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felesége, Gombár Mária és két árvája gyászolt. Mindössze két nappal később, december 
19-én újabb helyi földművessel, a bíróválasztásnál kapott sebeibe belehalt Krigel Pállal nőtt 
az áldozatok száma. Krigel Pál, Kisziczki Erzsébet férje 34 éves volt, 11 éve élt házasságban 
és négy árvája maradt. 

A történetben negatív szerepet játszó dabasi Halász Jenő (1855. december 7.–1903. au-
gusztus 3.) az események lezárulta után néhány évvel, mindössze a negyvennyolcadik éle-
tévében elhunyt. Alakját még nyolcesztendős korában a Vay család házitanítója, Kászonyi 
Dániel (1813–1886) örökítette meg, aki apja kérésére írni-olvasni, francia és angol nyelvre 
tanította őt. A Magyarhon négy korszaka című kötet szerzője a következőket jegyezte fel 
tanítványáról: „A kis Jenő élénk gyermek volt, amellett azonban engedelmes, tanulékony, 
mindent gyorsan fölfogott. Figyelme nem szóródott szét, jó emlékezőtehetsége és főleg jó ke-
délye volt és bátor szíve. Hamarosan nagyon megszerettem, és ő is ragaszkodott hozzám. 
Szabad időmben mindenféle képeket rajzoltam neki, városlátképeket, térképeket, terveket 
stb., és így játszva vezettem be a tudományba. Hamarosan megtanult olvasni. Egy hónap 
után már olyan jól írt, hogy tollba mondhattam neki. Így tanulta a földrajzot.” Kászonyi a 
nyugati demokráciák eszményét tekintette mércének, ezért, ha még módjában állt volna, 
a Sári bíróválasztásban vállalt diktatórikus magatartásáért – hihetőleg - megfeddte volna 
egykori tehetséges tanítványát.

Valentyik Ferenc

A bácskai bunyevácok
A törökök uralma Buda 1686. évi felszabadulását követően 1687-ben – a Duna–Tisza közé-
ből való kivonulásával – ért véget. Pusztaságot és elnéptelenedést hagytak maguk után. A 
hódoltság alatti XVI. században is éltek itt szláv népelemek. „Csávol 1578” összeírásakor 
28 fő a családjával. A ma itt élő bunyevácoknak nem ők, hanem a XVII–XVIII. században 
érkezettek az elődeik. Nagy törzsi nép, akik több szakaszban üldöztetési kényszer és egyéb 
okok miatt Ferenc-rendi szerzetesek, hadvezérek vezetésével érkeztek jelenlegi lakhelye-
ikre, miközben többféle népközösségekkel keveredtek (rác, vlah, macedoromán, bosnyák, 
muzulmán, szerb pravoszláv és kisebb-nagyobb iszlamizált népelemekkel). A bunyevácok 
ragaszkodása a Ferenc-rendiekhez mind a mai napig megmaradt, akik nemcsak vallási 
kérdésekben, hanem szellemileg is a vezetőik voltak. A bunyevácok utolsó szervezett cso-
portja 1687-ben érkezett a Szeged–Szabadka–Baja háromszögbe. Az ország elnéptelenedett 
vagy ritkán lakott területeire több felől érkezve kezdték új hazájukban a tájformáló termelő 
munkájukat. 

E helyütt nem célom annak a bőséges történeti irodalomnak az interpretálása, amely 
a bunyevácok eredetkérdését és letelepedésének körülményeit vizsgálja. Ezt megtettem A 
magyarországi bunyevác-horvátok története című, kétnyelvű, 1989-ben megjelent köny-
vemben. Azóta sem jutottak nyugvópontra a különböző nézetek, de közelednek, illetve 
újabb adatokkal gazdagodunk.

A könnyebb megértés kedvéért említem, hogy a bunyevácok történetét kutató nemzet-
közi tudományos berkekben három nagy csoportjukat szokták megkülönböztetni, amely-
ből kettő a Balkánon él: a dalmát és délnyugat-bosznia–hercegovinai, valamint a likai és a 
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tenger melléki területen. A harmadik pedig a Duna menti, Magyarország déli, bácskai és 
Budapest környéki területein él. 

