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Antunovich János, a bunyevácok apostola

(Bevezetés) Tanulmányomban Antunovich János püspököt (1815–1888), a bunyevác 
nemzeti mozgalom elindítóját szeretném bemutatni, akit tevékenységének köszönhetően 
a legnagyobb bunyevácként, a bunyevácok apostolaként, a bunyevác öntudat felébresz-
tőjeként tartanak számon.

A bunyevác népesség a Bácskába a török hódítás elől menekülők első csoportjaival 
érkezett. Eredetüket illetően többféle, egymásnak sokszor ellentmondó elmélettel ta-
lálkozhatunk. Sokáig úgy tartották, hogy a Neretva bal parti mellékfolyójának, a Buna 
folyónak a forrásvidékéről vándoroltak be mai lakóhelyükre. Valójában őshazájuk az 
egészen Nándorfehérvár elestéig (1521) és a mohácsi csatáig (1526) a középkori Horvát 
Királyság részét képező, Dalmácia, a Svilaja- és Dinári-hegységek közötti vidék (itt 
helynevek, köztük hegycsúcs is, őrzik a bunyevác népcsoport nevét), illetve Délnyugat-
Bosznia és Nyugat-Hercegovina. Itt élésük során magukba olvasztották a dinári vidék 
kis létszámú, katolikus vallású vlach pásztornépességét is. A Bácskába és mai horvátor-
szági lakóhelyeikre több hullámban érkeztek. Nagyobb létszámú csoportjaik a 15 éves 
háború után (1607-től kezdve), valamint 1687 táján léptek az említett területekre, de a 
17. században tulajdonképpen folyamatos volt a bevándorlásuk. Az újabb kutatások so-
rán előkerült oszmán források szerint a 17. század elején a „balkáni vándorlásuk” egyik 
állomásáról, a török által megszállt Horvátországból, a likai és klisszai szandzsákból 
költöztek a Duna mentére. A bunyevác népnév jelentése bizonytalan. Egyes kutatók a 
Buna folyó nevéből származtatják, de akkor az elnevezés nem felelne meg a što nyelv-
járás hangtani szabályainak. (A helyes alak a Buna-Bunavac lenne.) Más vélekedések 
szerint a bunyevác szó a Dinári vidék kőből rakott pásztorkunyhójának „bunja” megne-
vezéséből ered, amelynek többes számú alakja a bunje. Több forrás is úgy említi, hogy a 
„bunyevác” a Dinári- és a Svilaja-hegységek közt élő katolikus lakosság gúnyneve volt, 
amit feltehetően idővel a népcsoport is elfogadott önelnevezésként.1

Antunovich János személye meghatározó, identitásformáló volt a történeti 
Magyarországon élő bunyevácság számára. Antunovich püspök, komoly anyagi áldoza-
tokat hozva, támogatta őket anyanyelvük és kultúrájuk megőrzésében. Előrelátó módon 
megmaradásukat a horvát nemzetiségbe integrálva képzelte el, felismerve az önálló nem-
zetiségi lét veszélyeit, mely a magyarságba, ill. szerbségbe történő, gyors beolvadást jelen-
tette volna a számukra. Törekvései mind a mai napig nagy jelentőséggel bírnak a hazai és 
a szomszédos Szerbiában élő bunyevácság körében. Tevékenységének, egész életművének 
ismerete a bunyevácok önreprezentációjának fontos része a jelenben is. Antunovich János 
püspök törekvéseinek feltárása egyúttal a kalocsai főegyházmegyének, tágabb értelemben 
az ország déli részének, nemzetiségei történetének gazdagodását is jelenti.

