj súgunk..."  
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SLA VENI ANTIFA SISTI  
U BAJSKOM TROKUTU  

1'rvi Knn=rrs An1il.Ii•tiekuY Frnnt• Julnih Slavrn• u Madjar.knj, knji .e  If ndrtau u  Haji  
'vamps, ual,j.4,u je  hits /so  naI kraj uvrien. Na  t..m P ► vom kungrrau AFS• „aI kraj,  

1lalski Irukut dubiu jc n•jveéu pnbjrdu,  dnhio  je najv.te prisnanje,  
.1.. •u nale AFS nrg•nix•cije nalbo jr, najjaén i n•jFvrAér. I rim nale  
nr:•nie•cije imalu najvile tlannva unpér, avjetkx`i i  in  Ito j• it  (lajskog  
lrnkuta od avih nslslih pokrajiha n a  j  v  i / e f  I .  n  o  v  a u l l n u  Coat  r a  i n i n  d  is  o ► .  
N•lveéi krajeví ham Ito Or  llaranjs, (ira•1iar, 7.•I•  i  Somodj, kao  i  .vi ostali krajeví  duhili  au —  
svaki  haj  Ir,s.hnr. -- n•jvii. 5 --3 tlanov., dok ja  i  z Bit' a k  r,  g t  r  n  k  u  t•  u  I (  0  1 2  
(d 	 I) r l•nnv• u C•ntr•lni odbor.  

Naomi awrs  aa taj z•vidan u.pjrh nakg kraja, Bajskog trokuta, ponnani amn n •  nal 
hrvsl• ► í n.rod, lop  ja bio najvrle Wotan  madjarizaturskoj P..htici prollih taliatitkih rct.ima, knji  
nip.  inoau ni avc,jih lkelov.nik lludi, ako le  i  !silo takovd., is stair takoavni Ilknlnvni Ijudí ili all  
h,lr pnkvar.njaci, irr«1i ,  ilí au ;soave  ranewarilí, Ili puvukli ae u Inuz.•matvn, dr(inrtivnn nalwltili  
av..j nat..'  (•Ieshtkiw •,adjarizeln► ime. Be:  Ikola, bes il'ijr pomué,, bez itrga, napu/lrni na  milord  

nrw,loel, .dalon izlolani wadjarizaturokoj atru)'i, stalno  Pas iunabw.,.ocijalno e kulturno ugnjrlavani,  
tn.,ganlar., i poUahvani-- m i  a mo, a a A kraj. B• joist  t r o k u t, i  p a k n a P r vo m  

nn(rr•u AFS•a • .vakom Pogled• pobijedili. Mi ni.mn imali Ikolena svom  
m.in.nakntn j.ziku kao na4a pravoslava braé• Sebi, — am au imall avoje joke nacionalno Simla  
i av. rye la,pnve  i  utitelje, dok mi nisa,o ino*  ni ikote, pi Oddity  ni  popove, --- p • i p • k a m  r ►  
ins  pobijedili.  

Kilo into  pobijed ili7 
Pubijedili at•o sato. Ito anon »•p•kal•bijivo vjernv•li. da is  

. anon ortí R12 I.Iz~íRi. ~N~
-~A .rtpl.ns....k.e.c.•+ ..k.ql l. lt ~~v~ ...c ~~a . . al.l ~k4I ► ..R.~ 

snarl's  d a  me  bore  i d •  r • d•  i  kuj,sra •  t •  bors i  red n•dasvemu,  
borba ti red as• opat•n•k avog• aaruda. 	 • 

F.v 	 ►rzYltat• 	,hjeda »aies hrvatakog, tlarod•  r Wjakom Irokutu na  I.  Knngrrau 
AntilaRistú• kr.g F►unta rutnib  Slovens  •  Medlars*  i 	 . 

('I.ANOVI[ (,'I:NTRALNO0 00BORA :  

~ : 1. %iva Radians
7. Sav Startrvié  
3. Stew N.dut ►i  
4 Prows  Putnik  
'S . ilutiq N.dueié  

kit& maker :  
1. Anton Kar.gif  
7. (:.1,r,. Yip+krrvie  
3. Manl1• Vulakovié  
4, }As .Sahr.vllev  
S. Veto Cali  
6. Venue UjukiJ  

7. Pavl• Valid  
8, Akkaa»r1ay- Tomié  
9. Andrija ikbastovalti  

10. Andrija &man  
11. L ul.inko Galié 
12. 11.ku1• Rajé  

2. Ljuhumir Lantié  
3. Ilija Oalojíf.  

ferenje :  
1. Ivan Pailtrovi'  
2.  dr. Svrtozar I.aatie  
3. dr. Martin LasIovié  
4. Ivar, Bolnjak  
5. Ivan I'avkuvid  

• 
Grodiate, Zab  i  Sono•dj  :  

1. Anhui Rob 	•  
2. dr. A►((.ad Projakié  
3. Joeip Vrrdr•nid  

►ta►e`Ij• :  
1. Franc Konkulié  
2. Jo.ip Kedi6 
3. .r _uslav t'Í►Irljan  

8udiatpestowske  ekolúte  : 
1.  Jnta  ~A,rin•n 

   

?ivi srarrr.avadini /lan.wi C:rotr•Inog rNlhorr AFS-• uakoro fe bit;  	ni  n• ajrdnieu •  
Ilndíneapalt•, rho ea se  uat►► .ti Ica/Arai (Alto!  AFS- a Jugoalav.nske aekcijr., i ostala vrxlatva.  

'La s  
Antil•Iiatíéki Front Slavena  rr  Madjankoj  

ANTUN KAKAGIi'  
rrrnaljski nrYaníracioni ark ►elar  

y ' nlsa.Aa, Sop  
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Dátum nélkül magjelent röplap 1946-ból, mely hir-
adás a Magyarorszá .  i Antifasiszta Szlávok rrontjanalc  
Baján megtartott első kongresszusáról. A röplap tar-
talmazza a hegválasztott Központi Bizottság névsórát  

is.  
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és marsall delegációjuk élén - felszabadulásunk után elsőként  

érkezett baráti látogatásra hazánkba - Bp-i látogatása során  

fogadta a Délszláv Szövetség deleAcióját is. A délszláv nem-

zetiség szószólói gyakran hivatkoznak a Jugoszláviában élő  

magyar  nemzetiségek helyzetére. Az alispán tartott az össze-

hasonlítás következményétől, mivel ezt írta a főispánnak:  

'g m  a két nép békés együttélésének veszélyeztetését hozhat-

ja magával, sót az elkövetkezendő béketárgyalásokon is hátrá-

nyos helyzetet okozhat" 42  bár feltételezte, hogy a jugoszlá-

viai magyaroknak sem elégítik ki ma raléktalanul minden jogos  

nemzeti é.; kulturális kívánságát.  

Az:.lispán a megyei önkormányzattal együtt maga is kivána-

tosnak látta a bunyevác lakosság nemzeti és kulturális törek-

véseinek kielégítését. Nemcsak a miniszterelnöknek irt támo-

gató hangú levelet, hanem a főispánnal egyetértve e _y ju-

goszláv-magyar baráti egyesület létrehozásának útjait egyen-

gették. 1943 elején alakultak meg a Ma :;yar-Jugoszláv Társaság  

Helyi csoportjai.  

A népi demokrácia erősödésével és a reakciós erők  vere-

s:: ével számtalan területen /elsősorban az iskolaügy és a :: öz-

mtvelődés területén/ a nemzetiségek egyenjogúságának tényleges  

megvalósitása egyre jobban füg ;ött ma,uknak a nemzetiségeknek  

tudatos es helyes állásfoglalásaitól is és attól, hogyan tud-

nak élni a számukra most már biztosított jogokkal. Az elsó,  

nem kis feladat volt az anyanyelv`u` általános és középiskolai  

oktatás bevezetése a köz.a velódési tevékenységgel párhuzamo-

san a Szövetség mindig a magyar nép haladó erőire  támaszkodva  

i szoros együttm ~ködésre törekedett a nemze tiiéf i egyenjoguság- 

ért folytatott közös harcban. 43  Számos országos délszláv ren- 
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dezv6ay színhelye volt  a mi megyénk. Pl. 1948. fobr. 2. Baján 

Népdal éo néptúnc fesztivál. 1948. II. 28.-111.1. Bdosbokodon 

a délszláv pedagógusok országos konferenciája. 

Marin tandiót Oktatásügyünk néhány sajátossága /1945-49/ 

oiniű tanulmF .cnyt ban44  végigkiséri a felszabadulás utáni hazai 

délszláv szoci .►lista uzelier1ü anyanyelvi oktatásüny alapjai-

nak lerakását de  a délszláv iskolák megszervezését. Korh{ien 

vázolja fel a társadalmi, politikai viszonyokat. Különösen 

szép emlékeket állt azoknak az ifjaknak, akik mint kezdő pe-

dagógusok odaadó és fáradhatatlan munkájukkal hozzáláttak az 

elózó rezsimek évszázados n&.,ellenes politikájának köszönhető 

elmaradottsom felszámolásához, nemzetisógük kultúrális és po-

litika felemelkadéJóhez, a haladó, szocialista eszmék megnye-

réséhez, a munkásosztály hatalmának kivívásához. 

A hazai délszlávok a párt politikáját támogatva, hatalmas. 

lendülettel for tak hozzá évszázados lemaradás.sl. pótlásához. 

A Jugoszláviához f!ződá jó viszony természetes következménye 

volt az is, hogy 1948 június 3-án Bácsalmásról indultak az 

önkéntes délszláv ifjak a "Bratstvo - Jedinstvo" autósít épi-

tésére. Ehhez hasonló volt a Petofi Sándor bligádmo ;alom a 

Sanao-3arajevő Vasútvonal ópi tó.áiól . "-. Szövetség áltál. nyil-

vántartott .na  még élá me yén'wbeli d613Nláv eteránokt 

Mato Tomió, Joso Kricko ✓ iá, Pavie Vuji6, Marko Zegnal /Garat 
Stipan Majstrovio, Vranje Sokac /Bácsbokod/ Joso Ternak, 

Gabor Pijukoviá /Búcsalmás/ Ivan  Raja  /Ba .: a/ Stevan Velia, 

/"ercegszántá/, Joao Vu j evi c /Kntymár/, :i j o i k i tió /Caúvoly/" 

/ arcdni kalendar 1931. óvkör.yv 60.p./. 

Ezt a lendületet törte derékba a "Ko:smunista és Aun4sp rt ok 

Tajékozt ::tó Irodájának" 1948, június 23-án Jugoszlávia Koru- 
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nista Pártjáról hozott határozata. Ezután az MDP megvádolta 

a MagyarorsLúgi Délszlávok Demokratikus  Szövetségét is, ós a 

Belügyminisztérium felfügeszte tte az MDDSZ autononóiáját, ős 

leváltotta a délszláv szövetség vezetőségét. A szövetség élé-

re miniszteri biztost állított. A miniszteri biztos 1948. 

augusztus 1-én összehívta a 2DDSZ rendkivüli kongresszusát, 

s ezen a szövetség új vezetőséget kapott. Ezzel az MDDSZ visz-

szanyerte névle,:es önkarmányzatát. Megindult az aktivisták ül-

dözése ís. 45  A jugoszláv kérdéssel egybekapcsolt koncepciós 

perek számol ártatlan ma;yar és délszláv kommunistát, párton 

kívülit juttattak börtönbe, koncentrációs táborokba. Köztük 

a szárnyu':at bontogató fiatal délszláv értelmi^égieket, a nem-

zetiségi politikát negvalósitó tanítókat és legjobb aktivistá-

kat. Az intézmények nagyrészt fen:unaradtak, de nüködésük beszi-

kült és inkább a formalitás jogait viselte magán. 

Bár a párt 1948-ban helyesen adott választ a nemzetiségi 

kérdés megoldására, a Magyar Népköztársaság nemzetiségi poli-

tikája 1948 után néhány évig ellentmondásos volt, le.;alábbis a 

délszláv nemzetiségekkel kapcsolatban. Szinte az egész délszláv 

lakossággal szemben hátráyos megkülönböztetést alkalmaztak. 

Ugyanakkor viszont az 1949.évi alkotmányban az internacionaliz-

mus szelletiében garantálták a kisebbséfri jo,_;,okat és azok vé-

delmét: 

"/1/ A Magyar Népköztársaság polgárai a  törvny előtt  

egyenlőek és egyenlő jookat élveznek.' 

/2/ A polgárok bármilyen hátrányos megkülönböztetését 

nemek, felekezetek v3=y nemzetiségek szerint a törvény szigo-

rúan bünteti. 

/3/ A magyar Népköztársaság a területén élő minden nem- 
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zetisé számára biztosítja az  anyanyelvén való oktatásnak és 

nemzeti kultúr Hja ápolásának lehetóségét." 46  

A gazdasá ;i, .ársadalmi és kultúrális életben bekövetkezett 

torzulásokat felismerte a párt, az ötvenes évek közepén ra,y 

erőfeszítéseket tesz azok javítására, de még mindig nem,  

elég következetesen. A párt felismerte, hogy a nemzetiségi 

politikában is változásra, az okozott sérelmek lezárására, a 

bizalom helyreállítására van szükség. Az MDP Központi Veze tő-

sé e 1955. május 21-éa hoz is egy határozatot, amelyben szól 

a nemzetiségek között vé_;zendő politikai, oktatási és kultú- 

rális munka javítására, az ok nélkül üldözött délszlávok reha-

bilitásáról. Ez utóbbi lényegében meg is valósult, de a hatá-

rozat elsó része, az októberben kitört ellenforradalom miatt, 

csak joval később kerülhetett napirendre. 

Az ellenforradalom leverése után a ;Magyar Szocialista 

Munkáspárt 1957. júniusi Országos Pártértekezletén elfogadott  

határozatban kimondja, hogy "a párt és a töm gek közötti kap-

csolatok fejlődésének igen fontos területe a Hazafias Nép-

front." Lényegében a népfrontmozgalmi kereteiben határozza meg 

a nemzetiségi dolgozók összefogását is. A tömegkapcsolatok erő-

sítése érdekében feladatul határozza meg "az eddigi kellő mér-

tékben nem alkalmazott agitációs formákat, így az egyéni és 

csoportos beszélgetéseket, kisebb méretű tyúléseket ... a ma-

gyar és más nemzetisé dolgozók kölcsönös látogatásait, talál-

kozásait ." /A ;agyar Szocialista Munkáspárt kongresszusainak 

határozatai. Kossuth Könyvkiadó, 1975. 33-36.p./ 

A Szövetség hetilapja 1957. október 3-tól a "Narodne novine" 

/Népujsáj néven jelent meg, ill. folytatódott. Ettől kezdve 

a "Danica" gyermekrovattal bJvült. 1982. decemberétől pedig 



47 

alkalomszerüen "Neven" irodalmi melléklettel jelenik meg. 

A hazai kultúrális élet szervezői - egyben politikai in-

tézmények is - a nemzetiségi szövetséfek  - éterületi alapszer-

vezetei nincsenek-. Müködésük a magyarországi nemzetiségi 

politika fontos jellemvonása. Alapszabályuk szerit működnek. 

A kongresszus választja meg az országos választmányi tagokat. 

A nemzetiségi szövetség megyénkbA:n élő választmányi tagjainak 

száma 13 fő és 9 fő a különböző bizottságokban. 1986. február 

25-én Baján megalakult ezek megyei csoportja a I P keretében. 

A kollektiv kulturális ős politikai jogok képviseletének 

ilyenfajta közös megvalósulása viszonylag ritka Európában. 

A szövetségek a Hazafias Népfront kereteiben müködnek, de van-

nak nemzetiségi származású képviselők - a mi megyénkből is - 

az Elnöki Tanácsban, az országgyülésben ós a helyi tanácsok-

ban is. Képviseletük mindenütt biztositott. Bunyevác szárma-

zású országgy(lési képviselők voltak a garai választókerület-

ben: Kricskovics József garai agronómus 1958-1963-ig. 

Méndics Mihály csávolyi Apáczai-díjas pedagógus 1963-1980-ig, 

1980-1985-ig Ádámné Rebők Katalin garai tsz -tag. Jelenleg, 

1985-től Sibalin Józsefné, a ;terce szántói délszláv iskola 

nevelője.  Megyei tanácsta,ok: Vuity János Katymárról, Méndics 

Mihály Csávolyról, Gyurity György és jelenleg, 1985-től 

Iándity József Herce ,szántóról. Bács-Kiskun megyéből számosan 

kerültek a Szövetség vezető testületébe is. Az I. kongresszu-

son választották elnöknek a buaye ,fác Pavle Vujié-ot Garáról. 

A III. kongresszuson pedig Joza Sabovijevet Heroegszántóról, 

majd Joso Krickovicot, főtitkárnak pedig Andrija Hovan-t 

/1948-1952-ig/. Az V. Kongresszus bizalmából Csávolyról Miso 

Mandie lett az elnök, akit a VII. kongresszus főtitkáriak vá- 
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lasztott /1973-1931/. Jelenlegi, 1983-tól a herce ;szántói szii-

letésti Marin Mándiá a főtitkár. Matija Sokcevic Bajáról pe-

dig a Narodne Novine c. hetilapfóezerkesztá helyettese a be-

indulástól kezdve. Megelőzően e helyen Alojzije Babi6 darai 

származású volt. 

A nemzetiségi községeinkben a kommunális és kultúrális 

ellátottság szintje meghaladja a megyei átlagot. Elmondhat-

juk, hogij megyénk többnemzetiség lakossága körében a harmo-

nikus er;yüttmüködést i  nemzetiségi ellentét ne.a zavartja.  

Aktiva°i részt vesznek a közösségi életben, szocialista  bri-

gádmozgalomban, jelentős eredményeket érnek el a szocialista 

munkaversenyben. Szerencsére messzire jutottunk már Tóth Árpád 

"Lélektől léleki„;" c. versének képeitől, amikor is az embere-

ket több dolog választotta el egymástól, mint amennyi össze-

kötötte. Messze voltak egymástól vagyoni 'aelyzetük, nemzeti-

ségük, vallásuk miatt. Több sz áz éve éll itt eaütt a magyar, 

a bunyevác és a német nép több felől idetelepült csoportja. 

Az e ;yüttélés időszakában és főleg a felszabadulástól számít-

va - függetlenül az etnikai hovatartozástól - olyan átalakul ás-

nak vagyunk tanúi, amilyen soha még két történelmi korszak ha-

tárában nem volt tapasztalható. A hazánkban élő nemzetiségi 

lakossági körében sajátos nemzetiségi tudat alakult ki. Ennek 

egyik legfőbb jellemzője, hogy a szülőföldhöz, a szocializmust 

építő Magyarországhoz ugyanolyan erősen ragaszkodnak, mint 

nyelvükhöz, hagyományaikhoz. 

Nagy dolog - nagy kincs - ez a nemzeti-társadalmi egység, 

ahol a történelem vihara ú,y összezilálta a népi,etnográfiai 

határokat. A történelem nagy tanulsága, hogy Közép-Európa né-

pei csak együtt boldogulhatnak. Nem a viszály, az elnyomás, 
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az erőszakos beolvasztás teremtheti meg a nemzet egységét, 

az itt élő népek boldogulását, hanem az e,müttmiU:öaés, a 

kölcsönösen előnyös fejlődés. A magyar nép és minden közép-

európai ország érdeke, hogy nemzetiségei teljes egyenjogú-

sárban, szándékaik és szokásaik szer; nb éljenek, boldogul-

janak. 



II . Je ;y zet  

/1/ A Bunjevacke i SokaOke Novine 1924-ben megjelent 3. 

számában Petres Iván a következőket irja: "Az ér-
di, a tököli éo az ercsi bunyevácok magukat rácok-
nak nevezik... Ugyanők, nyolcvan évvel ezelőtt ma-
gukra vonatkoztatva a bunyevác elnevezést haszncl-
ták..." /Idézi: MÁNDITY Marin: Mjesto Ivarra 

Petresa u bunjeva6koj prozi c. tanulmányában. Int 
Prilozi kulturnoj i knjizevnoj povijesti Srba i 
Hrvata u Madarakoj. Tankönyvkiadó, 1982. 172.p. 
ANTUNOVIC Ivan "Razprava..." c. művében a fenti 

három helységen kivül Bátya és Dusnok községeket 
is ide sorolja. A rác-horvátokat Bács-Kiskun és 
Pest megyében /Bátya, Dusnok, Ercsi, i;rd és Tököl/ 
- főként katJlikus vallásuk miatt - a horvát nem-
zet részének tekintik. Lásd bővebben: SAROSAC 
Djuro: Jutni Slaveni u Madjarskoj. In: Etnografija 
Juznih Slavena u Aadjarsko j . Tankönyvkiadó, 1977. 

7-36.p. 

/2/ MaL7yar Statisztikai Zsebkönyv. 1948. 52.p. 

/3/ Észak-Bácska. Monográfia. Mezőgazdasági, 1972. 6.p. 

/4/ A sokacok 1897-ig mind katolikusok volti.k, de az isten-
tiszteletek magyarositása miatt, sokan közülük át-
tértek a görögkeleti vallásra. 

/5/ UROSEVICS Danilo: A magyarországi délszlávok története. 
A II•:OT-nak ős a MDDSz-nek kiadványa. Bp.  1969.   
10.p. 

50 

/6/ VUJICSICS Tihamér: A magarorszári délszlávok zenei ha-
gyományai. Tankönyvkia dé4 1978. 13.p. 
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/7/ A nacionalista "előitélet elfogult nemzetképre, téves 
sLtereotipiára támaszkodhat, és minden esetben 
elutasitó, sőt ellenséges magatartást fejez ki az 
illető etnikummal /nemzettel vagy nemzetiséggel/ 
szemben. Jellemző reá az ... irracionalitás és 
szivóssk. A nacionalista előitélet ferde tükrében 
a negativan értékelt csoport minden tagja - egyéni 
tulajdonságaitól függetlenül - hasonszőrűvé válik 
egy merev, szabványszerű általánositás szerint." 
/GÁLL  Ernő:  Nemzetiség, erkölcs, értelmiség. Szép-
irodalmi, 1978. 77 -78 .P./ 

/3/ FÉNYES Elek:  Magyar  Országnak, s a hozzá kapcsolt tar-
tományoknak mostani állapotja a statisztikai és 
geographiai tekintetben.  II. kötet. Bp.  1837; 
37-39.p. 

/9/ "Van e;y nenzetke 'ionunk alföldén, mely bár eredetére 
szláv, s nyelve iu rokon a  többi  szlávokéval; ne..i-
zeti jelleme, szokásai, külső testalkata, s vise-
lete mé ,is annyira eltér testvéreitől; hogy arra 
ráismerni - kivevón a nyelvet - alig lehetne. 
S e nemzetnek s fiainak neve Bunyevácz..." 
/.../ "E nemz :tnek hajdani lakhelye a Boszniát s 
Dalmátiát elválasztó Buna folyam partj i.i voltak, 
honnét neve is hihetőleg származik - bár némellyek 
buba /ráczul zavart, forradalmat s pártosságot je-
lentő/ szótul kivánj,ík venni eredetét; okul adván 
pártoskodás miatti kikölt ő aésüke t . Az idő, mellyben 
honunkba telepedtek, nem tudható - annyi aizonyos: 
e telepedésnek több izben kellett történni." 
/SZÁRICS 'ienő: A bunyeváczok. Regélő Pesti Divat-
lap, 1842. október. 838.p./ A korabeli magyar saj-
tóban figyelemreméltó irás jelent meg BERKITY 
György tollából, "A Pest és Fejér megyei bunyevá-
cok népraj zárul" cimnel a Tudomúny tár 1839. évfo-
lyamában. Mind Berkity, mind Szárics munkáját ha-
szonnal forgatta J. ERDELJANOVIC is a bunyevácok 
eredetkérdését tárgyaló munkájában. 
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/10/ BELLOSICS Bálint: Bács-Bodrog vármegye népe. Bunyevá- 

cok. I . k . Bp.  1909. 395-396.p. 

/11/ FRIDRIK Tamás: Bács-Bodrogh várme :fie Népszerü Leirása. 
Szeged, 1878. 109.p. 

/12/ "A 'bunja'-t megtalálhatjuk a kontinentális Dalmácia 

egész területén... Ezek az épitmények nagy ügyesség-

gel kőből készültek. A köveket ugy helyezték egymás-

ra, hogy a felső rétegek befelé szüküljenek, az 

épitmény tetején kis nyilás található... Ma,;a a 

'bunja' kívülről kör, var tojás alaku. Annak elle-

nére, hogy kőből és kötőanyag használata nélkül ké-
szült, soha nem engedte át a vizet. A kunyhóba egy 

egyszerü ajtón keresztül lehetett bejutni, amelyet 

az építmény délnyugati oldalán találunk, tekintet-

tel az esővel kisért viharok irányára." /PAVELIC, 
Rikard: Bunj evci . :;greb 1973. 18.p./ 

A "bunyevác" név eredetével kapcsolatban Ivan IVANIC 

a következőket írja: "...csak kettő alternativa le- 
he tséges : vagy  a hercegovinai Buna folyóról, vagy a 
b  u n i t i 	se 	/=lázadni/ igéből vezetliető le 

a név eredete..." /Bunjevci i Sokci, 1399./ 

SÁRCSEVICS Ambrus a 'bunyevác' szó eredetét a 'buna'-

ból /Aufstand=felkelés/ származtatja. 

Nikola RA1YOJCIC szerint a 'bunyevác' elnevezés erec'.e-

tének keresésekor nem  szabad a Buna folyóból kiindul-
ni, mert "az e„y nagyon kicsi folyócska, amelynek 

partján nem élhetett soha annyi ember, mint amennyi-
en a bunyevácok voltak.” Szerinte t'6bb köze van a 

'bunja' főnévhez, ahogy a pásztorok kunyhóját nevez-

ték. /Glasnik Hi stori j skog Drustva, Novi Sad, 

1930. I11/3./ 

/13/ Uj Ma _ ar Lexikon. I.kötet. Akadémiai, 1960. 392.p. 

E szócikkben helytelen az a megálla-itás is, hogy 

"tájszólásuk mellett a szerb irodalmi nyelvet hasz-
nálják." Ha el is fogadnánk az egységes szerb-hor-

vát vagy horvát-szerb irodalmi nyelv, külön szerbre 
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ős külön horvátra való bontását, akkor sem a szerb 
nyelvvel, hanem - már latinbetüs irásmódj a miatt  
is -, a horváttal mutatna rokonságot. A bunyevácok 
a horvát etnikai csoporthoz tartozónak valljá ma-

gu ka t .  
/  

/14/ IV16, PAVLE: Va si dijalekti i istorija. Letopis Matice  
Srpske, 1958. március 227.p.  

/15/ 3uLijevi6ev: Med Bunjevcima u Dalmaciji, Hrvatskom  
Primorju i u Lici. Suboticka Danica, 1927;  
117-122.p.  

/16/ ANTUNOVIC, Ivan: Razprava o podunavskih i potisanskih  
J 

Bunjevcih i Sokcih u pogledu narodnom, vjerskom, 
umnom, gradanskom i gospodarskorn. Bécs, 1882;  
120-127.p.  

/17/ KUBATOV Anasztázia: A bácskai bunyevácokról. Szakdolgo-
zat. Kézirat, Pécs, 1968. 4.p. 

/18/ 2ARGALITS Ede: Horvát Történelmi Repertórium. II. kötet.  
Bp., 1902; 661.p.  

~ 

/19/ PAVIC, Emerik: Ramus viridantis olivae in arcam 
militantis ecclesiae relatus. Buda, 1766. /Idézi:  
Pavelic i.m ./  

/20/ Ugyancsak PAVIC "Ramus viriclanti s ..." . c.  munkájában ol-
vasható, hogy  egy Jakov Tvrtkovcsanin nevezetű 
szerzetes 337 muzulmánt keresztelt át katolikussá. 
Ez is egyik magyarázata a bunyevácok és a sokácok 
között szép szá.nmal található törlik eredetű nevek-
nek. 

/21/ TRENCSÉNY Károly: A Bács-Bodrogh Vármegye Történelmi Tár-
sulat Évkönyve. Zombor, 1904. XX.évf. /3. füzet.  
119-133.p.  

/22/ ANTUNOVIC, Ivan i.m. 

/23/ ANTUNOVIC, Ivan i.m.  
i 

/24/ KUNTI6 M., Alba: Poceci borbe za preporod Ba&kih Bunje- 
vaca. Beograd, 1969; 352. és 397.p.  
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/25/ Idézi: VARGA Mihály: Fejezetek a Bács-Kiskun megye terü-
letén élő nemzetiségek történetéből.  Kézirat. 
Kecskemét, 1978. 28.p. 

/26/ GALGÚCZY Károly: A telepitéo kérdése Magyarországon. 
Bp., 1880, 40.p. 

/27/ Lásd: EVETOVICS: Képek Baja város máltjá ól. 9.p. 

/28/ Idézi: BELLOSICS Bálint a bunyevácokról szóló részben. 
Ins Borovszky i.m. 292.p. 

/29/ Lásd: :dagyarország története 1526-1686. III . kötet. 
Főszerkesztő: Pach Zsigmond Pál. Akadémiai, 1985. 
Tájak és népek. 1440-1444.p. 

/30/ Idézi: BELLOSICS Bálint a bunyevácokról szóló részben. 
In: Borovszky i.m. 292.p. 

/. 1/ Lásd: Magyarország története 1790-1848. V.  kötet.  Fő-
szerkesz tó : Mérei Gyula.  Akadémiai,  1980. Társadalmi 
tagozódás, nemzetiségi és vaDási megoJzlás. 
435-440.p. 

/32/ Lásd: Magyarország története 1848-1890. VI. kötet. Fő-
szerkesztő: Kovács Endre. Akadémiai, 1979. A lakossá; 
etnikai ésvallási megoszlása. 1148-1164.p. 

/33/ "A ré;ebbi idők bunyevác földesurai, a Latinovicsok, 
Vojnichok, Piloszánovicsok, Parcseticsok annyira 
megmagyarosodtak, hoj;y leszármazóik még a nyelvüket 
is elfelejtették s csupán a nevük enged következtet-
ni származásukra." 
/KEMIAIY Simon: Csonka-Bácska Tükre. Beniczky-Nyom-
dája, 1931; 80.p./ 
Lásd még: M.IANDIC,; Bunjevaáko plemstvo. Suboticka 
Danica, 1927; 45-48.p. A törAnelni Bácska félszáz 
bunyevác családját bemutató leírás tartalmazza a 
ne,zesi cím felvé t elének évszámát is. 
i 

/34/ PEKI , Petar: Povijeat Hrvata u Vujvodini. Od najstrarijih 
vremena do 1929. godine . Zagreb, 1930; 7.p. alapján. 
A nevek ábécé-rendbe szedve. 
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/35/ MANDIC, Liáo: Iz osamstoljetne kronike Cavolja. Tan-
könyvkiadó, 1934; 219.p. alapján. 
;dándics Mihály: Fejezetek Csávoly község króni- 

kájáoól 1944-1964. Zrinyi, 1969; 35-40.p. 

/36/ Iz nase proslosti  -  Multúnkból. Tanulmányok. Szerkesz-

tők: !dándics Mihály -Mándity Marin. Tankönyvkiadó, 
1979; 53-90.p. 

/37/ Bács-Bodrog vármegye alispánja 408/1945. és a főispán 
6240/1945.sz. irata.  -  Bács-Kiskun megyei Levél-

tár /Továbbiakban: BKmL./ 

/38/ KüVÁGÓ László: A nemzetiségi kérdés a Magyar  Népköztár-

saságban. Tanulmányvázlat. I.1: Nemzetiségi kérdés -

Nemzetiségi Politika. Szerk.: Csatári Dániel. 
Kossuth, 1968; 9-57.p. 

/39/ FEHiR Mária: A Bács-Bodrog megyei délszlávok alsó fokú 

oktatásának történetéhez 1945-1948. In: Bács-Kis-
kun megye mul jából. V. Okt'tás-nevelés. Szerk.: 
Iványosi-S Abó Tibor. Kecskemét, 1983; 537-574.p. 

/40/ MANDIC, Miso: Iz nase pro3losti. I. kötet. Tankönyvkiadó, 

1979; 129-186.p. Poglavlja uz kroniku DSJS -fit. 
/=Fejezetek az MDDSz krónikájához/ 
A szerző időrendi áttekintése az  1945 és 1975 kö-
zö ti periódusra terjed  ki.  

/41/ Bács-Bodrog vármegye alispánja 2700/1945.sz. irat.  - 
B Ka1L . 

/42/  Uo. 

/43/ LASTI C,  S. Lj ubomir: Iz nase proslos ti 2. Demokratski 
Savez Juznih Slavena u Madarskoj u periodu od 

oslobodenja do godine preokreta 1945-1948. Tanköny,- 
kiadó, 1980;  195-198.p. 

/44/ Iz nase prokosti 1. Tankönyvkiadó,  1979;  91-128.p. 

/45/ KÚVÁGÚ László: A magyar kommunisták és a nemzetiAgi kér-
dés 1918-1943. Kossuth, 1985; 341.p. 