A világ nagyon széles területén szétszóródva a bunyevácok ugyanannak a népnek azo-
nos nevű és – a távolságok ellenére – még mindig sok közös szokással bíró, igen erős ka-
tolikus embercsoportját, a horvát nép részét alkotják. A hazai horvát nemzetiség nyolc 
etnikai csoportjának egyike. Talán a legnépesebb, akik szórványokban vegyesen lakott 
településeken, városokban és falvakban élnek. Legnagyobb számban a Duna–Tisza közén 
Bácskában, Bács-Kiskun megye déli, szerbiai határának mentén. Ez a határ a történelem 
során többször változott. Metropoliszuk a Sugovica parti Baja város. Létszámukat illetően 
nagy a bizonytalanság, csak becsült számok vannak. A népszámlálási ívekről a lokális el-
nevezések (bunyevác, sokác, rác…) hiányoznak.

A bunyevácok – akiket a régi oklevelek hol szlávoknak, rácoknak, hol dalmátoknak ne-
veztek, hol illírekként emelgetnek – a horvátoknak azon etnikai népcsoportja, amelyek 
tagjai a nyugat-hercegovinai típusú, vagyis što hangsúlyrendszerű í-ző archaikus nyelv-
járást beszélik, és latin betűkkel írnak. Az í-zéstől és néhány morfológiai jellegzetesség-
től eltekintve a bácskai bunyevácok nyelvjárása lényegében az irodalmi állapottal egyezik. 
Vagyis a horvát, illetve szerb nyelvet beszélik. 

Szerbiában a bunyevác önálló nemzetiségként van elismerve. Mi ezt a területet egy nép-
rajzi, kulturális egységnek tekintjük. Testvértelepülések alakultak ki. Rokoni, baráti szálak, 
természetes kapcsolatok. A két települési körzet mai államközi kapcsolata példaértékű.

Baja városában a rendszerváltás után, 1992-ben magalakult a Bunyevác Túlélők Egye-
sülete azzal az elsődleges szándékkal, hogy mielőbb önálló legitim nemzetiségként is-
mertessék el a hazánkban élő bunyevácságot. Kezdeményezésük eddig kétszer is eljutott 
a parlamenti tárgyalásig, ahol támogatóik is voltak, de nemzetiségkénti elfogadásukhoz 
nem elegendően. A kisugárzó erejű hazai bunyevácok a helyi Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzatok patronálásával – az ősi földdel való földrajzi kapcsolatok nélkül – immár több 
száz éves együttélés után is őrzik nyelvüket, gazdag hagyományvilágukat és szerteágazó 
népi művészetüket. Baján 1979-ben nyílt meg a Bunyevác Tájház.

A horvát származás következetes publikálására, tudatosítására csak a rendszerváltozás 
után került sor. Addig csak a lokális elnevezés: bunyevác, sokác, rác, szerb volt ismert a 
köztudatban, a velük együttlakók és az idősebb bunyevácok ma is zömében a lokális elne-
vezéssel élnek.

Egy kisebbség identitása, léte, létezése szempontjából meghatározó, hogy milyen az 
anyanyelvének ismereti szintje. Ez nem független a környezetétől és lehetőségeitől. A nem-
zeti érzés nem születik az emberrel, hanem a társadalmi fejlődéssel együtt járó egyedi vagy 
társas tulajdonság. Napjainkban is tanúi lehetünk kiválásnak, beolvadásnak. visszaválás-
nak. Integráció versus asszimiláció nap mint nap zajlik! Vegyes házasság és kettős identitás 
ma már természetes. Leon Wieseltier amerikai fi lozófus szerint, ha a szülők szava már 
feledésbe merült, etnikai identitás még akkor is létezik. A valóság: amíg egy nép hagyomá-
nyokat ápol, csoportja táncol, énekel, zenél – messzire hallik, hogy még létezik!

A hazai köztudatban még nem eléggé elterjedt, hogy a világ bunyevácsága ismert há-
rom nagy csoportjának van egy közös tudományos szellemi műhelye, tudós könyvtára és 
kiállítóhelye, az egyetlen Bunyevác Múzeum az Adriai-tenger partján, Senj (Zengg) ősi 
városban, a bunyevácok által ma is lakott régióban. Ez a városi múzeum 1962-ben jött létre 
és kapott helyet a közmegbecsült egykori Vukasović család palotájában, mely a XV. szá-
zadban épült gótikus stílusban. A város és a múzeum vezetője a hely bunyevác házaspárja. 
A sokoldalú gyűjtemény magas színvonalú, szellemi értéke felbecsülhetetlen. Hatáskörébe 
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elsősorban a város és régiója tartozik. Tárgyaiból említem a bennünket is érintők közül a 
bunyevácok címerével ellátott színes térképet, amely a bunyevácok három nagy csoport-
jának fontosabb mozgását, vándorútját mutatja be a XVIII. század végéig. Hitelesen és 
szemléletesen. A „Stjepan herceg földjéről’ indult bunyevácok mikor, honnan, hová ván-
doroltak, pl. a Bácskába. Ott láthatók még a bunja néven ismert kőházacskájuk makettjei, 
amilyenekben az őshazájukban laktak, a Velebit, Dinara, Svilaja, Chlum hegyvidék körül. 
A néprajzi részlegben bemutatott szobabelső a vándorlás előtti kort tükrözi.

