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Sokcsevits Dénes

Ütköz�ponton
Horvát, magyar és szerb integrációs törekvések 

a bácskai bunyevác népcsoport történetében

Az újkori nemzeti integrációs folyamatok, a különböz� nyelvjárást beszél�, de 

azonos kultúrkörhöz tartozó népcsoportok egységes nemzetté formálása (vagy 

az adott állam területén lakó más nyelv� kisebbségek integrálása, asszimilálá-

sa) Európa különböz� tájain, különböz� népeinél nem azonos módon és nem 

egyidej�leg zajlott. Nemcsak a kontinens fejlettebb nyugati fele és Közép-, 

valamint Kelet-Európa között mutatkoztak meg eltérések a modern nemzetek 

kialakulása során, hanem egy régión belül is a folyamaton belül fáziskülönbsé-

gek jelentkeztek. Közép-Európában a magyarság (legalábbis a történelmi Ma-

gyarország határain belül) a 19. század közepére, legkés�bb 1848-ra, a nem-

zetállam létrehozására képes modern nemzet számos jellegzetességével ren-

delkezett, s�t a nemzeti kultúra, oktatás, tudomány fejlesztéséhez szükséges 

intézményrendszer alapjait is lefektette (persze utóbbi végül a kiegyezés után 

épült ki teljesen). Más térségbeli népek körében e folyamat csak fáziskéséssel 

következett be. Sajátos helyzetet foglaltak el az európai nemzeti-nemzetállami 

integráció terén az államjogilag, területileg er�teljesen széttagolt népek (né-

metek, olaszok, horvátok) egységtörekvései. Tény az is, hogy e fáziskésésnek 

a térség középkori-kora újkori eredet� birodalmai is okozói voltak. Ráadásul a 

Baltikumtól az Adriáig és a Fekete-tengerig terjed� térség népeinek nemzeti, 

nemzetállami törekvései nemcsak területi elképzeléseikben, de az egyes rokon 

(vagy nem rokon, de egy adott ország területén kisebbségben él�) népcsopor-

tok saját nemzetbe tervezett integrálása terén egymással is összeütközésbe ke-

rültek, nemzeti integrációs törekvéseik keresztezték vagy ki is oltották egymást.

A  kora újkorban a ma is többségében horvát etnikai területr�l, Horvát-

országból (Dalmácia szárazföldi része), illetve Nyugat-Hercegovinából a távoli 

Bácskába eljutott bunyevác népcsoport sorsa nagyon sok hasonlóságot mutat 

az ugyancsak a modern nemzeti integrációs folyamatok megindulása el�tt 

Moldvába került csángó magyar etnikuméval. Mindkét népcsoport a modern 

horvát, illetve magyar nemzeti integrációt megel�z�en vándorolt idegen vidék-

re. Mindkét népcsoport esetében küls� er�k mindent elkövettek (elkövetnek) a 

19. század végét�l napjainkig, hogy megakadályozzák a magyarságba, illetve 

horvátságba történ� (vissza)integrálásukat.

A bunyevác bevándorlás és az eredet rövid története. A magyarországi 

bunyevácok �shazája a 19. századi vélekedéssel ellentétben nem a Neretva bal 

parti mellékfolyója, a szállásterületük peremén folyó Buna vidéke (e vélemény 

szerint a bunyevác szó is a Buna földrajzi névb�l származik, ami ellentmond a 

horvát nyelv hangtani szabályainak). A bunyevác népesség magterülete a Di-
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nári-hegység és a Split feletti Svilaja közötti vidék, illetve Délnyugat-Bosznia és 

Nyugat-Hercegovina. Ezt az �shazaelméletet a bunyevácok nyelve is igazolja: 

a  što nyelvjárás nyugati ágának újabb hangsúlyozású (tehát nem archaikus), 

s emiatt valamennyi magyarországi horvát népcsoport közül a horvát irodalmi 

nyelvhez legközelebb álló, de nem ijez�, hanem íz� változatát beszélik, alap-

vet� szókincsük horvát, de beszédükbe dalmáciai horvát ča nyelvjárási elemek 

és olasz jövevényszavak is keveredtek a többi délszláv népcsoportra is jellemz� 

nagyszámú török eredet� szó mellett. Egyes kutatók szerint e hegyvidék kato-

likus vallású vlach pásztorai képezték a magvát a bunyevác népcsoportnak, és 

elnevezésük is az e vidéken használatos, k�b�l rakott pásztorkunyhókat jelöl� 

szóból – bunja (többes szám: bunje) – ered. A bunyevácság egésze aligha szár-

mazhat a nem túl nagy létszámú balkáni katolikus vlachoktól.