/46/ A Magyar Népköztársaság Alkotmánya. 49.. 
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III. A MAGYARORSZÁGI BUNYEVÁC IRODALOM  

A kezdetektől a felszabadulásig 

A bunyevácoknak nincsen gazdag irodalmuk. Az irás tudás 

a szük értelmiségi rétegre korlátozódott, melynek tagjai 

azonban gyorsan asszimilálódtak. A kezdeti próbálkozások 

az egyház szolgálatában lévő papok /.ierencesak/ nevéhez f -

ződnek. 

Az első bunyevác származásu Írók már a XVII.sz. végén 

jelentkeztek. A bunyevác irodalom szárnybontása, megteremté-

se Mihajló RADTIC /1636-1703/ tudomáiyban jeleskedő kitűnő 

szónok tanár - kesobb teológus - ferences nevéhez füzódik. 

Vannak, akik személyének tulajdonítják az utolsó na ' átte-

lepítés szervezését is. Hisz Boszniából ideszármazott szülők 

gyermeke, aki már Kalocsán született, mint az új hazába köl-

tözöttek el3ó ger erációjánoz tartozó tagja. 16x:3-ban Rómában 

horvát nyelven könyvet tett közzé. Még másik három műve is 

megjelent.  Az ő tevékenységétól Antunovi6 fellépéséig ter-

jedó szakaszt tekintjük a bunyeváo irodalom első korszakának. 

A XVII-XVIII.sz. bunyevác írói egy kivételével mind ference-

sek. Ehhez hozzátehetjük, ho:y a -VIII.s,:.-ban egész Magyar-

ország kultúrája az 1780-as évek nagy fordulatáig cLintóen 

egyházi jellegfű volt. Műveik egyházi ás népköltészeti jelle-

gűek. Latinul és bunyevácul írnak. Nyelvüket a népnyelvhez 
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közelitek, amely tele van tájszavakkal, törtizmusok al és 

germanizmusokkal. Különösen a korszak vége felé jelentke-

zett a tudatos nép felé fordulás,.imely azután a felvilágo- 

sodásba torkollott. 

A népny elvet az irodalomba a budai Lovro BRACULJEVIC 

/1684-1738/ a filozófiai  és a teológiai professzora vezet-

te be. Továbbra sem a teljesség igőnyével Aatun BACIC, 

Antun Josip KNEZEVIC kalocsai kanonokok, leginkább fordí-

tással foglalkozta k  olasz, spanyol, latin, német iyelvből. 

Petar LIP0őEVI6 pedi ,; 1783-ban Baján halt meg, aki 1779 bu-

nyevác nyelven ott adta ki "Pjesmarica bunjevackih narodnih 

pisaina". /Bunyevác népdalok daloskönyve/ Ismertekaég Ivan 

AMBR0Z0VI6, Luka K_4RAGI6 imaköriyveikről /1631-1753/ és Luka 

CILIC Bajáról, aki 1731-1733-igy; az ortodox /katolikus/ hit-

re térített százhetven személyt a luteránus és a kálvinista 

szektából. Eme korszak le;ternákenyeb költője, f..ója és tu-

dÚsa a szinté, budai ;áirko PAVIó /1696-1730/. Bajád is ta-

nított. Több mint 20 műve} irt, nagy részét "illir" nyelvez. 

1754 és 1780 közö ut ó szerkesztette  B un a "Kalendar 

ilirski"-t /Illir kalendárium/. 

A XVIIl.sz. végi bunyevác irodalom legnagyobb alakja 

Grga PESTALIC /1755-1809/, a bajai gimnázium kitűnően kép-

zett tanára és gvardián, a filozófia doktora. Az első bunye-

vác, aki az új hazában doktorált 1779 -ben Budrá:n. Filozófiá-

val, teolé ,;iával és szépirodalommal foglalkozott. Nemcsak 

e gyházi jeller;á műveket Ír. Pl.s Utishenje... illir nemzeti-

ség jaj"ra. Neve első m'vével vált ismertté, m i lyel nagy 

népszerűségre tett szert - a "Dostajna plemenite BaSke starih 

uspomena" /"A nemes Bácska méltó régi emlékeihez"/1790 Kalo- 
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csa/ c. poémájával. Ezt a magyar koronának az 1790. novem-

berében Pozsonyba, a koronázásra történt ünnepélyes hazaho-

zatalakor felállított bunyevác bandérium tiszteletére írta. 

Népszerűségét bizonyítja, ho -;y művének ötödik kiadása még 

1929-ben is megjelent. Történeti és nyelvi értéke igen nagy. 

Vaskúti születésű és Baján halt  meg. 1784-ben Baján légha-

ját konstruált, a próbarepülést a ferences rendház történe-

te is rögziti. E korszakban jelentős történetíró még Grga 

6EVAPOVIC is. 

A következő második szakasz már a felvilágosodás.  A bu-

nyevácoknál a nemzeti öntudat kibontakozása a magyarositás 

elleni harccal fonódik össze. A kiegyezéskor Magyarország 

lakosságának csak 46 7-a volt magyar anyanyelvű. Egyenként 

viszont egyetlen nemzetiségi kisebbség léts .áma sem érte el 

az össznépesség 20 0-át. A magyar politika erői az adott 

rendszer keretei között ne; talál t ík meg  az  utat az együtt 

élő népekkel való megegyezésre. A felvilágosodás a horvátok-

hoz és szerbekhez képest nagy késéssel 1866-ban papi veze-

téssel indult meg Pestalie "Dostojna plemenite Backe"... c. 

művének újrakiadásával és Autunoviá munkássága alatt bod tiko-

zott ki. 1867-től az Osztrák Magyar ZIonarehia ideje alit 

nagyobb volt a nyomás az anyanyelv használata ellen. 

1897-től már csak a magyar nyelv volt az elfogadott.  A moz-

galom a bunyevác életforma, a nyelv és a ne,izetisé megőrzé-

séért szállt síkra a raegerős::dő magyarosítási törekvésekkel 

sze:lben. 

Ezuttal említem meg,  hogy egykor szép számban éltek Baján 

szerbek is mit_; ma alig van már néhány család. Náluk az össze-

tartozás tudata és az irodalmi nyelv ismerete és használata 
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a legerősebb volt. A trianoni békekötéseket köveően többsé-

gük visszatelepült Jugoszláviába - elsős' rbau a legöntudato-

sabb értelnlisé-, a polgárság. 

Nevezetesebb bajai születésű volt Bogoboj ATANACKOVI6 

/1826-1856/ ügyvéd és író. Novellákat ás egy re-vényt irt. 

/"Dva idola"- A két bálvány/ Almanachját Bp-en és Szabadkán 

jelentette me. /"Krijiga za dobre czeli" - Jó céloknak szánt 

könyv./ Földi maradványait a szerb te._iető felszd:aolása után 

1933-bari a bajai szerb templom kertjében helyezték el. 

Joai:im VUJIC /1772-1847/ Pedagógusként, tankönyvíróként 

kezdte pályáját, majd  szintársulatot szervezett, maga is irt, 

a szerb színjátszás atyjá-nak nevét vivta ki. Belgrádban halt 

meg;. 

A nemzetiségek mozgalmai nagyjából egyidősek a kapitaliz-

mus ki ontakozásával, mely a szélesebb körü iskolázást is be-

vezette. Erinek eredményeiként az írni-olvasni megtanuló töme-

gek egyre inkább látták nyelvük, kultúrájuk elnyomását. Ekkor 

indultak meg Európa-szerte a nemzetiségek mozgalmai, melyek 

az anyanyelven történő oktatást, ujsá„okat, könyvkiadást kö-

veteltek. Me f indult a néprajzi kutatás, mely különösen a nép-

költészet, népzene területén ért el kimagasló eredményeket. 

Ezek a mozgalmak ter.aószetesen nem voltak mentesek különbező 

nacionalista törekvésektől, melyek sok esetben összeütköztek 

az állam hivatalos, uyacicsak nacionalista tal•.jból táplál-

kozó elgondolásaival. 
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Az elsó magyarországi bunyevác kalendár és hetilap 

mejelenésel  

"A neazeti kisebbségek elnyomatását xnelte törvényre 

az 1868. évi nemzetiségi törvény"... Ma gyarországon is tel-

jes mértékben érvényesnek bizonyult Marx  felismerése: "Az a 

nép, amely egy  másik népet elnyom, saját láncait kovácsol-

ja." Következménye, hogy Ambrozija SARCEVIC /1820-1899/ se- 

gitségével a bunyevácok kultúrálio ős nemzeti újjászületését 

ős egyenjogiiságát t izte ki célul Ivan ANTUNOVIC. Elhatároz-

ták, hogy a bunyevácok és sokácok számára, akiknek eddig  

nem voltak anyanyelvükön írott könyveik, sem ujságaik - la-

pot fognak kiadni céljaik érdekében. Ebben az időszakban ez 

nem volt könnyű` dolog, amikor a hatóságok nemcsak a szer-

kesztőt, hanem a lap előfizetőiAek lépéseit is fi Y  Bemmel 

kisérték. 

Sarcevic eloóként szerkesztette  és adta ki  1870-ben 

a "Bunjevacko - 3oka6ki kaleadar"-t. /Bunyevác és sokat nap-

tár/ Megalkotta az első bunyevác - magyar szótárt. 

/"Ri6nik magjarsko-bunjeva6ki."/1895/ Ügyvédi munkája mel-

lett számos cikket és tanulmányt írt ós fordított. agyar 

nyelven írta meg: "A 3unyevácz program. A nemzetiségi kérdés 

Magyarországon szerb szempontból. Elemi népiskolai magyar-

bunyevácz-sokácz szótár." Ujságt szerkesztett és kultdrá-

lis felvilágosító munkát végzett. Jelentős kultdrpolitikusa 

volt saját nemzetiségének. Az akkori magyar parlamentben 

csak egyedül MOCSÁRY Lajos /1326-1916/ a n emzetiségi béke 

"fehér hollója" látott tisztán a nemzetiségi kérdésben. 
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Ezt isiserte tel 1886-ban Sarc evié és "Nyílt levélben" /ez 

udfaja vol t/ megjelentetésével ú ocsáry pártfogásába aján-

lotta a mar;yarországi bunyevácokat. Erről tanulmányt irt 

Kemény G. Gábor és Mándity Marin. /Iz nerce proslosti c.. 

műben Bp.1973. 39-50.p./ : ocsáry Lajosról emlékkönyv is 

/születésének 150. évfordulójára/ jslent meg az ELTE Bölcsé-

szettudományi Kar gondozásában. Tankönyvkiadó, Bp. 1979. 

"Mocsáryval foglalkozó történészek úgy vélték, hogy beszé-

dei, írásai, igazságai, küzdelmei, megpróbáltatásai: az 

életműve mit  sem vesztett jelentőségéből és időszerűségéből." 

A bunyevác irodalom i i szakasza mindenképpen kora kima-

gasló alakjához Ivan ANTUNOVId a bunyevác püspök és író ne-

véhez fűződik. 1815-ben Kunbaján módos családban született, 

apja József 17.orán elhunyt és i gy Manda PETRIó csávolyi szüle-

tésű édesanyja nevelte. "Gyerme':korában még édesanyjától ta-

nul,a szeretni, ápolni anyanyelvét - Az anya nevelése a csa-

ládi fészek, legmélyebb nyomot ha;y az emaberben". 

Nagybátyja Albert Antunovic később megyei alispán segitsédé-

re volt az özvegynek gyermekei taníttatásában. Antunovic 

1876-ban lett kalocsai püspök, ahol 1888-ban halt  meg. Hi-

vatalba lépése után sokat tett a megye ás népének s - benne 

a - bunyevácok és sokácok - felvirágoztatásáért. A bácskai  

bunyevácok kul cú .r ;lis moz,;almának élére állt.  

Hivatásának megfelelően és elódeihez híven művei fele 

e .:,yházi témájú. Irt e_;y élvezetes útleirást, történetfai re-

gényt, képeskönyvet és elnöké ,t megfrta saját népe a bunye-

vácok történetét.  Magyar a;,elven is sokat publikált. Pl. 

Kalocsai tény- és árnyékképek. Kéziratban is sok Ave maradt 

fenn. Pl.:  A Latinovics és Rézdics család története. 
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Több nyelven beszél, sokat utazik, igy 1869-ben Torinóban 

meglátogatta Kossuth Lajos. Jelentős az ujságirói munkás-

sága is. 1870-ben kiadója és szerkesztője az első ma_;yar-

orszá i bunyevác és sokác hetilapnak  a "Bunjevack ; i 3okacke 

novine /Bunyevác és sokác ujság/ és irodalmi mellékletének 

"Vila"/Tündér/-nak.Ingyen terjesztette az ujságot. A lap 

két vezéregyéniségének Antunovi6nak és Modraéicnak sze,-n';lyi-

sége biztosí to :ta a realitást. Az u j ság lojális a kormánnyal, 

hogy ebből a pazicióból legalább a kirívó törvénytelenségek 

ellen tiltakozhasson. Az állandó zaklatás és afelettes 

szervek-Trefort Ágoston kultúrmisiszter és Haynald Lajos ér-

sek - nyomásara Aritunovic kénytelen volt lapját 1372 decem-

berében megszüntetni. Le,;j elentósebb Ave  a "Raz, rava o 
Y 

podunavskih i potisanskih Burijevcih i Sakoih u pogledu 

narodnom, vjerskom, unom, grad,anskom i gospodars1som." 

/Tanulmány a Duna és Tisza menti bunyevácokról és sokácokról. 

1882. Bées./ Ma  is az egyik letismertebb és legjobb mi a bu-

ayevácokról UnyvéL három részre osztja a szerző. Az első 

részben a délszlávok, a bunyevácok é's sokácok történetéről 

ir. A második részben vizsgálja a bunyevácok és sokácok vi-

szonyát a többi szláv néphez, továbbá foglalkozik elnevezésük 

eredetével, magyarországi életükkel. Az utolsó részben a 

bunyevácok, sokácok, szerbek testvériségéről, az összefogás 

szükségességéről, a nemzetiségek egrenjo-;uságáró1 értekezik. 

Ami a  ad  történeti részét illeti ugyanazokat a kifogásokat tá-

maszthatjuk vele szemben, mint a tört net áttekintésünkben 

felhasznált szerzckkcl szemben. A néprajzi adatok figyelmet 

érdemelnek. 

Antunovióig az iro' alom a.: egyház ás a népköltészet h.ltása 



Kaiaoi 187U. Uinj 19. 

Az elsó magyarorszdgi buhyevác és sokdc 
hetilap ci:alapja 1870-ből /Kalocsa/. 
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alatt formálódott. Éppen Antunovicnál és követőinél jelent-

kezik az  az igény, nogy az írók, költők még közelobb kerül-

jenek a néphez. Maga Antunovi6 is erre szólatja fel munka-

társait a Bunjeva6ke i doka6ke novine elsó évfolyamának 

10. számának szerkesztoi üzeneteiben. 

Népe művelődését - természetesen vallásos szellemben - a 

legfontosabbnak tartotta. Pitt abban, ho,y a felvilágosítás 

a népet elesettsó :ébol felemeli, felrázza. Ezért írt anya-

nyelvén, egyházi és világi műveket. Mind az egyházi, mind a 

vilá:i könyvekben, de az 1jságcikkekben is mindig tanít, ok-

tat, művel. A kalocsai Érseki Tanitóképző Intézetben több 

mint kettőszáz szegény bunyevác, sokác, ma gyar és német ta-

iulót iskoláztatott saját költségén. Antunovi6 a bunyevác 

nyelv reformjával is foglalkozott. Vuk KARADZIC és Ljudevit 

GÁJ példája nyomán bevezette a bunyevác fonetikus nyelvtant. 

A "horvát testvérekkel" való irodalmi  egység érdekében pedig 

néhány művet "ije"-ző nyelvváltozatban irt. Kisérlete siker-

telen volt. 

Követői is kisérleteztek a helyesírás véglegesítésével. 

Kezdeményezéseit átvették munkatársai, volt tanítványai és 

az ő utána következő író- és költőnemzedék. Példaképpé vált. 

Antunovi6 a szó nemes érteliében igazi népművelő volt, aki-

nek munkássága kezdetét jelenti a bunyevácok nemzetiségi, 

irodalmi és nyelvi új jászületésének. 2  

A korszak Eta , .yarországának ége tóen fontos, Kossuth és 

Deák szerint  egyaránt rég megkésett pol;aári reformja, az 

egyház és az állam szétválasztásának kérdú óben Antunovi6 

véle:aiényét osztályhelyzete befolyásolja. Ez a polgári fejlő-

dés szempontjából retrográd állásfoglalásnak minősül. Ha az 
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első bunyevác lap tevékenységét mérlogeljuk, nem szoritkoz-

hutunk nyílt, vagy közvetett politikai tevékenységének vizs-

gálatára, hiszen nemcsak politikai lapról van szó. 

Kulturális ós ismeretterjesztő tevékenységével Aa -;, unovié 

népművelő missziót teljesített. Az utókorra pedig értékes 

és feldolgozására váró kultúrtörténeti és néprajzi adatokat 

hagyományozott.  

A bunyevác irodalom új szakaszának  követői  

Kitűzött tómánkhoz visszatérve ezuttal akikről szólunk 

csak vázlatosaz, utalással áll módunkban a címben szereplő 

témában véleményt nyilvánitani egészen Ivan Petrelsig. Rajtuk 

kívül még mások is  vannak.  Nincs arra terünk, hogy minde;yi-

kük munkásságát részletesen ismertessük. 

Antunovié tanítványai, követői nem nyugodtak bele abba, 

ho;_y a buayevácok lap nélkiil maradjanak. Ezért a "Vila"-t, 

amely eddig az újság mellékleteként jelent 	már 1873-ban 

újból megindítják, de már önálló lapként, hasonló céllal és 

tartalommal. Ezt is hamar betiltották 1875-ben. Az újság, 

mint mindig alkalom volt az írói tehetségek felkutatására. 

Ezek oldalán kezdték többek közt szárnyaikat bontogatni 

31e1 10DRO6I6 - szerkesztőtársa is - /1839-1900/ Stjepan 

GRGIC - KRUNOSLAV /1836-1914/. Ez utóbbi táma6.atásával a 

"Vila"  újból megjelent Baján /ill. Baj aszentistván székhcly-

lyel/ - mely Suboticával - Szabadkával e;yü t a bunyevácság 

központjának szr  v1'.ott, - sajnos csak rövid időre 1876 augus..- 

tusái. Antunovic halálát ;_; negyedévenként száz forinttal já-

ralt hozzá a volt tunitványa Mijo ; AJDIC /1857-1945/ katymári 
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tanitó által Katymáron szerkesztett é3 Baján kiadott "Neven" 

megjelenéséhez, mely 1334-1914-ig jelent meg; .  Ez  a 30 év 

sokat jelentett a nemzetiségi öntudat fenntartásában. 

Mandi6 elsőként írta meg a bunyevác-sokác elemi iskolai tan- 

könyveket, tanfelfigyelő és népmeséket gyüj t. Tevékenyoégá- 
ről öőveóben olvashatunk a "Narodni Kalendar" 1975. évi G3. 

oldalán. "A magyar közalka1: _:azottak almanachja" 1942. 32 .  

kiadott 260.old. töobek közt olvashatjuk rólas A bunyevácok 

között vezető szerepe volt.  A szerbóra alatt /régi Ju ;oszlá-

via/ soka;; tett a magyar tanítók órdekében: Antunovic segi-

tet te a Karlo MILADIJOVIC szerkesztette ujságokat is pl.  

"Subotiőki glasnik" /Szabadkai Fairadó/ kiadási. Ivan 

JIHALOVIá /1020-1377/ a bajai származású tanítóképzős tanár 

tankönyvírással, az elsó bunyevác riyelvtani?óssal /"Po6etnica", 

Skolski razgovor"/ és elsőként Petőfi m(vei.e k bunyevác és 

sokác nyelvre való fordításaival tette magát emlékezetessé. 

Josip Juki6 MANIC /1341-1831/ köt 4ú és Andri ja IVA;iIC 

/1888-1930/  ugyancsak Petőfi verseket is fordítanak. Paja 

KUJUNDZIC pedi; a "Suboticka Daaica" kalendar szerkesztésé- 

vel tünt ki 1884-1914-ig. Blasko RAJIG /1378-1a51/ ismert 

szerkesztő, népdal- és mesegyíd j tő. Jó elbeszélő. A népkölté-

szetet külön miifajba csoportosítja és elemzi. Pl. Svatovske, 

kralji6ke stb••• 

Nikola KUJUIDZIC legismertebb költeménye a "Na veliko prelo 

1879", melyet Stipan MUKI6 meg is zenésített. Sokan mó ; ma 

is helytelenfal a bunyevácok "himnuszának" mondják, mivel a 

"prelo"-kat általában ezzel a dallal "Kolo igra..." kezdik. 

/L. 12.sz. melléklet/ Igaz a dal népszerségét bizonyítja az a 

tény is, ho;y egyéb társas vagy ce . :.lddi összejöveteleken sem 
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kerül feledésbe. Nem  egyszer tűzi műsorra a jugoszláv tv és 

rádió sem. Ott is népszeri, mint le ;-fi jabban nálunk is a 

"Hej butlyevci na severu Backe" c. dal. /Tej bunyevácok Fel-

ső-Bácskában/. 

A "bunyevácok és Bácska történésze" néven ismert a Bács-

almáson született Ivan EVETOVI C 1860-1923 akit a magyar or-

szág gyllésbe 1912-ben választo ' tak be. A régi Jugoszláviában 

pedig a bunyevác és sokác oldal vezetőjeként azok képvisele-

tében szintén tagja volt a jugoszláv parlamentnek is. Bács-

Bodrog Irodalmi Társasági; választmányi tagja. Legjobb munkáit 

magyar nyelven irta és jelentette me g . Munkái: Bács vármegye 

múltja, a bunyevácok és sokaczok történetéből; Képek Baja vá-

ros múltjából. Több egyaaáztört6neti értekezést irt a Kath. 

Szemlében. Költeményeket fordított francia, német, olasz, 

spanyol, angol költőktől. 

A  "legnagyobb  és legjobb" bunyevác költő - Ants -

EVErOVIC - MIROLJUB /1862-1921/ Iván testvéréhez hasonlóan 

pap volt - elJzőleg ferencrendi szerzetes -, aki előkelő he-

lyet, elismerést szerzett a horvát irodalomban munkássá;án 

keresztül. Lirai költeményei a szülőföld szere ,egéről szól-

tak. Néhányat belolük meg is zenéstettek. A bunyevácok kö-

zött a legnépszerűbb még ma is éneklik z "Jorgovane, 

jorgovane..." mely önálló válogatásu "SRETgI I NUJNI CASI" 

/Öröm és bánat órái/ cimú verseskötetében jelent  meg  /1908/. 

Petőfitől is forda tott . 

A bunyevác öntudatos értelmiségiek közül sokan vállalták 

ivásaikkal is a népük ás anyanyelvi kultúrájuk iránt a harcot, 
áldozatot is, ha kellett  pl.  Peteir PEKIC /1896-1965/ dr.íMati j a 

EVETOVIC /1894-1972/ 600 ol(. terjedelmi kézirata /"Kulturna 
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Poijest 3unjevaca, Sokaca"/ tudományos érfekü. Aritun KARAGI6,  

/1914-1966/ aki bizonyos mértékben a színművek írásával 

Petres követőjeként is tekinthető. 

A na;yon korán írni kezdő gazdálkodó az észak-bácskai bunyevá-

cok életét mutatja be szinjátékaiban. Hisz Karagity szintén e  

területen ::it. Gara községben, A 20-as es  30-as évek hangula-

tát adja vissza. Szindarabjai közül emli:. .;re m6ltóak: Katica,  

Rastatkinja, 6epa, Svijest és a Gospodjica Zorka.  

A táryalt történeti folyamatokat tükrözi az alábbi hős-

költem ny is, amelynek eredeti szöveét és maaar forditását  

is közöljük$ 

Stoodisnji „atalac  

/ulomak/ 

"6uj  te braéo, sta Co vra6 vain reéi  
Ko me slu6'a i znanja ce  steéi. 
Starovinske kn  j  ige kad sacn 5  ti o  

y ~ 
sto sam naoo, to sam bilizio.  
Bunjevacki rod je vrlo stari,  
Jo6 kada je bio prid Tatari,  

Sklonio s u zeml ju primorsku  
Od starine zvanu dalmatinsku,  

Pa nistani i susedne zemlje,  
Neretvu i to slavni 7ahuml je .  
Dos'o je red i na Dalmaciju, 
y:letackoga lava tad'doma.ju.  
Stade  narod o  tud  a bi zati  
I u zemlju li6ku 3e seliti. 
Al'  narodzo pridanje jo bilo 

Da se nekad sa ravne s.lilo, 

I da bunjevacka kuéa svaka, 
Kraj Dunava imade rodaka.  
Zato mno;;i priko zemlje Like,  
Priko Bosne, pa i Save rike 
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Tad pridose semlju Slavoniju, 
I nastane didova domaju. 
Tu Bunjevci stidu lipu slavu, 

Proti Turka dileci ..egdanu. 

To svidoce rodovi ?rcica 

sto postanu prvi od plerüica 
Hiljad'petsto éezdeset i prve 

yHi. imamo Prcice plemióe. 
A kasnije imamo ih vie 
to sa Turci ljati bojak bise. 

A kad zvizda Turcinu potamni, 

I Bunjevac se bitke okani. 
drugo pocima vladati, 

Valjalo j3 sijati, orati. 
Pa i danas Bunjevci to rade 

Oru, siju, kopaju is sade. 
Nist'nz mare za tu staru slavu, 
Bunjevcima to nije za hvalu. 
Jer da vide mi Lit ,amo knjige 
Ne bi mnogi odbacili ime 

Bunjevaáko slavno od starine, 

Povist voli, dicimo se s njime, 
Jer mi Elmo uvik Bunjevci bili, 
Tim imenom gordo se diőili. 

Pa i sada triba da se  znade 
Da Bunjevac 	nr2 izdade. 
Kako nas je An tunovié udi o, 

Svomu rodu zivit ostavio. 

Da cuvs~aro bun j evaáko ime 
Dok ne doge lipse, bplje vrime, 
Kad Slaveni svi zajedno budu 
I "Slavenski ►n" imenom nazovu." 
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Százéves jövendőmondó 

/részle t/ 

"Halljátok testvtrei.la mit mond a jós nektek. 
Aki hallgat engem tudásra is szert tesz. 
Ódon könyveket  olvasva, amit találtam bennük, felje-
gyeztem. A bunyevác nemzetség igen-igen régi, még 
amikor  a tatárok elől menekült, meghuzódot t a tenger 
melléki országban, amelyet ősidők óta Dalmátországnak 

neveznek, és letelepedett a ozomszérios országokban is 
a Ne re tva vidéken és a  dicső Zahuml j ében. 
Sorra került Dalmácia is, amely akkor a Velencei orosz-

lán hona volt. Elkezdett a nép onnét menekülni és a 

Likai földre költözni. De élt a népi hagyomány, hogy 
valamikor sikságról vándorolt, 63 hogy minden bunye-

vác háznak rokonai vannak a Duna rn l le L t . És ezért ak-
kor sokan a Likai földön át, Bosznián és a Száva folyón 

keresztül-menvén Szlavonországon, letelepedtek az 

ősök honában. Itt a bunyevácok szép hirnévre tettek 

szert hurcolva a törökök ellen. Ezt tanusitják a Prei-

áek nemzetségei, akik  el lók lettek a nemesek közül. 

1561-yen a Prcicek már nejeseink. Később aztán többen 

lettek, akik a törökkel kemény harcot vivtak. Amikor 
pedig a törökök csillaga elhomályosult, a bunyevác is 
felhagyott a harccal. Más korszak köszöntött be, vet-

ni és szántani kellett. És a bunyevácok ma is ezt te-
szik, szántanak, vetnek, kapálnak é_ ültetnek. Se:amit 
sem törődnek azzal a ré _;i dicsőséggel. Ez nem szolgál 
dicséretére a bunyevácoknak. Mert hu mi többet olvas-
núnk könyveket, nem dobnánk al sokan az ősi dicsőségű 
bunyevác nevet. A történelev, mondja, hogy büszkélked-

jünk vela, mert mi mindig bunyevácok voltunk, ezzel a 
névvel büszkén dicsekedtünk. És most is tudni kell azt, 
hogy a bunyevác nem adta ki a lelkét. Ahogyan A itunovic 
tanított be_.nünket végrendeletül hagyva nemzetsé ;ének, 



70 

hogy őrizzük a bunyevác nevet mig nem jön el egy szebb, 

jobb kor, amikor a szlávok valamennyien együtt lesznek 

én "szláv" névvel fogják nevezni m:.gukat. " 3  

ermészetes  és érthető, hogy a korabeli viszonyok kö-

zött a nyelvi környezetüktől elszakadt bunyevácok éppúgy éb-

ren tartják származásuk hagyományait, mintahogy etnikai-nyel-

vi fentmaradásuk biztositékát a szláv közösség gondolatában 

vélik felfedezni. 

A Gatalacban /Jövendőmondó/ megjelent epikai költemény 

idézett töredékeinek utolsó sorai ritka bizonyitó példája an-

nak, hogy a szláv kölcsönösség gondolata eljutott a magyaror-

szági horvátok, bunyevác etnikai csoportjáig. Arató Endre 

akadémikus szerint: "A szláv kölcsönösség gyakorlati me _;való-

sitását éppu:-;y, mint a gondolatot magát, alapjában pozitiv je-

lenségnek fok;hat juk fel. 

A nyelvi-kultdrális jellegű együttmüködés - mint vala-

mennyi szláv nyelvi-kultúrália mozgalom - általában elöremu-

tató jelenség volt. Különösen annak foghatjuk fel a demokra-

tikus haladó orosz ős lengyel kultúra :tatását a magyarországi 

szlávok körében, s azokat a személyi kapcsolatokat, amelyek a 

magyarországi szláv mozgalmak vezetői ős a demokratikus orosz 

és lengyel kultdra képviselői között szövődtek. 

A szláv kölcJU5nüsség nacionalista vonása pedi ; a:)ban ju-

tott kifejezésre,  ho ;y a kapcsolatok kiépitésében az ausztriai 

és a magyarországi szlávok ne:_t töre::edteL,  arra, hogy csak a 

tea övéri szláv népek h ladó köreivel működje a k együtt, számukra 

csak az volt a fontos, hogy a kapcsolat szlávok között jöjjön 

létre." 278-279. old. 
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Tehát látszik, hogy a szlávok együtt:ntiködése a nemzeti 

öntudat erósitésének általánosan előremutató vonásán kivül 

pozitiv és negativ összetevőkből állt." 279.old. 

A szláv kölcsönösség jegyében létrejött kapcsolatok 

va_y azok óhaja a bunyevácok esetében - abban az időben - el-

sősorban a haladást szolgálták és a ,magyarositó törekvések-

kol kétsé ;települ az egyes nemzeti mozgalma'c erősödését se-

gitették elé, s az elnyomással szemben a védekezés e gy  nem 

lebecsülendő formáját jelentették." 279-280. old. 

Ismerve a bunyevác újjászületési mozgalmat, valamint ve-

zetőinek nézeteit az u olsó mondat túl általános megfogalma-

zása ne: tekinthető a reakciós pánszláv :ondolat megtestesíté-

sének, mert semmi bizonyitékunk nincs arról, hogy  a cári Orosz-

ország irányában bárminemi illuziókat tápláltak volna, va gy  

hogy a cári reakciós politika szolgálatába álltak volna. 

Ilyen értelemben osztanunk kell Arató Endre nézetét, ho gy  "a 

ne. pravoszláv szlávoknál a vallási különbség, ha ne:n is nagy-

mértékben, de  akadályozta a politikai jellegié ruszofil irány-

zat elterjedését," /250. old./ különösen a tárgyalt esetben. 

Ez a megfogalmazás inkább a realitások előli menekülés 

romantikus vonásait mutatja. 

Azon olvasók számára, akik részletesebben kivásnak ezzel 

a problémakörrel megismerkedni marxista alapállásból melegen 

ajánljuk Arató Endre: A nemzetiségi kérdés története Magyar-

országon 1790-1340. cimii munkájának I. kötetét annak is 7. és 

8. fejeze tető t ahonnan idézeteinket vettük /Akadémiai Kiadó, 

1960./. 