(Antunovich János származása és hivatali pályája) Az Antunovichok Bácska előkelő 
bunyevác családjainak körébe tartoztak. „Ott [ti. Szabadkán] voltak rokonaim, mint ősi 
fészkükben, a hova a mohácsi vész után Délről beköltöztek, és a Bunjeváczok és szer-
beknek segitették Szabadkát, a török és más e vidékre törő ellenség ellenében, vérük- és 
más vagyonukkal megvédeni.”2 – olvashatjuk Antunovich János családjának eredetéről 
szóló gondolatait „Fény- és árnyképek a lelkipásztorkodás terén” című, 1880-ban, ma-
gyar nyelven megjelent művében.
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Antunovich János a család elszegényedett ágából származott. A kunbajai birtok 
elvesztése után dédapja, Antunovich Ádám úgy döntött, hogy fiával és unokájával 
Bácsalmásra költözik. Antunovich János szülei, Antunovich József és Petrich Magdolna 
Csávolyon kötöttek házasságot 1806-ban. Öt gyermekük született. Közülük felnőtt 
korában Mária Szabadkára, Rozália Nemesmiliticsre költözött, Magdolna és Ferenc 
Bácsalmáson maradtak. Antunovich János 1815. június 15-én született Kunbaján. A ko-
rán özvegységre jutott édesanyát és gyermekeit Antunovich Albert, Bács-Bodrog várme-
gye későbbi alispánja vette pártfogásába. Korán felismerte Antunovich János tehetségét 
és támogatta iskoláztatását. Antunovich János gyermekkoráról keveset tudunk. „Fény és 
árnyképek a lelkipásztorkodás terén” című könyvében így ír erről az időszakról: „Pedig 
Szabadkára szerettem menni, minthogy életem legkedvesebb korát a gyermek kort ott 
töltöttem. Hiszen még most is édesen emlékezem vissza a helyekre, a hol és a pajtások-
ra, a kikkel az iskola után játszottam, pedig játszani igen szerettem, oly annyira, hogy a 
midőn láttam hogy a felnőttek nem játszanak, nem egyszer gondolkodám, miként leszek 
én majd ha felnövök, a ki igy szeretek játszani.”3

Az elemi iskola négy osztályát 1821–1825 között Bácsalmáson fejezte be. Majd 
a szabadkai ferencesek által vezetett gimnázium három osztálya után 1828–1831 
között a kalocsai Piarista Gimnázium tanulója volt. A szünidőket szülőföldjének és 
a népszokásoknak megismerésével töltötte, egyik helységből a másikba gyalogolt. 
A teológiai képzés előtt kötelezően előírt kétéves bölcseleti tanulmányok első évfo-
lyamát Pécsen, a másodikat pedig a szegedi piarista atyák által működtetett Királyi 
Líceumban végezte.

Antunovich Jánost, jó eredményeinek köszönhetően, a bölcseleti tanulmányok be-
fejezése után, Klobusiczky Péter kalocsai érsek a bécsi Pázmáneumba szerette volna 
küldeni teológiát tanulni. Antunovich azonban súlyosan megbetegedett, és nem tudott 
vállalkozni a hosszú utazásra. Fél évig a szülői házban lábadozott. Gyógyulása után, 
1835-ben a kalocsai papneveldében kezdte meg teológiai tanulmányait. 1838. október 
8-án szentelték pappá. Első miséjét 1838. december 4-én, Borromeo Szent Károly ün-
nepén, Bácsalmáson mutatta be a rokonok és ismerősök jelenlétében. Az újmisés pap 
először Csantavéren lett káplán.

1839-ben Klobusiczky Péter érsek a több nyelven beszélő, művelt, tehetséges, szé-
les látókörű papot Kalocsára hívta, ahol különböző tisztségeket töltött be az érseki 
aulában. Hivatali előmenetelét Klobusiczky oldalkanonokja, Bedcsula Tamás is egyen-
gette. Először iktató (protocillista), 1840-ben szentszéki jegyző és levéltáros (notarius 
consistorialis una archivarius), 1841-ben pedig érseki szertartó lett. Háromévi szolgá-
lat után Girk György püspök, érseki helyettes, későbbi pécsi püspök titkáraként tevé-
kenykedett. 1842-ben elnyerte a bácsalmási plébániát. 1859-ben kalocsai kanonokká 
nevezték ki. Kalocsai kanonoki kinevezése után költözött be a kalocsai Hunyadi u. 2. 
szám alatt álló kanonokházba (Katona István történetíró, kanonok egykori lakóházába), 
mely egészen haláláig otthona maradt. Egyházi pályája tovább ívelt felfelé. 1848-ban 
espereskerületi jegyző lett. 1851-től az almási egyházkerület esperese. 1859-től kalocsai 
kanonok, 1863-ban címzetes apát, 1866-ban bácsi prépost, 1875-ben nagyprépost, és 
1876-ban bosoniai címzetes (más szóval: választott) püspök4 lett.