Egy régi rejtély oldódott meg a XXI. században. Évszázados vitának vetett véget egy 
báránybőrre írt pápai bulla. Arról tanúskodik, hogy a bácskai bunyevácok a hercegovinai 
Buna folyó környékéről származnak. Lazar Ivan Krmpotić kandidátus, a vajdasági Györ-
gyén plébános, az Ivan Antunović Intézet igazgatója, a bunyevácok neves kutatója Rómá-
ban a Vatikáni Levéltárban bukkant a pápai bullára. Eszerint Matija Dulić a suboticai 
határőrvidéken letelepült dulić törzs kiemelkedő egyénisége idősebb korban, 1773. május 
6-án meglátogatta XIV. Kelemen pápát és áldását kérte a bunyevác népre. A bulla mellék-
letének családfájából derült ki, hogy nevezett apja (Ivan D.) is a Buna partján született. E 
tájról térkép is igazolta a környéket. A suboticai anyakönyvben már 1687/88 évben szerepel 
a Dulić név. A legújabb kutatások is ezt támasztják alá, hogy a bunyevácok minden kö-
zössége szakaszosan, de kizárólag a hercegovinai Vilojetből indult útnak a hűs vizű Buna 
forrás mellől. Ezt megerősíti a nyelvük is.

A II. világháború után a körülmények kedvezően hatottak a bunyevácok számára. A 
fejlett identitástudattal rendelkező, antifasiszta beállítású bunyevácok a népmozgalomból 
kinőtt Magyarországi Szlávok Antifasiszta Frontjába tömörültek. Helyet követeltek a nép-
hatalom kiépítéséből. Megszervezték önálló iskolájukat. Jugoszláviával jó viszonyt alakí-
tottak. A kezdeti jó légkört hamar megzavarta az 1948 nyarán a Kommunista és Munkás-
pártok Tájékoztató Irodájának Jugoszláviával kapcsolatos határozata. Tito „láncos kutya” 
lett… Ettől kezdve a bunyevácokkal szemben is hátrányos megkülönböztetéseknek lehet-
tünk tanúi. Nem beszélve a személyi kultusz éveiről. Ez a félelem nem múlt el nyomtalanul.

A pártállam idején bunyevác lokális nevük helyett délszlávok elnevezést kaptak. Ez a po-
litikai jellegű szóhasználat lett a hivatalos. Intézményekre is ez vonatkozott. A hazai hor-
vátok, szerbek, szlovének és azok etnikai lokális csoportjai kapták ezt a nevet. Érdekkép-
viseleti szervezetük is közös volt: a Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége. 
Hetilapjuk is közös volt. Iskoláik is a délszláv elnevezést kapták, de ki-ki a saját nemzetiségi 
nyelvét oktatta. Sajnos az órarendben is a délszláv óra szerepelt. Pedig ilyen nyelv nincs is! 
A legszomorúbb az volt, hogy az etnikum lokális nyelvét megtiltották! Ezen a tájnyelven 
sehol semmi nem jelenhetett meg. Mindez a rendszerváltozásig így maradt. A köztudatban 
ezeket a félreértéseket magyarázgatni kellett. A hazánkban élő délszlávok nem egységes 
nép, különböző idők óta itt lakó, egymástól elszigetelt népcsoportok, nemzetiségek ösz-
szessége.

A Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége mint a hazai horvát, szerb, szlo-
vén nemzetiség érdekképviseleti szervezete 1986. november 11-én döntött egy jubileumi 
ünnepség megrendezéséről. Ennek szellemében került sor országosan először a bunyevá-
cok magyar földön való letelepedésének 300. éves emlékidéző találkozóira. Az országos 
találkozót az MDDSZ (DSJS) Délszláv Szövetség és a Bács-Kiskun Megyei Tanács közösen 
rendezte meg Budapesten 1987. március 8-án a Vígszínházban. A pártállam vezetői képvi-
seletében több emlékbeszédre került sor, amely után magas szintű díszelőadás következett.