:la amikor a Magyarország éppu .;y mint a környező szláv né-

pek a szocializmus építésének á tjára léptek a kölcsönös kap- 
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csolatok és a szoci!-ilizus első országának kiéptett és fej-  

les ~ ett eyüttraüködés a szocializmus erősítésének és  tovább-

fejlesztésének zálogát jelenti az egyenjoguság és  egymás ja-  

vainak és eredményeinek tiszteletbentartása alapján. 4  

A két világháború közötti időszak  

A két világháború cözötti nemzetiségi élet terén az is-

mert történelmi és politikai okok következtében bizonyos fo-

ku pangás volt a jellemző, de ebben az időszakban a megyénk-

ben is akadtak olyanok, akik  a bunyevácok kultúrájának kü- 

lönböző fontosnak vélt kérdéseivel foglalkoztak. Ivan PETRE6  

munkájára gondolunk elsösorban, a bunyevácok 	időszakban  

való legnagyob) patrónusára, aki ezért egyéni karrierjéről is  

lemondott. Sikerei igaz már az I. világháborút megelőzően is  

ismertek voltak már, de életművének kiteljesedése a két vi-

lágháború közötti időszakra esett. 5  

Antunoviá tanitányai és követői közül a közéletben, köz-

múvelódésben, irodalmi vonatkozásban egyaránt Ivan PETRES  

költő és fró /1876-1937/ tekinthető még, jelentős, méltó utód- 

nak. Különösen az olvasókörök me;alakitásaival és szindarabjai-

val került nagyon közel népéhez. Ez az időszak szinte a máso-

dik világháborúig tartott, mellyel le is zárult a magyarorszá-

gi bunyevác irodalom úgynevezett ne gy edik szakasza. A katyná-

ri szegény paraszti családból származó fiú Baján, Kalocsán a  

Pőgimnú .iumot kitűnő eredmónnyel vérezte majd a Budapesti  

"Pázmány Péter" Királyi Magyar Tudomány - Egyetem Hittudományi  

Karán folytatta tanulmányait, ahol 1900-ban vé zett. Papi te-

vékenységet több település után 1912-tol Csávolyon folytatott  

haláláig. Eközben fáradhatatlanul dolgozik a falu és Bácska  
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kulturális életének fellenditésében. Kiváló szónok és a he-

lyi dalkör alapítója. Ebben az időszakban a bunyevác iroda-

lom egyedi:li Apszerú képviselője, aki tollal a kezében 

egész életét bunyevác népének felvirá:oztatására szánta. 

Az ő nevéhez fűződnek az olvasókörök megalakulásai. Baj, 
J 

Bátya után Bácsbokod /Narodna Citaonica/, majd Csávoly, Fe': -

sőszentiván, 	Bácsalmás, Katymár, Herce ;szántó stb. 

Különböző elnevezésekkel /P1. Seljacka - Bunjeva6ka - 6itaonica/. 

E körökön belül pedig fiatal és felnőttekből verbuválódott 

folklór és amatőr szinjátszócsotortok megalakulása. Megkez-

dődtek a "preló" rendezvények: Baján, Hercegszántón, Garán 

stb... s;;inte e gyidőben. A horvátok részére 1924-ben  naptárt 

szerkeszt és ;d ki segitőtársakal Budapesten, 1944 -ig "Dani-

ca ili kalendar za U9arsko j Livece Burj evice , okce, Hrvate, 

Bosnjake i Dalmatince" . Valódi tömegolvasmánnyá vált. 1924-ben 

megszervezi és szerkeszti a havonk :nt megjelenő "Bunjevacke -

sokacke novine" /Bunyevác - sokac uj sál;/ kiadását is . 6  

Magyar nyelven is publikál. A bunyevác falu népéről irta köl-

teményeit, novelláit, meséit, szinm{ivei t és számos tanulr.7a-

nyát, cikkét. Több lapszerkesztő séfiében is részt vállalt a 

munkában. Nagy volt ebben a korszakban az uralkodó osztály el-

nyomása a nemzetiségek fölött. Igy sokan asszimilálódtak. 

úveivel bizakodva,türele;.:nel, lépésről-lépésre tudatosan a 

nemzetiségi - a bunyevác - öntudatot ébresztgette, ugyanakkor 

hazaszeretetre is nevelt az anyanyelv ápolásával egyidőben. 

A háborút értelmetlen dologmák t-irtja. A szláv népek egysé-

géről - összetartozásáról és jobb  jövőjéről  tervezget. Haza-

fis versei mellett szerelmi költeményeket is irt. Egyébként 

társaságkedveló és vendégszerető ember volt, aki szivesen nó- 
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fázott és másokat is vigasságra bu zdi to t t a tambura zeneszó-

ra. Gyűjteményes verses könyvecskéje nyomtatásban "anonim" 

1911-ben  jelent me; Suboticán "::ioje jadi" - "Bánataim" /Bun-

jeva6ke pisme/ címen. Ezzel kitörölhetetlenül belépett a 

nagy bunyevác költők sorába. Petres költői neve "Ldomil" és 

"Congradac". Nagyon bizott költeményeinek megzenésítésében és 

ezen keresztül - Petőfi módjára - a bunyevácság öntudatának 

felébresztésében. Egyik költeményét "Prid prozorom /penderom/ 

procvetala ruta..." /Ablak alatt kinyilott a rózsa/, 

/L. 11.sz. melléklet/ megzenésitette Josip : LINKO /"Mimika"/-

aki éppen a bunyevác és bácskai dalaival vált - közismert ki-

váló zenész és énekes, akit "HIS MASTERS VOICE" hanglemezen 
i 

is me,öröki 4e ttek Steva: BABIC "Trnda"-val e-yü tt . Az ő nyom-

dokain haladtak a legismerteobek közül pl. Pero Tumbas - "Hajo", 

/Subotica/ vagy Mijo Kuli5i6, Bácsalmásról. Ma  ezt a dalt ál-

talánosságban népdalként ismerik, mivel "Mimika" egész Euró-

pában népszerűsítette. Petőfi verseket is jo fordításban pub-

likál /Pató Pál  dr/.  Prózai miveiben a bunyevác néphagyományo-

kat és legszebb népszokásokat is feldolgozta. Színműveiből 

nem hiányzott a zene, d_.1 és tánc! Irásainak nyelvez.: te regio-

nális jeileg(i - a bunyevácok nyelvjárásán alapszik, mely eltér 

a horvát-szerb irodalmi nyelvtől. A széles néptömegek számára 

ez az érthető stilus és nyelvezet örömizl szol ált. Sok kiadott 

színműve mellett gazdag kézirata is maradt fenn, melynek fel-

dolgozása most van folyamatban. Kéziratbaji lévő színmüvek kö-

zül mée; életében is azért sok került színpadi bemutatásra. 

Petres nem volt realista, s nem volt képes feltárni a 

falusi kapi Lalisa viszonyok között élő nemzetiségi lakosság 

osztályjelleg elle:itmondásait. Irásainak e;yik fontos vonása 
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a néprajzi mozzanatok áú ábrázolása. "töveinek nevelő érté-

kük abban rejlik, hogy regits•gükkel az író az anyanyelve-

zetre, a népi hagyományok ápolására ösztönzi nemzetiségi hon-

fitársait. A Horthy-korszakban ez bátor és haladó cselekedet 

volt.  in Petres haladó társadalmi szerepe leginkább ebben 

fejeződik ki." 

A baj Fai bunyevác olvasókör megalakulása és működése 

"Nagy hatással voltak az első bunyevác olvasókörök, va- 

lamint az 1878-ban megalakult szabadkai "Pucko kaszino" - 
d 	J 	/ 

mely Bozo SARCEVIC nazy érdeme - és az 1896-ban ugyancsak 

Szabadkán létesült "Ifjusági Kör" akció a bajai bunyevác la-

kosságra. E két kultúrális szervezet színjátszó csoportja 

sorra járta a legnagyobb bunyevác településeket, igy gyakran 

megfordult Baján is, hozzájárult ahhoz, hogy a bajai bunyevá-

cok maguk is olvasókört alakítsanak. Nem kis mértékben já-

rult hozzá elhatározásukhoz az a körülmény is, hogy nem volt 

hol megtartani hagyományos báljaikat, a "préló"-t, ami a ba-

jai bunyevácság körében szinte nemzeti seregszemle számba 

ment" .7  

Az ügynek döntő lökést adott az, hogy 1909-ben a bajai 

bunyevácok kérésére a kalocsai érsek odahelyezte át Lajco 
i 

3UDANOVIC /1373-1958/ lelkészt, aki vezető szerepet játszott 

a bunyevácok anyanyelvi müvelődési mozgalmában. 1912 -:yen 

Baján kiadta már a "Délszláv nyelvtant". Az ő irányi tálával 

szervezték mog 1910. február 2-án Gyertyaszentelő napján az 

első nagy "préló"-t, a.;:elyre az egész környék bunyevác lakos-

sága felvonult. Az akkori "Arany Bárány" - ma ének-zenei ált. 
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iskola - szálloda d.iszterme kiceine . bizonyult. 

A vállalkozás jövedelméből a prelő szervezői megvásá-

rolták a leendő olvasókör telkét, majd elkészítették alap-

szablyainak tervezetét, amelyet még abban az évben jóváha-

`ryott a belügyminisztérium. Az olvasókör hivatalos neve 

"Bajska kriséanska citaoni ca" /Bajai Keresztény Olvasókör/. 

Célja - az alapszabályok szerint - az, hogy ápolja a bunye-

vácok anyanyelvét, fejlessze a kultúrát és a társadalmi éle-

tet, előnozdf tsa a haz nos könyvek, újsá;-;ok, folyóiratok ol-

vasását, szervezzen kultúrális ős ismeretterjesztő elvadáso-

kat mind a felnőttek, mind az ifjusk számára. A kör első vá-

lasztott vezetősége: elnök Stipan Agatic, alelnök /4i6ka 

Svraka, titkár és jegyzőkönyvvezető Joao Kválla, pénztárnok 

Aleksandar Djurkic, háznagy és ellenőr Mato Djurkic, könyvtá-

ros iAika A.ga tié. A kör ta,_ja csak a 24. évét betöltött férfi 

magyar állampolgár lehetett. Közgyűlést évenként tartottak. 

Ennek mintájára alakultak a megye bunyevácok által lakott te-

leplilésein is az olvasókörök. /Bácsbokod, Bátya stb.../ 

Már az elsó közgyűlésen elhatározták, ho :y február 2-án 

minden évben megrendizik a prelót. Az 1911. évi preló kereté-

ben színdarabot is adtak elő; Mégpedig a "Dva bila gavrans" 

/Két fehér holló/ círn színművet Ivan PETRES írótó]., aki 

Miso Jelic-nek a rendezésében is segített. A jövedelemből 

épi t óanyagot vdoárol tak és mindjárt hozzáláttak az olvasókör 

építéséhez, amelyben in.;yenmunkával a tagok is részt vettek. 

Szeptember vé;ére elkészült az épület az alvégen, az egykori 

Erzsébet királynő - most Szabadság utca 84 hsz. alatt. Ettől 

kezdve a bajai bunyevácok saját épületükben találkozhattak, 

kellemes, tágas helyiségekben. 
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A közgrúlés nyelve 1926-ig a szerb-horvát volt. A jegy-

zőkönyvek is igy készültek. Ezt az idólzakot a stabilizációs 

idősz:Anak lehetne nevezni. Ebben a sz:Ikaszban nagy fielmet 

szenteltek a taglétszám növelésének a kör gazdagításának, 

mindenek előtt a könyvtár fejlesztésének. Az olvasókör gazdag  

szerb-horvát és magyar nyelvű állománnyal rendelkezett. Saj-

nos az állományból alig maradt ránk valami. Már a II. világ-

háború alatt  sok könyv megsemmisült, de a legna gyobb kárt 

1949-ben szenvedte a könyvtár, amikor megsemmisftettók a köny-

vek legnagyobb részét, különösen a szerb-horvát nyelvűeket. 

Az olvasókör életének második szakasza 1926-ban kezdő-

dik. Keretén belül ekkor több ifjúsági csoport alakult, szín-

játszó, néptánc- és népdalcsoport. Vezetőjük Misa Jelié volt, 

aki egyben az olvasókör hivatalos ügyvédjeként is  működött. 

Jelié a  városon kivül is isimert és elismert népszerű ember jó 

irányító volt, akinek összefogásával ez a csoport két neves 

"ikáv" írójának Ivan Petres és Aritun Karagic maj d nem vala-

mennyi művét bemutatta. 

En ek a fáradhatatlan népmiuvelőnek köszönhető, hogy a ba-

jai bunyevácok ha nem i3 teljesen, de :régis megtartották az 

olvasókör bunyevác jellegét és ápolták azt, arait az aljapftók 

célul tilztek ki. Az if júsk.i csoportok nemcsak Baján, hanem 

a környező községekben is tartottak előadásokat. 

1930-tól kezdve az olvasókör egyre jobban elvesztette 

anyanyelvi jellegét; ekkor került az élére Joso Orlovác /ócsai 

József/. Az új elnök a vezetőség hozzájárulásával a kört kü-

lönböző ünnepségek 63 lakodalmak színhelyévé tette. A könyvtár 

fejlődése teljesen megállt, megszűnt a kör kultdirálio tevé-

kenysége is. Emiatt az olvasókör tagjai között ellentétek 



78  

alakultak  ki.  

1937 vé, ; én az olvasókör élére Antun Katunicot válasz-

tották meg. Az új vezetőség minden lehetőséget megadott a  

kultúrális tevékenység fejlesztésére..TÖbb figyelmet szentelt  

a hosszú időn keresztül elfelejtett könyvtárnak is,  amelyet  

nagy számú könyvvel gazdagított. Úcsai eltávozásával nemcsak  

a kilépett tagok tértek vissza, hanee nagy számfa, fiatal le-

pett be a környező falvakból is. Az új nemes törekvést, amely  

azt ak arta elérni, hogy a többnyelvda lakossá., testvériesség-

ben és barátságban éljen, igazolja az a tény is, hogy a körbe  

sokkal több magyar és német jelentkezett, mint azelőtt.  

A 30-as években az állam hivatalos kultúrpolitikája az ellen-

forradalmi rendszer arculatán bekövetkezett változásokat kö-

vette.  

A II. világháború alatt a kör működése egyre szűkebb körre  

szorul', és 1943-ban majdnem megszünt. Felélesztésével a há-

ború után többször is probálkoztak, de különösebb eredmény  

nélkül. Végül 1949-ben az olvasókör bezárta kapuit, a többi  

még meglevő, vagy újraéledt délszláv olvasókörrel együtt.  

Ugyanekkor szüntették meg egyébként a magyar olvasóköröket  

is.  Ekkor Nuszpl Ferenc volt a könyvtáros, s több mint ezer  

kötet könyv volt.  A magyar  és jugoszláv írókon kívül a világ  

klasszikusainak miíveit is meg találhatták az érdeklődők.  

Az olvasókörnek a felszabadulás előtt ínég  jó kapcsolata  volt  

a zágrábi "Szert Jeromos Társulattal", fv“ely több jugoszláv  

lapot fizetett elő a körna ~~ . Szinte valamennyi bunyevác új-

ság és nap tár is  m , r ol t . /Nase Novine, Neven, Subo ti cka  

Danica, ás a Danicet kalendar is./ Bizonyára ez is hozzájárult 

ahhoz, hogy sikerrel fejtették ki - s viszonylag sokáig  -, 
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tevékenységüket a nemzetiségi nyelvük ápolása érdekében.  
Igy le_ettek egy jóideig "az anyanyelv mentsvárai".  

A bajai bunyevácok nem törődtek bele az olvasókör bezá-

rásába, folytatták harcukat a nekik járó jogokért, azok va-

lóra váltásáért. Közben néhány éves szünet után újból foly-

tatták a nyelvük és kultúrájuk folytatását. Újból megrendez-

ték a "prelot". Igaz ekkor már ez az épület államositva volt,  
majd később a Vendéglő Vállalat kezelősébe került át /ma is  

"őitaonica" étterem a neve/.  
Csak 1957 tavaszán kerülhetett sor arra, hogy néhány ak-

tív alvégi bunyevác közéleti ember közremiiködésével új jáala-

kitsák az "olvasókört". Különösen kitünt e munkában Obádovice  

József, Agatity dihály é3 Jaszenovics Mihály. Az épület álla-

„;1 ekkor  már nagyon rossz volt, felújítására nem volt erő.  

Még ebben, az esztendőben a Városi Hazafias Népfront keretében  

J 
alakult meg az "Alsóvárosi Kör a Citaonica". Ekkor elnöknek  

Jaszenovics Mihály kőművesmestert választották meg. 1960-tál  
kezdve Póth Mihály nyugdijas az elnök. A kör titkára Csilics  
Sándor, aki eyuttal a művészeti együttes vezetője is. Az  

ell. biz. elnöke Gyurkity Lajos. 1972-ben a Városi Tanács  

a_~ya i támogatásával széleskörű társadalmi összefogása .1 a  
régi "Ocsenás sarok kocsma" portáján szinte átelemben a régi  

körrel - Kálmán Kir. u. 100. alatt - felÉpi tet ték a mai kört,  

melyet azóta többször is korszerűsítettek. A berendezést az  
Országos KÖzmáve1ődési alap biztosította. Ma minden igényt  

kielégít. Is:két a.z anyanyelvi '-ultára "fellegvára” lett.  
A letétben lévő horvátszerb nyelv' könyveket szorgalmasan ol-

vassák. Alapszab;;lyuk értelmében cszk tagok látogathatják a  
kört,  mely  a más, ill. nem nemzetisé ,iek előtt is nyitott.  
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Ezt s6 összetételt tükrözi a Táncegyüttes összetétele is. A 

városi délszláv rendezvényekre általában itt kerül sor. Igy 

az iró-olvasó találkozókra, ismere tterjesztő előadásokra, 

könyvklállitásokra. A kör léte, működése nélkül nem lenne 

ily eredményes a  "Ltaonica" néven ismert hagyományőrző együt-

tes működése, mert itt a hagyományok ápolására megkülönbözte-

tett figyelmet fordítanak.8  

A felszabadulást követően  

Akik csak hirból ismerik a bunyevácokat, azt hihetik, 

hogy kizár _ilag szokásápoló ünnepségekben éli ki életüket, 

mert népszokásaik tárháza nagyon gazdag. PediL; a nemzetiségi 

lét valójában sokolüalúbb, jobban kapcsolódik a mához. Külö- 

nösen az utóbbi években erősödött az egészséges nemzeti ön-

tudat, nem  utolsósorban  a Jugoszláviával kialakult kultúrá-

lis e yüttmLödé s következtében. Igaz, hogy a bunyevácokat 

eleven érzelmi élet ,jellemzi. Szeretik a zenét és táncot. 

Az idősebbek most is nagyon vallásosak, m L ly erkölcsi,  csa-

ládi, sőt gazdasági életüket is áthatja, de rajongásig soha-

sem fokozódik. 

"Az i,;azi hagyomány sosem a múlt é,ethd visszaállitáná-

ra törekszik, hanem arra, hogy elibe uzl .ljon annak a pusztu-

lásnak, amiz az ide a feledékenység, a dolgok természetes 

halála elhoz közénk." 

Itt-ott még fello:}b , -ln a láng, megpróbálkozna. egy-egy mdso-

ros est rendezésével, bemutatásával. Ennek ellenére meg kell 

állapítani, hogy a műkedvelő színjátszás is ugyanúgy, mint 

a népköltészet kihalóban van, elfelejtik. Elveszti időszerű, 
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népmiivelő, közmiiveló, nevelő jellegét. Ma az atomkorszakban  

a nádi ón'.Lk és tel evi zi ónak megnőtt a  szerepe.  A hivatásos  

és nem hivatásos kultúrcsoportok - akár a szomszédos Jugosz-

láviából is - ma gyakrabban  jutnak el hozzánk is, mivel erre  

a lehetőség pártunk és kormányunk következetes lenini nem-

zetiségi politikája alapján biztosított, olykor el is kényel- 

mesedünk. Az irodalmi élettől nem fü,getlen a kultúrális élet, 

mely a felszabadulástól kezdve erőteljes kibontakozásnak in-

dult, és szép kezdeti eredményeket ért el. Ez a tevékenység 

azonban hosszú ideig e yoldalú volt, mivel szinte kizáról ag  

folklór területére szükült le. Főleg a népszokások színpad-

ra vitelében éo a nép(alok karéneklésében sikerült eredménye-

ket elérni. A rendezvények sorában kiemelkedő és hagyományok 

megőrzésében nagy szerepet játszott a "veliko preló" évenkén-

ti megrendezése. 

"Veliko,prelo" 

A műkedvelő színjátszós virágkorára már csak az elsár-

gult falragaszok, nyomtatott meghívók, fényképek, poros szö-

ve ~ k 5nyvek emlékeztetnek. Az idősebbek közül is csak azok  

mesélnek egy-egy  emlékezetes színdarabról, akik rendezték, 

illetve még játszották. Kik voltakezek? 	t . öltők, papok,  

színházat szerető földin vesek, háziasszonyok, fiatalok. 

Nem várhatjuk - a jelekből itélve - a yúkedveló szinj,át-

szás másodvirágzását, ezért azzal a c éllazl ir j uk e sorokat,  

hogy egy-egy "prelo" elúadds, rendező eLlléké , kedves esemé-

nyét mentsük meg a feledéstól. Az apró, ma már jel:.ntéktolen-

nek Minő dolgok hozzájárultak szellem i  életünk me g  alakulásá-

hoz. Ma már az elsárgult falusi szinlApolcnak, fényképeknek po- 
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roe olvasóköri jegyzőkönyveknek kultúrtörténeti értéke is 

van. A mi megyénkben ezek a tradiciós műsorral egybekötött 

farsan,i mulatozások-évenként "Gyertyaszentelő boldogasszony" 

napján /február 2-án/ minden olyan teleplilésen közösen kerül-

tek megrendezésre, ahol bunyevácok élnek. A ")reló" ősi bu-

nyevác munkaalkalomból kifejlődött családi szokás, mulatság. 

A "sreló"  különben "f_nó "-t jelent. A prelóval kapcsolatosan 

a munkaszokások egyéb fordáiról, pl. a "móba" néven ismert 

kalákákról is érdemes lenne  szolni, amelyek minde t  ikéhez 

gazdag népköltészeti anyag is kapcsolódik. 

Nézzük hogyan is alakult ki a "prelo" mai formája? 

Az autarkiára törekvő egykori paraszt;;azdaságok munka-

szervezetében külön jelentősége volt mind a férfi, mind a 

női munkának. A női munkának fontos része volt az öltözködés-

hez szükséges ruhadarabok előállitása a fonál sodrásától kezd-

ve a kelme megszövéséig, megvarrásáig. Igy lényegét tekintve 

a "fonó" komoly munkaalkalom volt, s mint ilyen a paraszti 

hétköznapok szerves tartozéka. De a munkJ. jellegéből fakadóan 

- hiszen a fonás nesz tartozik a le  nehezebb fizikai munkák 

sorába - egyuttal jó alkalom a közös szórakozásra i,. A fonó 

a társas munkáknak abba a csoportjába sorolódik, ahol a részt-

vevők saját maguknak dolgoznak. 

A fonóknak sokféle változatát ismerjük. A családi formá-

kon kivül megvoltak a különböző korosztályoknak - a lányoknak, 

a menyecskéknek és az idősebb asszonyoknak is - a maguk társas" 

fonóösszejövetelei. A lányok foglóinak elmaradhatatlan látoga-

tói voltak a legények. Se szeri, se száma a fonóbeli nótáknak, 

társasjátékoknak és tréfáknak. Ez a körülmény a szokás későbbi 

életének, alakulásának ki is tllölte az útját. A ter .:ieléssel 
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egybekötött vidám összejövetel első fokon egy családi , , majd 

pedig egy szélesebb körül közösségi draiatikus szokás, az 

úgynevezett ,1211112 _201211 kategóriájába csapott át. Lássuk 

részletesebben is fejlődése egyes fokain a mibenlétét. 

Az eredeti "kitercelő" prelo a Baja és környéki bunyevác 

lakosság körében speciális családi vigalommá vált, amelyet 

a család rendezett  meg  férjhez adott lányai számára. Egykor 

vagy mondták, hogy a lány férjhezmenetelekor kevesebb hozo-

mánnyal is beéri, "de megköveteli, hozr tőle a kar csonyi és 

husvéti kalácsot, valamint az évenkénti prelot meg ae tagad-

ják." Ágról szakadt menyecskének tartották azt, akinek ezek-

ben része nem volt. A menyeoskét a preloba férje családjának 

nőtagjai kisérték el, de az ebéden férje is jelen volt. 

Házasságának első évében nem maradhatott el a vendégsé ;ből a 

fiatalasszony apósa és anyósa aem.A századforduló előtt ebben 

a  megrendezett  prelo-ban még a fonásnak is szerepe  volt.  

Minthogy e vendégeskedés a nappali órák munkaidejében történt, 

ebéd után körtilülték a kályhát és tréfás társalgás, mesélés 

közben fonogattak. Századunk első évtizedeiben az összejöve-

tel prelo elnevezése már inkább csak az egykori társasmunka 

meglétére utal, meri fonásról ekkor már szó sem  volt.  Az ebé-

det fonás nélküli vidám mulatság ős kólózás követte. Ira tl an 

szabálya volt a prelonak, hogy abból a menyecskének kendőt, 

vagy más hasonló ajándékot 	hazavinnie. Még régebben 

ilyenkor vitte haza az üj menyecske a kelengyéjét. 

Ezekből a családi társas fonóösszej övételekből a XIX. 

század vé.én, XX. század elegén kialakult egy szélese ), na-

gyobb közösséget érintő énekes, táncos mulatság, amely veliko 

prelo vagy "veliko bunjevacko prelo" néven vlt ismertté. 
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Ezen a fonómulatságon részt vett a lakosság apraja-na„y-

ja. A prelo rendszerint a " 'Colo igra tamburiga avira..." 

éneklésév.:) és a "becaracok" dalolásával kezdődött, amelye-

ket akkor "halaidaloa"-nak neveztek /rövid mulatónóták/. 

Kis kitérővel erről itt szólni kell, hogy maga a "be-

6aracok" elnevezés /legénynóta vagy "mulató rigmus"/ minden 

bizonnyal a "betyár" szóból ered, amely a horvátszerb nyel-

ven szabadabb, hetykén fesztelen aagaviseletü, tréfa és gúny-

k e.dvelő férfit, többnyire legényembert jelent. Ezek a dalok 

a bunyevácok mellett megtalálhatóak a sokácoknál és szerbek-

nél is,  Ez már az áj hazában, új népköltészetként - "népéne-

kcl." -ként született teljesenú j tartalommal és ritmikával. 

A s-ovj ct "csasztuszkákhoz" is hasonlf tható. 

A betyáráeok jellegzetes vonása a rövidséf; ás a közmon-

dásszerű t dmörsé ; . Alkalmi j elleJfek, röviden a pillanatnyi 

érzés kifejezői. Különféle dallamokra éneklik, gyakran ismét-

lésekkel, refrénekkel, több szólamban. 9  

"Különálló atrófdkból állnak, leggyakoribbak a 10 szótagos 

rimes párversek. /Minden sor kötelezően me-ismételve, né-is, 

nem is ritkán, a második  ismétlése helyébe  egy további, har-

madik sor kerül./ Ritkábban két párvers is tapadhat egymás-

hoz. Roppant ravasz belso rimek és általában változatos r(rn-

bravurok bőven akadnak. Gyiijtőnevük - ha nem tánchoz  éneklik -

BECARAC, gyakran hangszeres közjátékkal. Elő-, közbülső vagy 

utórefrénesek is  akadnak,  bonyolult sortördeléssel és ismótlé-

sekkel tarkitva. Zömük feszes ritmusú, mérsékelt vagy mérsé-

kelten gyors tempó ju, de vannak  kifejezetten lassúak is LAGANI 

BECARAC erősen kolorálvi. A szótagszám és rimképlettől füg en 

ered a nevük is:  Aal aj ka , Sala j dan , éara_.ac , stb... 
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Kanásznóta ritmusuak főként tánchoz  szokásokat, vagy 

- az egyébként zangszeres - lakodalmi indulók énekes középré-

szét alkotják, és bár manapság ritkán, lassun, lírai dalla-

mok, amolyan "friss" - mellékdalaként is jelentkeznek." 10  

Szellemes párbeszédek, évődések, témakörük nagyon vál-

tozatos, vidámak 6.3 szilajok, csipkelődök és sok ben.iük az 

egészséges birálat. Szépen tükröződik bennük a népi élet, 

a népszokások, de a múltbeli osztálytagozódás 	a kétféle 

erkölcs: a gazdagoké és a szegényeké. Az "igazi" betyáracok-

ban sok minden van, ami nem érdemli meg a nyomdafestéket 

vaskos szövegük miatt. /Különösen lakodalmak alkalmából./ 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a népdaloknak ez a 

tipusa felöleli az életnek, főképen a falusi emberek élté-

nek legváltozatosabb oldalait. A betyáracok még ma is élnek 

a nép ajkán, a:Aely néha még újakat is teremt. 

Ezt köve tte a tánc, mely később átalakult nagy bunyevác 

"kóló"-vá, körtánccá, ahogy ezután kivilágos-kivirradtig 

váltják egymást a különböző emlitett énekek és táncok. 

"A mi me;yéik bunyevácságának tánckincse rendkivül gaz-

dag. Fő tipusa a kolo /körtánc/. Ezenkivül hármasban járt és 

páros táncok is vannak. A kolók lehetnek csak női, csak fér-

fi, vagy vegyes kólók. Ezen kívül feloszthatók még zárt és 

nyitott /tehát csigavonalban járt/ alakokra. Tulnyomó részük 

vegyes. A hár:ias táncok csak a bunyevácoknál és Baranyában 

maradtak meg, párosak mindenütt akadnak." 11  

Éjféltól egyórás szünet kövtkezett, ekkor szolgálták fel a 

borjupaprikást és a frissen sütött fánkot. A táncmulatsá leg-

jobb táncosnője ajándékban részesült, amely a h.xgyománynak 

me ,felelően ez selyemkendőből állott. A befejező is nagy kóló- 
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v31 történt. Ezek a táncok prelók sokszor napokig is eltar-

tottak. Ugyanis a mulatság befejezése után a vígabb férfiak 
a zenekar kiséretév21_ "pratizdosal" folytatták a szórakozást. 

Ma sem ismeretlen dolo ; . A pratizás szó azt jelenti, hogy el-

kisérés. A társaság legérdemesebb tagját zeneszó mellett ha-

zakisárik, a háza népét felzavarják, bort hozatnak, ételt ké-

szittelnek és a mulatságot más-más családhoz térvén be azután 

olykor napokig, addi ; folytatják amíg bírják. no de  a  bunye-

vác ember máskor is talál indokot a pratizásra ir j a Bellosics 

Bálint: "A bunyevicz mulatságokban lényeges téiyező a bor. 

Semmiféle összejövetelük sem gondolható el bor nélkül. A tro-

janicza ivása tőlük származott át a bácskai vigadókra. 

A "trojanicza" abból áll, hogy  a gazda három, sokszor öntöző-

kannányi pohár bort köszönt vendégeire, rendesen egyik szom-

szédjára. Az elfogadó, mielőtt kiüritené a három poharat, 

szintén ráköszönti a társaság valamelyik tagjára. Ha nem ven-

né észre a ráköszöntést, büntetésül további három pohárral 

terhelik ma;. Kivált ha a mezei munka szünetel, a zene és bo-

ros hangú ének éjjel-nappal sohasem szakad meg s bizony meg-

esik, hogy amikor a német szomszéd már régen munkában fárad, 

akkor hantszik fel az utczán tambura-szó mellett hazaballagó 

bunyó ajkárit Sviraj I /Fiúzd!/ Sokan ilyenkor gyakran hétszám 

járnak szállásról-szállásra, vagy a városban utczáról-utczára 

a vendégszereó ismerősök, rokonok s barátok házához bort kós-

tolni."12  

Baján és környékén napjainkban is minden évben megrende-

zik ezt a múlt század végétől ismert hagyományos "veliko 

prelo-t", amelynok időpontja  mindenképpen egybeesik a farsang 

gal, au ne .:i is  mindig  február másodikán tartják. Ma 3 veliko 
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prelok jó alkalmai az eLykori folklór alkotások felelevení-

tésének, megőrzésének. A századforduló táján szükségből 

alakították ki iy, mert a nemzetiségi állampolgárok túlnyo-

mó többsége nemzetisé.;i nyelvén nem tudott írni-olvasni, 

sőt az irodalmi nyelvet sem értette. Az imakönyv és a templo-

mi anyanyelvi lehetőség távolrol sem tudta kielégiteni a va-

lódi kultúrális szükségleteket. Nem  maradt  más ne ;oldás, mint 

a m6; élő vagy rekonstruálható folklórt színpadra állítani. 

A paraszti származárú tömegek ehhez különbJn érzelmileg is 

tudnak kapcsolódni. Ho aszú ideig  a szíjpadi folklórprodukciók 

szinte kizárólagosan pótolták számukra az anyanyelvi színhá-

zi és irodalmi élményt. Természetes, hogy a folklór kiemelt 

helye azért is, mert ebben látták az anyanyelvi caúvelődés 

sajátos jellegének legszembetűnőbb és legfontosabb megnyilvá-

nulását, amely megkülönbözteti őket a többségi nemzettől. 

A nyelvben benne van az illető közösség múltja és je-

lene, művészete, néprajza, története. 

A nyelv mindenki számáraz anyanyelvet jelenti, ennek se- 

itségével tud tanulni, elemzően gondolkodni, és ezáltal al-

kotni, befolyásolni, válto..tatni. Anyanyelv nélkül munkát vé-

gezni is nehéz. Az angol eredetii folklór szó ugyan azt jelen-

ti, hogy népi tudomány, de a magyar nyelvben meghonosodva in-

kább a szellemi néphagyományt jelöli. Azt a "tudományt", amely  

paraszti közösségeinkben alakult ki, és amelyeknek múivelói da-

laikkal, táncaikkal, díszesen mintázott ruháikkal, festett, 

faragott használati tárgyaikkal hirdetik: mennyi szépség fel-

mutatására képesek azok i.,, akik necc végeztek felsőbb iskolát. 