(Antunovich János irodalmi tevékenysége) Antunovich János első írásai kalocsai kano-
noki kinevezése után jelentek meg. Egyházi tematikájú írásai mellet ismertek még bu-
nyevác nyelvjárásban írt versei és novellái is. Magyar és bunyevác nyelven írt műveinek 
jelentős részét Kalocsán jelentette meg a saját költségén.
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1870 márciusában indította útjára „Bunjevačke i šokačke novine” (Bunyevác és 
Sokác Újság) címmel a bácskai bunyevácok és sokácok történetének első közéleti és 
politikai lapját, melynek hasábjain a bunyevác értelmiség valamennyi jelentős szemé-
lyisége publikált (a jogász Ambrozije Boza Šarčević, az újságíró Kalor Milodanović, az 
ügyvéd Ago Mamužić, a pap Blaž Modrošić). 1875-től pedig önálló lapként jelentette 
meg a korábban „Bunjevačke i šokačke novine” irodalmi és kulturális mellékleteként 
kiadott „Bunjevačka i šokačka vila”-t (Bunyevác és sokác tündér). Végül 1884-ben tá-
mogatásával alapították meg a Neven című lapot, melyet eleinte Baján adtak ki. A lapok 
köré gyűjtötte az akkori bácskai bunyevác értelmiséget, melyet a korszakban főleg pa-
pok és tanítók alkottak.

Antunovich püspök, noha nem volt történész, szorgos gyűjtőmunka után 1884-ben 
Bécsben megjelentette a bácskai bunyevácok és sokácok történetét tárgyaló könyvét 
„Razprava o podunavskih i potisanskih Bunjevcih i Šokcih” (Értekezés a Duna-menti 
és Tisza-menti bunyevácokról és sokácokról) címmel. A könyv megjelentetésében az 
a meggyőződése motiválta, hogy segítse vele a bunyevác és sokác kisebbség nemzeti 
öntudatának felélesztését, megőrzését. Művében nem foglalt állást a bunyevácok és so-
kácok nemzeti hovatartozását illetően. Részletesen tárgyalta azonban az őshaza, a mig-
rációk és a Horvátországban élő bunyevácok kérdését.

(Antunovich János, a közéleti-társasági ember: felfejthető személyiségjegyei) Antunovich 
János egyszerű, polgárias háztartására jövedelmeink csak a töredékét fordította, vagyo-
na nagy részét közcélokra, a szegények segítésére fordította. Sokat foglalkozott a sze-
gény- és koldusügy rendezésének kérdéseivel is. Mintegy 200, főleg szegény sorsú diák 
taníttatását tette lehetővé. Támogatta őket egészen addig, amíg csak önállóságra nem 
jutottak. Otthonában naponta 60-70 személy étkezett.

Élénken részt vett a kalocsai társadalmi életben. Nevéhez köthető a Takarékpénztár, 
a Jótékonysági Nőegylet és az Olvasókör megszervezése is. Bács-Bodrog vármegye 
Gazdasági Társaságának is alaptó tagja volt.

Antunovich Jánost kortársai nyílt, segítőkész, jó humorú és társaságkedvelő ember-
ként jellemezték. Jó humorát betegséggel terhelt élete során végig megőrizte.

