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Milánkov Anna

A bunyevácok és a sokácok 
els� két újsága

Bunjevačke i šokačke novine, Bunjevačka i šokačka vila

A XIX. században a bunyevácok és sokácok szinte kizárólag mez�gazdasággal 

foglalkoztak. Polgárságuk a háborúskodások és a rövid békés fejl�dés id�sza-

kában nem tudott kifejl�dni és csak a század végén jelentkezett. Kisszámú 

értelmiségük egyházi jelleg� volt, és szintén csak a századfordulóra er�södött 

meg. Az a kevés bunyevác és sokác, aki nemesi rangot kapott és bejutott az 

uralkodó osztályba, anyanyelvét és kultúráját mint alacsonyabbat elvetette. 

Egyházi elemi iskoláik voltak, és néhány gimnázium, ahol néhány órában taní-

tották az „illír” nyelvet.

Éppen ezért a felvilágosodás jóval kés�bb 

kezd�dik náluk, mint a szerbeknél és horvá-

toknál, 1866-tal, Peštalić Dostojan plemenite 

 Bačke… c. m�vének újrakiadásával. A  mozga-

lom a bunyevác életforma, a nyelv és a nemzeti-

ség meg�rzéséért szállt síkra.

Ebben az id�szakban jelentkezik els� publiká-

cióival, majd könyveivel Ivan Antunović (1815. jún. 

19.�–�1888. jan. 13.), a kés�bbi kalocsai érsek.

Papi hivatásának megfelel�en és el�deihez 

híven m�vei fele egyházi témájú, de írt egy élve-

zetes útleírást, történelmi regényt, képesköny-

vet, és megírta a bunyevácok történetét is.

Könyvkiadói tevékenysége mellett jelent�s 

az újságírói munkássága. An tu no vić nevéhez 

f�z�dik a bunyevácok els� hetilapjának és annak 

irodalmi mellékletének a kiadása, az 1870–72 között megjelen� Bunjevačke i 

šokačke novine (Bunyevác és sokác újság) és annak irodalmi melléklete, a Bun-

jevačka i šokačka vila (Bunyevác és sokác tündér) (1871–1876). A lap kiadásának 

tetemes részét Antunović fedezte, de tanítványa, Mijo Mandić Nevenjének kiadá-

sához is 1888-as haláláig évi 400 forinttal járult hozzá. Jelent�s összegekkel tá-

mogatta volt szerkeszt�társa, Kalor Milodanović Subotički Glasnikjának kiadását.

Szinnyei József adatai szerint Magyarországon 1870 februárjában 14 szerb 

és 12 horvát, valamint 9 szlovén nyelv� hírlap jelent meg. Csak a Néptanítók 

Lapjának szerb és horvát nyelv� fordításai jelentek meg Budán, a többi hírlap 

és folyóirat túlnyomórészt Újvidékén és Zágrábban jelent meg. A bunyevácok-

nak és sokácoknak nem volt saját újságjuk. Antunović ilyen körülmények között 

próbálkozott egy hírlap kiadásával. A lap kiadását el�készítette, így 1869-ben 

két el�fi zetési felhívást adott ki. Szabadkán járva az ott él�ket igyekezett lapja 

Ivan Antunović
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el�fi zetésére rábeszélni. Tudván, hogy a bunyevác és sokác lakosság egyetlen 

állandó olvasmánya a kalendárium, programját az 1870-es évi Bunjevački i šo-

kački kalendarban is közzétette. Ilyen körülmények és el�zmények után látott 

napvilágot a Novine els� száma 1870. március 19-én.

Bunjevačke i šokačke novine. 

Politikai hetilap. Indult 1870. március 

19-én. 4 oldalas terjedelemben jelent 

meg heti egy alkalommal, esetenként 

2–4 oldalas melléklettel. Megsz�nt 

1872. december 26-án. Utódja a Bunje-

vačka i šokačka vila. Felel�s szerkeszt� 

Ivan Antunović (ebben az id�szakban 

kalocsai �rkanonok, ill. olvasókano-

nok). Készült a Malatin és Holmeyer 

nyomdában Kalocsán.

Bunjevačka i šokačka vila. Indult 1871. január 5-én a Novine irodalmi 

mellékleteként. Megjelent 1871. június 29-ig heti egy alakalommal, majd 1872 

decemberéig kéthetenként. 1873-ban egy-két hetenként, 1874-ben kétheten-

ként, 1875-ben összesen 9 szám, 1876-ban összesen 18 szám. Terjedelme 

4–6 oldal. Felel�s szerkeszt� 1875. március 13-ig Ivan Antunović, 1875. no-

vember 10-t�l megsz�néséig, 1876. szeptember 18-ig Blaž Modrošić. Kalocsán 

jelent meg, majd a szerkeszt�váltás után Baján.

A  BŠN-nek politikai tartalma miatt kellett megsz�nnie, mivel Antunović 

nyíltan lépett fel a magyarosítás, a polgári házasság és az állami oktatás ellen. 