A bunyevácok a 17. század második-harmadik évtizedének fordulóján több-

ségükben a török által megszállt Horvátországból, a likai és klisszai szandzsákból 

(utóbbihoz Nyugat-Hercegovina ma is közel száz százalékban horvát többség� 

területei is hozzátartoztak) költöztek a Duna mentére, amit már régebben, feren-

ces és más keresztény források alapján feltételeztek egyes történészek, de ezt 

az állítást az újabb kutatások oszmán források alapján egyértelm�en igazolták.1

Tehát e ma is horvát etnikum által lakott területekr�l rajzott ki az oszmán 

hódítások következtében a 15–17. században a bunyevác népesség mai hor-

vátországi lakóhelyeire: Észak-Dalmáciába, Lika és Gorski kotar vidékére, a Ve-

lebit hegység aljába, valamint a távoli Bácskába. A bunyevác népcsoport zöme 

ma a Horvát Köztársaságban él, de Délnyugat-Bosznia és Nyugat-Hercegovina 

horvátsága is eredetében, nyelvjárásában a bunyevácokhoz köthet� vagy velük 

rokon. Új horvátországi lakóhelyeiken a 18. századi források és ma is létez� 

helynevek (pl. Bunjevci község Gorski kotarban) tanúsága szerint ugyanúgy 

használták a bunyevác nevet, mint a Duna mentére költözött társaik.2 Utóbbiak 

több hullámban vándorolva a 17. század folyamán a többi bunyevác közösség-

t�l, a horvát etnikai tömb egészét�l messze elszakadva jutottak el a Bácskába. 

A  vezeték- és keresztnevek kutatása azonban egyértelm�en bebizonyította, 

hogy a horvátországi tájakon él� bunyevácok és Magyarországra került test-

véreik valaha közös fészekb�l vándoroltak szét. Az ideköltözött bunyevácság, 

távolra kerülve az anyanemzet etnikai területét�l, sajátos, egyedi jegyeket fel-

véve, különálló népcsoportként él, akárcsak az erdélyi magyarságból kiszakadt 

moldvai csángók. Bácskában a bunyevácok tömeges letelepedésére csak a 15 

éves háború után került sor, amikor a mohácsi csatát követ�en ideköltözött or-

todox vlach és szerb népesség a háború miatt elhagyta Észak-Bácskát. Helyük-

re települtek a latin nyelv� forrásokban szinte kizárólag dalmata vagy illír néven 

nevezett bunyevácok és sokácok (kivételt az osztrák tisztek és tisztvisel�k által 

1 Moačanin, Nenad, Turska Hrvatska, 1999, Zagreb, 96–97. 
2 Ezt meger�síti Martin Brajković zenggi püspök egy levele 1702-b�l, amelynek bevezet�jében 

Lika lakóit ismerteti. Idézi Pavelić Rikard, Stope predaka. Bunjevci u Hrvatskom primorju, 

Gorskom kotaru i Lici, 1999, Rijeka, 98–100. Egy korábbi zenggi püspök, Sebastijan 

Glavinić (1630–1699) egyenesen azt írta, hogy a bunyevácok magukénak érzik a bunyevác 

elnevezést, ugyanakkor határozottan tiltakoznak, ha vlachnak nevezik �ket (Sekulić, Ante, 

Bački Bunjevci i Šokci, 1989, Zagreb, 20.).
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írt dokumentumok képeznek, ahol katolikus rácokként jelölik meg �ket, de 

ugyanekkor a szomszéd etnikumokat jobban ismer� Baranya vármegyei ma-

gyar hatóságok a rác névvel kizárólag az ortodox vallásúakat illették). Bácská-

ban a bunyevác név els� és Magyarországon sokáig egyedüli hiteles említése 

egy 1622-b�l származó, a római Hitterjesztési Bizottsághoz írott levél, melyben 

Matkovics Simon nev� világi pap önálló plébánia létesítését kéri számukra (pa-

rochiam Bunievci in archidiocese Colocensis). A köreikb�l kikerül� írástudók, 

ferences szerzetesek, nemesek vagy polgárok a 19. századig kizárólag a natio 

dalmatica vagy illyrica elnevezést alkalmazzák önmagukra és népcsoportjukra. 