Arról már szó esett, hogy aján is sor keriilt az első 

magyarországi prelo  megtartására, mely a  mai napig hagyomány 
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maradt. Ma w;yni, találkozik az ilyen rendezvényen az 

egész me,;ye délszlávsága és reggelig vigad. 

Ez nagy hatással volt a községekre. Mivel Miso JELIG 

és Ivan PETRES szellemi irányítók nem juthattak el minden 

évben minden községbe, megbizottaik révén irányították a fa-

lusi rendezvényeket is. Ez a huszas évek végére alakult ki 

egységes moz ;alommá. Vagyis a színdarabok rendezése ekkor 

lett általánossá. Nem  is vélt olyan hely, ahol bunyevácok 

laktak és nem kerültek volna színpadra ezután évenként a 

Petre:s  és Karagic  által írott szipmüvek. Ezek mellett termé-

szetesen magyarról fordított népszínműveket, vf'gjátékokat is 

bemutattak, mely a nép életéről szólt. Általában a rendezők 

fordítottak ezeket. A _)relo rendezvényeket a nem nemAtiségiek 

is láto ,atták. A feudális és kapitalista elnyomás korában a 

munkások és parasztok sorsa - akár magyarok vagy déls;:lávok, 

akár más ne;nzeti sé,;hez tartozók vol j ak - egyforma volt. Dol-

goztak és robotoltak uraiknak, s ők maguk alig boldogultak 

valahogy. Ezért is kellettek ezek a Lulatságok, ho c  r ezt fe-

lejtsék. 

Abban az időben színpadi szerepet kapni megtiszteltetés 

volt.  A szereppróbákat a szereplők lakásán, majd a kocsmában 

tartották vagy éppen a parókián. A szereplők házaspárokból 

és a fiatalságból vegyesen verbuválódtak. A betani tósra nem 

volt mindig diplomás vállalkozó. Igy ezt a munkát olvasott, 

magasfokú nemzetiséi öntudattal rendelkező, bunyevácsághoz 

hiu paraszte:ebeíek - akik általában az olvasókör vezetéséeól 

kerültek ki - v illalták. A mi rae,yénk ismertebb preló rende-

zői közül felsorolunk néhányat, akikre tudomást szereztünk: 

Vinco Djukié, Nikola Pe5taliC, Pere Polcic, Eugenija _undic, 
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/Felscíszentiváa/ J:'..o VJjevic, Mati ja Dujmov, Ljubinko 

Mandic /Katymár/ latija Filakovi6, Marko Filakovic, Stjepen 

Velin /IIerce gszántó/, Antui Karagió, Marko Aladlié, _ .Iate 

Babié, Marko  Ze nal /Gara/ Ivan Patre , Stipan Vidakovió, 

Mero Pancic, Mi4o Mandic /Csávoly/ Joso Petrekanié, Marko 

Merkulin /Bácsalmás,/ Pere Sekulié, Ive i Pere Muic /Bácsbo-

kod/, Luka Crnkovic /Csikéria/. A garaiak ős herce.;szántóiak 

élen jártak és a szomszédos községekbe is eljutottak. 

Olyan falu akkor nem volt, hogy tamburazenekara ne lett 

volna, és az mellé egy két női ill. férfi szóluénekes ill. 

táncos. Bácskában a tambura volt a hangszerek királynője. 

Ezek a ^iüsor szünetében tették emlékezetessé az estéket. 

A színpadon különösen Petres színműveiben minden fontosabb 

népszokás, népdal feldolgozása sz ínre került. Ebből köve.ke-

zik, hogy az egész folklór színre került /népviselet, hasz-

nálati eszköz stb.../ "Terka vrimena", "Dositna ljubav"... 

Az est a_zya.;i bevételét mindig valami nerces cél érde-

kében - könyvtárfejlesztés, iskolai nevelés - a nemzetiségi 

hagyományok ápolására fordították. A vacsora ős táncverseny 

a huszas évektől elmaradt. Lelkesedés, tenniakarás, jelle-

mezte ezt a nemzedéket. Akkor még nem voltak olyan kommuni- 

kációs eszközök, a..ielyek megszakíthatták a falusi színt játszó 

hagyományokat. A második világháború, az 1940-es évek viszont 

átmenetileg .-legszakf tották ezt a folyamatosságot. Ma  már a 

"prelo" sz índarab nélküli vegyes disoros táncos est, ha t __;y 

tetszik "b'íl". Ettől fü_;ge .lenUl a ré{ ;i hagyomány él ós a 

szomszéd községekből egymás prelójára eljárnak 	Bajára 

az egész me,yéból, sőt újabban az ország .iás tájairól is el-

jönnek. Igaz ma már itt nem ritka dolog a jugoszláviai kiváló 
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vendégtivészek felejthetetlen fellépése sem. 

A bemutatott fonó "prelo" szerkezetének alakulásában 

tehát három fokozatot figyelhetünk meg: a/ első fokon csa-

ládi munkaalkalom, amelynek kisérőjelensége a szórakozás; 

b/ másodfokon olyan családi mulatság, arait valakinek a tisz-

teletére rendeznek meg, de még kisérőjelensége lehet a mun-

ka; c/ harmadik fokozatán teljesen leválik róla elsődle„es 

funkciója: az, hogy társas munkavégzési alkalom volt egykor. 

Ebből a legutóbbi fejlődési fokozatból jött  létre azután a 

társadalmi i,.;ények alapján az előbb már említett napjainkra 

is jellemző "veliko bunjevacko prelo”  báli raulatság. 13  

A leírtakról is kii;vnik a horvát-bunyevác népi kultúr-

kincs felmér'betetlen gazdagsága, kedvessége, egyszerűsége. 

Korunkban a "gyorsuló idő" egyre bonyolultabbá váló vi-

lágában, akarva-akaratlanul is egyre na,,yobb szükségét érez-

zük a mindenféle gépies merevségtól mentes, őszinte emberi 

érzéseknek és játékoknak. Pihentetésül, felüdülés gyanánt, 

borzolódó idegszálaink megnyugtatására olykor csillapíthat-

juk szomjunkat a délszláv népszokások és hagyományok forrás-

tiszta vizével is. Ehhez persze előbb az kell, hogy megment-

sük, összegyú`jtsük, közzétegyük őket, mert bizony az időseb-

bek távoztával lassanként ezek is nyomtalanul elenyésznek. 

öntözgessük, gondozzuk, ápoljuk a délszláv - közöttük a bu-

nyevác - népi kultúrkincs aranyápacskáit, hogy  gyermekeink  és 

az éket követő nemzedékek szívében továbbra is mely gyökere-

ket ereszthessenek, örökzöld lombkoronává terebélyesedhesse-

nekt 
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Kiadványainkról  és az új értelmiség szerepéről csak az 

elismerés h: ':j.., szólhatunk. 

Az 1970-es években a délszláv nemzetiségi kultúrális 

élet mninűséii emelkedéssel is együtt járt. Ennek legkézzel-

foghatóbb megnyilvi,ulás!ént mind erőteljesebben jelentke-

zett annak igénye, hogy aktivan, irásmdvek formájában is köz-

kinccsé tegyék a délszláv - benne a  b_a evác - kul púra érté-

keit. 

Hazáhkban az 1970-es évek közepéig az ujság és kalendá-

rium mellett kevés kiadványról beszélhetünk. A Délszláv Szö-

vetség négy-öt évenként vállalkozott - házi kiadványként 

gyártott műsorfüze Leken kiviül - dall üj teményeket va . költe-

ményeket tartalmazó kötetek kiadására. Elsőként a vers- ős 

prózairók jelentkeztek és publikációs lehetőséget kértek a 

maguk számára. Majd őket követték a néprajzi ős helytörténeti 

munkák. 14  

Országos szinten több minisztérium, központ, párt- és 

állami szerv részvételével a legátfogóbb nemzetiségpolitikai 

testület az 1972-ben létesitett Nemzetiségi Tanácsadó gízott-

ság. A politiai intézményhálózat a , :füvelődési Minisztérium 

Nemzetiségi Önálló Osztálya egészíti ki, amely a nelzetiségi 

politika gyakorlati megvalósitásában igen nagy sz erepet vál-

lal. 

A Kulturális Minisztérium 1975 novemberében határozatot 

hozott a nemzetiségi könyvkiadás fejlesztésének ötéves tervé-

ről. 

Előremutató tényező, hogy az utórabi időben élénkebbé vált 

a hazai nemzetiségek és anyanemzeteik kultúrális kapcsolata.  

Megszaporodtak  a határos, túli e.;yete!nekre szóló öaztöndijak. 
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Nyaranta rendszeresen utaznak nemzetiségi pedagógusok szom-

szédos országokba szakmai tová+bképzésekre. Gyakrabban kerül 

sor müvészegyüttesek cseréjére is. A kétoldalú kapcsolatok 

kialakítása és támogatása a magyarországi nemzetiségi politi-

ka egyik sarkalatos tétele. Ezek a kapcsolatok nap mint nap 

bővülnek, s szinte a kultdrális élet, a művelődés egészét át-

hatja: zene, képzőmüvészet, folklór, színház, öntevékeny mü-

vészeti csoportok, sport. A szocialistl országok között, ahol 

a marxizmus-leninizmus nemzetiségi politikája nem irott szó 

csupán, hanem mindennapi gyakorlat, nem is lehet másképpen. 

/Sz.Szabó László: Alföld 1977. V.hó. 81.p. Gondolatok egy könyv 

ürügyén c. uúből/ "A nemzetiségek annál jobban tudnak a többsé-

gi néppel és v.:zető erőivel politikailag s így a szocializmus-

sal is azonosulni, minél inkább biztositva érzik nemzetiségi 

kultúrájuk, sajátosságaik megőrzésének, nyelvük használatának, 

oktatási igényeik kielégitésének, a velük egy nyelvet beszélő 

nemzethez fiiződő kapcsolataiknak szabad érvónyesi télét ." - 

hangoztatja a Kultúrpolitikai munkaközösség állásfoglaltása. 15  

A sajátos helyzetből adudóan néhány speciális művelődési le-

hetőségnek kulcshelyzete van. A nullapontról induló nemzeti-

ségi népmúuvelés hőskorában a szükségletekhez és a korabeli po-

litikai realitásokhoz idomulva alakult ki a "kultúrkörút" 

intézménye. Egy -egy művészegyüttest a u tóbuszra ültetve tcbb 

hétig utaztattak távoleső települések között. Ez a forma sok 

faluba először vitt anyanyelvi színpadi kultóirát és hivatalos 

nyelvhasználatot. 

Az else ilyen körút 1950. febr. 13-án indult a pomázi 

együttessel. A mi megyénkbeiBácsalmá , Csikéria, Katyraár, Gara 

Hercegszántó, VasLut, Csávoly,  o Felsőszentivár. és Baja - alsóvá- 
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rosban lépett fel. 1963-ban pedig az el ~3ő jugoszláviai együt-

tes, Vukica Mtrovi6 vendégszerepelt Gara, Bácsalmás és Her-

cegezánto községekben. Az 1940-es évek végén és az 1950-es 

évek elején frissnek és hatékonynak bizonyult, ma már ez a  

módja elavult. Nem tud igazán színvonalas Avelődési lehető-

séget nyújtani. Helyette egy korszerübb forma a klubalapítás  

jelenkezett. A jól vezetett nemzetiségi klubok kis helyi  

anyanyelvi müvelódési egyesület ként működhetnek. Támogathat-

ják a nemzetiségi nyelven folyó kulturális életet: a múvész-

e>gyüttest, az olvasókört, a nyelvgyakorló csoportot, a hon-

islaceti munkát sto. - mint ahogy erre több szép példa akad.  

Fel ,ételeit a tanácsok biztositják. Ehhez több állami és tár-

sadal ni. intézmény, szervezet nyújt rendszeres támogatást.  

Ilyenek nálunk Bácsalmáson, Katymáron, Csávolyon, Felszőszent-

ivánon, Garda és Hercegszántón működnek. Ezek a klubok a müve-

lödési otthonokban működnek és nyitva állnak a más nemzetisé-

gek előtt is. Jól tudjuk,  hogy minden egyes návészeti csoport,  

nemzetiségi nyelvklub, minden múzeum, könyvtár, de valamennyi  

ilyen jellegű előadás, találkozó, kiállítás vagy verseny, 

fesztivál, a nemzetiségi tudatot formálja. Az anyanyelv hasz-

nálatáriak szüleülésével kapcsolatos megyénkben az a jelenség,  

hogy ;mélypontra került a színjátszó és irodalmi színpad - moz-

galom.  

Legkedveltebb öntevékeny luvészeti forrnák a néptánce  ryüttesek,  

énekkarok zenekarok.  Tagjai nemzetiségi ős .magyar fiatalok,  

munkások, parasztok, tanulók és értelmiségiek. Repertoárjukban 

a saját nemzetiségi folklórjuk mellett magyar és más népek da-

lai és táncai is s3erepelnek. Ezek a csoportok a különböző me- 

gyei, járási - olykor országos és külföldi - rendezvényeknek  
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nemcsak kedves szinfol tj ai , hanem i :en tartalmas, 6rdekes mű-

sorokat produkáló résztvevői is. /Pl. "Duna mei:ti Folklór 

Fesztivál", "Bajai Nyár", "Hirös Napok Kecskeméten" stb. .../ 

A lehetőségek azonban ezen a területen sincsenek még kihasz-

nálva. Kár, hogy egyes együttesek, közöttük még országos hir-

névre méltók is, különböző szubjektiv és objektiv okok miatt 

nagy nekibuzdulás után gyorsan  felbomlanak. A helyi vezetők-

nek, a nemzetiségi értelmiségieknek, de nem utolsó sorban az 

egész nemzetiségük lakosságának nagyobb aktivitással kellene e 

tevékenység támogatásához kapcsolódni. Jó példák vannak arra, 

ho;:y egy-egy  kiváló vezető lelkes munkája nyomán létrejött 

összefogás nagy szerű eredményeket hozhat. Például a nvódíj-

jal és a  MM "Szocialista kultúráért" címmel kitüntetett bajai 

Alsóvárosi Népfront Kör keretében ..i iködö "6itaonica Együttes" 

és tamburazenekara Csilics Sándor  - a Szocialista kultdráért 

c. kitüntetés viselőjének vezetésével, 1982-ben az országos 

ininősitésen "arany fokozatot" értek el. Évente 30-40 alkalom-

mal lépnek fel. A zágrábi XV. Nemzetközi Folklór Szemle után 

1983-ban Franciaországban turnéztak. Több tv szereplésük 

volt már. Repertoárjukon szrepel a hagyományos prelo, a pün-

kösdi királynőjárás /Kraljice/, az aratás, a szüret, a leány-

kérés, a bunyevác lakodalmas és több tánc, ill. zene ari szám. 

Jul  müködő hagyományőrző együttes a MM  "Szocialista kultúráért" 

kitüntetett garai és hereeszántói. A ;araiak Zágráb és 

Vinkováci ősz rendezvényein képviselték hazánk szineit Zority  

Éva vezetésével. A hercegszántóiak a XIII. Országos Nemzeti-

ségi Fesztiválon Tatán, majd a jugoszláviai Vinkovaci ósz ren-

dezvénye mellett számos _jelyen léptek fel,  ős a tv-ben is sze-

repeltek, Pacskóné  Gálity Ljubica "Kiváló nép:núveló" kitüntetés 
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viselőjének v.:ze ~ésével. E három együttes tagja a nagy "Bácska  

Együttesének". Eredményes a dusnoki tánce,yüttes és zenekar,  

a bátyai és csávolyi néptáncegyüttes, a bácsb )koüi énekkar.  

Az utóbbit kivéve a felsorolt csoportok mind részt vettek mAr  

a Délszláv Szövetség által szervezett orszko3 kultúrkörútakon.  

Leg'jabban a hétvégekre szervezik ezeket /3 fellépéssel/.  

Sokan közülük külföldön is képviselték szineinket. Gyermek-

csoport működik: Hercegszántó, Cs<wvoly tánc, Felszőszentiván,  

Vaskút tamburazenekar, Katymár irodalmi színpad. Újabban Ba-

ján a 609.0z. Szakmunkásképző Intézetben is alakult egy bunye-

vác tánccsoport. A "Ki mit tud?" válo_;atón legútóbb a dusnoki  

és a bajai tamburazenekar szerepelt. 1968-ban a  IX.  VIT tisz-

teletére szervezett "Ki mit tud"-on a hercegszántói duó vett 

részt. Fontos szerepet tulajdonítunk az úttörők nemzetiségi  

versenyeinek, vetélkedőinek.  

Közmúvelodési tevékenységünk egyik kiemelkedd eredménye-

ket felmutató területe a helytörténeti, néprajzi szocialista  

hagyományok feltárása és ápolása. Szorgalmazója a HNF megyei  

Honismereti Bizottsága, támogatói a területi múzeumok, levél-

tárak, könyvtárak és a különböző mecénások. Közöttük a Dél-

szláv Szövetség. Baján önálló Bunyevác Tájház, Bácsalmáson, 

Bácsszentgyörgyön, Csávolyon, Csikérián, Felsószentivánon bu-

nyevác jolle ü Helytörténeti g úf-itemény. Hercegszántón sokac  

jellegit a gyffj temény.  

Ujabb jelenség az egyes képzómüvészeknél a nemzetiségi  

származás vállalása és a nemzetiségi kultárális életbe való 

bekapcsolódás. P1. Dr.?iavadiné Kukovics Rózsa tanár-festómí~
.-.vész  

Bajáról, akinek képkiállitását láthattuk a Délszláv Szövetsé  

VIII. kongresszusán is. A nemzetiségiekkel gyermekkorában  
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együtt lakó u; ;yan nem nemzetiségi szárm zzásu Szurcsik János 

hercegszántói születésű ma Bp-en élő főiskolai tanár, Munká-

csy-dí jas festúművész és a : NK érdemes művésze. Vannak nem-

zetiségi jellegű munkái is megyénkben. Figurái között a ma-

gyar .aellett ott van a bunyevác, sokác, és szerb is /pl. a 

bajai városi taadcsteremben lévő két freskó, a hercegszántói 

Müv. Házban a két belso seccó, a külső homlokzati pedig 

sgraffito/.  T  i hiszünk a környezet, a társadalmi közösségi 

légkör személyiség alakitó szerepében. 

Az anyanyelvű irodalommal való könyvtári ellátás a soi-

rétü feladatre.dszernek csak egyik, de ugyanakkor lényeges 

összetevője. Szaporodott a községi és iskolai könyvtárak hor-

vátszerb anyanyelvű köteteinek szá::ia. Gond van viszont ezek 

olvasottságával. A mai modern irodalom olvasása csak azért 

jelent problémát, mert az új kifejezéseket, a szaknyelvi ter-

minusokat _lyelvi elszigeteltség következtében nem ismerjük. 

/Kereskedelmi forgalomban Horvát-szerb nyelvű könyvek me-

gyénkben Baján a Tóth Kálmán tér 1., a 126.sz. könyvesboltban 

szerezhetők be./ 

Megyénkben a bajai "Ady Endre" Járási-Városi Bázis Könyv-

tár kapott nemzetiségi alapkönyvtári feladatot. Hatáskörébe 

háro:a megye 18 délszláv nemzetiségűi települése tartzik. Eb-

ből 13 a mi megyénkben van. Ezen belül 13 településen bunye-

vácok laknak. A mi megyénk községeiben a  letétben levő köte-

tek száma: 4076. Baja városbaj a Citaonica-ban 430, T .a itókép-

ző Főiskolán 123, és a két nyelvet oktató iskolában 100-100 

kötet. Könyvtárainkban a jugoszláv folyóiratok közül megta-

lálható a Jezik, Katica, Modra Lasta, NIN, SMLB, Svijet. 

Hasznosnak bizonyultak az ró-olvasó találkozók. 
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A nyelvmiiveló-olvasó tábort most már balatoni hely sz (n 

után Hercegszántón-nyelvi környezetben- a kétnyelvű iskolá-

ban tartják. Az a tapasztalat, ho.;y - a 7-10 nap - olykor 

csak az ismerkedésre elég, s nem teszi lehetővé az elmélyült 

munkát. 1984-ben a program szerint a gyerekek a környékbeli 

bunyevác településeken kutattak népi értékek után - a népha-

gyományok felelevea/tése, a népdalgy jtés dominált. A fiata-

lok számára a legfőbb vonzerő az anyanyelv játékos elsaajáti- 

tásának lehetősége. Az olvasótáborok azonban ennél sokkal töb-. 

bet  igérnek, mondja a szakfelügyelő. Ebben a községben - ami 

még nem általános megyénkben - a két, ill. többnyelvit felira-

tok mindenütt láthatóak a követelménynek megfelelően. 

1975-ben - az országban elsőként - megalakult a megyei TIT 

Szervezet Nemzetiségi Szakosztálya. A bajai járás TIT nem-

zotisé ;i munkacsoportfa már 1969-től ra ködik, 1980-tól Csát-

alján megnyílt a "járási" nemzetiség* klub. Horvátszerb nyel-

ven évente megközelitöen 60-80 előadás gyarapítja a résztve-

vő ismereteit és fejleszti anyanyelvüket. 

A Lapkiadó Vállalat és a helyi Eigyesülés Id ;. :sz. patro-

nálásával új formaként - körzetére kisugárzó hatású elképze-

léssel - Nemzetisé-,i Klub alakult 1986-ban Csávolyon. /Bunye-

vác szekciója működik is./ 

Az útóbbi tíz évben élénk irodalmi tevékenység oontako-

zot;t ki - az új értelmiség aktivizálódott. E, _;yre több alkotó 

jelentkezik. Publikációs lehetőségekhez jutottak a tv és rá-

dió amellett a hagyományos helyeken is. 

A tömegkommunikáció fontos közmfvclődési és közvélemény-

formálási eszköz. Az anyanyelvi kultúra ápolását, fejlesztését segí t i elő a szövetség hetilapja, a Narodne novirie és egyéb 
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házi ki.dványai /Vesna, Kulturni radnik, Klupski Zivot,  

Bilten/. A Szövetség kiadványai közül na ;yen keresett az é-

venként megjelenő "Narodni kalendar" - évkönyv -, a magyar-

országi délszlávok életének króni ája.  

Ezeken túlmenően ezt a célt szoltálja a nemzeti aéc i  

kö yvkiadás  is, mely a műveltség gyarapitásában, az emberek  

szoci_i.lista tudatának formálásában, nemzetiségeink irodalmá-

nak, kultúrájának ápolásában és megőrzésében nélkülözhetet-

len eszköz. Nemzetiségi könyvkig+.dánunk intézményesitését kö-

vetően /1976/, 1930-ban már 15 szerb-horvát nyelvű könyv lá-

:ott napvilágot.  

Az utóbbi tiz évben a szövetség több önálló kiadvánnyal  

jelentkezett. A művek folyamatos kiadásáról a Tankönyvkiadó  

Vállalat -  Nemzetiségi Szerkesztősége - gondoskoűik. A terjesz-

tés pedig vidéken nagyrészt a Müvelt Nép Könyvterjesztő Válla-

lat feladata. Nagy az érdeklődés a Hercegszántón nevelkedett  

fiatalon elhunyt Vujicsids Tihamér szerb zeneszerző /1929-1975/  

munkája, "A Magyarországi délszlávok zenei hagyományai"  riivó-

di,~ jál ,kitüntetett kF:tet iránt. Egyedülálló gyűjtemény. Szép  

helyet kapott benne a mi megyénk bunyevác és sokacsága is. Ez  

a munka régi hiányt pótol, mely mind minősé;ben, mind mennyi-

ségben igen jelentős rnd, e gyaránt szolgálja a közművelődés,  

a néprajztudom::iny és ismeretterjesztés céljait. Ez az első mii,  
amely magyar nyelv. áttekintést ad a haza lakosságáról - nép-

csoportjáról -, vannak történeti, nyelvészi, néprajzi, zenei  

sajátosságai, és ezt igen gazdag, széles körü, ondosan össze-

válogatott dallam és szöve :: es folklór anyaggal e.;észiti ki.  

Maradandó emléket á Ili  t o tt, s jó szolgálatot  tett az interna-

cionalista gondolkodás ápolásához.  
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A Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége és a Ma-

gyar Néprajzi Társaság közös kiadványsorozata az: "Etnogra-

fija Junih Slavena u Madjarskoj"/A magyarországi délszlá-

vok néprajza  Ba1assn Iván főszerkesztésével, :;iss  Mária hoz-

záértő szerkesztésével már a hetedik kötet jelent meg. Es a 

sorozat első kötetének előszavában 1975-ben Ortutay Gyula 

akadémikus irta: "A magyar néprajz hagyományai közé t-rtozik, 

hogy kezde tei tól - szinte önkéntelenül, természetes mozdulat-

tal - a magyar haza minden népének történetét, kultúr-lját, 

társadalmát, néprajzát igyekezett kutatni, ..." Ez a sorozat 

hivatott arra, ho,y a magyarországi délszlávok anyagi, szel-

lemi és társadalmi mifveltsé;;ének felgyűjtött javait kiadva 

visszajuttassa azokhoz, akik eddig megőrizték s éltek vele. 

A felnőtt irdsok a gyermek és ifjusági irodalmi alkotások, 

pályázatok, az anyanyelvű hetilap  ás melléklete a "Neved' mel-

lett helyet kapnak a naptárban is /évkönyv/. Ezek ismereté-

ben 1969-ben megjelent "U kolo" c. verses antológia,  melyben 

megyénkből Stipan Blazetin, Marko Dekid, Branko Filakovic, 

Ljubinko Galic, 1922-1933 /Heroegszántó/, Angela Sokac és 

Katica Varga /Felsőszentiván/ költeményei kaptak helyet. Van, 

aki helyet kapott a Jugoszláviában kiadott antoló;iában is. 

Akkor nem kapott benne helyet Eva Zoric /Gara/, égi, Roza  Vida-

kovi6 /Csávoly 1922-19,1/, utóbbiról ma már közismert, hogy 

nagy költői tehetség volt. Önálló verses kötetének kiadása a 

Szövetség jóvoltából most van folyamatban. Versek mellett 

szinmíveket ős novellákat is  frt. Novelláiról, pályadijat 

nyert munkáiról ismert Mijo Karagic, aki g .rai szUletésü és 

a Szövetség főmunkatársa. Anyanyelvi témában számos irodalmi 

pé:lyadljat nyert munkákat - felnőtt és i ju :sá ,. i kategóriában - 



100 

és szakdolgozatokat is ismerünk. 

Az eudig me_ ,jelent irodalmi alkotások, néprajzi kötetek, 

versantológiák, novellák és gyiij temények, egyéb ta:ulmánykö-  

tetek a hazai mellett nemzetközi elismerést is sz-reztek. 

Ezekben megyénkből a következők publikáltak: Báldy-Bellosics 

Fiára, Fehér Zoltán, Vélin István, Mándity Marin, Mándity 

Zsivkó és Mándics Mihály. Önálló verseskötete jelent meg a 

hercegszántói szülecésii /sokan/ Dékity Márk ujságiró - költő -  

"Duga nad zavicajen" /1979/ - /Szivárvány a szülői táj felett/ 

és Blazsetin István Apáczai-díjas tanár költőknek "Srce na 

dlanu" /1931. Szív a tenyéren/ és Bodoljasi /gyermekreély/. 

Utóbbi tankönyvirással is foglalkozik. A "Suncana polja" 

/1980. Napos mezők/ verseskötet szerzői Dékity, Blazsetin és 

Gálity Ljubinko. A sor igy Bem teljes. 

Dékity nálló verseskötete 1985-ben jelent meg "Csend és sze-

relem" c mmel. 1983-ban  jelent meg  Mi.-5o  Mandic: "800 godisnja 

kronika Cavoljau /monografija/ Csávoly község 800 éves króni-

kájából c.  ma. /Malt  és jelen egy nemzetiségi faluban./ 
A könyvtárosok számára megjelenő "Uj könyvek" nemzetiségi pe-

riodika illetve ajánló jegyzék az állománygyarapítási tanács-

adó rendszeresen ismerteti a hazai nemzetiségi kiadványokat 

is.  

Az irói bázis szélesitésére, az egyes tehetségek felkarolásá-

ra tevaDera is nagy gondot kell fordítani. 

A zenei publikációk  köréből  szólva a folklóre;,'Uttesek 

műsorigényét igyekezett kielégiteni 1957-ben Vujicsics Tihamér 

első önálló gyűjteménye a " 3ase pesrse" /A mi dalai ik/. Megta-

lálhatók benne a bácskai bunyevácok dalai is. Xiss Lajos 

Katymáron gyü j t öt t Kral j ickáka t /pünkösdi éneke k/ . Maku ter 
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Ivan bácsalmási népiriF:mus gyűjtése 1958-ban látott napvilá-

got  a "Pod intim neboui" /Egyazon ég alatt/ c. viselő biling-

vis kiadványban. 

Tánc-, folklórkut-ttásunk is szép eredményeket mondhat 

magáénak. Kricskovics Antal Erkel-díjas - garai születése -

koreográfus "Juznoslovenske narodne ifire" /Magyarországi dél-

szláv táncok/ cfm' összeállítása - ugyancsak bilingvis mii - 

1959-ben  jelent me g,. Ebben szép számban szerepelnek a bunye-

vác táncok. Ekkor alakult me; Bp-en a Délszláv Együttes, a mai 

"Fáklya" Nemzetiségi Táncegyüttes elődje, melynek sorai közt 

ma  is vannak megyénkbeliek csaki y, mint a "Baranya Tánc-

együttesben", mely a Pécsi Tanárképző Főiskola együttese. Ve-

zetője a felsószentiváni születésű ugyancsak bunyevác Vidáko-

vies Antal. Az együttesek tudatosan szolgálják a népek barát-

sáának és testvérisé gének eszméjét. 

Itt emlitem meg az első hazai "Igraj kolo" - "Járd a 

kólót" cfmü hanglemez megjelenését /1978/. A mi megyénkből a 

garai asszonytrió dalcsokra szerepel Krékity István népi ze-

nekara kiséretével. Ez a hanglemez, egy csokorra valót tar-

talmaz a hazánkban található délszlávok - minden etnikumának - 

népzenéjéböl, betekintést nyújt a népzene minden kedvelőjének 

e népcsoportok gazdag dallamkincsébe. /Boritóján magyar  nyel- 

i  smertető is szerepel./ A Imásodik délszláv hanglemez - mely 

azóta "aranylemez" -, 1931-ben jelent meg a "Vujics.cs Együt-

tes" nevén, akik 1977-ben a tv "Ki  Mit  Tud? vetélkedőjén a 

népzenei kategóriában elsó díjat nyertek, s e díj egycsipásra 

országosan i.3mertté és népszerüvé tette őket. 

Meg kell emlitentink a délszláv, benne a bunyevác népköl-

tészet magyarországi népszerű itésó t, valamint hazai feltárá- 
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sónak egyéb aspektasu munkáit is. Csuka Zolán, Kiss Károly, 

Vujicsics D.,  Stoján, Nagy László mdfordftói .nunkás3ágra 

gondolunk elsősorban. Az ő munkásságuk melle e ;yéb ford -1-

tásokra, ismertetésekre is sor kerül. 16  

Összehasonlithatatlan a különbség a nemzetiségi kiadvá-

nyok terén a Horthy korszik és a felszabadulás utáni időszak 

között - mind mennyiségi, mind minőségi vonatkozásban. 

Kiszélesedett a  magyarországi  nemzetiségek kutatása. 

Az Állami Gorkij Könyvtár keretében Budapesten kutatóbázis 

jött létre. Hangsúlyozni szeretném, hogy a nagy történeti fo-

lyamatokat emberközelben kell érzékeltetni, ezen beltil az 

együttillés hétköznapjait kell bemutatni, feltárni, közkinccsé 

tenni 63 a szocialista tudatba beépíteni. Megyénk szempontjá-

ból is figyelmet érdemel a szegedi JATE Új- és Legújabbkori 

Egyetemes Történeti Tanszékének az a kutatdei iránya, amely 

a vegyes lakosságú községeink tör .énetének monográfikus fcl-

dol;ozására irányul. 

A közegekben növekszik azon intézmények száma, a:aelyeke t 

kiemelkedő nemzetiségi személyekről neveztek, illetve tervez-

nek elnevezni. Ennek megfelelően pl. a hercegszántói délszláv 

iskola IVO ANDRIC, a bácsalmási mú`velődési ház pedig 

JURINOVICS MIKLÓS nevét vette fel. 

A gyakorlat azt  igazolja,  hogy a nemzetiségek lakAa te-

lepüléseken az anyari,yely megőrzése ás fejles -,táse, a nemzeti-

sz_Sek kultúrális élete ott a legeredményesebb, ahol a közmtf  

velódés és az oktatás szerves kölcsönhatásban van e;ymással. 