Ehhez hozzájárultak közvetlen munkatársának, Blaž Modrošićnak a tempera-

mentumos cikkei, akinek ebben az id�szakban két-három cikke is megjelent 

egy-egy számban, úgy t�nt, mintha � lenne a f�szerkeszt�. A politikai okokon 

kívül anyagiak is jelentkeztek, kevés volt az el�fi zet�, nagyok a költségek, 

a nyomdával is problémák voltak. A  lap hangneme természetesen attól nem 

változott meg, hogy irodalmi lapként jelent meg.

A  lap(ok) példányszámára nincs adatunk, azt tudjuk, hogy 1871-ben Sza-

badkára 148 BŠN járt, elképzelhet�, hogy a lap fénykorában elérte az 500-600 

példányt.

A két lapban közölt levelekb�l és szerkeszt�i üzenetekb�l megrajzolhatjuk 

azoknak a településeknek a körét, ahová eljutott a lap. Ez kb. 60 település. 

Természetesen sokkal több helyr�l érkezett tudósítás, sokszor külföldr�l is, de 

ez az „állandó tudósítók” köre. Sok esetben sem a név, sem a település nem 

azonosítható.

A  lap hatósugara észak–dél irányban: Pest, Buda, Tabán, Szentendre, 

Kurd, Kalocsa, Dusnok, Sükösd, Fels�szentiván, Mátételke, Pécs, Somberek, 

Mohács, Siklós, Egerág, Baja, Bácsbokod, Bácsalmás, Katymár, Gara, Her-

cegszántó. Szeged, Szabadka, Tavankut, Bajmok, Nemesmilitics, Csantavér, 

Zombor, Ada, Szenttamás, Csurog, Szond, Kapronca, Suhopolje, Eszék, 

Aljmas, Dalj, Vajska, Bács, Brodjani, Vukovár, Našica, Pozsega, Gyakovár, 

Knježevac, Tovarnik, Sid, Erdevik, Kakuljevci, Futog, Újvidék, Karlóca, Péter-
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várad, Ruma, Županja, Zimony, Belgrád, de még Zágráb, Sziszek, Szarajevó 

és Travnik, s�t Cetinje is.

A  lap munkatársai között találjuk a kor legjelent�sebb bunyevác és más 

nemzetiség� szerz�it. Így köztük van Rajčić Šandor (Fabković Skender), a Ne-

ven kés�bbi f�szerkeszt�je, Fermendžin Eusebius történetíró, Grgić Stipan Kru-

noslav költ�, író, Jukić Josip Manić költ�, Kauk Róbert író, Manojlović Sanko, 

a Ljubav kéziratos újság szerkeszt�je, Medić Danilo költ�, m�fordító, Mihalović 

Ivan tankönyvíró, Milodanović Kalor, a Misečna kronika és a Subotički glasnik 

f�szerkeszt�je, Modrošić Blaž költ�, író, Okrugić Ilija népszínm�író, Popović Mi-

ta népszer� szerb költ�, író, drámaíró, Popović Djordje, a Danica, Srpski narod 

és más lapok f�szerkeszt�je, Šarčević Boza (Ambrozije) író, a Bunjevački ka-

lendar f�szerkeszt�je. A névsorból kit�nik, hogy a szerz�k nagy része ma nem 

szerepel az irodalmi lexikonokban, monográfi ákban. A kor ismert és népszer� 

szerz�ir�l van szó, akiknek neve az olvasókörök, amat�r színjátszó csoportok 

els�sorban az � m�veiket olvasták, ill. mutatták be.

Mint minden lapnál itt is a vezércikk volt az irányadó és meghatározó. Mindig 

a bunyevácságot és sokácságot érint� legaktuálisabb kérdésekkel foglalkozik, 

de nem csatlakozik semmilyen politikai párthoz sem. Több alkalommal foglal-

kozik az er�k összpontosításával, különböz� társulások (ipari, mez�gazdasági 

és pénzügyi) szervezésével. Szorgalmazza a tanulást, az olvasást, a  m�vel�-

dést. Szinte állandó téma a gyerekek hiányzása az iskolából, a rendszertelen 

iskolába járás. (1868-ban Eötvös József oktatási törvényének megszületésekor 

az ország lakosságának 2/3-a írástudatlan.) Foglalkozik a tanítók helyzetével, 

továbbképzésével, fi zetésével, társadalmi megbecsülésével és az iskolák hely-

zetével. Mivel az anyanyelv szabad tanítását csak a felekezeti iskolákban látták 

biztosítottnak, továbbá mert a bunyevácok és sokácok közismertek voltak a 

vallásosságukról, és mert maga Antunović mint pap nem képviselhetett más 

álláspontot, minden alkalommal a felekezeti iskolák, a tanító és a pap együtt-

m�ködése mellett agitált az újság. Követelik az anyanyelvi gimnáziumokat, 

tanítóképz�ket, reáliskolákat, nyomdákat, könyvesboltokat, alapítványokat, 

ösztöndíjakat. A  nemzeti nyelvért folytatott küzdelemben számos esetben a 

pánszlávizmussal vádolják �ket, amit minden esetben visszautasítanak. A nem-

zetiségi követeléseket, mint mindig, minden kérdésben Modrošić fogalmazta 

meg a legvilágosabban, megalkuvás nélkül.