Kalocsai otthona rendszeresen baráti összejövetelek helyszíneként szolgált. Egy-egy 
ilyen alkalom hangulatát jól érzékelteti egyik pártfogoltjának, Anton Milorjub Evetovity 
költőnek Antunovichról írt életrajzában olvasható jelenet: „Szerette a társaságot, nyílt 
vendégszerető házat tartott. Hallani lehetett a régi kalocsaiaktól, hogy milyen barát-
ságos összejöveteleket szervezett, s azokon kik vettek részt. Vidám kedélyű ember volt. 
Tréfás kedvében szerette hangoztatni, hogy milyen bátor: senkitől sem ijed meg. Ezért 
aztán két barátja – papi emberek – megbeszélték, hogy megijesztik. Bunyevác kocsisu-
kat és udvarosukat rábeszélték, hogy öltözzenek rablónak, és mikor vígan társalognak, 
hirtelen lepjék meg őket, hadd ijedjen meg a méltóságos úr. A kocsis meg a társa sza-
bódott, de végül engedelmeskedtek. Nem is értették, miről van szó, azt hitték, hogy igazi 
rablónak kell lenniök. Mikor aztán a kanonok úr két barátja szokás szerint megjelent, a 
két rablónak öltözött embernek is fel kellett lépni. Mindenféle madárijesztő gúnyában, 
arcukat bekormozva, késekkel, baltákkal felfegyverkezve beléptek a szobába, ahol a 
kanonok úr két barátjával beszélgetett. Amikor beléptek, és meglátták gazdájukat, any-
nyira zavarba jöttek, hogy csak ennyit tudtak mondani: »Hfaljen Isus! Mi smo lopovi« 
(Dicsértessék! Rablók vagyunk!) Nagyot nevettek az elvetélt tréfán.”5

Fény és árnyképek a lelkipásztorkodás terén” című könyvében több, a korabeli társa-
sági élettel kapcsolatos anekdotát is feljegyzett.



40 LAKATOS ADÉL: ANTUNOVICH JÁNOS, A BUNYEVÁCOK APOSTOLA

Valóság • 2019. július

1888. január 13-án este halt meg Kalocsán. A kalocsai temetőben helyezték örök 
nyugalomra, szeretett édesanyja mellé. Sírja ma már nincs meg. Egy 1970-es években 
készült temetői térkép még jelölte a helyet, amely Malatin Antal sírjának közelében volt.

(Antunovich János emlékezetének továbbélése) Antunovich püspök emlékezete egyfaj-
ta aszimmetrikus emlékezetnek is nevezhető, mely a bunyevácságnál, érthető módon, 
mindig is hangsúlyosabban volt jelen. Emlékezethelyként természetesen vannak olyan 
pontjai, ahol összetalálkoznak a bunyevác és magyar szálak. Ilyen pl. a kalocsai érsek-
ség története, a katolikus lelkiségtörténet. Ilyen értelemben a vallási-felekezeti emléke-
zet hordozója is.

Irodalmi munkássága, bunyevác nemzetébresztő szerepe rendszeresen felbukkan 
e népcsoport történetével foglalkozó munkákban a 19. század végétől. A 20. század 
történései és ennek árnyékában, a bunyevác népcsoport identitáskereső törekvései az 
„Antunovich-emlékezethely” jelentőségének növekedését eredményezték. Azt mond-
hatjuk, hogy az „Antunovich-emlékezethely” fennmaradása, különösen a legtávolabbra 
„szakadt” bácskai bunyevácok számára, a bunyevác identitás fennmaradásának egyik 
alapfeltételévé vált. Ennek köszönhetően született meg Matija Evetović 1935-ben 
írt Antunovich életrajza6, vagy alakult meg 1989-ben a szabadkai Antunovich János 
Kulturális-, Történeti- és Lelkiségi Katolikus Intézet (lásd továbbiakban Antunovich 
Intézet).

Ha megnézzük az Antunovich Jánossal kapcsolatban fennmaradt emlékeket, akkor 
láthatjuk, hogy segítségükkel elsősorban lelkisége, irodalmi működése ragadható meg 
az utókor számára. Ebbe a csoportba elsősorban azokat az emlékeket soroltam, melyek 
személyiségének olyan fontos, nélkülük nehezen megfogható részét sűrítik magukban, 
ami leginkább a lelkiség fogalmával foglalható össze. Ilyen, pl. Szűz Mária tisztelete, 
de idetartozik az a fajta, közösség iránt elkötelezett attitűdje is, amely már kortársaiból 
nagy tiszteletet váltott ki.