Délszláv értelmiségünk többsége pedagógus, akiknek a faszaba-

dulás óta a nemzetiségi oktatisbaa 63 a kulturális, élet fej-

lesztésében döntő szerepük van. Az iskol;in kivüli művelődési 
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feladatokban a jövőben is elsősorban a helyi pedagógusokra 

kell támaszkodni. A bunyevác lakosság átrétegződése, élet-

formájának átalakulása növelte az anyanyelvü sajtó, rádiu ész 

elevizió  szerepét a :növelődésében. Igénylik annak további 

bóvitését. Jelenleg szerbhorvát nyelven a Magyar Rádió pécsi 

studiójábol URH adásban heti 30 perc, vasárnap 7,30=1 . /A fa-

lun élők nehezen vagy egyáltalán nem  fogják, mivel URH-adás./ 

A pécsi körzeti studió 1953-tól kezdve sugároz anyanyelvün-

kön. Regionális adásai szinvonalasak, időpontjuk megfelelő, 

de idő járás függvénye, hogy megyénkben mikor fogható. Időtar-

tarn és időpont. Vasárnap, hétfő 18,30 h , szombat 8,05 11 , 

egyéb napokon 13,30h , vasárnap, hétfő 45 perc, egyéb napokon 

30 perc. A Magyar Televizió szerb-horvát adása 1979-től kezd-

ve a pécsi studióból havonta 20 perc - szerda 19,05 h . Ezt 

azonban szombaton 8h-kor megismétlik. Egyre gyakr abban halla-

ni a rádió és tv főadóállomásain is délszláv zenét. Évek óta 

tartó jó kapcsolatukat tovább erősitő e gyüttműködési aegálla-

podásak van a "Kecskeméti Szinháznak" a "Zombori Pozoriite"-

val. A suboticiai Népszinház is sokat lép fel megyénkben. 

Amikor a ma  eredményeiről  számot adunk, a tegnapot is 

mérjük. Legutóbb 1933. julius 5-én a megyei párt-végrehajtó-

bizottsága és a megyei tanács végrehajtó bizottsáa együttes 

ülésén megvitatta a nemzetiségek között végzett politikai mun-

ka tapasztalatait és a Politikai Bizottság 1983. március 1-i 

határozata szellemében megjelölte - határozatba hozta - a to-

vábbi feladatokat. Ennek aktualitása most összefüggésben volt 

a szövetségek 1983 őszén megtartott kongresszusaival. Össze-

gezzük eredményeinket és sikereinke !. , s fontolóra vesszük, hol 

és Hogyan, mit és miképpen lehet a továbbiakban még jobb an  te- 
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vékenykednfink. 

A hatékonyabb horv.'tszerb nemzetiségi közmuvelődést to-

vábbra is nehezitő főbb tényezők: a szórványjelleg, a migrá-

Ci03 folyamatok, a többnyire nyelvjárásokban élő anyanyelv, 

a nyelvhasználat körének szükülése és a kistelepülések kul-

túralis hátrányai. 

Az öntudatosabb nemzetiségiek /elsősorban az értelmisé-

;iek/ részéről hangsúlyozottan növekszik az igény a nyelvet 

fejlesztő eszközök, művészeti ágazatok erósitésére. A nyelv 

szerepének gyep;ülésével párhuz-rosan megnőtt a népi müvészet 

és a hagyományok őrzésének a szerepe a délszláv nemzetiségiek 

önkifejezésében. 

Pártszervezeteink minden területen figyelemmel kisérik 

a nemzetiségi politika gyakorlati megvalósulását a tanácsi 

szervekkel együtt a IMF közreműködésével azon munkálkodnak, 

hogy teljesen zavartalanná váljék. Ebben támaszkodnak az 1978-

ban megalakult Ncmzetiségi Bizottság tevékenységére. Megyénk 

nemzetiségi lakosságának történetét és általános helyzetét 

tárta fel a közelmúltban elkészült "nemzetiségi monográfia" 

/kéziratban/ - megyei tanácsi ösztöndij támogatással - . 

/Varga Mihály kéziratos munkája./ Országos vonatkozásban pe-

dig Stefka István: "Hol a haza?" tanulmány- és dokumentum-

gyüjtemény3, ami jól tg.jékoztatja az olvasót hazánk nemzeti- 

politikájának gyakorlati megvalósulásáról. 

A 3un.yevác Tájház "Buajeva6ka koca" Baján. 1973-ban az 

Országos Műemléki Felügyelőség, a Magyarországi Délszlávot 

Demokratikus Szövetsége és Baja város Tarrácsa egyetértésben 

közösen kijelölt egy épületet "3ajaszentistvánon" a Pandur 

utcában /51 hsz./ a város északi részében,a horvát nemzetiségi 



Tipikus 3zázaxdforduló körüli bunyevlc hiúz. 
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bunyevác tájháznak. Egy évre rá, 1979-ben az Országos II. 

Délszláv Folklórszemle keretében /egyébként két évvel előtte 

az I. Folklórszemle is Baján került megrendezésre/ a varos 

nem kevés anyagi ős erkölcsi segítségével - az országban el- 

sőként  - már ennek avatására is  sor  került. Azóta a vendég-

könyv tanuskodik az érdeklődő bel- és külföldi látogatók né-

pes táboráról. A bunyevácok szervezetten is látogatják a me-

gye községeiből. 

Baj aszenti s teán ma /1930-tól/ Bajához tartozó városrész, 

eredetileg azonban önállő község volt, mely 1305-ben létesült 

az ártérból felépitett Pandur és Kákony községek egyesitésé-

ból. Kákony község nevével már 1483-ban találkozunk. A Duna 

partján fekvő Baja városát - kedvező földrajzi, természeti, 

gazdálkodási viszonyai miatt - a magyar etnikumu  lakosság mel-

lett szíveseti választották lakóhelyül más népcsoportok képvi-

selói is. Kutatók által bizonyított, hogy az ország török meg-

szállása előtt is voltak már ezen területen "déls'lávok". 

A korabeli krónikák nem tettek különbséget az egyes délszláv 

népcsoportok között. A török terjeszkedést követően - a magya-

rok által elhagyott területekre - más nyelvet beszélők teleped-

tek le, s folytatták korábbi életformájukat: földet műveltek, 

állatokat tenyésztettek. Az áttelepülők közül többen zsoldba 

állással, sokan pedig mint naszádosok keresték kenyerüket. 

E dél felől jövő két jelentós délszláv népcsoport közül a szer-

be: és horvátok is t öbb hullámban érkeztek földünkre. A horvá-

tok egyik etnikai csoportját képezték a bunyevácok,  akik Baján 

és környékén a a''II. századtól nagyobb számban élnek. Ezeknek 

állit eialéket a tájház. 

A horv:tt etnikumu lakosság a város két pontján, északon és 
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délen, Bajaszentistvánon /Vancaga/ és Alvégen /-dolynák = al-

sóváros, ill. homok és szállásváros/ koncentrálódott. A város 

e két része ina is  jelentős  számu bunyevác la k ossal rendelke-

zik. 

A tájház épületét 1863-ban építették. A településszerke-

zetét tekintve fésto beépítés6, hosszú kis telek, amihez gaz-

dasági udvar is tartozik. Falazata vert fal, rajta nyeregte-

tő náddal fedve. Utolsó tulajdonosa a has mai gondnoka 

Sokcsevics Józsefné a "Katica néni". 

Ez az épület egyik utolsó példája a környék hagyományos épít- 

kezésének. A környezete gyökeresen átalakult. A nádtetős épü-

leteket itt is felváltották az országban szerte elterjedt, a 

hagyományos forzkat gyökeresen átalakitó kockaházak. 

Ellenté,ben az országos tapasztalattal, itt ne várjanak 

fehér falakat, mert az utcai hodbkzaton és a gazdasági főépü-

leeken kivül minden mintásra van festve. Ékessége a falfestés. 

A századforduló ó ta nagy gonddal alkalmazták ezen diszi.tése- 

ke t. A festés nem e yszerü hengereléssel készül, hanem papír-

sablonnal, melyet a minta gazdagságának megfelelően több lap-

ból állítanak össze. 

Az épületben hat - ma is berendezett - helyiség található. 

Vegyük sorra ezeket. Először a pitvarba lépünk be, majd a sza-

badkéményes konyhát a tapasztott tilzpadkával, szép berendezé-

sével találjuk, ahonnan a két szobában lévő "banya" kemencét 

fiatik. Körülötte a fából készült sarokpad. A konyhából az el-

só "tiszta" szobába lépve a tulajdonos vagyoni hovatartozását 

is mutatta. A berendezési tárgyak visszafo;;ottan egyszerűek, 
az ágy tertők, párttá :-: , slingelt függönyök fch:;rek. Ez a fehér 

szín volt a jell ).iző egyébként a bunyevác ruhaviseletre is. 



Szobb'1  ő.  

Bajaszentistvdni Bunyevác Tújház. 
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Az ott elhelyezett fényképeken is láthatjuk. A hátsó szobá-

ban merőben más berendezési tár, yakat láthatunk, mint az 

elsőben. Az asztal, szekrények és ágy mellett megtaláljuk a 

lakóházban vé s zett .nunka eszközeit is. Pl. a szövőszéket. 

A szép festett bútorzat mellett a szép "tyilim" szőttesekkel 

is megismerkedáetünk. Valamint az ott elhelyezett női és fér-

fi bábu segítségével a századforduló bunyevác házaspár vise-

letével. A berendezés is ennek az időszaknak lakáskultdráját 

tükrözi, amely szerves része a környező magyar népi kultárá-

nak . 

A hátsó szoba alápincézett. Itt bort és zöldséget tárol-

tak a tulajdonosok. A pincét elhagyva, a telken belül keri-

téslel leválasztott gazdasági udvarba érünk, melynek első 

helyisége a kamra. A lakóház egyik legfontosabb helyisége, 

hiszen itt halmozták föl mindazt, mely a mindennapi megélhe-

téshez szükséges volt. Innen van a padlásfeljáró is. Kamra 

után az istálló következik. Egy pár ló és a tehén fért el ben-

ne a szerszámokkal, majd ezt az ólak, és fészer követik.  El-

lentétben a szokásos gyakorlattal, ezt a gazdasági részt, 

kertet a volt tulajdonos )érmentve használja. Ott vannak az 

aprójószd ok ős lánccal megkötözve a házőrző kutya. A gondo-

san müveit szőlőlugas mellett az udvari és uIcai virá!oskert, 

valamint a muskátlis ablakok disz k tik a házat, teszik ottho-

nossá. Igy a látogató ne m  csupán az élettelen tárgyakat lát-

ja, hanem a "falu" hangulatát is maga körül érzi. Vagy figyel-

met  érdemel az e_nlftett tájház az ismeretterjesztő - közmüve-

lödés szempontjából is, szerepe felbecsülhetetlen, egy kor 

éle tformj át szemlélteti. A hazai bunyevác nemzetiség számára 

a múltat jelenti, a régi meghalt ősök emlékét. 
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Jól érzékelhető, hogy a távolból a magyarsági; közé került 

"bunyevác-aorvátság" átvette az alföldi magyarság életformá-

ját, amit a maga sajátosságai szerint átalakított, és ezt na-

gyobbrészt mind a mai napig megőrizte. Az őrhelyek őrzik e 

kincseket. Őrizzék is a jelennek, őrizzék a jövőnek, utódaink-

nak. 

Szabad legyen emlékezni és emlékeztetni: "Rende,:ni vé_;re 

közös dol=;ainkat" - ez volt a történelmi parancs századokon 

át, 	fakad belőle tennivalo ma is. Meglévő problémáinkat a 

"honnan indultunk és hová jutottunk" igazságos szemüvegén ke-

resztül nézzük mindannyian. A két nyelv tudása mdveltségtóbb-

le te t nyáj that. Azelőtt teruszetes volt itt ezen a tájon a 

vegyeslakosságá községekben a három nyelv elsajáti fásak. A bu-

nyevác anyanyelv mellett a magyar éo a másik - a német - nem-

zetiség nyelve. Emlitsük mégegyszer "a nyelv ügye egész né-

pünk - közéletünk - Ugye, nemcsak a nyelvápolás szakembereié." 

Érdeke a nemzetiségeknek is, s arról sem szabad megfeledkezni, 

hogy az országnak is szüksége van a szomszéd népek nyelvét 

jól beszélő szakemberekre. Törvényeink szellemét tartalommal 

kell megtölteni. A jogokkal való élnitudás bizonyitása - a 

szocializmus építésének időszakában - a proletárinternaciona-

lizmus próbaköve, mint aho gy a kötelességeink teljes fitése is 

az. Va..nak olyan terilletek, amelyeken  a nemzeti kisebbségek 

helyett a többség nen cselekedhet. Alapvető emberi jog, hogy 

ki-ki önként válassza meg, hová tartozik. Azonban az nem kö-

zömbös, hogy milyen légkörben teszi. A kisebbségi dolgokban 

az aktivitást, a tisztánlátást elosegiti évtizedek óta az a 

számi alan magyarul megjelent ujságcikk, rádió és tv. müsor, 

amely közvetiti, magyarázza, helyünket röfizi ti nemcsak a kör- 
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nyező országok, de az egész világon folytatott kisebbségi 

politikában. Megyei lapunk a "Petőfi Népe" és mutácioi az 

ATI megyei szerkesztősége, valamint a "Forrás" és a "TV  Sze-

gedi Studi ója" jó példa erre. 

Eddigi tevékenységünk bizonyította, hogy törecvésünk a 

nemzetiségi tudat erősítésére nem mond ellent a magyar hazá-

hoz való tartozásnak. Meggyőződésünk, hogy a továbblépés le-

hetőségei az együttműködés szellemében, a szocialista népi 

nemzeti egység jegyében a mi megyénkben is biztosf tottak. 

Ezen az úton kell tehát tovább járni azért,hogy ínagyarok és 

nem magyarok együtt és külön-külön is értékes polgárai legye-

nek közös hazánknak: Magyarországnak! 



III . Jo  jyl ~t 

/1/ Forrásként felhasználtan a következő kéziratban lévő szak-

dolgozatokat: KUBATOV Anasztázia: 0 backirn bunjevcima.  
Pécs, 1963., valaminttlL,LJKOV Anna: Az elszí magyar-

orszá --;i bunyevác hetilap. Pécs, 1973.  
Ezen kívül: NEVEN, 1895/4., 11. és 12.sz.  

/2/ iANDIC, Marin: Povi jesno znacenje Ivana Aritunovid'a.  

Narodne Novine, 1982. december 23.; 13.p. A cikk ab- 

ból az alkalomból íródott, hogy 100 évvel eelőtt került  

kiadásra Antunovi6 legjelentősebb müve, melyben elsőként 

irta meg; a bunyevácok és sokácok történetét. 

/3/ Az idézett hősköltemény Zlatko P?.IPOVIDAC összeállitásaként  
jelent meg. /Pravi Bunjevacki Kalendar 1936. Subotica,  

34.p. Magyarra fordította: Sokcsevits Mátyás, a Narodne  

Novine főszerkesztője./ 

/4/ A szláv kölcsönösség gondolatának árnyalt, történeti, marxis-

ta szellemü értékelésére lásd: ARATÓ Endre: A nemzetisé-

gi kérdés története Magyarországon 1790-1840. I. kötet.  

Bp., 1960; 229-280.p.  

/5/ MANDIC, Marin: Mjesto Ivana Petresa. u Bunjevackoj prozi.  

In:  Prilozi kulturnoj i knjievno j povi j esti Srba i  
Hrvata u Madarsko j . Tankönyvkiadó, 1982; 171-240.p.  

/6/ Az ujsá,; társszerkesztője Magdalenity József. Segítői a her-

cegszántói születést, Baján laka dr.Jelity Mihály ügy- 

véd ős Kóbity Mihály Ügyvéd társaival Budapesten.  

A "néplap" célját az első szám bevezetőjében fo;lalták  

össze, mslyből kiradva idézünk: qTgy érkezünk, mint 
csendes eső a hosszá szárazság után ..., min, rGzsaszi-

nii aanal a hosszi sötét éjszaka után, ho ;_ y a szebb jö-

vő méh; szebb reményével töltsük el sziveteket!  

110  
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Célunk, hogy a bunyevácság ága ne száradjon el ... 

Bizonyítsa be természetes jogát a hosszú életre ős 
a kultúrális fejlődésre..." 

Az 1923-as kalendárium hátsó boritólapján a követ-

kező felhivás olvasható: 

1. A "Danica" kalendáriumot nem elé;; csak megvásá-

rolni, hanem el is kell olvasni. 
2. Mindenki sokat és hangosan olvasson belőlük, mi-

vel egy nyelv igy sajáti tható el a legjobban. 

Főleg a gyermekek olvassanak sokat ős hangosan. 

3. A kalendáriumot nem szabad eldobni, ellenkezőleg, 

meg kell őket őrizni, mart  ezideig - az ima és 
tankönyveket leszámítva - az egyedüli anyanyel-

vünkön iródott kiadvány. /Forditás horvát-szerb-

ből./ 

Lásd bővebben: Ju ;oslove_iski Knjilevni Lekeikon. 

Matica Srpska. Subotica, 1964; 622.p. 

/7/ UROSEVICS Danilb: A magyarországi délszlávok kulturális 

egyesületei. Népmüvelési Propaganda Iroda, 1969; 

32.p. 

/8/ Az olvasókörrel kapcsolatos visszaemlékezéseket a közöl-

teken felül Gyurkit, Lajos 83 éves és Agatity Mihály 
78 éves bajai alvégi bunyevácoktól 1982-ben gydj töt-

tem. Az 1957-től kezdődő adatokat pedig a kör jelen-

legi elnökétől és titkárától. Ezuton mondok köszöne-

tet mindazoknak, akik adatszolgáltatásaikkal segí- 

tették a munka megírását. 

/9/ MOKUTER, Ivan: Pod istim nebora - Egyazon ég alatt. Magyar-

országi délszláv népdal és balladagyüj temény . A  IMF  
é.. 1DDSz-nek kiadványa, 1956; 41-43.p. 

/10/ VUJICSICS Tihamér: A magyarországi délszlávok zenei hagyo-

mányai. Tankönyvkiadó, 1978. 23.p. 

/11/ VUJICSICS Tihamér i.m. 33.p. 

/12/ BELLOSICS Bálint irása a bunyevácokról. In: Bács-Bodrog 

vármegye I.k. Szerk.: Borovszky Samu. Bp., 1909; 406.p. 
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/13/ Lásd bővebben: KISS Msria: A néprajzi gyűjtés taasz-

talütai. Elhangzott előadás 1980-ban a Délszláv 

Szövetség által Baján megrendezett Honismereti 

Gyüj t tábor alkalmával. Kézirat. 

/14/ Lásd bővebben: KŐVÁGÓ László: Nemzetiségek a mai Ma- 
gyarorszáÉ>on. Kossuth, 1981; 147-165.p. 

/15/ Erről bővebben: KOSA László: A hazai nemzetiséi po-

litika újabb szakasza. Forrás, 1976/1.sz. 55.p. 

/16/ KISS  Mária:  A magyarországi délszlávok folklórkutatá-

sának áttekintése. Néprajzi füzetek, 19(7/2.sz. 

A TIT kiadványa. 38.p. 

Az imént felsorolt múforditük, valamint a dolgo-

zatban szereplő írók és költők közül az 1984-ben 

Novi S --.id-o.. kiadott "Juk;oslovenski Knjizevni 
Leksikon"-ban az alábbi magyarországi délszláv 

i  'odalmárok szerepelnek: 
Antunovic, Atanackovic, Braculjevic, Cuka, 

A. Evetovié, Mandie, Petree, Radni c , Vujicic és 
Vujié. 
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a... ősidőktül óta 
Azon valónak papok é:J királyok, 

E földi istenek, 

Hogy vaksá ban tartsák a népet, 
Mert ők uralkodni akarnak, 

S uralkodni csak vakokon lehet." 

/Petőfi: Az apostol/ 

IV. A YAGYARORSZÁGI BUNYEVÁCOK OKTATÁSA 

A felszabadulás előtti időszak 

A  reformkoriak hangoztatták: "Nyelvében él a nemzet!" 

A történelem tapasztalatai arra tanitanak bennünket, hogy  

nyelv és nemzet, nép és nyelv viszonya nagyon is változik 

az időben. Ha valaha indokolt, hasznos volt az emlitett jel-

szó, később ártalmas lett. Célszerűnek látszik, ujrafogal-

mazni, valahogy igy: "Nyelvében is él a nép." 1  

"A nemzetiségi oktatásügy az egész ne..izetiségi kulturá-

lis tevékenység alapja - olvashatjuk a "Több nyelven, egy 

akarattal" cimü ':iadványban. 2  - Mondhatjuk azt is, hogy a 

jó nemzetiségi oktatás a nemzetiségi lét megőrzésének elő-

feltétele." Az anyanyelv minél magasabb fokon való elsajá-

titása egyaránt forrása a kulturálódásnak és a mások kultu-

rája megismerésének is. 

Az anyanyelvi oktatás egy ország nemzetiségi politiká-

jának talán legérzékenyebb móreeszköze. Nézzük hogyan érvé-

nyesült ez a felszabadulás előtt  kiemelten a bunyevácok  
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esetében, akik zömmel a kalocsai érsekség; területén ős 

felügyelete alatt éltek, tanulhatták anyanyelvüket. 

Az oktatás sohasem állott a társadalmi, politikai moz-

galmak keretein kivül, mindig függvénye volt a politi:ai 

változásoknak. 

Magyarorszá_;on a XI. század közepére kialakult a feudá-

lis államszervezet. Az uralkodó osztály tagjai közül irás-

olvasáson alapuló miuveltséggel csak a külföldről érkezett 

papok és szerzetesek rendelkeztek. 

A világi urak, valamint az elnyomottak hatalmas töme ge 

híján volt a műveltségnek. 

Az egyház először a káptalani és kolostori iskolákat 

szervezte  meg.  A kalocsai érsekség területén a bácsi, a kalo-

csai és a titeli káptalanok fennállásáról és m{iködéséról van 

tudomásunk. A káptalani szabályzatokból tudjuk, hogy iskolá-

ik is voltak, s azok igazgatása az olvasó kanonokra volt biz-

va. 3  

Az egyházi szerveze fejlődésével azonban egyre több te-

lepülés kapott lelkészséget, s ez bizonyos változást eredmé-

nyezett. Ez abban állt, hogy mivel az egyház célja a hú, szen-

vedéseket békésen térő alattvalók nevelése volt, a vasárnapi 

es ünnepnapi istentiszteleten megjelent felnőtteket, gyereke-

ket, élőszóban a vallás elemeire és az imádságokra a plébános 

tanította. Amint az érseki levéltárban található je;yzékek 

tanusítják, a lakosokat 30-40 főből álló csoportokra osztot- 

ták, gy jelentek meg az oktatáson. Minden csoport élén 	fel- 

vigyázó ős kikérdező volt. 

Újabb lépést jelentett a népoktatás kife3tí.:sztésének több 

száz éves útján az 1309. évi budai zsinat, amelynek egyik ha- 
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tározata kimondja, hogy a pap a káptalanoknál és a faluban se 

misézzen e ,yedül, hanem le yen minden papnak segédje /kleri-

kus/, vugy tanítója /skolares/, aki neki mise közben vála-

szol és akivel a zsoltárokat elmondatja. 4  

Orszáos jellege intézkedések fényében a helytörténeti 

dokumentuiaok hiányában feltételezhetjük, hogy az érsekség te-

rületén is fejlődés következett be a plébániák szervezése, 

segédek felfogadása, majd a tanítói állások felállitása terü-

letén. Annál is inkább, mivel a mohácsi vészi3 az egyházmeye 

281 plébániájának fennállásáról és mZködéséröl van tudorsásunk. 

Ha az elemi iskolák tekintetében csak feltételzésekre 

szorítkozunk, a városi iskolák tekintetében Verancsics bizo- 

ny(tja, hoy a mohácsi vész előtt Kamonc hires volt iskolái- 

ról. A._,i t Verancsics mond Kamoncról, az vonatkozik Szeedre, 

Szintarévre és az egyházmegye többi városára is. 5  

A törökdúlás ezt a fejlődést megállította, sőt vissza-

vetette. 

Akkora volt a pusztítás, hogy a 231 plébániából 39-nek 

is csak a romjait találták meg a törökdúlás után. 

Az 1542-ben vezetett török közigazgatási rendszer alap-

ján az egyházmegye területét a budai ős a szegedi szandzsák 

között osztották me,. A török által megszállt terlet lakos-

ság(Ank etnikai összetétele is megváltozott. 1527-tél görög-

keleti szerbek jöttek az egyházmegye déli részére, ős a fel-

jegyzése.: szerint katolikusokat találtak itt. Ezek fóle 

visszamaradt magyarok, valamint bevándorolt bunyevácok és so-

kácok voltak. Lelki gondozásukat a bosnyák ferencrendi szer-

zetesek látták el, akik az új telepesekkel együtt költöztek 

ide.  
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Népoktatásról, annak elterjedéséről a 18. század ele-

jéig tartó időszakban nem beszélhetünk. E hatalmas feladat 

elvégzésére az elkövetkező idószakb•in tettek csak hathatós 

intézkedést az állami és az e ,yházi szervek. 

Az egyházlátogatási jegyzökönyvekben a plebániák meg-

szervezésére és a pap javadalmára vonatkozó adatok után ta-

lálkozunk a luc'imagisterrel, a tanítóval. 

A katolikus iskolák számára a tanítót a plébános sze-

melte ki, majd az egyházi és világi felettes hatóságok jóvá-

ha;yása után meghatározatlan időre alkalmazta. Ezután a ta-

nítóval a legtöbb községben szerződést kötöttek. A nyelvis-

meret döntő lehetett.  

Az 1730-40-es években az iskolák száma növekedett. 

1733-ban Jánoshalmán jegyző-kántort, 1734-ben Gar<.n jegyző-

kántor-harangozót, 1738-ban Bátyán jegyző-kántort, 1748-ban 

Csávolyoa jegyző-kántort tartottak számon, ahol 1748-tól 

kezdve az "oktatás" a gyermekek anyanyelvéi, bun'evácul tör-

tént. 1750-bun 111ándich Gyuro tanítót - a község elsó tanító-

ját - a kánoni ellenőrző jkv. 11w em1 ti, aki saját lakásá-

ban tanít. 1762-ben Laub Antalt mint kántortanítót említik, 

aki szintén ellátja a jegyzői teendőket is. 

A tiszta nemzetiségi községekben nem jelentett pro!)16-

mát, ha a tanító egyedül csak az anyanyelvét ismerte. 

A tanítok képzésérdl ebben az  időben  mtó nem goneoskod-

tik. Általában mesteremberek - Csátalján például szabó volt 

az önkéntes tantó -, kiszol;ált katonák, vándorló legények, 

félbemaradt diákok voltak. 

Csávoly elv , b{rója :4ándics Lukács - szűkebb tanácsadói 

az esküdtek - Délity Andrezs és Ikotity Fábián. Az írásbeli 
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teendőket a jegyző látta el.  

Csávolyon és Dunapatajon már a tanítás, illetve a tantói  

állági szervezésével egyidőben emeltek egy tanteremből álló  

épületet iskolai célra. Milyenek lehettek ezek a korabeli is-

kolák? Bizonyára alacsony, kevés fényi, rideg helyiségek,  fü-
t. ~ük, 

 

már csuk a tüzelőanyagról ítélve is, nem lehetett meg-

felelő.  A  csávolyi tanító 100 kéve nádat, majd évekkel később  

6 öl szalmát kapott az iskola főtéjére, amely az ő feladata  

volt. Feltételezhetjük, hogy az iskolában bubos kemence, vagy  

esetleg egyszerű cserépkályha szolgáltatta a meleget a fűtő-

anya,;  - fa, nád, szalma - lehetőségei szerint.  

A csávolyi iskola nádas házában a két teremből az egyik  

iskolaterem volt mindkét nembéli gyerekeknek, a másik lakás. 6  

Elképzelhetjük, ho =yan élhetett, dol ;ozhatott ilyen kö-

rülmények között a tanító... A fentiek alapján kialakitható  

valamiféle általános kép a falusi iskolaépületekről: udvarral  

rendelkező ház, amelynek e;_=;yik szobájában a tarvitás folyik,  

a másikban a tanító lakik családjával egy ütt. Az udvarban a  

tanító gazdasági épületei, az állatok istállói, óljai helyez-

kednek el.  

A tanítói lakást szintén a községnek kellett biz t osí ta-

nia. Erre utal a dusnoki plébánia alapítólevelének - Patachich  

Gábor érsek írta alá - harmadik pontja: "idegfelelő házat épít-

senek a Tanító és a Harangozó számára, ós konyhakertnek ará-

riyos teret kapcsoljanak, és azt az udvarral együtt körülke-

rítve épségben fenntartani kötelesek a hívek•••" 7  

Dusnok horvát-rác község megállapodásából i.3 sokat meg-

tudhatunk:  
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"S z e r z o d é a 

Dusnok érseki község és a kántor között alulirottak jelenlé-

tében 1764. január 8-án köttetett a következő módon. Ezentúl 

semmit sem kérhet az iskolábyi járó gyermekektől, hanem fize-

tését a község pénztárából kapja, mégpedig évenként, mint 

kántor és jegyző  a főegyházmegyében megállap í tott stólarésze-

sedésen kfvül készpénzben 47 forintot, 40 pesti mérő búzát, 

1 hizott disznót vagy ehelyett 5 f :rintot, 50 font sót, 

15 font faggyút, 2 pár csizmát, újat, 5 itce vajat, 5 kocsi 

szénát, 15 öl tűzifát, 2 napi szántást, kaszálónak 4 kazal 

szalmát kiadó területet. Mindezekért köteles lesz oktatni az 

egész község gyermekeit akár saját személyében, akár az álta-

la fölfogadott tanitö által, semmit sem kérve az egyes  gyere-

kektől. Nem különben köteles mindenki fiait és leányait az 

iskolába küldeni havi 1 garas büntetés terhe mellett, a temp-

lom j avárav 

Kelt Dusnokon 1764. május  6-án 

Ivó Péter átró 	Szikora János s.k. 
Roc;ács Gergely 	a kalocsai terület esperese 
Szuár János 	 Kristóf Mátyás s.k. 
Szabó István esküdtek ugyanennek j egyzője .n8  

A csávolyi születésü Mionier Sebestyén fizetése: kész-

pénzben. 126,- Ft, természetben 90 pozsonyi mérő búza /kb. 

29 q/, 6 öl hasábfa, 2 petrence széna. Mint kántor, az érsek-

tói kapo t 1/2 szesszió kihasitott földet /kb. 23 kh./. 

A tanitús anyagát az egyház szabta meg. A le gfonto.,abb 

tantárgy tehát a  vallástan, az imádságok, s némi olvasás. 

Ilyen volt a legtöbb iskola az érsekség ter:aetén is. Magasabb 

fokon állottak azok, amelyekben olvasást, írást, esetleg szá- 
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molást tanitottak. 

A tanítás eredményességéről csak annyiban beszélhetünk, 

hogy :i gyermekek álmukból fölverve is tudták a katekizmust, 

az imádságokat, a ministrációt, de a gyakorlati élethez 

szükséges ismeretekkel alig-alig readelkeztek. 

A gyermekoktatás a 1F3. század vé géig tehát az olvasás, az 

Éneklés és kevésbé az irás elsa.játitásából állt. A természet-

tudományos tantárgyak a 19. századbaji kaptak nagyobb teret, 

de ekkor is csak egyszeriebb vizuális, emlékezőtehetsé_;re ala-

pozott egzakt ismeretek nélküli törvényszerűségek felismerte-

tése a cél. 

Összegezve megállapíthatjuk, ho;y az iskolákkal rendel-

kező községekben az iskoláskordak e,ynegyede, jobb esetben 

egyharmada látogatta rendszeresen az iskolát. 

A kicsinyek számára iskolalátogatás, az iskolás koron 

tál lévők és felnőttek számára a vasárnapi, böjti és husvéti 

időben pedig a napi istentiszteleten való részvétel volt a 

kötelező. A megjelenésre a földesurak mutattak példát. A 

hiányzókat a pap prédikációjában rótta meg. A serdülő fiata-

loknak ezen kiviit minden vasárnap délután hitoktatásra kel-

lett járniok a tercplomba. 

A sok munka, a kevés fizetés, a kiszolgáltatott helyzet 

bizony sokszor a borban vigasztalódásra kergette első iskola-

mestereinket. Az iskolák fenntartása és építése legtöbbször 

a község feladata  volt.  Pedig a Helytartótanács 1732. március 

28-án kiadott  r ?ndelete szerint az i _ kolák építése a földesúr 

kötelessége. A rendeletet azonban csak ritkán, vagy egyálta-

lán nem a földesúr anyagi támogatásával valósították meg. 

A viziták ut..sitásai, a jegyzői és földesúri kényszer 
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rászorito t ta a szegény adózó népet az  iskola  épí télére . A 

földesur oly or építőanyagot biztosított... 

1734-ben Baján már van iskola, vályogból építve. 1738-

ban már Bácsalmáson is épül az iskola, csak a teteje hiány-

zik még. 

1767-ben Hercegszántón a község emelt iskolát vert fa-

lakból és náddal fedte. 1772-ben Felsószentivánon nagy befo-

:;adóképességű iskolai terem van. 1777-ben Bátmonostoron is az 

iskolával rennelkezó falvak sorába lép. A vaskúti plébános 

az 1776. év vége felé jelenti, hogy az új iskolaépület fel-

szerelve készen áll. 