Természetesen a natio itt nem modern nemzetet jelent, viszont hangsúlyoz-

nám, hogy az említett írástudók anyanyelven írt m�veikben sem a bunyevác, 

hanem legtöbbször az ilirički (illír), slovinski (szláv) elnevezést használták, 

összhangban a 17. századi katolikus „illírizmus” törekvéseivel, amely vatikáni 

körökb�l indult ki, s célja egy közös délszláv irodalmi nyelv megteremtése ré-

vén az ortodoxokkal való unió el�segítése volt.

A törökellenes felszabadító harcok súlyos pusztulással jártak a Duna–Tisza 

közén, ennek ellenére nem sz�nt meg a bunyevácok jelenlétének folyamatos-

sága, a  harcok el�l elmenekül� népesség egy része visszatért. Az 1687-ben 

beköltöz� bunyevác népesség a bevándorlás utolsó hullámának tekintend�.

A  horvát nemzeti integráció. A  horvát nemzeti integrációs törekvések 

rendkívül összetettnek bizonyultak és számos akadállyal kerültek szembe: ezek 

között fontos helyet foglalt el az etnikai terület széttagoltsága (Horvátország, 

Szlavónia, Dalmácia, Isztria, Bosznia-Hercegovina, a ma Vajdaságnak nevezett, 

egykor Magyarországhoz tartozó terület, valamint más magyar, osztrák, s�t cseh-

morva és itáliai vidéken él� szórványok), más kultúrájú, más vallású etnikumok 

markáns jelenléte részben ugyanazon a területen, s ehhez járult még a politikai 

függetlenség hiánya, amit csak részben ellensúlyozott a horvát nemesség mint 

hagyományos nemzettudat-hordozó politikai elitcsoport létezése, illetve az 1868 

után a magyar–horvát kiegyezés keretében Horvát-Szlavónországban m�köd� 

autonómia. A többi felsorolt területen azonban több ellenérdekelt fél is akadá-

lyozta a horvát nemzeti integrációt, emiatt az mélyen belenyúlt a 20. századba.

Az 1830-as években kibontakozó, Ljudevit Gaj vezette horvát mozgalom, az 

illírizmus más irányból közelített, mint a szerb, de hasonló felekezetek feletti 

(nyelvi-nemzeti) egységgondolatokat vallva ugyanazokba a falakba ütközött 

–  legalábbis a szerbeknél és szlovéneknél, azonban követ�kre talált a mai 

horvát nemzetet alkotó katolikus közösségeknél. A 19. század második felé-

ben az Ante Starčević és Horvát Jogpártja köreiben megszület� (nagy)horvát 

integrációs elképzelések viszont (magyar hatásra) a francia államnemzeti mo-

dell alapján egy részben történetileg is létez�, részben, imaginárius, területileg 

kiterjesztett történeti horvát államjog alapján kívántak létrehozni egységes hor-

vát államnemzetet, szintén tudatosan, szándékosan fi gyelmen kívül hagyva a 

vallásfelekezeti különbségeket. A dualista korban Horvát-Szlavónországban és 

részben Dalmáciában el�rehaladt a horvát nemzeti integrációs folyamat. Végül 

a 20. században a horvát nemzeti integráció teljes sikerrel járt Dalmáciában, 

s er�teljesen el�rehaladt Bosznia-Hercegovinában, de legalábbis a húszas évek 

végén, illetve a harmincas években, a bácskai bunyevácok között is.
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A bácskai bunyevácok és sokácok, és a magyar nemzeti integrációs 

törekvések. A dualista korszakban a megyei és egyéb helyi hatóságok gyakorla-

ta, különösen a vegyes lakosságú területeken – mint pl. Észak-Bácska –, az ese-

tek többségében a liberális 1868-as nemzetiségi törvénnyel szöges ellentétben 

az asszimilációs politikát részesítette el�nyben. Nyilván ez utóbbit nem lehetett 

érvényesíteni az egy tömbben él� szerbek vagy románok körében. Esetükben 

nem is beszélhetünk számottev� asszimilációs veszteségr�l. A  magyarországi 

szórványkisebbségek körében azonban már több sikert lehetett elérni, külö-

nösen a csak lokális etnikai csoporttudattal rendelkez� bunyevácok, sokácok 

között. Egyik említett etnikum körében sem maradt fenn a 19. századra a nép-

csoport eredetére vonatkozó hiteles hagyomány. A korabeli magyar politikának 

pedig nem állt érdekében, hogy a korszakban már kibontakozó történeti kutatá-

sok eredményeit eljuttassa hozzájuk. Ehelyett 1867 után megindult a bunyevác 

népiskolák fokozatos átalakítása magyar tannyelv� oktatási intézményekké.3 

Természetesen azokban az iskolákban is, ahol még a kisebbség nyelvén folyt 

az oktatás, az ún. nemzeti tárgyak tanítása teljes mértékben magyar szellem� 

volt. A kor magyar sajtótermékeinek többsége nyíltan propagálta az iskolai ma-

gyarosítást, s ebben az országos lapoknál sokkal buzgóbban vettek részt a helyi 

újságok. Ma már persze tudjuk, hogy a modernizációs folyamatok kezdetén a 

zárt etnikai közösségek felbomlása, az interetnikai kapcsolatok feler�södése (pl. 