Máriás lelkiségének fontos emléke volt a hajósi kegytemplomban őrzött arany mell-
keresztje, apáti gyűrűje, melyet 1864-ben súlyos betegségéből való felgyógyulása után 
adományozott oda. A hajósi hagyomány szerint ekkor egy új, díszes ruhát is csináltatott 
a hajósi Szűz Mária kegyszobornak hálája jeléül. A hajósi kegyhely az egyházmegye 
magyar és német ajkú hívei mellett a bunyevácok egyik fontos búcsújáróhelye is volt. 
Az adományozás emlékét 1900-ban Rosty Kálmán, a kalocsai jezsuita gimnázium tanára 
„A hajósi szent Szűz és a prépost kereszt” című versében örökítette meg.7 Az Új Ember 
1978. évi számában, Tóth Sándor a szegedi egyházmegyeközi papnevelő intézet hajósi 
zarándoklatáról írt cikkében is fontosnak tartotta megemlíteni a kegyszobor nyakában 
függő Antunovich-mellkeresztet8, melynek emléke, annak ellenére, hogy napjainkra 
nyoma veszett, továbbra is élénken él Hajóson.

A közösség érdekeit előtérbe helyező személyiségjegye több forrásból is kitűnik. 
Halála után a Sárközi Ármentesítő Társulat 1888-ban megjelent évkönyve az árvédelem 
ügyének „előharcosaként” emlékezett meg róla.9 Érdújhelyi Menyhért, újvidéki káplán, 
számos, a kalocsai egyházmegye történetével kapcsolatos mű írója „Dudás Gyula: 
A bácskai nemes családok” című munkájával kapcsolatban, 1893-ban írt recenziójában 
szintén a köztiszteletben álló Antunovich emlékét közvetítette az utókor felé, amikor a 
műből kimaradt egy-két előkelő hírű nemessel kapcsolatban megjegyezte, hogy hiány-
zik pl.: „néhai Antunovics János kalocsai nagyprépost és bosoni vál. püspök, ki egyházi 
és világi körökben egyaránt nagy tiszteletnek örvendett.”10 Hang Ferenc, 1897-ben írt 
„Kalocsai szellemi omnibusz” című művében megemlékezett arról a vacsoráról, melyet 
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Antunovich a kalocsai kaszinó egylet pestmegyei képviselői számára adott, ahol a szer-
zőnek először volt alkalma szónoki tehetségében gyönyörködni.11

Antunovich János püspök személye napjainkig a bunyevácok számára kiemelt je-
lentőséggel bíró emlékezethely. Az általa közvetített értékrendnek, szellemi örökségé-
nek ápolására, továbbhagyományozására 1989-ben intézményes keretek teremtődtek 
Szabadkán az Antunovich Intézet felállításával. Szintén az Antunovich-örökségnek a 
bunyevác kulturális emlékezetben tartását szolgálja az 1990-es évek végétől Kalocsán 
évente megrendezett egyházmegyei horvát nemzetiségi nap, melyet hagyományosan 
Antunovich János születésnapja körül tartanak.

Az Antunovich-emlékezethely fontos pontját jelenti Antunovich János egyko-
ri lakóháza, ahol márványtábla hirdeti egykori nevezetes lakóját. Az emléktáb-
lát a Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat készíttette és 2001. május 8-án 
avatták fel. A márványtábla bal oldalán a nagyprépost bronzból készült dom-
borműve látható „BISKUP IVAN ANTUNOVIĆ” alatta „1815–1888” szöveggel. 
A tábla jobb oldalán lévő magyar és horvát nyelvű szöveg a következő: „E ház-
ban élt és alkotott az ő / „kedves és szeretett, csodálatos népéért” / minden Duna 
menti horvát / lelki vezetője és gyámolítója / Antunovich János címzetes püspök.  
E táblát kinevezésének 125. évfordulóján, / 2001. május 8-án helyezték el / a hálás bács-
kai horvátok. U ovom domu je živio i stvarao za svoj / „mili, dragi, nikad nezaboravljeni 
rod” / duhovani vođa i preporoditel / 2svih podunavskih Hrvata/ biskup Ivan Antunović.  
Ovo oboilježje podižu u povodo 125. Obljetenice/ njegevog biskupkog imenovanja, / 8. 
svibnja 2001. godine/ zahvalni bački Hrvati”.