A községek nagy része, de a városok is heterogének vol-

tak. Ezekben a helységekben szükség volt a kényelvü okta-

tásra. Ez azonb :n komoly gondot okozott ott, :ahol csak egy 

tanutó működött. 1733 -ban például Bácsalmáson azért nem ré-

szesültek oktatásban a gyerekek, mert a mester nem értette 

a bunyevác nyelvet. Bátyán -írja az 1762-es vizita - a kán-

tor  tantót tart, a magyar Csanádi Sándor, aki azonban a bu-

nyevác nyelvet nem nagyon érti. A magyar gyerekeket tanítja, 

de a bunyev:Icok oktatására nem alkalmas. Ezért ú y határoz- 

tak, hogy a gyerekek közül a magyarokat magyarul, a bunyevá-

cokat bunyevácul kell olvasásra tanít sni , amíg az utóbbiak a 

magyart jól nem értik; ezután a magyar legyen a tanítás nyel-

ve. A vizitákban itt találkoztunk először a  következő  évtize-

dekben egyre erószakosabbú váló magyarosítási törekvés első 

nyomaival. 

Baján is voltak hordok. Az 1770-es összeirús szerint a 

zsidókon és a szerbeken kívül is három ne..zetiséít a lakos-

ság, mégis csak egy német tanítójuk van. Ez a rn,yar gyerekek 

tanf tósára egy segtdet tart. A bunyevácoknak - az összeoltós 
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szerint többen vannak, mint a magyarok és a németek együtt-

véve - nincs tanítójuk. A német tanítu, segédjével eyütt 

is összesen csupán 41 fiút és leányt tanít. 

Bács-Bodrog megyében a felmérés-még az államhatalmilag 

megfogalmazott 1777- e s Ratio Educationis "Nevelési Szabály-

zat" előtt  történt. 

A nemzetiségi összetétel változása következtében egyre 

több ielysé:;ben vált szükségessé a két nyelven való oktatás. 

Sót, volt olyan község, ahol három nyelven: magyarul, németül 

r és bunyevácul tanítottak. 

Bunyevácul és németül Garán és Csávolyon. A tanítás mód-

szereit alig említik a viziták. 

A tanitúk nyelvtudását környezetük is meghatár :,zta. 

A vegyes ajkú községek - Gara, Katymár, liske, Csávoly - ta-

nítói 2-3 nyelven is beszéltek. 

A kiegyezést követően a népiskolai törvény /1868. 

XXXVIII./, majd a nemzetiségiek egyenjoguságáról hozott tör-

vények /1868:XLIV./ védelmükbe vették a nemzetiségi nyelvok-

tatást. A  különböző  nemzetiséi elemi iskolákban 1868 előtt 

a magyar nyelv tanítására alig találunk adatokat. 

Az 1863-as törvény me,;alkotása és szentesítése, foly-

tatása és betetőzése a köznevelés országos rendezését tör-

vénybefoglalását sürgető törekvéseknek. Ugyanakkor kompro-

misszum is, mert mellőzte 1848 forradalmi örökségét. Az e 

kompromisszumokból eredő hiányok, hibák nyomait 80 éven ke-

resztül viselte mayán a magyar közoktatás és tl.ielynek bal-

lasztjából, az egyházi iskolák káros örökségétól csak a fel-

szabadulás után tudott végleg megszabadulni. 

Népiskolát - a törvény által megszabott módon - fenn- 
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tarthattak és állíthattak a különbező e :-yházak, társulatok, 

közsézek és az állam. A törvényjavaslat tehát az államot nem 

kötelezte iskolák állítására, de lehetővé tette számára is 

népiskolák szervezését. Az állam feladatát azonban nem új 

iskolák állításában látta Eötvös József, az ország elsó kul-

tuszminisztere. 

Minden római katolikus hitközségben, mely népiskolát 

tartott fenn, legalább öt választott ta..;ból álló iskolaszéket 

kellett kialakitani. Ez évi 2-3 ülést tartott. Az iskola fe-

lett a helyi felügyeletet az i s:olaszék gyakorolta / ;_.1. óra-

látogatás, fegyelmi ü„„v vagy kinevezés, gazdasági ügyek, 

vizsgák ideje/. Az tires tanítói állásokra pályázatot hirdet-

tek és a választást vezette, a megválasztott tanítót hivata-

lába iktatta. A hitközségnek a plébános volt az elnöke, aki 

ezzel a rk. hitfelekezeti népoktatási intézetnek is igazato-

ja volt. A tantestülettel havonknt rendes tanácskozást tar-

tott. Tehát a plébánosnak, mint iskolaigazgatónak és .Hint 

iskolaszéki elnöknek igen nagy szerepe volt a rk. iskola éle-

tében. Ahol emellett világi elnök is volt, ott ez a megtisz-

teltetés általában a községi bírónak járt ki. 

Apponyi miniszterségétől kezdve az állam még inkább ked-

vezett az egyházi iskoláknak. 

A bunyevácok iskoláiban 1867-1878 között vár vegyes tan-

nyelv volt. Korábban azonban csak bunyevácul tanítottak. A 18. 

században valamennyi bunyevác községnek volt tanítója, isko-

lája. 

A vegyes nemzetisé gi lakosságd községben élő bunyevácság 

iskoláinak nyelvi struktúrája ennek megfelelően a következő 

volt 1880-1910 között. 
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Év Bunyevác Bunyevác- Bunyevác- Buny v c-magyar-
magy ar 	német 	német 

1870. 10 7 1 7 

1890. 5 18 1 3 

1910. 1 1 3 

E statisztika,  amelynek adatait valamennyi Bács-Bodrog 

vármegyei monográfia bontásban használta, pon tlan az isko-

la jellegének megítélésénél, de a tendenciát jól mutatja. 

Az 1880-1898 közötti iskolalátogatási jegyzőkönyvek i(,,en 

szűkszavúak a bunyevac iskolákról. Valamennyi megjegyzés arra 

utal, hogy magas színvonalú nyelvtanítás folyt ezekben az is-

kolákban. 

Az 1899. évi garai bunyevác-német tannyelven nemzetiségi 

iskolában látogatást végző tanfelügyelő azt jelentette, hogy 

mind a felekezeti,  mínd a községi iskolában ... szioruan vi-

gyázni kell arra is, hogy a bunyevác tannyelv ne szenvedjen 

hátrányt a némettel szemben, hanem a törvényes rendelkezések 

pontosan betartassanak. 

Valamennyi bunyevác iskola 1910 -ben már magyar tannyel-

v_ óvóházzal rendelkezik. 

A kor leghaladóbb nemzetiségi politikusai és gondolkodói 

nem  véletlenül tiltakoztak az ellen, hogy az óvodás korban 

az anyanyelv bármilyen célbol hátrányt, sérülést szenvedjen. 

Sárcsevity a bunyevácság e gyik kiemelkedő képviselője, amikor 

Mocsáry Lajoshoz a bunyevác kérdésben emlékiratot szerkesz-

tett, tudatosan idézte Zillert, a herbartista német pedagógus-

irót. Az emlékirat mottójában Ziller gondolatainak adta az  el-

sőbbséget: "... A legkevésbé sem szabad a gyermekeket kiskorá-

ban idegen nyelvre tanítani. Nem  szabad a gyermekeket más nép 



124 

gyerekkorába bevezetni. Először élje bele magát saját anya-

-iyelvébe, e uelyen, ha beszél, ne csak gondoljon valamire, 

hanem érezzen is. 9  

Az 1879.évi VIII.tc., majd az 1907.évi °.XVII.tc. alap-

ján ténylegesen törekedtek az iskolák magyar nyelvi taiiitá-

sának teljességére. Következményeit kutatva olyan tipikus nem-

zetiségi területen, mint amilyen Bács-Bodrog vármegye volt, 

igen fontos megfigyelést tehettiink a törvények hatására, vég-

rehajthatóságára, az egy-házközségek, az egyházi főhatóságok 

magyarellenes tevékenységére, a magyar és nemzetiségek nacio-

nalizmusának alakulására. 

Még az 1893.tc., sem ütött döntő rést a bunyevác nyelv-

oktatáson. A dualizmuskori magyarországi nemzetiségi népisko-

lák taní tói t arsadalom magyar nyelvtudása alkalmatlan volt 

erre ." 10  

Az első világháború kitörésével a közoktatás reformjának 

gondolata háttérbe szorult. Az ezt követő un. "bajai három-

szög" szerb megszállása alatt az oktatás változatlan volt. 

A 8 osztályos népiskola bevezetését csak az 1940. évi 

XX.tc . rendelte el. 
o 

A falvak többségében létre sem  jött a 8 osztályos iskola. 

A háború végéig 6 osztályos iskola és az ismétlőiskola mIkö-

dött. Az ismétló iskolában nem volt nemzetiségi oktatás. 

Az ellenforradalmi rendszer 6nszolidálódása után  a hiva-

talos magyar nemzetiség-politika - bár alapjaiban reakciós és 

irredenta volt - olyan elveket hirdetett me, amely az elsza-

kadt nemzetiségek körében rokonszenvet kelthetett Magyarország 

iránt. Ennek a politikának e -,yik sarkalatos pontyi volt a nem - 

zetioéj. anyanyelvi oktatás kérdése. A nemzetisétekoktatása az 
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úgynevezett A, B, C nemzetiségi iskolatípusokban folyt. A 

legteljesebb anyanyelvi oktatástól, a "kisebbsé i t'tnftási 

nyelvű iskolá"-tól /A tipus/, amelyben a magyar nyelvet ren-

des, kötelező tantárgyként tanították, a ve:;yes: kisebbségi 

ős magyar tanítási nyelvű iskolán /B tipus/ át vezetett az 

oktatáspolitika dtja a magyar tanitásihyelvú iskolái;, ahol 

a nemzetiségi nyelvet kötelező tantárgyként oktatták /C ti-

pus/. A tipusd iskolájuk a felszabadulás előtt csak a néme-

teknek és a görögkeleti vallású szerbeknek volt az érsekség 

területén a megyében. A 30-as évek közepére egy i ere eltün-

teti a nemzetiségi nyelven oktató iskolák és bizonyos módosí- 

tásokkal a vegyes típusúra emlékeztető rendszert vezették be. 

A 700/1941. ME  sz. rendelettel - az ellenforradalomi rendszer 

utolsó ilyen tárgyd intézkedésével - azonban visszaállítot-

tak a teljes anyanyelvi oktatásd iskolákat, de csak a német 

nemzetiséfek részére. 

Az ellenforradalmi kormányzat bármennyire is szerette 

volna megnyerni a nemzetiségeket és "vi sszahódi tani" az el-

csatolt területeket, soviniszta nemzetiség-politikája ezt 

nem tette lehetové. 

Az 1923-ban kibocsátott 110 477/1923. VIII/a.sz. rende-

let szerint a csávolyi bunyevácok az din. "C-iskolatí,,us"-ba 

tartoztak volna, ha lett volna, aki tanítson... 

Az egész korszakban a ne,nzetiségi oktatásban a C-típus 

dominált, vagyis az a típus, ahol a nemzetiséginyely csupán 

egy tantárgy volt a sok közizl, 6 így a  tankönyv is csak egy 

"Cianka" lehetett. A csávolyi római katolikus népiskola 

1938. október 25-i testületi értekezletének jegyzőkönyvében 

olvashatjuk: 
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"Galántai Lipót igazgató ismerteti és egyben jelenti, 

hogy november 3-tól az egyhusamos tanítással együtt anya-

nyelv szerint szétválasszuk a 8yerekeket és az utasitásnak 

megfelelően  oktatjuk. Az osztatlan egységes horvát riyelvii 

iskolát 36 tanulóval Horváczy Mária oktatja." A tanítónő 

magyar anyanyelvű` volt, de horvát képesíté.3sel is rendelke-

zett, és szorgalmával igyekezett a tőle telhető legtöbbet 

nyújtani. Egyébként sem könnyé e gy teljesen osztatlan cso-

porttal. őt 1939 májusában a tanításban Jaszenovics Lajos 

váltotta fel, aki hasonló !.épesítéssel rendelkezett. Az i;a-

zi horvát nyelvoktatást, ha rövid ideig  is, Vakos Anna való-

sította meg, aki 1939. november 1-tól tanított Csávolyon. 

Ő már az 1941. február 1-én kiadott 700/1941. ME számu ren-

del e i, szerint is taníthatott, vagyis az addig magyarul okta-

tott tárgyakat anyanyelven oktatta. Hercegszántói sokat anya-

nyelvű pedagógusként minden tőle telhetőt  megtett  anyanyel-

vcink ápolása érdekében. 1941 nyarán azonban Csávolyról - ki 

tudja miért - áthelyezést kapott Csikszeredára, majd onnan 

még abban a tanévben Csáktornyára. Az oktatás, áthelyezsé-

vel Csávolyon megint csak névlegessé vzllt, mivel már nerc volt 

pályázó. 

A szerbek':el ellentétben a horvátoknak nem voltak saját 

iskolaik. Azok az iskolák, amelyesben horvát nyelven is folyt 

a tanítás, már régen megszűntek, kivéve azt a kevés helyet, 

ahol a katekizmust a horvát anyanyelven tanították. 

Az 1940-ben hozott törvény eredményeképpen az 1942-1943-as 

tanévben hagyták el az iskolát elsó alkalommal nyolc osztályt 

végzett tanulók. A kellő száma nevelő jól vértezte munkájátt 

az iskolába járás mértéke javult. Az 1941-42-es tanévben a 
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már nyolcosztályos római katolikus elemi iskolai oktatást 

megzavarták a nemzetiségi ellentétek, majd a második világ-

háború kitörése megváltoztatta az iskola oktatási nyelvét 

is, amelyben a volksbundistáknak volt szerepük. I gy  anya-

nyelv szerint szétválasztották a taiulókat a német, ma-

gyar-német és magyar-bunyevác tagozatra. Ami; az iskolaszék 

1938-as már említett döntése alapján eddig az anyanyelvet 

tantárgyként oktatták, a mostani intézkedés az anyanyelvi 

oktatásra való visszatérést jelentette. Önálló német nyelvi 

óvoüát is nyitottak a Volksbund székházában. Ez a helyzet a 

közsé ._; felszabadulásával változhatott meg. 

Bellér Béla munkáiban részletesen foglalkozik a két vr 

lági2áború közötti időszak kormányainak nemzetiség-politiká-

jával, a hazánkban élő nemzetiségek jogvédelmi törekvései- 

vel. 11  

A felszabadulást követő időszak 

Egyre világosabb, hogy a fejlett szocialista társadalom 

építésével megteremthetek a nemzetiségi egyenjo;fiság megoldá-

sainak feltételei. Az iskola a nemzetiségi m'velődés legalap-

vetőbb intézménye. Nézzük, hogyan se„ítette az állami intéz-

in , ny a bunyevácok alsófokú oktatását a felszabadulást követő 

években kiemelten Bác,;-Bodro; megyében, - amely a pécsi tan-

kerülethez tartozott továbbra is - ezen belül Meg a volt 

bajai és bácsalmási járás területén. Vizsgálódásainkat egyre 

a területre korlátozzuk, 1948 végéig. 

A nemzetiségpolitikai küzdelmekben a népiskola egy.ltalán 

ne_: számított olyan hátrányos területnek, mint a hazai sajtó, 
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vagy a szervezett politikai mozgalom, tüntetések, kongresz-

szusok. 

A felszabadulással új korszak vette kezdetét az okta-

táspoli zikában is.  A közoktatás új feladataiban nem volt 

minden kérdés egyértelmá a továbbhaladás átjának és módjá-

nak megitélésében, hosszú ideig véleménykülönbségek voltak a 

pártok és az államhatalmi szervek között. Az 1945-ös év a 

demokratizálódás útjának első lépcsőfoka. Ebben az évben hoz-

za az ideiglenes kormány a nemzetiségekre vonatkozó első ren-

deletetét, amely megveti a nemzetiségi anyanyelvi oktatás 

fejlődésének is az alapjánt. 1943 pedig a Kommunista Párt ál-

tal meghirdetett oktatás-politikána a sikere, megteremtve 

az e;ységes, mindenkire kiterjedő 8 osztályos állami oktatás 

feltételét. Bár a nemzetiségi állami iskolákat korábban hoz-

zák létre, mint a magyar iskolák államosítását, mégis ez az 

az időszak, mikorra a kezdeti szervezési "küzdelmek" lecsil-

lapulnak, kialakul a működési forma,  rendeződnek az anyagias 

személyi feltételek. A magyar anyanyelve tanulókkal minden 

tekintetben azonos szinti ás szellemű általános oktatás va-

lósul meg az idegen anyanyelvűek, így a délszlávok - hor-

vát-bunyevácok - részére is hazánkban. 
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A vármegye alispánjának 1945. éri jelentése alapjára 
a délszláv lakosság száma: 

Kbzaég neve 

Bácsalmás 
Csikéria 
Katymár 
Kelebia 
Kunbaja 
Madaras 
Mátételke 

I I 
13sez. IakossáQ ; bunyevácok szerbek 

8 175 
1 728  
3 543 
4 267 
2 123 
5 300 

843 

1 349 
420 

1 659 
22 
59 

— 

1 
Tataháza 1782 — 

Tompa 5 801 439 

Bácabokod 3  902  650 
Bácsborsod 1 503 57 
Báthmonost or •2 407 — 
Csátalja •2 362 14 
Csávoh• • 2 104  580 
llávod 3 278 — 
Felsószentiván 2 450 	- 700 
Oars  :i 779 1  320  
Hercegszántó 2 222 80 928 

. Nagvbaracska 3 355 — 
Szereinle 2 004 1 
Vaskút ; 4 707 236 

Borota ! 4128 18 
Jánoshalma 15 926 — 
Kisszállás 1946 — 
Mélykút 7 073 1 
Rém 1619 — 	I 

Összesen: ; 99 327 7 606 928 

Jellemző a me,_,yére, hogy minden községben e ;yüt t éltek 

magyarok, némc tek éj délszlávok. Nem egy községben a felsza-

badulás előtt nagyobb volt az idegen anyanyelvűek együttes 

száma, mint a magyaroké, pl.: Báosalrnáson, Katyrnáron, Kunba-

ján, Csátalján, Csávolyon, Garda,  Vaskuton. A közös terület, 

az e ,yüttélés :nana után vonta, hogy az egyik, v;. 'y másik nem-

zetiség érdekébe:i, va,ry ellenére tett intézkedések hatással 

voltak a másik két nemzetiség magatartására is. 10 % fölött 
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volt a délszláv lakosság a megye 26 községe közül 7 község-

ben /C3ikéria, Katymár, Bácsbokod, Csávoly, Felszőszentiván , 

Gara, Hercegszántó/, de jelentős délszláv lakosa volt  még  

Bácsalmásnak, valamint Bajaszentistvánnak, amely közigazga-

tásilag Bajához tartozott. 

Bács-3odrog vármegye délszlávok lakta területén a fel-

szabadulás előtt i3 folyt anyanyelvi oktatás. Hercegszántó 

kivételével, ahol a görög-keleti vallású szerbeknek teljes 

anyanyelvi oktatása már korábban megvalósult - egy-két nép-

iskolában tantárgyként, vagy külön tagozaton oktatták a 

szerb-horvát nyelvet. Neazetiségi oktatás volt Felsőszent-

ivánon, Csávolyon, Garán, Hercegszántón, Katyináron, Bácsbo-

kodon és Bácsalmáson. 

A többi délszlávok által lakott községek elemi népiskolái-

ban is megkezdték, vagy folytatták a nemzetiségi nyelv ta-

n(tását. A . bevezetés módja és rendszere azonban községenként 

igen eltérő volt. 

Az ideiglenes kormány 10.030/1945.1.E.az. rendelete ok-

tóber végén jelent meg a nemzetiséghez tartozó tanulók nem-

zetiségi oktatása tárgyában. Ennek értelmében "... azokban 

a népiskolákban, 13  ahol q  jelenlegi oktatási nyelv megváltoz-

tatására irányuló kivánság merül fel, legalább 10 tanuló 

szülőjének /gyámjának/ kérésére, a nemzetiségi any anyelvA ta-

nulók szülői titkos szavazással dinteaek abban a tekintetben, 

hogy gyermekeik számáras 

1. anyanyelven folyó oktatást kívánnak-e a magyar nyelv-

nek, mint tantárgynak tanításával, vagy pedig 

2. az anyanyelvet csupán külön tantárgyként tani ísák. 14  

A szülök tehát szavazhattak az anyanyelvi oktatás formá- 
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járól, s ha a szavazás eredményeként f -zz anyanyelven történő 

oktatást választották, 20 e gy  nemzetiséghez tartozó tanuló 

jelentkezése esetén a rendelet engedélyezte a nemzetiségi ta-

nítási nyelve népiskola megnyitását. A szavazásokat 1945. 

december 31-ig kellett lefolytatni. /5  

A tankerületi főigazgató azonnal felszLlf totta a tanfelii-

gyelőket, hogy a szavazás magtartásáról megfelelő tapintattal 

intézkedjenek, bár személy szerint feleslegesnek tartotta a 

szülők hegszavaztatását, mivel a sajtóból arról értesült, 

hogy a kormány a nemzetiségeknek kötelező anyanyelvi oktatást 

kíván bevezetni még 1945 véón, vagy 1946 elején. Mindeneset-
re a szülőkkel ismertették a rendeletet és biÚtoaItották a me-

gye minden szláv 13kosú községében a szavazás feltételeit. 

Garán ős Csávolyon a szülők külön levélben kérték, rnogy 

szavazhassanak az anyanyelvi oktatásról, ?Iercegszántón decem-

ber 22-én kérelmezték ezt. 

A megye 11 községéből - ahol a délszláv nyelv tanítósát 

bevezették - 6 népiskolából - Bácsalmás, Csikéria, Gara-György-

puszta, Tompa és Vaskút - azt jelentették, hogy a szláv anya 

nyelvű tankötelesek oktatása 1945 végén még nem volt bizto-

sítható délszlávul tudó tanító hiánya miatt. Tanítóhiány volt 

az 1944/45., de még az 1945/46. iskolai évben is. Öt község-

ben viszont: I3ácsbokodon, Csávolyon, Felsószentivánon, Herceg-

szántón ós Katymáron az anyanyelvi - oktatás megindulhatott. 16  

A nemzetiségi oktatás ügyének rendezését tárgyi feltételek 

hiánya is nehezítette. 

A tanítóképzés is akadozott. A Bajai Magyar Állami Liceum 

és Tanítóképző Intézetben 1945 előtt a német nyelv mellett má-

sodik idegen nyelvként a horvátot tanították. A horvát nyelv 
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tanítása azt volt hivatva szolgálni, hogy a horvát, bunyevác, 

sokác vidc°kek a nemzetisét; anyanyelvén beszéld tanítókat kap-

hassanak. Ezt a tanítási rendszert azonban a felszabadulás 

után meszüntettók, mert a 37.000/1945 V.K.M. 3z. rendeleté-

ben a horvát nyelv nem szerepelt a tanítható élő idegen nyel-

vek között. I,7 a délszláv területek népiskoláiba egy darabig 

nem került szakképzett, az anyanyelvet is beszélő tanító. 

A hiányzó tanítói létszámot menckUlt tanítókkal töltötték be. 

A  délszláv nyelvet is tanító népiskolák szláv tanítói ellátottságát az alábbi kimutatás vili• 
gitja  meg: 

Iskola neve 

	

Délszlky 	Szlávul 
Tanulók 	anyanyelve 	tanítani 
száma 	tanulók 	tudó 

	

ezánna 	tanerők 

Szláv tal:•- 
tői 3zük- 

4óg1.l 

Bácsalmás róm. kat. 648 46 — 1 
Csikéria állami 103 24 1 
Csikéria-Széchenyi telep állami 117 13 1 
Gara—Györgypuszta közs. 80 13 1 
Tompa—Csajkcíssor ál1. 61 12 1 
Vaskút róm. kat. 449 12 — 1 
Bácsbokod róm. kat. 434 45 1 — 

Csávoly róm. kat. 318 34 1 
Felsószentiván róm. kat. 301 57 2 
Hercegszántó róm. kat. 383 91 5 — 
Katvmár róm. kat. 492 127 2 

1946. elején a vallás-, és közoktatásügyi miniszter - az 

1945. novemberLnemzetgyúlési választások óta Keresztury Dezső, 

a 21emzeti Parasztpárt tagja - a kormánnyal közösen újabb 

/330/1946.L.E.sz./ rendeletében a nemzetiségi községekben az 

anyanyelvi oktatást kötelező érv6nnyel rendelte el: 

"14. A nemzetiségekhez tartozó tanulókat anyanyelven fo-

lyó oktatásbum kell részesíteni.  Az anyanyelvi oktatást állami 

iskolák léteaitésév1 és fenntartásával, illetőleg államsegély 

nyújtásával kell biztosítani." 
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A kormányrendelet jelentősége a korábbiakhoz viszonyít-

va abban foglalható össze, hogy mfg eddig nemzetiséi taní-

tási nyelvű iskola létesítését, vagy már fennálló iskolába a  

nemzetiségi tanítási nyelv bevezetését a szülőknek kellett  

kezdeményeznick, addig ezentúl a kormány köteles a ne:azeti-

ségi tanítási nyelvű is koláztatás lehetőségéről, feltételei-

ről ' ondoskodni. Az új rendelet 14. §-a megadta u lehetőséget  

arra is, hogy a magyar tanítási nyelvi iskolákban minden fo-

kon - ha megfelelő számú /15/ nemzetiségi szülő azt kivánta -  

a nemzetiségi nyelvet tantárgyként tanítsák.  

A délszláv tanítási . nyelv . népiskolák tekintetében a vég-

rehajtás a me `;állap i.~tot t létszámhatáron is túl ment és minde-

nütt megnyitotta  - már 11 tanuló esetén - a délszláv  iskolá-

kat, ahol azt a Magyarországi Szlávok Antifasiszta Frontja  

kvánta.  

A vallás- és közoktatásügyi miniszterne - továbbított je-

lentésében a tankerületi fdic-azga tó a rendelet vé ,rehaj tósát  

összegezve arról írt, hogy nemzetiségi tanitúsi nyelv" tag;o-

zatot és nem önálló iskolát hoztak létre Felsószentivánon, Csá-

volyon, Garr n, Hercegszántón, Katymáron és Bácsalmáson. Magyar  

tanítási nyelvúr  népiskolában a rendelet 14. §-óban foblaltak  

szerint - a nemzetiségi nyelvet tantáraként tnitják Bácsbo-

kodon, Gara-Györgypusztán, Vaskúton.  

A nemzetiségi tanítási nyelvű önálló iskolák felállítósá-

ra nem került tehát sor az 1945/46. iskolai évben. A szülők  

nem  mertek, a me ;,►ei iskolafelügyeleti szervek pedig nem tudtak  

élni a rendeletek biztositotta jogokkal. I3y az anyanyelvi ok-

tatás a /községi, állami és egyházi/ népiskolák külön tagoza-

tán, vagy tantárgyszinten oldódott meg /lásd..6.sz. mellékletet/.  
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A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, hogy a 

kívánságoknak eleget tegyen 1946 nyarán /június 17-szeptem-

ber 1./ Pécsett kisegítd tanítóképző ta:Ifolyanot rendezett 

legalább 6 népiskolai osztályt végzett /19. életévüket betöl-

tött/ délszláv nemzetiségű magyar állampolgárok részére. 

A tanfolyamon negyvenen végeztek, akik kisegitó tanítóként 

kerültek a délszláv tagozatú népiskolákhoz. 18  
Az 1946. október 18-án kelt - minden érintett iskolának 

külön küldött - határozataival a vallás- és közoktatásügyi 

miniszter állami délszláv tanítási nyelvű népiskola szerve-

zését rendelte el Bácsalmáson, Bácsbokodon, Ba j aszen ti stvá-

non, Csávolyon, Garán, Hercegszántón, Katymáron, Felsőszent-

ivánon és Vaskúton. Magyarország területén összesen 38 dél-

szláv iskolát állítottak fel, abból 29-et a pécsi tankerü-

letben. 
Ezzel a lépéssel a kormány a délszláv nemzetiségek ok-

tatását teljesen állarci feladatnak tekintette, kötelezettsé-

get váll alva azok fenntartásáról, mídködéséról, a le; ;messzebb-

menő jogokat biztositva a délszláv nemzetiségeknek a nelizeti-

régi kultdra ápolására, fejlesztésére. 

Bács-Bodrog vármegyében az állatni délszláv népiskolák 

azokban a községekben alakultak meg, ahol eddig tagozaton 

folyt a szerb-horvát nyelv oktatása, és ezek váltak az önál-

ló iskola alapjává. /Lásd. 7-8.sz. mellékleteket/. 

Az első önálló délszláv iskolák tanítói között talál-

juk: Bácsalmáson Rockov Milost, Bácsbokodon Mándity ,  Máriát, 

Felsőszentivánon Kovacsics Mátyást. Csávolyon Dácsin Da:iicát, 

Garán 2 ujsztrovics Istvánt, Vidákovity Annát, Katymáron 

Babity Alajost, Hercegszántón Vélin Istvánt és Filákovity 

Márkot, Vaskuton Szubotity Dei,ietert, Csikérián Crnkovics Lukácsot. 
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1947. márciusában Ortutay Gyulát nevezték ki vallás- és 

közoktatásügyi miniszterré, aki  egyik  legfontosabb feladatá-

nak az általános iskola teljes megvalósf tálát tartotta. A 

délszláv iskoláknál is jelentkezett olyan igény, hogy a nép-

iskolát általános iskolává fejlesszék. A tanker[tleti főigaz-

gató a miniszterhez irt levelében ennek adott han .;ot: "az ér-

dekelt délszláv szülők részéről az a kivánsá,; merült fel, 

hogy az állami délszláv tani'tási nyelvű` iskolák ne népiskola-

ként, hanem általános iskolaként miködjenek. Ebből a célból 

szükséges lenne, hogy az egytanerds iskolák legalább kéttan-

erősek legyenek. Az antifasiszta front is ilyen tartalmi ké-

rést juttatott el a miniszterhez. 

A minisztérium a t . .niták képzése és pótlása érdekében 

1947. július 1-tól augsztus 31-ig 37 délszláv kisegitó taní-

tó részére továbbképző tanfolyamot szervezett Pécsett, amelyen 

Bács megyéből tizenhárman vettek részt. 

A kormányzat gondoskodott a délszláv iskolák felü;yeleti 

rendszeréről is. 1947. március 1-én kezdte meg Janesics Mik-

lós okleveles tanító a munkáját, mint a délszláv tanftási 

nyelvű iskolák felügyelője. Ezzel az intézkedéssel a tanügyi 

kormányzat az anyanyelvioktatás jó színvonalát kfvúnt: bizto-

sitani. 19  

1947. márciusáb.tin kezdték használni az iskolákban az  el-

ső szerb-horvát nyelvi ábécés könyvet, június 1-éa jelent meg 

a 2. osztályos horvát olvasókönyv, de túr;yalt korszakunk 

végéi" a felső osz talyo eok részére horvát nyelvű tankönyv nem 

jelent meg. 20  

Az 1947/43. iskolaév szeptember közepén kezdődött a dél-

szláv iskolákbaa. A beiratkozás, az iskolakezdés a korábbiak- 
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hoz képest sokkal szervezettebb, nyugodtabb körülmények kö-

zött folyt. 

Az 1947/48. tanévre biratott tanulók 

A beirt tanulók létszáma osztá- 
Község neve 
	

lyonként 	Össze- 
l. II. III. Iv. v. vI. VII. VIII. sen 

Bajaszentistván 5 5 3 6 6 2 2 1 30 
Gara 5 14 12 5 9 6 5 4 60 
Hercegszántó 13 17 17 13 8 12 14 22 116 
Csávoly 4 5 6 3 4 3 4 2 31 
Bác sbo kod - 3 2 1 3 5 5 2 21 
u.askut 1 1 1 1 - - 3 1 8 
Bácsalmás 4 3 6 4 6 6 2 31 
Felsőszentiván 5 6 7 3 6 3 4 34 
Katymár 10 7 6 7 7 5 1 1 44 

Csikéria tagozat - 4 1 1 4 2 1 13 

Összesen: 47 65 61 44 53 44 41 33 338 

Az iskolák nagj része ráég most is osztatlan, egy tanítós 

volt. A 388 délszláv gyereket 15 tanító tanította. 

Nagy jelentősége esemény volt a nemzetiségi oktatáo szin-

vonalának emelésében a nemzetiségi tanLtási nyelvű népiskolák 

tantervének életbe léptetése 1947 novemberében. Elsőként a dél-

szláv nemzetiségi tanterv készült el. 

Az 1947/48. iskolaévben nagyobb figyelmet fordíthattak az 

iskolákban a tartalmi munkára, magára az oktatásra. A tanulmá-

nyi munka mellett - az iskola keretén belül - ifjúsági egyesü-

letek szerveződtek. 

A délszláv iskolákban megjelentek azúttöröszervezetek. 

A VKM 1947. január 8-án kelt rendeletével /17.491/1947.III.12./ 

engedélyezte az úttörőmozgalom szervezését 68 működését az is- 
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kolákban. Az elsők között 1947. március 5-én alakult meg Ga-

rán "Pioniri" elnevezéssel 62 fővel, Csávolyoh május 20-án 

30 fővel "Ivo Lola Ribar" elnevezéssel, Bajaszentistvánon 

szeptember 1-én 20 taggal. 

1948. június 16-án Ortutay Gyula - vallás- és közokta-

tásügyi miniszter - az országgylléseri beterjesztette a nem 

állami iskolák fenritar tásárol és az állam által való átvétel-

ről szóló törvényjavaslatot. Ezt a koalieiós pártok egyhangd 

javaslata alapján tárgyalták meg, s az országgyűlés 1943. 

j' nius 16-án általánosságban és részleteiben is: törvényként 

/1943. XXXIII./ fogadta el. Ezzel egy korszl.k zárult le és 

vette kezdetét. 