Ezután került sor a vidéki ünnepségekre városokban és falukban az érdekelt nemzeti-
ségi önkormányzatok szervezésében. Annak keretében kétnyelvű emléktáblákat avattak 
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a város-, illetve községháza épületein elhelyezve. Külön kérésre a települést jelző magyar 
felírású tábla mellé anyanyelven írt táblát is elhelyezett ez útfenntartó vállalat.

A jubileum alkalmával több írás, kiadvány is megjelent. Több helyen színvonalas kiállí-
tást rendeztek. Az amatőrfesztivál díját kapta Pécs városában a Csávolyon készült Bunye-
vácok című 37 perces kisfi lm, Katits Kálmán tanár műve. 

A bunyevácok történetéről tartott szimpóziumra Katymár községben került sor neves 
előadókkal 1987. május 1-jén. Az ünnepség záró gálaestjére Csávoly községben került sor 
1987. szeptember 3-án.

A rendszerváltozáskor a három szláv nemzetiség szétvált és azóta külön önálló nem-
zetiségként él és működik. Hatás nélkül semmi sem maradt. Bács-Kiskun megyében ma 
csak egy körzeti horvát nyelvű diákotthonos általános iskola működik – a bácskai sokácok 
által is lakott (a bunyevácoktól csak a szembetűnő női népviseletükben különböző) Her-
cegszántón.

A XXI. században, a rendszerváltozás után sem maradtak el a megemlékezések. Ezek 
mindig a kitüntetett pillanatai az időnek. Kifejezik, hogy mennyire fontosak a mának az 
elődök és az általuk teremtett értékek. Ünneplők és ünnepeltek együtt ölelik át a múltat, 
osztják a fájót és hálával gondolnak a jóra, tisztelettel hajtanak fejet a már örökre hiányzók 
emléke előtt.

A Magyarországi Horvát Szövetség Bács-Kiskun Megyei Szervezete és a Bács-Kiskun 
Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2008. május 31-én Baján tartotta a bácskai 
bunyevác horvátok utolsó letelepedésének 320. évfordulójának tiszteletére Az évszázadok 
ereje és ellenállóképessége című rendezvényét. Az emlékülés védnökei Szili Katalin, az Or-
szággyűlés elnöke, Luka Bebič, a Horvát Sabor elnöke voltak. Ekkor határozták el, hogy a 
magyarországi horvát-bunyevácok nevében Baja Város Horvát Nemzetiségi Önkormány-
zata „szimbolikus bölcsőjüknél” horvát nyelvű emléktáblát helyez el. Erre a 2009. évi među-
gorjei zarándoklattal egybekötve került sor. A csermelyként indult Buna folyó által átszelt 
ősi városban, Blagaj rk. templomfalánál avatták fel és koszorúzták meg az emlékjelet. A 
márványtábla szövege magyarul nyersfordításban: „A történelem viharai rég eltávolítottak 
bennünket a Buna folyótól, a köves Hercegovinától, elődeink hazájától. A messzi bácskai 
rónaságról térünk vissza gyökereinkhez az emlékezés szándékával.”

A 330 éves ünnepi emlékidéző országos találkozóra szintén a fenti szövetség szervezésé-
ben került sor a bajai Városháza dísztermében 2016. november 12-én. E rendezvény után 
került sor régiónkban az érdekelt településeken a megemlékező találkozókra az illetékes 
helyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzatok szervezésével. A rendezvénysorozat záró ta-
lálkozójára az ősi földön kerül sor Baja Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szerve-
zésében a Međugorjebe tett zarándokút keretén belül, kis kerülővel a Buna folyó forrásánál 
lévő Blagajban elhelyezett horvát nyelvű emléktábla megkoszorúzásával.

Elmondhatjuk, hogy ma adottak a lehetőségek nyugodt munkánkhoz. Egymás kölcsö-
nös tisztelete, elfogadása alapvető értékként jelenik meg a mindennapjainkban. A sors 
megtanította az embereket a tolerancia jegyében élni. Bartók szerint: „… a népek képesek 
együtt élni és még ha előítélet mozgatja is néha gondolatainkat, nem acsarkodás, nem mások 
iránti gyűlölség a mozgató rugója, népek közötti gyűlölséget mindig kormányok, uralmon 
lévők szítanak”.

A bunyevác mindig Magyarországot tekintette hazájának, sorsa összefonódott a magyar-
ság sorsával és sohasem akart az ország testéből kiszakadni – szülőföldje Magyarország!

Mándics Mihály