Antunovich életművének bemutatására vállalkozott a Kalocsai Érseki Kincstár az 
Antunovich Intézettel együttműködve 2013. május 23. és október 31. között „Életed 
legyen a Krisztus” címmel, emlékkiállítás keretében. A kiállítást a Szabadkai Városi 
Múzeumba is meghívták, Antunovich születése 200 éves évfordulójának alkalmából. 
Megnyitására a szabadkai, 2015. június 19–21. között rendezett Antunovich János-
emléknapok keretében került sor.12 A tárlatot a Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények 
(Főegyházmegyei Levéltár, a Kalocsai Érseki Kincstár és a Kalocsai Főszékesegyházi 
Könyvtár) anyaga mellett az Antunovich Intézet, a szabadkai Szent Teréz-székesegyház 
és a Szabadkai Városi Múzeum tárgyai13 is gazdagították. Mind a kalocsai, mind a sza-
badkai Antunovich-kiállítás a bunyevácok és magyarok közös „zarándoklatát” jelentette 
az Antunovich-emlékezethelyre.

Az Antunovich-emléknap programját „Ivan Antunović – a délvidéki horvátság nem-
zeti újjászületésének legkiemelkedőbb alakja” címmel, két helyszínen, Szabadkán és 
Kalocsán szervezett, nemzetközi tudományos konferencia színesítette. A 2004-ben 
alapított Magyarországi Horvátok Tudományos Intézetének honlapján a következő 
olvasható az Antunovich-konferenciával, ill. a püspök személyével kapcsolatban: 
„A konferencia három ország (Horvátország, Szerbia és Magyarország), valamint hat 
szervezet (intézetek, egyetemi karok, egyesületek) közreműködésével valósul meg. 
A magyarországi (Duna-menti) horvátok múltjában kiemelkedő szerepet játszó egykori 
kalocsai kanonok munkásságának tudományos igényű feltárása a magyarországi horvát 
közösség feladata is.”14

Asbóth Miklós 2014-es, Kalocsai Néplapban megjelent cikkében Kalocsa nevezetes 
emberei között fontosnak tartotta Antunovich János megemlítését is.15 Szintén ebben a 
helyi sajtóorgánumban írt két cikkében Bikfalvi Géza is megemlékezett Antunovichról. 
2017-ben „Földink, Herkó páter” című írásában így idézte meg személyét: „A magyar 
szólásmondásokban sokszor idézett Herkó páter földink volt, a XVII. század közepén 
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Bácskában és a Kiskunságban megtelepedett bunyevácok közül származott, a későbbi 
korokban híressé vált Antunovich családból, amely olyan neves embereket adott, mint 
Antunovich Albert megyei alispán vagy Antunovich János (1815–1888) püspök.”16 
Másik, 2018-as cikkében a bunyevác kultúra kalocsai örökösei között említi Antunovich 
Jánost.17

(Irodalmi működésének emlékei) Antunovich János irodalmi működését többen is mél-
tatták. Egyházi tematikájú, a lelkiségi irodalom körébe sorolható művei úgy tűnik, 
elnyerték az „utódok” tetszését. Szőllősy Károly, aradi polgári iskolai tanár 1888-
ban a Magyar Sion hasábjain, a kalocsai főegyházmegyei papság irodalmi működé-
sét ismertetve megjegyezte Antunovich Jánosra vonatkozóan, hogy széles teológiai 
ismeretek és praktikus észjárás jellemezte.18 Irodalmi munkásságának adatai megta-
lálhatóak Szinnyey József „Magyar írók élete és munkái”, valamint a folytatásaként, 
Gulyás Pál szerkesztésében azonos címen megjelent kötetben is. Legtöbbször mint 
a bunyevác nemzeti mozgalom elindítójával, irodalmi nyelvük megteremtőjével 
találkozhatunk Antunovich nevével. A Pallas, majd a Révai-féle lexikon bunyevác 
címszava alatt olvashatjuk, hogy Antunovich biztatására kezdtek el nyelvjárásukon 
írni.19 Hasonlóakat olvashatunk Cseresnyés Iván 1941-es cikkében: „Saját nyelvjá-
rásukon csak az utóbbi évtizedben kezdtek irni Antunovich János cimz. püspök buz-
dítására, ki történetüket is először igyekezett megvilágítani.”20