A  vezércikk mellett a Kućni poslovi (Otthoni dolgaink) (1870–71) és a 

Dopisi (Tudósítások) (1872–76) rovatok a legérdekesebbek, ahol a levelez�k 

tudósításait, ill. a szerkeszt�nek írt leveleket olvashatjuk. A vezércikkek mellett 

ez az újság másik nagy propagandamunkát kifejt� rovata. Teljes áttekintést 

adnak a bunyevácok és sokácok életér�l, szokásairól, helyzetér�l és problé-

máiról. A rovatokban az els� helyen tárgyalják az oktatásügyet. Mint az egyik 

szakfelügyel� jelentéséb�l megtudhatjuk, a bunyevác és sokác iskolakötelesek 

63%-a, a szerb iskolakötelesek 55%-a nem jár iskolába. Természetesen a sok 

negatívum mellett akad néhány jó hír is, így például esti iskola szervezésér�l is 

tudósítanak bennünket. A kulturális élet kezdeteit jelzik a dalárdák, zenekarok 

megalakulását jelent� írások.

Az iskolaügy problémái mellett gyakori téma az anyanyelv használatának a 

kérdése. A panaszok között szerepel, hogy a közérdek� hirdetések csak ma-
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gyarul jelennek meg, és ezt sokan nem értik, a másik visszatér� panasz, hogy 

a hivatalnokok nem beszélik a nemzetiségi lakosság anyanyelvét, így nem tud-

nak szót érteni az ügyfelekkel vagy a peresked�kkel.

A másik visszatér� téma a képvisel�-választás. A lap állásfoglalása megegye-

zik az irányelvekben közölt semlegességgel, azt a pártot kell támogatni, amely 

többet ígér a nemzetiségi kisebbség számára, és talán meg is valósítja azt.

A  Vila szépirodal-

mi rovatából feltétle-

nül ki kell emelnünk 

Blaž Modrošić törté-

nelmi elbeszéléseit, 

amelyek a sokácok 

magyarországi törté-

nelmével foglalkoz-

nak. Valószín�leg a népköltészetb�l merítik a témát, egy-egy várhoz, halom-

hoz, romhoz f�z�d� mondát, esetleg eposzt dolgoznak fel. Ennek az anyagnak 

a továbbkutatása szükséges lenne.

A fenti rövid ismertetésb�l is kit�nik, hogy ezek a rövid élet� lapok mennyi 

információt, érdekességet tartalmaznak.

Az Osztrák–Magyar Monarchiában a bunyevácok és sokácok megindultak 

a polgári fejl�dés útján, még ha a dualizmus viszonyai között hiányoztak is 

a feltételek a polgári társadalmuk teljes kifejl�déséhez. A fejl�dés igényeinek 

megfelel�en rovatuk volt a gazdasági kérdésekre, a Duna vízállására és a piaci 

árakra. Az a tény, hogy a két újság felfi gyelt ezekre a kérdésekre és foglalko-

zott velük, implicite a polgári fejl�dés igénylését jelenti. De 1870-ben már nem 

a polgári fejl�dés elfogadása vagy tagadása az alapkérdés. Ezen túlhaladva 

a bunyevácok és sokácok polgári fejl�dését akadályozó dualista kormányzat 

iránti lojalitás vagy szembefordulás határozza meg a lap politikai arculatát. Le 

kell szögeznünk, hogy nem vállalja a nyílt szembefordulást a kormánnyal, de 

nem is vállalhatja. Az újság vállalja tehát a lojalitást, hogy ebb�l a pozícióból 

legalább a kirívó törvénytelenségek ellen tiltakozzon. Programja nem megy túl 

ezen, de nem is állnak mögötte olyan társadalmi er�k, amelyek radikálisabb 

programot tennének lehet�vé. A két lap egész történetén végigvonuló csatá-

rozások, viták, panaszok és tiltakozások a bunyevácok és sokácok kulturális 

jogait védik, amelyek az adott történelmi helyzetben a további polgári fejl�dés 

zálogai. A  lap két vezéregyéniségének, Antunovićnak és Modrošićnak a sze-

mélye is biztosíték arra, hogy a lap a realitás talaján maradjon. A viszonylagos 

stabilizáció a nemzetiségi harc új formáit alakította ki. Nagy szerephez jutottak 

nemzetiségi ipart pártoló és földfelvásárló testületek, városi takarékpénztárak, 

harc egy-egy jegyz�i, tanítói vagy lelkészi állásért.

A korszak Magyarországának éget�en fontos, Kossuth és Deák szerint egy-

aránt rég megkésett polgári reformja, az egyház és az állam szétválasztásának 

kérdésében Antunović véleményét papi mivolta befolyásolta.

Ha a lapok tevékenységét mérlegeljük, nem szorítkozhatunk csak a politikai 

tevékenységükre. Kulturális és ismeretterjeszt� tevékenységükkel népm�vel� 

missziót teljesítettek, az utókorra pedig érdekes és feldolgozásra váló kultúr-

történeti és néprajzi adatokat hagyományoztak. 