Összegezve: az imént a magyarországi bunyevácok szocia-

lista szellemű anyanyelvi oktatásának megtere.ntéséért folyta-

tott politikai küzdelem elsó öveit igyekeztünk korhiten fel-

vázolni, ez volt az oktatásügyünk alapjainak lerakása. 3za 

bad legyen e helyen - csak utalással - érzékeltetni e kor-

szak után bekövetkezett örvendetes fejlődést e zuttal csak 

Bács-Kiskun megyére, mely nem vonatkoztatható el az országos-

tól. 

Anélkül, hógy a részletekbe bocsújtkoznánk megemlit j ük, 

hogy  a nemzetiségi iskolák hálózatának kiel9.kitása lényegé-

ben az 1950-es évek végére fejeződött be. Az iskolák és a 

nemzetiségi tanulók száma az 1960/1961-es tanévbea emelkedett 

a  legmagasabbra. 

Az 1961.évi III.  törvény al ipelveinek szellemében a nem-

zetiségi tanítási nyelvű általános és középiskolákat ún. 

kétnyelvű iskolákká  alakították át. / Ezekben a reál tárgyakat 
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magyar nyelven, a hum:n tárgyakat pedig anyanyelven oktatják./ 

Ettől kezdve 1968-ig a csökkenés volt a jelleűző, amikor  is 

közömbösség volt tapasztalható az oktatásüyi hatóságok ró-

széról. A nemzetiségi szövetségek;probléraafelvetései után a 

PB. 1968. szeptember 17-i határozata után számos átgo..dolt 

intézkedéssel alapjában sikerült a kedvezőtlen tendenciát meg-

fordítani. Azóta nemzetiségi oktatásügyünk az óvodátol a ta-

nárképzésig terjedő hálózatával sokat fejlődött. A nemzetisé-

gi oktatás bevezbtését 15 ne:nzetiséi szülő vagy gondviselő 

kérheti. Ugyanakkor a gyakorlatban az a helyzet, hogy a nem-

zetiségi oktatás bevezetésének úgyszólván nincsen alsó határa. 

A nemzetiségi nyelv tanulásának lehetősége természetesen a 

magyar tanulók számára is fenná11. 21  Az 1985. évi I. törvény 

7. §-a kiemelten szól és szabályozza a nemzetiségi nyelvokta-

tást. 

Az iménti gondolatmenet kiegésrAtéseként szabd legyen 

bemutatni szűkebb pátriánkban Bács-Kiskun me;;yében mi a hely-

zet e téren. 

Ahol anyanyelvet oktatunk, ott mindenütt van valamilyen 

kultúrális hagyományápoló tevékenység is. Megyénkben az 

1933/84-es tanév során 12 óvodában 392 óvodás és 14 általános 

iskolában pedig 985 tanuló részesül horvátszerb nyelvoktatás-

ban. Hagyományos tanítási nyelvű /két nyelvit/ iskolaként funk-

cionál a Hercegszántón működő körzeti - diákottnonos szerb-

horvát iskola. Beiskolázási körzete az egész megyére szól. 

Gara és Katymár a<; tin. "tagozatos" /kisérleti?/ iskola - át-

menet a tannyelvű és nyelvet oktató iskolák között-. A többi 

11 nyelvet oktató iskolában általában órarendbe építve folyik 

az anyanyelvoktatás. A tanulók a Bp-i vagy Pécsi Gimnáziumban 
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folytathatják anyanyelvi tanulmányaikat. Az általános isko-

lákban a "Radost", "katica", "Skolske novine" és a "Vjesnik" 

folyóiratot ill. heti- és napilapot küldik Jugoszláviából. 

Arató Endre a magyarországi nemzetiségi kérdés kiemelkedő 

kutatója szerint: "... napjainkban a szerb-horvát nyelv lé-

nyegében azonos, s a különbség igen csekély hangtani és je-

lentéktelea lexikális eltérésen kívül csupán formai, s a 

szerbek cirill-, a horvátok pedig latin betűkkel írnak" 

A bunyevác tájnyelv továbbra is virul. 

la  a  hazai közoktatás fejlesztésének programja magában fog-

lalja a nemzetiségi anj any elvi oktatás korszerűsítésének 

terveit is. /Pl. a "kétnyelvÚ" iskolák számszert növelését./ 

A pedagógusoly hazai, illetve jugoszláviai nyelvi továbbkép-

zéseik hasznosak, amelyek lehetőséget  nyújtanak módszertani 

tapasztalatcserékre is. Megyeszék ielyünk óvónőképzőjében 

1972 óta folyik horvátszerb nyelv id óvónőképzés. Ez idő alatt 

55-en  végeztek, abból 12-en megyénkben helyezkedtek el. 

A Bajai Eötvös József Tanitóképzö Főiskolán 1977 óta folyik 

szerbhorvát tagozati képzés. Itt 20 fő végzett, közülük 8 fő 

a megyében helyezkedett el. A megyei Pedagógiai Társaság 

nemzetiségi szakcsoportja élő valóság. 

22 
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V. KITEKI +rES 

Klió, akit a kilenc múzsa közül a történetírás védelmne-

zójének, támogatójának tartott a mitológia, máig derekasan 

vé' -;zi a munkáját. Legalábbis hazánkban nem lehet panasz a 

miult kutatására, a történettudomány ápolásárH., sem a törté-

nelem iránti érdeklődésre. A magyar történettudomány immár  

kétszáz éve kiernelkedö helyet foglal el a magyar tudományos 

életben. Eredményeit nemzetközileg i ismerik és elismerik. 

Kultúrázik szerves részét alkotta és alkotja: népünk politi-

kai tudatinak a formálásában, nemzettudatunk fejlődésében 

meghatározó szerepe vitathatatlan. 

Azt a kort éljük, amikor  a jelen gyermekei minden te-

kintetben látni és értelmezni akarják a múlt hs' yatékát. 

Az örökösök joggal kiváncsiak eleik értékeire, kincseire. 

A szinte divattá vált múltkeresés sok értéket megmentett a 

mának és a holnapnak! Napjainkban a lakosság igyekszik meg-

érteni jelenünket, tervezni jövőnket, - de ehhez a múlt pon-

tos is..ieretére is szükség van.  

Talán nincs még olyan területe Európának,  ahol a törté-

nelem forgataga annyi népet sodort volna egymás mellé, ráint 

a Duna völgyében, Ma„;yarorszá;on. A történelem kerekét visz-

szafor;ütni dgysem lehet, de  nem  is kell. A közös múltat vi-

szont kötelességünk megismerni, mert hazánk és vele együtt 

a közép-kelet-európai térség története, múltja és jelene nem 

érthető met; mindazon népek hiet riája, kultúrája nélkül, a:ae- 
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lyek a Kárpát-medencében éltek v agy élnek.- 

Hosszabb ideje megélénkült az érdeklődés a nemzeti-nem-

zetiségi kérdés iránt, a nem nemzetiségek körében is. 

Király István akadémikus az 1935-ben megrendezett Európai 

Kultárális Fórumon felszólalásában a feladatokról is beszélt: 

"... a külön, saját kultdrájú, nyelvű kisebbségek könnyen 

lehetnek az egymással való sze ►nbeállitás eszközeivé, az egy-

másmegértés nehezítőivé. Nekünk, kultdrális felelósié ;gel élő 

embereknek azonban, véleményem szerint, abba az irányba kell 

igyekeznünk befolyásolni a saját kormányunkat, közvéleményün-

ket s ma már minden orsá6ban ott ható, világerőt jelentő in-

tellektuális lelkiismeretet, hogy ezek a csoportok ne elvá-

lasztó, de épp ellenkezőleg: egymáshoz közelitő erők legye- 

nek."1  

Nemzetiségi politikánk főbb vonásai  

Hazánkban, amelynek területén többféle nemzetiséghez tar-

tozó állampolgár él együtt, ebből az együttélésből adódóan 

szános sajátos problémát is  meg  kell oldania. Igaz, nemzeti-

ségeink aránya az össznépességen belül nagyon alacsony, a 

szocialista nemzetiségi politikánkat azonban olyan elvi kérdés-

nek tekintjük, amely nem lehet függvénye a nemzetiségi lakos-

ság számának. 2  

A régi Magyarország legsúlyosabb bűnei és mulasztásai között 

tartjuk számon az elégtelen és rossz nemzetiségi politikát, 

amely egyik okozója volt a ..e.nze ti katasztrófáknak. la ez a 

kisebb norderejü belpolitikai kérdésiek egyike . Úgy is fogalmaz-

hatnánk, hogy hatékony ós ielyes nemzetiségi poli ti zánk eze- 
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rény tégla társadalmunk épületégen. De miért ne tartsunk 

fontosnak akár egyetlen épitdelemet is? Kétségtelen tény, 

hogy a magyarországi újságolvasóknak ma már nem kell magya-

rázni, hogy hazánkban más anyanyelv) és kultdrája honfi tár-

sak ij élnek. 

Többet beszélünk mostanában a nemzetiségi kérdésekről, 

mint korábba.). Rádióban, TV-ben, kerekasztal beszélgetéseken, 

újságok hasábjain gyakran hallunk, látunk, olvashatunk vala-

milyen összefüggésben nemzetiséi vonatkozásokról,s a nemze-

tiségi kultúrák megnyilvánulásának egyre többször lehetünk 

fül- 63 szemtanúi. Nyilvánvalóan nem múló divatként. A szo-

cializmus épnésének mai szakaszában, amikor a szocialista 

; azdasá g építése mellett a szocialista tudat, a mdveltség 

emelésének, terjesztésének, a közművelődés hatékonyabbá té-

telének időszakában élünk - a nemzetiségi kultúrák kérdése 

is jobban előtérbe kerül. Természetesen nem új elvek megfo-

galmazásáról van szó, mert erre nálunk nincsen szükség. 

A kérdéskörnek hazánkban és más európai országokban is rene-

szánsza van. 

"Nem lehet szabad az a nép, amelyik más népeket elnyom." 

Ez a marxi gondolat lehet az erkölcsi alapja a helyes nemzeti-

ségi politikának. Araikor a nemzetiségi kérdéssel fa;lalkozunk 

nem egyszer Kelet és Közép-Európa élő törté,.elmét vallatjuk. 

A mai bonyolult nemzetközi helyzetben és viszonyokban 

mine gyakrabban szembesülünk a nemzeti kisebbségek kérdései-

vel és problémáival, mivel helyzetük és jogaik rendezése nem-

csak az érdekelt országok belsei szilárdságának, hanem a nem-

zetközi békének is jelentős tényezóje. A nemzeti kisebbségek 

kérdéseivel sok olyan ors z ág is kénytelen foglalkozni, amely 
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eddig az egyöntetű nemzet téves elméletét képviselte. Például 

csak Franciaországot és az Egyesült Államokat említjük: Fran-

ciaországban a katalánok, baszkok, németek, flamandok, breto-

nok és olaszok mind erőteljesebben követelik nemzetiség. 

helyzetiek ás jogaik biztosítását, az Egyesült Államokban pe-

dig kiderült, hogy az ú rnevezett "Melting pot" - olvasztó-

tégely - elméletét a tényleges helyzet teljes egészében meg-

cáfolta, hiszen egész sor, a kisebbségekre jellemző probléc ►ék-

kal foglalkoznak: a négerekkel, japánokkal, kínaiakkal, írek-

kel és a többi hozzájuk hasonló kisebbséggel. 

Hogy a nemzeti kisebbségek helyzete é3 kérdései mind idő-

szerűbbek, kétségkívül bizony/t j a az ENSZ-ben a nemzeti kisebb-

ségek jogi helyzetének szabályozására irányuló tevékenység. 

Az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata nem 

említi meg külön a kisebbségeket, annak ellenére, hogy a nyi-

latkozat elfogadását me ;előzQ vitában elhangzottak erre irányu-

ló javaslatok.  De ugyanazon a napon az EJSZ közgyűlése elf o-

gadta a kisebbségek sorsáról szóló határozatot, melyben uta-

sitja a Gazdasági és Szocialista Tanácsot, az Emberi  Jogok  Bi-

zottságát és a Diszkrimináció Elleni és Kisebbségvédelmi Bi-

zottságot, hogy tanulmányozzák a kisebbségi problémát, hogy 

az E1SZ képes legyen intézkedni a kisebbségek védelmére. Ezután 

egy egész sor dokumentum készült ezzel a kérdéssel kapcsolat-

ban, s ezek végső soron hozzájárultak a polgári éj politikai 

jogokról szóló nemzetközi egyezmény 27. szakasza elfogadásá-

hoz, amely szerint: "Azokban az államokban, amelyekben etni-

kai, vallási és nyelvi kisebbségek élnek, e kisebbségek tag-

jait nem szabad megfosztani attól a joguktól, hogy csoportjuk 

többi tagjával együtt saját kultúrájukat fejlesszék, vallásukat 
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gyakorolják vagy nyelvüket használják. 3  

1981-ig 65 ország ha gy ta jóvá ezen egyezményt. 1973 óta 

az Emberi Jogok Bizottsága az entikai, vallási vagy nyelvi 

kisebbségek jogairól szóló határozattervezet elkészítésével 

foglalkozik. E határozat elfogadása nagymértékben hozzájárul-

na a kisebbségek nemzetközi helyzete és védelme rendezéséhez. 

A magyarországi nemzetiségek, "kisebbségi népcsoportok" 

Kővágó László meghatározása szerint "kis létszámú, szórvány 

telepízlései nemzetiségi csoportok, amelyeket etnikai, szárma-

zási kötelékek fűznek más országokban élő nemzetekhez. Ma- 

gyarország területére évszázadokkal ezelőtt, az állam alaku-

lása után, általában önkéntes bevándorlás útján kertltek, 

olyan időszakban, amikor még nem volt kialakult nemzetük... 

/Itt említsük, meg, hogy nyelvae-;zetük irodalmi életével • va-

ló kapcsolatai sokáig i _;en lazák voltak: meglepő épségben 
őrizték meg évszázadokkal ezelőtti ha yomínyokat, olyanokat 

is, amelyek nyelvnemzetükben már kihaltak." 4  

"Egyetlen ország nincs Európában, ahol ne különbzó 

nemzetiségek élnének egyazon kormány alatt - olvashatjuk 

Engels 1866-ban irt sorait, amelyet igy folytat - ...egyetlen 

államhatár sem esik egybe a nemzetiség természetes határával, 

a ruje v i határral.... Annak a kusza és lassú történelmi fej-

lódésnek, amelyen Európa az utóbbi évezredben átment, termé-

szetes következménye, hogy csaknem minden nagy nemzetnek meg 

kellett válnia testének néhány távoli részétől, amelyek külön-

váltak a nemzeti élettől és többnyire részt vettek egy másik 

nép nemzeti életében, mégpedig olyannyira, hogy nem kívánnak 

újra csatlakozni alaptörzsükhöz... Végső soron -írja Enge s - 

nem csekély előny, hogy a különböző nemzetek politikai kiala- 
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kulásuk során többnyire néhány idegen elemet is felvettek ma-

;ukba, amelyek összekötőkapcsot alkotnak szomszédaikhoz és  

változatocsú teszik a nemzeti jelleg máskülönben túlságosan  

monoton egyformaságát ..." 5 
 

Lenin a NOSZF győzelme után felhívta azoknak a munkások-

nak a figyelmét, akik olyan nemzetekhez tartoznak, amelyek a  

kapitalizmus idején elnyomó nemzetek voltak; "nehogy megsért-

sék az elnyomott nemzetek nemzeti érzéseit..., továbbá arra,  

hogy ne csak a korábban elnyomott nemzetek dolgozó töme 

n~ k tényleges egyenjogúságát, hanea nyelvük és irodalmuk fej-

lesztését is támogassák..." /_ú-E-L: A proletár nesze ttöziség-

rel . Bp.  1977. 261-313 p./  

Adjunk inkább többet a:.nál, ai i az egyenlőség alapján  

"járna", mintsem kevesebbet. "Ezért a nemzeti kisebbségekkel  

szemben tanus1tott engedékenységet és békülékenységet inkább  

túlozzuk el, az adott esetben, semmint negforditva." Kövessük  

ezekben a kérdésekben is nagyjainks :locsáry Lajos, Ady Endre,  

József Attila, Bartók Béla és mások, a gyakorlat, tapasztalatai  

alapján is leszúrt útmutatásait.  

Keveset szolunk, írunk nemzetiségi örökségünk haladó vo-

násairól. Pedig vannak ilyenek is, amelyeket magunkénak vall-

hatunk. Ezek közé tartoznak 1348-49-ben a ma gyarok és a nem-

zetiségek közötti megbékélési kisérletek, e a közvetlenül a  

szabadságharc bukása előtt megszületett nemzetiségi törvény.  

A Sze . eden elfogadott nemzetiségi törvény volt az, amely vé-

;ül is elismerte az ország területén lakó minden népiség sza-

bad  kifejlődését.  

Területi autonómiát a törvény ugyan nem adott, de azon-

k1'vül mindent, amit egy-egy nemzetiség maga megtartásához  
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nyelve és kultúrája ápolásához, népiségének szabadabb kibon-

takozásához megkivánhatot t. Adott? Adott volna. Ha nem az 

utola6 pillanatban  emeli  jogerere a forradalom nemzetgyűlése. 

fa  ez a törvény csak példát adhatott, amelyet a magyar tör-

ténetiré.s Europa else nemzetiségi  törvónyeként tart számon. 

Egy t örv' ny nagyságát  nemcsak a mondaiivaly j a, hane,a az a 

kor is megn rtározhatja, amelyben  megalko,ázára sor kerül. 

"A 2egjobb magyar hazafiak helyeselték, hogy a más nyel-

ven beatélők megkapják az őket megillető jo r,okat, hogy a mim• 

népek .:l egyenrari;úaknak ős egyenjo,,úaknak érezhessék magu-

kat. Martinovis Ignúc /aki éppen a több a -)mz : tiaé ; 3 .jóhoz 

kö ,RE: t t erós szál ii.::al/  s késób' ,Jeoselériri :fiilós is közé-

jük tartozott. agyszintén Szécaenyi István is. 

Mocaáry Lajos, akit sokan joggal a legnagyobb magyar 

ne ►azo ciségi politikusnak tartanak, a szabadságharc bakását 

követő esz tene.okber: é e tó kérdés: 	nevezte és egyre  hah osab- 

ban é.: sUr;e Lúoben követelte ,, nemzetiségi kérdés me,;nyu,;tató 

®ódonvaló megoldását. Igy vágya teljesült, 1861-ben létrejött 

az orazággy lé nemzetiségi bizottmánya. 6  Mocsáry 1874-75-ben 

Kecskemét, majd később Kiskunhalas orozággyelési képviselője. 

Ami annyi, de annyi gondot és - sokszor hiábavaló - mun-

kát okozott a lebjoboaknak is hazánkban százegynéhány év óta 

már, azt Jásziék /egykori nemzetiségi miniszter/, Károlyiék 

nyomán  ki tel j esi tve csak a Magyar Tanácsköztársaság volt ké-

pes megnyugtató módon rendezni, megoldani. Tiszteletben tart-

va'az önrendelkezési jogot, a magyar történelemben először 

számoltak le határozottan ős félre nerl érthe,den, maradékta- 

lanul a nemzetiségi elc:yomáesal. Arai viszont azután jött - 

1919. augusztusát követben - az Szomorú ugyan, de érthető és 
világos. 
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~Ia közel másfélszáz év távlatából elismerés >el hajtjuk  

meg zászlunkat a nagy elődök előtt, feltárjuk 63 elemzzük  

az általuk elkövetett hibákat, nem azért, hogy elítéljük  

őket, hanem azért, hogy a régi hibákat mi ne kövessük el.  

A nemzetiségek sajátos jogainak érvéayesi téléről külön tör-

vények, jot;szabályok, rendeletek intézkednek. Ezek egyik  

legfontosabbika a  nemzetiségi nyelvek iskolai oktatására  

vonatkozó törvény. "A nemzetiségek oktatásügye az e6é3z nem-

ze tiaé ;j kultúrális tevékenység alapját képezi. Mondhatnánk  

azt  is,  hogy a jó nemzetiségi oktatás a ne;sizetiség fennma-

radásának, továbbélésének egyik legfőbb záloga, a nemzeti-

ségi lét megőrzésének e gyik  előfeltétele. Különösen ig; van  

ez a magyarországi nemzetiségek esetében, ahol igen  erős  a  

spontán asszimilációs folyamat,  3 a ne!azetisé , ,i dolgozók zö-

me  gyakran  jobban ért és beszél magyarul, mint anyanyelvén." 7  

A nemzetiségiek közművelődési folyamatai ma már az álta-

lánosa ,nivelödéspolitikának szerves részeként valósulnak meg,  

kultdránkat gazdagítják, egyuttal jól szolgálják hazánk nem-

zetközi kapcsolatait. 

A nemzetiségi létből fakadó sajátossága, hogy elsősorban 

a nyelv megtartását és a jellemző hagyományok ápolását céloz-

za. A nemzetiségi közmúvelódés kérdéseiről gondolkodva ve-

zórelviink: az internacionalizmus érvényesülésóhez a kultdra  

területén nem elmosni kell a nemzeti, nemzetiségi sa;átossá-

gokat, hanem teljes mélységükben fel kell tárni a nemzeti,  

nemzetiségi kultúrák haladó vonásait, mivel enélkül nincs 

gyümölcsöző fejlődés, akadozik a társadalmi haladás.  

Nagy örömömre szolgált, hogy a közmitvelódési törvény parla-

menti vitájához én is hozzászólhattam. Ebből idézek: 
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"Bács-Kiskun a több nemzetisége me ;yék közé tartozik, 

a nemzetiségiek közül a legtöbben - délszlávok és németek -

szükebb pátriámban, választókörzetemben, a bajai járásban 

élnek, szlovákok pedig a megye  középső  részér. Megyénkben 

eddig  is jelentős eredmények születtek a nemzeti kultúra 

ápolásában. Van nálunk országosan is jó hir nemzetiségi 

énekkar, zenekar, tánccsoport, pávakör, fe jlódött a nemzeti-

ségek történetével, gazdaági életével, néprajzával kapcso-

latos helytörténeti munka is. Nemzetközi rsn,,,ú rendezvényünk 

a népek barátságát ápoló Duna menti folklórfesztivál. 

Munkakörömmel és érdeklődésemmel függ; össze, hogy figye-

lemmel kisérem a nemzetiségekkel foglalkozó közléseket. 

A jó politikai közhanulat, a nem magyar anyanyelvűek hegbe-

csülése biztos alapja annak, hogy  a magyar és a nemzetiségi 

lakosság kapcsolatai tovább erösödnek. Teljes egyenjo g úságot 

élvezünk, a nemzetiségek ezt megelégedéssel nyugtázzák, és 

cselekvően részt vállalnak szocialista társadalmunk épitésé-

ból. 

A nemzetiségi szövetségekben folyó közművelódési munka 

elválaszthatatlan a közmüvelődés egészétől. Nálunk mindenki 

érzi, hogy az interciacionalizmus nem szólam, hanem a minden-

napi élet val ósá t,a. Az anya- vagy nyelvnemzettel való kap-

csolat szükséges, ez is a közművelődés része. A nemzetiségiek 

nem szétválasztanak, ellenkezőle , s Összekapcsolnak. A hazánk-

ban élő déls lávok, németek, szlovákok, románok fontos szere-

pet töltenek be a szocialista országok közötti testvéri kap-

csolatok elcnélyitésében. 

A közmüveledésben való részvételre az oktatás az iskolá-

ban, Jót az óvódában kezdődik. Fokozottan igy van ez a nemze-

tiségieknél. Ezért hangsúlyozzuk, hogy a nemzetisé ;í oktatás- 
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Ugy ős egész nemzetiségi kulturális tevékenység al apja. 

Az óvódóban kezdődik minden, és ha ez nem jó, nem teljes, 

akkor később szaporodnak gondjaink. A jó nemzetiségi okta-

tds a ne,r:zetisé gi lét megőrzésének is előfeltétele. A nem-

zetiségi pedagógusok  megfelelő  színvonalú képzése az anya-

nemzetek hat.iatós támogatása nélkül nem lehetséges. Ezért 

kérem, hogy a pedagógusjelöltjeink az anyanyelvük szerinti 

országban részesüljenek teljes vagy részleges felsőfokú kép-

zésben. Agy, anyanyelvii oktatás egy adott ország nemzetiségi 

politikájának talán legérzékenyebb mérőeszköze. 

Hazánkban a nemzetiségi müvelódés Ugye jó kezekben van. 

A további feladat a szinvbnal javítása. Tőlünk is függ, mi-

lyenek lesznek további eredményeink." 8  

A közin`uuvelődésről szóló törvény az alkotmány szellemé-

ben, a már me,lévó, egyes részterületeket szabál - ozó rendel-

kezésekre támaszkodva, s közművelődés egészét átfogó alap-

elveket és általános feladatokat, jogokat és kötelzettsége-

ket foglalja össze. Tág keretet kiván nyújtani a közmüvelő-

dési tevékenységnek, minden haladó, előre mutató kezdeménye-

zésnek, s ugyanakkor rendszerbe foglalja, rugalmasan szabá-

lyozza a már kialakult gyakorlatot. Ebből természetesen kö-

vetkezik, hogy nem szabályozza részletekben az egyes tevé-

kenysé ; i formákat, sormódszertani kérdéseket sere tárgyal, hi-

szen ezek a valóság_ kisebb rezdüléseire is gyorsan változnak, 

így szabályozásuk e;;yuttal megmerevi t ésüke t eredményezhetné. 

Ami a közművelődésről szóló törv t ay nemzetiségeinkre 

külön is vonatkozo rendelkezését illeti, - s amelyet a további-

akban szó sz erint is idézünk - arról elmondhatjuk, hogy a tör-

vény sajzItos nyelvezete szerint tömör rövidséggel az 2SUP 
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következetes marxista-leninista nemzetiségi politikáját feje-

zi ki. Az 1976. évi V. törvény 9. $-a a következőképpen hang-

zik: "Az á11a:i a nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárok 

.luvelódési lehetőié ;eit anyanyelvi, nemzetiségi kultúrájuk 

szabad művelésének támogatásával biztosítja. Az állam előse-

gíti, hogy a nemzetiségek közművelődési tevékenységükkel is 

hozzájáruljanak hazánk és a környező országok kapcsolatainak 

elmélyí té céhez." 

A felszabadulástól napjainkig elért fejlődés elbizako-

dottság nélküli jogos büszkeséggel tölthet el bennünket, 

mert a foikloreentrikus egyoldali kultúrmunkától eljutottunk 

egy széleskörű, szocialista tartalmi közművelődési munkám;. 

Pártunk következetes nemzetiségi politikája és annak állami 

biztos/tékai tették lehetővé nemzetiségeink gazdasági, tár-

sadalmi, kultúrális ,fejlődését, a társadalom egyenrangú ál-

lampolgáraiként. A kultúrális élet fejlődésének eredményei 

is bizonyítják, hogy a sajátosságokhoz alkalmazott lenini el-

vek érvényesülése következtében a nemzetiségi dolgozók integ-

rálódási folyamata nem az asszim -lláció útján, hanem nemzeti-

ségi tudatunk szocialista fejlődésével megy vé ,be. 

Az 1SZMP Politikai Bizottságának 1958-ban a nemzetiségi 

kérdés:ól hozott határozatát az idő és a gyakorlat igazolta, 

noha a✓  utóbbi évek pozitív változásai inkább a PB 1968-as, 

illetve 1978-as hat,;rozataihoz f (úzódnek. Ebben az összefüg-

„ésben történt minó;3égi változás az utóbbi időszak nemzeti-

ségi politikájában. 

A KB Agitáciús és Propaganda Bizottsága  1931-ben  az 

1983-ban is száiab i vette a nemzetiségi politika megvalósulá-

sának helyzetét. 
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Nemzetisé i politikánkban fontos elvi és gyakorlati kér-

dés, ho ;y világosan megkülönböztessük az integrációt az asszi-

milációtól. As integráció az .magyar hazafiság, közösségválla-

lás és érdekazonosulás a szocializmust építő magyar néppel 

anélkül, ho;y feladnák nemzetisé g i voltukat, nyelviket és kul-

túrájukat. Az integráció érdeke a nemzetiségieknek, mert az 

országhoz köti őket születésük, ."ár:iazúsuk, tájkultdrájuk, 

foglalkozásuk, gazdasági érdekük, a szocialista társadalmi vi-

szonyokhoz való ragaszkodásuk. Az integráció ellentéte a poli-

tikai szeparatizmus, a társadalmi politikai mozgalmaktól való 

visszahuzódás, va{;y a gazdasági elkülönülés nem kivánatos je-

lensége, amely ártana a szocialista nemzeti egységnek, a nem-

zetiségiek testvéri együttmüködésének. Az asszimiláció a több-

ségi népbe való beolvadás, a nemzetisé_;iekhez való tartozás 

tudatának fokozatos, majd teljes feladása. Ez lehet természe-

tes és mesterséges. Természetes asszimiláció a szocializmus 

időszakában is  van, a szocialista ipnrositás, a zárt falusi 

közösségek felborulása, az urbanizáció következtében. Ezzel 

egyide'üle,; azonban a szocialista nemzetiségi politika eredmé-

nyeként felvirágzik a nemzetiségi lét, a nyelv és a kultúra. 

A természetes asJzi:ailációt tudomásul kell vennünk, de minden 

lehetőséget meg kell adnunk a nemzetiségieknek nemzetiségi 

jellegük megőrzésére, fejlesztésére. Az asszimiláció nem ér-

dekeállamunknak. A fentiek alól nem  kivételek a hazánkban élő 

bunyevácok sem. 

A nemzetiségi kultúra és szokások gazdagítják hazánk kul-

túrális kiricsoit. Az országon belüli nemzetiségiekkel való tö-

rődés a szocialista internacionalizmus gyakorlati iskolája, 

s összekötő kapocs a szomszédos népekkel. A nemzetiségi lakósok 
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különleges politikai küldetése ős szerepe, természetes támo-

gatói le;yenek kapcsolatainknak a szomszédos szocialista or-

szágokkal és segítői az eL;ysóges szocialista közösség kiala-

kitására irányuló politikának. 

Pozsgay Imre,  a  IMF  fetitk, ra 1935. szeptember közepén  

éppen Pécsett mutatott rá: "... megteremtettük Magyarország 

valamennyi állampolgára számára az emberi méltóság életkere-

teit. Felismertük, hogy a hazánkban élő nerazeLiségek /.../  

nem  teher az állam, az ország testén, hanem ellenkezőleg:  

nyereség a többségi nemzet - a magyarság - számára, mivel egy  

soksz~nü alkotóközösség létét jelenti /.../. Elvi következe-

tességgel vállaljuk a próbatételt a nemzetiségi kisebbségek  

ügyében, hogy a nemzetiségi lét ne befelé fordulást jelentsen,  

hanem nyitottságot a haza, az egész társadalom irányában,s  

mindezt uigy, hogy egyetlen kisebbség se kényszerüljön feladni  

nemzeti azonosságát és jellemvonását. Azt kívánjuk, hogy kö-

zösségként éljenek velünk továbbra is." 9  

Köveczi Béla  :-:üvelódési miniszter 1985 októberében 3é-

késcsabán, a III. nemzetközi néprajzi nemzetiséL;kutató konfe-

rencia :megnyitó ünnepségén mondtat "Földrészünkön számos nyelv  

és kultúra él egymás mellett, az európai kultúrális identitás  

e yik jellemzője épp ez a sokféleség. A sokféleséget nem felé  

tétlenül az államiság határozza meg.  A különböző korokban ki-

alakult államok határai sohasem estek e },ebe a nyelves, etni-

kumik, kultúrák határaival. Izlandot kivéve, ma sincs Európá-

nak olyan országa, ahol a többségi nemzettel ne élnének e gyütt  

más  nyelvid, etnikumú közösségek. Ez az együttélés nem volt  

mindig és m..ndenütt békés, és különösen nem azután, Aogy a nem-

zeti államok létrehozásának a törekvései jelentkeztek. A tör- 
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ténelmi egymásra utaltság tudatát gyakran szorították háttér-

be az adott területre nemzeti kizárólagosságot hirdető ideo-

lógiák. A szerencsésebb történelmis vagy nagyobb nemzetek 

hajlamosak voltak a kisebbségeket alacsonyabb rendűnek tekin-

teni ős gyakran megsemmisitésükre, teljes annu]lálásukra tör-

tek. 

A romantika hatására olyan nemzeti ideológiák is kialakultak, 

a:aelyek a történeti jog alapján védték saját érdekeiket és 

támadták a többieket. Mindez fokozottan érvényes Kelet-Közép-

Európára, ahol a gazdasági, társadalmi fejlődés ellentmondá-

sai méL: inkább élezték a nemzeti-nemzetiségi ellentéteket, s 

ahol a politikai konfliktusok mélyen az emberek tudatába vés-

ték a múlt vitáit ís. 10  

Berecz János, az MSZMP KB titkára 1986. márciusában az 

"Anyanyelv Hete"  alkalmából tartott megnyitó beszédében a kö-

vetkezőket :rangsúlyozta: "A ma;yar nyelv hete már néhány éve 

az anyanyelv hetévé vált; ezzel is kifejezzük: mindenkinek 

bármely nyelven beszél is a hazában, joga és kötelessége anya-

nyelvének ápolása." 11  

E politika bevált útját járvw, a jvivőben is kedvezőek a 

lehetőségek a lenini nemzetio6,;i politika elveinek hazai va-

lóra váltására. A kölcsönös bizalom és me:;1rtés érvényesül ha-

zánkban, ami eyuttal hazánk nemzetközi tekintélyét is szilár-

ditja. 