Több vitát is kiváltott a „Razprava o podunavskih i potisanskih Bunjevcih i Šokcih” 
címen, 1884-ben megjelentetett műve. Leginkább azt a nézetét vitatták, mely szerint a 
bunyevácokat a Duna- és Tisza-menti területeken őslakosnak tekinthetjük. Iványi István 
szabadkai történész 1891-ben, az Ethnograhia-ban így írt erről: „Antunovics János ka-
locsai kanonok és cz. püspöknek Razpráva stb. czimű munkája sem fejtette meg a kér-
dést,…”21 Azt viszont Iványi sem vitatta, hogy a bunyevác irodalmi nyelv megteremtése 
az ő nevéhez fűződik, bár azt is megjegyezte „Szabadka története” című munkájának 
„A bunyevácok és szokásaik” fejezetében, hogy az Antunovich kezdeményezte 
bunyevác irodalmi nyelv nem sok termést hozott, mivel a bunyevácok nagy része 
elmagyarosodott, és általában magyarul írt, az irodalmi szlávot nem ismerték.22

Később, 1942-ben Thim József a Láthatár hasábjain a délszláv nemzetiség 
történetét, köztük a bunyevácokét ismertette, hivatkozva arra, hogy az adott 
történelmi körülmények között mennyire fontos a nemzetiségek tüzetes ismere-
te. Antunovichot szintén a bunyevác nemzeti mozgalom alapítójának nevezte. 
Megemlítette az általa alapított Bunjevačke i šokačke novine-t és a Bunjevačka 
i šokačka vila-t is. A bunyevác és sokác történetével kapcsolatos munkájával 
kapcsolatban viszont megjegyezte, hogy Antunovich „kevés kritikával” írta. 
„Antunovich jó magyar akart lenni, jó bunyevácnak maradni, de szlávnak is. 
A magyar szent korona védelme alatt óhajtott dolgozni, mely alatt legbiztosabb-
nak tartotta a bunyevác vallást és nemzetiséget, s mely megvédi őket a német 
germanizációtól és a görögkeleti oroszoktól.”23

Bálint Sándor a „Sorsunk” című folyóiratban 1944-ben közölt cikkében szintén 
cáfolta Antunovich bunyevácokkal kapcsolatos elképzelését. „A Bácskában, főleg 
Szabadka, Baja, Zombor vidékén élő bunyevácok híres történetírójuk, Antunovich 
János választott püspök, kalocsai nagyprépost szerint azoknak a szlávoknak lenné-
nek a leszármazottjai, akiket a honfoglaló magyarság már itt talált ezen a földön. 
Föltevése azonban tarthatatlan, mert a török hódoltság idején tűnnek fel hazánk-
ban, de nagyobb számban csak Buda felszabadulta után (1686) vándorolnak be.” 
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(354. o.) Az Antunovich kezdeményezte bunyevác irodalmi nyelvvel kapcsolatban 
pedig némiképp bírálólag jegyezte meg, hogy nem a póriasnak érzett tájszólásból me-
rített, hanem azt a horvát irodalmi nyelvhez közelítette.24

Antunovich János irodalmi munkásságával Uroševic Danilo is foglalkozott a 
Petőfi Népében megjelent „Két régi bunyevác újság” című cikkében, ill. az Országos 
Széchényi Könyvtár 1968–1969-es évkönyvében.25

Antunovich Jánost több szerzői is a bunyevác néprajz jeles kutatójaként említi. Bálint 
Sándor 1971-ben a Vigíliában így emlékezett meg róla: „Szintén a szegedi gimnázium-
ba járt a bunyevác néprajz kutatásának máig egyedülálló, alapvető mestere, Antuvich 
Iván (1815–1888) későbbi püspök és kalocsai nagyprépost, a bunyevác nemzeti tudat-
nak megteremtője és máig legnagyobb képviselője.”26 2003-ban Barna Gábor a néprajz, 
mint tudomány legfontosabb képviselői között Antunovichot is megemlítette.27 (23. o.)

(Kitekintés) Az Antunovich-emlékezethely fenntartása, közösségi potenciálja a 21. 
században a megbékélés, a magára találás lehetőségét nyújtja a bunyevácok számára. 
Aleida Assmann kifejezésével élve csak „az emlékezet átalakító erejében” bízhatunk. 
Az emlékezés Antunovich püspökre kölcsönös elfogadásra késztetheti régiónk sok vi-
szontagságát megélt népcsoportjait, anélkül, hogy ez önfeladásukkal járhatna.
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