Tájékoztatás céljából közöljük azoknak, akik e témával el-

mélyülten kivánnak fo :1 .lkozni, hogy a °.Züvelódési Minisztérium 

:..n6lló Nemzetiségi Osztálya kezdeményezésére .már az 1960-as 

évek közepén vauindult a bibliográfiai adatgydjtés a hazánkban 

élő nemzetiségek felszabadulás utáni helyzetének alakulásáról. 
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Az MTA támogatásával és a budapesti ELTE közremüködésével in-

dult me,; a munka. Ke lény G. Gábor halála után - akinek nagy 

érdemei volt`ik a sokoldald bibliográfiai gyűjtés szinte tel-

jessé tételében-, 1981-ben az Állami Gorkij Könyvtár vette át 

a hatalmas anyagot, hogy nemzetiségi dokumentációs feladatai 

keretében gondoskodjék a munkálatok befejezéséről, a nemzeti-

ségi bibliográfia megszerkesztéséről és publikálásáról. A dél-

szlávokkal foglalkozó kötet megjelenése rövidesen várható. 

Nagy jelentőségit eseménynek tartjuk; nélkülözhetetlennek min-

denki számára, akik tevékeny szerepet játszanak a nemzetiségek 

életében, vagy érdeklődnek a nemzetiségek iránt, s különösen 

azoknak, akik a nemzetiségpolitika felelős irányitói vagy 

végrehajtói különböző területeken és szinteken. Nem utolsó-

sorban pedig kitűnő segftóje lesz mindazoknak a tudományos 

kutatóknak, akik a hazai nemzetiségek felszabadulás utáni tör-

ténetére, a nemzetiségi jogok érvényesülésére, az anyanyelvi 

oktatás, kultúra és népi hagyományőrzés kérdéseire irnyul-

nak. 

Eddigi gondolatmenetünket erősíti a Hazafias épfront 

VIII. kongresszusának idevonatkozó állásfoglalása, mely sze-

rint: "A nemzetiségek 361 érzik magukat közös hazánkban, dol-

goznak érte, ős boldogulnak benne. Ott vannak képviseloik a 

társadalmi és állami élet vezető testületeiben. A Hazafias 

Népfront helyesli azt, mert ezzel is elámozditják a nemzeti-

ségek e_;yenjogúságának fejlődését, állappolgári azonosulását 

oly módon, hogy eközben megmaradjon saját közösségalkotó ere-

jük, arculatuk, kultárájuk." 
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Az 133P XIII. kongresszusának határozata igy fogalmaz: 

"A nemze;iségek hazájuknak tekintik a 2agyar Népköztársasá-

got. Egyenjoguságukat, anyanyelvük ápolását, kultúrájuk fej-

lesztését a jövőben is biztositani kell... Természetesnek 

tartjuk és elóse ;i tjük a magyarországi nemzetiségeknek a ve-

lük azonos anyanyelvű nemzetekkel való kapcsolatait. Hason-

lóképpen természetesnek tartjuk, hogy a szomszédos országok 

magyar nemzetisé ;;ü dolgozói hazájuk hűi állampolgáraiként ápol-

ják anyanyelvüket, fejlesztik nemzeti kultúrájukat, s hozzá-

járulnak népeink barátságának, országaink e yiittmüködésének 

erősítéséhez."12  

A bunyevácok 1987 -ben betelepülésük 300. évfordulósára 

emlékeznek.  Többfelől érkezve háromszáz évvel ezelőtt kezd-

ték el új hazájukban a tájformáló, termelő és ópitő munkáju-

két. 

Aki szülőföldjét ismeri ós becsüli, becsüli hazáját is. 

Amit ismerünk, szeretünk, azért :aár enni is tudunk valamit. 

Zalka Máté szerint: "Internacionalisták vagyunk, de szívünk 

legféltettebb szerelme szülőföldünk marad. Ha nem szereted 

hazádat, akkor nem érted az internacionalizmus lényegét." 

Mi az egymást megbecsülő e ;yüttmüködés, az e :;yenjogúság 

hivei vagyunk. Igaz, ho ;y népi kultúránk gazdag, a gyors 

társadalmi változások azonban arra figyelmeztetnek, hogy nem 

múlhatatlan. A gy j ;óst, a feldolgozást sürgeti az idő. 

Juhász Ferenc költő szavaival valljuk: "Nemcsak emberi-

ségnyi, de emberi, társadalmi, szellemi, ;azdzsági, történelmi 

gondjaink  is  közösek e századvégi, ezredév-befejező időben, 

Európának ezen a részé i , ahol élünk és dolgozunk."13 
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száma 
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csoportok száma 
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A =: az 1900. évi nép'+irrnlúlós szerint a n"mzrli:,éf}i onynnyelvü  ~íll•,• , t...i } ,;rah 
száma; 8 , - a Körromi S!atisztiVai Hivatal 1Y'0. évi felmérése szerint  a n^mmli:i }i 
kultúrára igényt tartók száma; C = a nemzelis "gi-H!r száma a szövcts i ' rensinrális  
becslése szerint (A (- B •1- a magukat egyszer magyar, másszor nenrzeliv:gi rmro-
nyelvünek mondák); • = 1984/1985; 1901 

Néhány adat a magyarorszá i nemzetiségekről.  
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MEGHIVÓ.  

A Csávolyi Bunyevác Műkedvelő Ifjúság y=.  

az )10,0a l.+v,ua 1941. lehnar h6 9-6n a Meizinger-filc vend418ben  
szimel aJással egybekOtí,tt nagy  

render, amelyre t. Cimet is b. csaladjat tisztelettel mseghivi , i  
a Rendezbsi&.  

   

Sainte keni Csepreghy Ferenc .SARCIA CSIKÓ'  drill 4 $etvonisos  
nipszhimQve dalokkal, bunyevác nyelven.  

_ ~ 	 ~--u--- - - 

A tmndanbot Vidakovics Mariska Sordltotta.  

Az  előadás pontosan 7 ballot kerJltdik.  

RtndezUk : Qa:ártai Lipet  Fs  Vtdakovics Is 	!, sSége : PS:resics MtrrJlbtrt.  
 

~ . ._.. . 	 1  	. 	, 6R..,1jK p.1y . firt 	vtt•t; IA t/  t. 

A zenel Islam Janos SWAM larblKa'7ttpskara tsolgAlgNft.  

PozIVN1CA.,~ :- ~ .• ;._~. .,.
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*moo tavoliska enajetstks  
■ c!ie.c iril gain* priredjuje as puzaiinom prfstavorn skopfasu  
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S.iraCt 1 swan  !+s prigrl Ives Irssu4 •l  Ajs/btso drlWtro,'  
amp ens  Mrtiiru► M 4:~,'  

A Csávolyi Bunyevác Műkedvelő Ifjúsát kétnyelvű  

mezhf vó j a az 1941. február 9-3 "préló-bálra" .  
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14 btu-0k pelt...ma kg" %oar( • 
dell *tide/Ayer «tkosd ssrbek, 
• korlátok  fa *Om** 
lasti 

 
it tintenetay Mpg.. stdj)ch 

Meust. 	Itja • pl••11141. 
rift illarnwaies A • W.* Ma .3. Ipvl 
S tresavics Ambits% ski a bu , iye-
518 sap mania • roaVarrel booze-
kratittnak Mitt, Is Nick •klente-
ben maleb ‚lest to  kt,elte 4 bu-
,iy,ottok..,  in  II, pa 
hamijklaA. 

kritsfehilisk 
banyrvie Wiratalo. 

nyelv, mink hemyevir 
sleeks Litnyv" 

intrasellio• Mnbru• fetid gondel•A 
ügyelt  arm, bogy, nfoammarek 
kétramei ne easzeilikie 

ktb6föl:rdt"litsg4.irtott"*nélt6aat7út'fil..taAl 
bunyetle Wyatt körtariekket ft. 
ntamtott: «mely któl Biro, e ,e, 
nammak • Ininymacottnt, h, tieni 
magynr basljat a DItatte. „1091 
ban atlas la lemur -We prOgroespit, 
omolybqy k.a leanstyt, „boy, sent 
Uri as,Ate. r111••1144441• ■ tor-
vr`t,y teplerhapilaiit. Vets ,  kai a  ka. 
aka ,,,k-okaqk Puy:6- 
;1451%m  byrnIe oriotto , 	f• 
gook bet 	,ao abet.* %Sky, '' 
Buoy ho Abéee. kkoyY bunj . ..ic 
olvesőkönyv az 'tend takolak 
morlik nastily. mabars N be ye 
view beszkö taalulk: •• volt  m-ok 
ark It fertinknetk • 14,09,444.41, 0k.1, 
• bonyt vita magyar. sap ketzuru 
notvéri eyyglOrn st is syylet1muka. 
tteteRt,irkird,c t cu:s A. 	 hor,  
bragetale. &erg folio ggytrn 
azzal, bogy egyattai jé  maggot 44 
PLO ZA)(142/, hi lm toys/ma yi ■ adut 
agemt elan tatgolt• • 

 it 
 

eérdek",' ke es • t= am 	I. kg. 
 biiee. A 

i"16'12l4kil11 7akg,arn1; ,/tii,el:1 

 

▪ ve,,taje Yua imp4h0c.—'4W-7, 
se .nemeto. krU totaibb dolt/or-240c 
n•A•ok, akik 44 ,ellxik • 
bu.ipeolc ••• 16-aelict • no ■ gyar 
Us. krrctébra smoiyalai, 

Itenteedl Sander 

amabadkal bunyavaeok lakes 
magyarsaget bizonyitya za 1834. 

februir 17-en tartott közgyull• 

jam
aktilinyve A Taros vezeteMberl 

huazonharorn tatoyevAc 
• Buda* Porno*, Volt**, P4a-
Mainsouke, Kontiag, Jomioe, Ickes, 
Immlarroce, Dung*, Bdrice. Mi)ottom 
savior, Lipozesimaao, Baottno• 
Seim,* eaaddok pelt* Fmk hat:, 
rostak el oa 	s't'int azt • 
jegyaLtőnyv megördialtl, 

orszdystak gagyrdasa 
agmcsak • megytkbea, ku  

lethet • mirmokbon  0  as Mama 
Jettllsökdkyveket, katoratattacat 
öl  Intistetket howl gyelrow hos-
ed.% mop,  1•54 • 41•17041/1144- 

Stook it ears a nvelem  adja még 
• birdadgt protoloodamokat fo, 
kWIrs  a  tokaassolt polddrody 
frotoe. 11uenilt, tondbbd 	az 
amoodegyant• 	1830-baa •lltattla 
rem., bogy as games közggyekaa 
• Mat agelved vezaseték net, • od 
Ma -Alois polgeredg azt dhajtja, 
hegy  04041 a lOrloa• vezessék a 
gagsgtoardlo• kftlizdkőkyvetit as 
több• kesastakm tralolust a , mm 
Wake • milaorfori poly°, adtmak 
terlescrettek old nonanteleyozds dl 	előbb teissAlk ezt meg, snail jobb 
katiirozatkozaki rellmea, hogy  I ket roMak same.* 

Bunyevieok a snaltasisagharebne 
A magyar gondolat Whit 1848 

előtt hatalnuut maiden znagerfelei 
dött a buiayevilook ketitt, akik• • 
asabaladgharcbda tömegamo Obi-
t.). g koavedck auredba. Nagy nap-
mzeiskolgre tell smart  egy bonYaver 
spelvtl kick, lonely Jeialit-ast gt1- 
Woltz. A Magyar mange követ 
kind: 

„Wok, empern Jef•sies 
Arne'q as lee. a  magyar Kt>, 
asilket." 

A stabedsagbare leverftre talin 
snag fokozta • buoyevicok magyar 
értelmeit, mert as 1850. évi trip. 
ereienktIM Meatetutual tomireak 
mok • bsoyertakok vallotntk ma- 

Siresevies Ambrns 
A ettabadkal btmyevlook egyik 

bieturOcedő alakja Intreactics Am. 
rim volt. A jugoszliv megarAllás 
itteyn jugmzUlv mlabon akarták 
felbinIcIni merepléMt. de tettet is 
Iriani • jsgjobb eatelntok veer no 
&Attars. Sixesevica Ambrue iflo  

poker mogyarokaak, okik  tudtok  
magkand, bane., nif•4 avk tr. 
kik tleas todtak. A Bach-korttzak 
idrjea, amikor • b°004 kormday 
szerb vaiduaddot serve:eft • Dev.• 
Ind.-ken, • szabodkal bensometrok 
•oitak amok, aka, • lrylriarbben 
ttltakoztak ea rums is ilaaupelga 
kél nmuleztok Kagincsy ;Wear, 
vary 11.4chogyi fend,. tiazteleare. 

Zmatslovauctuiro sunk WNW 
erslatt varsben tarniidta • buoy, 
vicokat, akik maggot anode. al-
trizkiidaek Os I•aculleak. A bunye 
vie,* magyarsaga terrnbaretemen 
Ben; Belgrildnak, nem Zagribmk 
nark tetteuat es megkezdték az el. 
lenakeik, 

magyarbaratsitga 
koribm lemon.** ‚neg. illetve 
terjaastalt• as Wirtz... ezz..lot 
• Lajos  honol botló.  Nagyon 
nzelette volna  tanok  a bAcAtai bu-
nytivitcokat I. raegnyerni, et,* 
azonban nem foindlak Cl, nnvel 
veettlyeanek taliltik magyar •  
reempoutből. Bdroseture mogya. 
Maza/iiissaydt  bántotta  az antismog 
Os gain arm aegödöll 1241 Mum 
kart'. 

Az q nevekez fűződik aanak • 
mozgiilomnag rnegougt4,1'y amely a 
‚mewl -am gyolvark me  eMeni irtko-
ta kt,,,a pad bete yuitte title ki 
celyiul, Ds •.! is cask akkor tett. 
aleg, •tnikur /elks mdlyen 
gadzodiat areal, hogy easel omit 
art • magymadymk  is gem kaggl 
goasektkazdabg  magyar  berefiee 
rene.pri. ilagyarbarataaglt  bite. 
uyltjti. Miry szerette vole' • arerlr 
magyar banitsagot la megierentts 
ot o dalirldaki rnagyarok és bar 
belt kbaőtt. !Sokol tett ennek ant.r 
kdben, tOpretot maws ki, work/.  
boa laragyltaal iyyrkg 	golly .0 

7 - •  "„.1  Ord,  kai 
u,onusak", Tudalaban volt sneak.' 
flaky oluzwilina arm letaoik soak-
nak a szerbeknek. akilt •  Magyar .  

azelkek ügyét • "illy so- 
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A garai i3urkiev.c LIíIkedvelo 	 kétnyelvú  
neghlvá j  a rtz 1946.   január 12-én  Baján  megren-
dezet t "horvát-prélóra".  



Boo.  
aam  ••■•y rw  

1.  Fnbalarr.tl •  
Iv~lt 

2.  Oattvoly  

3.  Clara  

4.  H.t.lgasiltt4  

6.  Katytnfr  

6.  H4awlnJa  

rrr.tlr111 
T.. r -.  -- Il  t - I .  

YNt taahb..   
~ WWI --  _  

.tt..y.v.  at Nt. •y.o. 	•rt. lt.  i.uawy Mya  

I  

a•r.ay.l.. awy tutryr  I 
Y•Y ar..nty 

_..__ 
lW.wrW _ 

 
bemyovlkl  burtyovl4l  :1111  224 mt.  Uyuklty  Magyar  Magyar  

—  mmgyar  20 u.  IiM1tIg  
67 b .  

INwyov4o  blwyavfu  
mutgyrr  

211  140 ea.  
136 e.  

nook  
loteknnd  

nlagyar  magyar  I—VI1f.  

74 11.  Barnhardt  
Maria 	' 

LunyvvAu  buny.v4u  420  166 m.  Dlua.v  hurv4t 	horv4t  I—I V.  
— magpie  174 m.  II aria  

Y l 	lt.  Sal Formic  magyar 	magyar  V—VIII.  
buny.v4o  bwq•avia 	867  202 I.t.  Nlimallh 11.  magyar 	magyar  1—VIII.  

— magyar  91 b.  11riblllr 
bunyav4o  buttyaviu  

— mlagy.r  
492  191 In.  

174 n.  
Toby  

Sarolta  
magyar moor at  . —l. ,  

127 1..  ilYól•Ne4  magyar l 	agyar 111-1'111.  
Luny.vMl  6411  494 in.  I 	:issuer  1•. utvgya: 	en gym  1 —V111.  

100 n.  
46 b.  

4 

'e G. 	I. 	 . 

rite. Ital.  

rams.  kal.  

róni. Itat.  

róni. kat.  

ram. kat.  

4a) 
.•.  21448rn 

.a.t LA  I.d•t 
 lVl./.  

al" taW.t.Y 
.I Wt 4 Y4- 
4W •y•l.o  

Art. 
ba•e. 

Tamable  

wma.tW.l  
me...tlir  

Mob It w..- 
0"11 ay.l..t  

tooltytt  

r...tYka  
• yrv.t  
lwrlt  

1. lylwltukod r.  kale. IltWlyar —  
buttyovlla  

434  206 le.  
94 II.  

banyuviu  16  

46 b.  
2.  Va.k6t  r. kel.  Hagyat  449  201  ml. bunynvia  10  

230 n.  
12 b.  

3.  Oars  —  kötadgi  annoys:  67  7U mt.  bumyuv4u  4 

ay6,1191,0, w  13 b.  

• timt•  

1.11.•nlv. l iwr m+ulrY- 
Yat ..t.0 

ulagyar  

tatagya  

Iuagyar  

Habity  
NiltAly  

Stattivlwyl  
Oy0rgy  

Kurta.  
libris  

M..  
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2631/46 -46.  
H .—H. In.  Tani.  
ad. 667/1046.  

KimWaWa  
awn rtlpiabddkrdl (tayowtvkrdl,/ „Id ints nrmutwlyi wnLúri moist:  ukwrd. Jolyik  

I. u.b14/a4  

.. - Yu•rar 
b. - Y.mN  
b. 	CcaraY•  

2. tdbi4zal  

2121/1046-46.  
11.—I1. vet. Tud.  . 
ad. 607/1946.  

 A inl Wakí•  

.•oIt magyar larlkl.i nylud nlpi.ldd19.i1, 6d is Iumimti./yi *OM Wnkbyyl/nt ktngj.11•  

Ilajr, 1940. •prilia I.  
llr. Jub4•z tour.  

Az 1.3z. é 	2.sz.  táblázat. 



3. triblisat 

laws mama as. 
tanakSinak 

mat:Mary 

a...arras. 

ant, aentte - 
at elve tinge WU= 

asztale altol 	 tan 
tanit 	 orelve 

2 1 6 	2 — — 	bac3c14,:in m. m. 

1 Erzioet 
10 4 	5 1 — Gyukity &Aug b. b. 

6 ! 3 	3 4 — Bi4.44, 

Maria 
h. , 	h. 

Babity b. It. 
Alajos  

I 
8 	14 8 4 I 	likneth M. n). ; fan. 

Szibilla 

7 	: 	6 	' 	2 6 — Weds eeaki sz ■ 	. 
Olga 

5 	5 	6 3 I 	Rank In. 
György 

1 i 

h. 	1 
i m. 	 I—VIII. 	 mt. 	 M. 149 
' b. 	 n. 	136 
I 

m. 	[—VIII. 	to. 	In. 224 
n. 	20 

b. 	 Is. 	19 
m. 	I—IV. 	m. 	at. 165 

1 h. 	, 	 m. 	n. 	174 
rn,V—VIII. I m. 	b. 	42 

1 b. 	I 	 I 

In. ; I—IV. 	i u 1  n 	m. 292 
I 9. 	 s. 	27 

1 m. rl I—VIII. 1 — 
oz. 

i 
m. 	' I—VIII. 	In. 	rn. 191 1 b.  

I 	n. 	174 
. 1 	I 	 b. 	90 

Baja, 1946. júl. 25. 
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B—B. san. Tani. 
1374/19s.6.  as 
H. Erz. ."1.121/11.:46. XII/b. 

KIM UT AT S 
I  tiax/a anyanyelei i 81..oláknal 

A tankiók 

TAMAR" Inns 	 : annansag 	  
A  tanítók  

:444/45. 
Ink. entree 	

Malta. I. 	 I. II. III.  ...way 

	

iv.  r.  vi 	E 

 

Az takers (tasozat) 

 

slant  • 

 

Srekhely 	 Jeneg 

     

1. Baesalenü 	 r. kat. 	magyar 	hunyesie 	15 3 3 6 	, ! '  
I  1  I  ' — I — Szasser  M. m. 	m. I —VI II. 	 m. 494 

I 	 Emanuel'. 	1 	I 	
1  

b. 	 , 	a. 	106 
! 

2. .  Cs 's-oly 	 r.  kat . 	bun. °vie 	lasn ■. evée 	25 8 2 5 

3. Fels6szent ivin 	 r. kat. 	1 bunyeslie 	bunyeyrie 	38 II 6 ,  I 

4 	Can 	 r. kat. 	bunyesnie bunyevie 39 8 3 10 

5. 	Herelystrint6 

rr.  erb 
6. 	■ Katymar 	 r kat. 	' bunyessio 	hnnyesths ' 37 9 4 4 
1. oscar 

b
s.  -  stIne

.nac .  —  buoy  
b. — hornat 

s  — . 	 saki. 

sz. — ezerb 

Dr. Johiisr tánt16. 

a) . Ir. kat. 	 r kat. 	sokác 	sokán 	64 9 10 10 

' b) gar. kel isk. 	 gör. kel. 	ezerb 	szerb 	35 5 4 7 
, 

A 3. $ z.  táblázat.  
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aaam  

.At Yba1a /Uiaaalt  • Irsrk  A t.wnt 

artuwr  Mks  
UMW' •reh ii 	', 

I

~ 

aeertMp 	tasaauüta  

V. 	 YI.) ~ 	 ;  ~^ 
sara- 
ar•he 

nemes- 
,falas  11ae/45.  

évbes a.a.1. IM 	la I. 	II. 	I tl. IV  

I. Baja-szentistvén r. kat.  magyar bunyevác 16 3 	4 4  1 3 — 1 j — Warts Jakab  m, M. 

2. Báabokod r. kat.  bunyevác bunyavic 16. 4 	2' 6 Babity Mihály  b. 

3.  CsikFria áll. -i  magyar bunyevác 6' 1 	1 —  1 ' 1 ', 1 ' —I — Kováee  m. 
Irerenen•  

4.  Gera-Győrgypuszl• kázabgi  msg ar bunyevie 4 — 	2 1  1  — —! —I- 
Jenovai Anna,  

Herter Mária m. nt. 

5.  Tompa-Ceajkáaaor  ntagy ar bunyevác   — Dobribán  tn. 
I 	~ lstvánné  

Míwzáloa  

I Magdolna  
6.  Vsakút r. kat.  magyar bunyevác 10 3 	1  I 	3 	2 	— ~  —  Scen t  ivtiny i m. 

GytitRy  I 	. 

I roest..ltartaa.  

 I—VIII. I  m. m. 329  

m.  305  
n.  84  
b. 30  

I—VIII. m.  235  
n.  23  
b. 38  

I-1V. m . m.  52  
n.  26  
b. 9  

IV. tn. 49  
b. 10  

I—VIII. m. nt. 201  
n. 238  
b. 2  

b. 

nt. 
sz. 

in. 
b. 

nt. 

b.  

m. 
sz. 

arch. aaatab Abel  
mama 	tW1 	arafia  .maauaas  

I IAa11sY ~ 
lualtlaaa  

,aemaeuatd  
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B.—B. vm. Tanf16.  
1374/1946.  tf.  FL.  
H. az.: 81.121/1946. \II/b.  

KIM(•TA2'Ás  
aeon awagyar hn:kisi nyelt-' iskdúkról (Ngosolokrí4), amelyek as 1200/1946. c. re ndelet  

14. f-a sterna an kódnsk  

4. táblázat  

A délszláv nemzetiségű tanköteles gyermekek auranyelven történő okta-
tásának lehető legteljesebb biztosítása céljából a vallás- és közoktatásügyi  
kormányzat —egyrészt a Magyarországi Szlávok Antifasiszta Frontja,  máe-
réezt a Szövetséges Ellenőrző Bizottságnál működő jugoszláv katonai misz-
szió sürgető kívánságára — 1946. októberében délszláv tanítási nyelvű álla-
mi népiskolák felállítását határoztak el. A terv nem kis elégedetlenséget vál-
tott ki egy házi —különösen a rom. kat. —körökben. A megye 10 községéből,  
ahol délszláv állami iskolát kívánt az állam felállítani, 9 helyen eddig a rám.  
kat. népiskolában folyt a nemzetiségek oktatása. Keresztúry Dezső minisz-
terhez irt levelében a kalocsai érsek (Grőez József) tiltakozásának adott han-
got, bár elismerte a körülmények kényszerítő voltát:  

Baja, 1946. Al. 25.  
Dr. Juhács  

tan/16.  

,.Miniszter Or  e rendelkezésével kapcsolatban tisztelettel közlöm a követ-
kezőket: a délszláv anyanyelvű lakosság anyanyelvi oktatását rám. kat.  
iskoláim is megoldották, amennyiben az elmúlt tanévben Miniszter Cr ren-
delkezésére a szláv nyelvű tagozat felállítása érdekében a szülők megszavaz-
tatása az egyházi főhatóság nélkül teljesen állami keretben megtörtént,  
s amennyiben, s ahol a  szülők  a szláv nyelvű tagozatba íratták a gyermekei-
ket. Általános tapasztalat az, hogy a szülők nagyon csekély mértékben, vagy  
egyáltalán nem kívánták gyermekeiket a szláv nyelvű tagozatba járatni,  
a így érthetetlen előttem, hogy  miért kell a szülők akarata és kívánsága elle-
nére állami iskolát felállítani az érdekelt községekben .. .  

Az állami iskoláknak az érdekelt községekben való felálütása igen súlyosan  

4.s.,, táblázat  
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„NA.gE li1OVINEcc  
List juinoslavenskih ,trudbenika u Madorskoj  
A magyarországi dálszlóv dolgozók lapja  

Broj 	 szám  

POTVRDA -- IGAZOLVÁNY  
2edakcijo „Nasih` novina" potwcuje  

, A „í\asp-Norine•' s_erkPs_ti;et;ge  

do  je — hogy  

kind i ty Mi hála  

iz - -  C s trt--y -4  1  y 	 

stalni saradrik-dopisnik „Nas;n rovina”.  

a ` „Nase ,yorinP" lerrle_.i; nzztzzkntórsn.  
•

' 2$  febr •  195 2. Budinnpefio , .  .____ ► 

Za uredni s̀tvo :  
A szerk. biz nevében:  

A wNaóe Novine" o~:nú~  ljp 1952–ben  

lcildo t t igazolványa levelező mun- 
katársaik rász6re.  
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Méndics ;hhúly: A bunyevácok népviseletéről  

cim2el megjelent illusztrált cikke.  

Naro dne Novi ne , 1982. január 21. 2.p.  
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Yrid pendzerom.... Abla':, alatt kinyilott a rózsa....  
Maestoso,eon passione  

Na  gran - ci  ci 	u perli-dicer se pru la.  

~ 	 
Da  nij' 	tr - na  uz - bro 

 

bi' 	 le  

 

Ko - ju Iju  -  bim 	 ne 	moz' mo - ja 
	

bi  

EJ Carna ru - zo 	ne 	smem te 	uz 	- bra - ti  

1.  

car - na ru - 20  

Prid pendterom procvetala ruta,  
Na granéici u pend"zer se pruza. 

Da nij' trna uzhro bi' je 
I  na srcu nosio je. 

Koju Ijubim ne  moil' moja biti  

EJ, éarna ruto ne smem te uzhrati.  

Jedno drugom kad nismo sudeni. 

Zasto da smo tako zaljuhljeni''  
Bolje da smo na daljini.  
Ne znajué se, preminuli.  

Carna ruzo, vik ée me boliti  

EJ. neuzbrana ;to ée; uvenuti.  

Kad uvene -s, onda '; moja biti,  
Uvenutu ja Cu te skupiti 
U nidarcu, na srda;cu 

Nosiéu te divnom slaséu . . . 

Al' kad umrem, tic:e.`s me kititi, 

EJ, éarna ruzo; na vik moja hiti!  

Stihovi /vana Perre.ia - 1`udomila,  
(1876-1937) lupnika rodom iz Kaémara,  
Melódija znamenitog violiniste Joce Mlinka  
-  ,Afimike iz Mola. Pocetak 20. veka.  
(Reéi pa  danagnjem pevanju)  

Népdalként ismert bunyevác szerelmi dal  

a Vujiesica-gyűjteményből.  



svud se Si - rom . zna - de  ,  
Ko - lo  
svud 	se  

svi - ra  tambu - ri - ca  
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Kolo igra. . . . Kolo libben....  
Con moo  

•  n  f°  

Ve - se - Ii 

ne da  
du - tu  

pis - ma  
da 	Bu  

je 	 -  Li  
-  nje - vac  

no- ti 	mi - ra,  
ne iz 	- 	da - de.  

1, 	 

4  

r 	 

J J 	 
r rr   ts 
J 	 	i 

sva - ki mu se di  -  vi,  se,  

Nek se zna  -  de  

Kolo  igra,  tamburica svira,  
pisma  jee i, ne da  nod mira,  
svud  se tuje, svud se "sirom znade,  
da Bunjevac dusu ne izdade.  

Veseli se, svaki mu se divi,  
Nek se znade. da Bunjevac iivi  • 

~•`~ r  da Bu- nie- vac ti 	vi  

Nije majka rodila junaka,  
ko `sto j' sinak divnih Bunjevaka.  
nit éte majka roditi junaka, 

)i ko unjevca, takva veseljaka.  
Kolo vodi, svaki mu se divi,  
nek se znade, da Bunjevac iivi.  

Ni divojke ne bige  u nane,  
ko gto  j' cerka bunjevatke grane,  
svilu nosi a zlatom sc krasi,  
crne oti, erne su joj vlasi.  

Kolo igra, svaki joj se divi,  
nek se made, da Bunjevac iivi.  

Ori, pismo, tambur-tamburice,  
nek se tuju daleko ti iice,  
nek se gori, a i doli znade,  
da Bunjevac du'su ne izdade.  

Prelo kupi, svaki mu se divi,  
nek se znade. da Bunjevac  

Spevao Nikolo Kujund:ié,  1879  
Na Veliko prelo  

A bunyevác rendezvények nyitó dala. /:Ie;;jelents Vujiosios  
Tihamér: "A magyarországi délszlávok zenei hagyományai"  
-  nivódijjal kitüntetett  -  kötetében. Tankönyvkiadó, 1978.  
326-327.p.  
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VUJICSICS TIHAMÉR: "A nagyarorazági délszlávok 
zenei hagyományai" kötetéből. /1978/ 

A kóló libben... /Kole igra.../ 

A kóló libben, szól a tamburira, 
az éjnek nincs nyugta, ugar harsog a nóta. 
:ünden=:i 'callja és mindenki tudja, 

a bunyevác a lelkét nem adja. 
Vigadozik, mindenkinek tetszik, 

Él még a bunyevác, hadd tudja mindenki. 

Olyan bátort anya nem sz Ul t soha, 
mint  a  csodálatos bunyevác anya fia. 
Nem is fog anya szülni oly bátrat, 
mint a bunyevác, olyan vidámat. 

Vezeti a kólót, minderkiaek tetszik, 

Él mé,; a bunyevác, hadd tudja mindenki. 

Olyan lánya sincsen még anyának, 
mint leánya a bunyevácoknak. 

Selymet visel, ékessége arany, 
fekete  a  szeme, fekete a haja. 
Járja a kólót, mindenkinek tetszik, 
Él még a bunyevác, hadd tudja mindenki: 

Szslj hát nóta, tambur- tamburira, 
hallatsszon messzire hurodnak a hangja. 
Fönn is, lenn is mindenki hadd hallja, 
a bunyevác a lelkét nem adja. 
A préló gyülekezik, mindenkinek tetszik, 

Él még a bunyevác, hadd tudja mindenki. 

Irta: Nikola Kujgndzic, 1879. 
Fordi totta: Dékity ILárk költő 

Magyar ny elvű fordí tása. 



Megjegyzés:  

A tartalomjegyzékben /VII./ szereplő"szövegközti illuszt-

rációk"-at a megfelelő részhez illesztettem be s ezért az  

ismételt oldalszámozások mellé e helyeken az abc betűit  

használtam fel. / 16a, 19a, 24a, 33a, 35a, 37a, 40a, 40b,  

42a, 42b, 42c, 52a, 65a, 104a, és 106a = 15 1.1  

Ezekkel együtt a dolgozat össz oldalsz ~ r:~a: 207  
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