az asszimilációt legjobban el�segít� vegyes házasságok elterjedése) csak a váro-

sokra volt jellemz� és alig érintette a falusi közösségeket, míg az iskolai oktatás 

asszimilációs hatása elmaradt a korszak magyar közvélemény-formálóinak elvá-

rásaitól. Pedig a helyi hatóságok támogatták a magyar nyelv terjesztését propa-

gáló kulturális egyletek tevékenységét, s számos nemzetiségi településen hoztak 

létre magyar olvasókört, hogy a kisebbség jobban megismerje az államnyelvet, 

és a magasabb kulturális ismereteket már magyar nyelven sajátítsa el. A magya-

rosításban élen járó tanítókat a hatóságok kitüntették, a sajtó ünnepelte �ket. 

Az újságokban heves támadások érték a kisebbség kulturális autonómiájáért, 

az anyanyelvi oktatás meg�rzéséért fellép� nemzetiségieket.4 A magyarországi 

horvátok – kivétel nélkül katolikusok lévén – az ortodox szerbekkel ellentétben 

az egyház kisebbségmeg�rz� szerepére se igen számíthattak, s�t, a  kalocsai 

egyházmegye területén, a  bunyevác és sokác falvakban az 1880-as és 90-es 

években elszaporodtak a templomi nyelvhasználat körül kialakuló konfl iktusok, 

melyek 1899-ben Hercegszántón odáig fajultak, hogy a falu egész sokác népes-

sége katolikus vallását elhagyta, s belépett a szerb ortodox egyházba.5

3 Sekulić, A., Bački Bunjevci i Šokci, Zagreb, 1989, 55.
4 A  magyarországi horvátok körében zajló asszimilációt eddig kevesen kutatták. Különösen 

magyar nyelven nagyon kevés írás jelent meg e témában: Gulyás József, Adalékok a dualiz-

mus kori magyarosítás történetéhez a Muraközben, Századok, 1968, 3–4. szám, illetve u�. 

(Josip Gujaš) horvát nyelven: Prilozi proučavanju mađarizacije Hrvata u Ugarskoj za vrijeme 

dualizma. Asimilacija hrvatskog življa u županiji Šomođ (Somogy), Kolo, 1967/I. 544–554., 

illetve újabban: Mandić, Marin, Prilog proučavanju odnarođivanja Hrvata u Mađarskoj, Hrvatski 

znanstveni zbornik, Pécs, 1999. II/1. 75–79.
5 Az esetet a visszatérítés folyamatával együtt legátfogóbban feldolgozta: Velin, Stipan, Pokret 

santovačkih Hrvata potkraj 19. stoljeća, Hrvatski znanstveni zbornik, Pécs, 1999. II/1. 80–99.
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A  „bunyevác nemzeti újjászületés” és a horvát nemzeti integráció. 

A bunyevác nemzeti mozgalom ideológiájára, a horvátsághoz, illetve a délszláv 

egységgondolathoz f�z�d� viszonyára a 19. század hetvenes-nyolcvanas évei-

ben legnagyobb hatással a mozgalom elindítója, a bunyevác nemesi családból 

származó Ivan Antunović kalocsai segédpüspök volt. Antunović kihasználva az 

Eötvös-féle nemzetiségi törvény nyújtotta lehet�séget 1870-ben Bunjevačke i 

šokačke novine címmel megalapította a bácskai bunyevácok és sokácok (s egy-

ben a magyarországi horvát népcsoportok) történetének els� közéleti és politikai 

lapját. Antunović a lapban, illetve már el�tte, az el�fi zet�k toborzása érdekében 

kiadott kiáltványokban megfogalmazta az elindítandó nemzetiségi mozgalom f� 

céljait. A püspök legfontosabbnak az anyanyelv és kultúra meg�rzését, az asszi-

milációs folyamat (elmagyarosodás) feltartóztatását tartotta. Miután politikai lap-

jának megjelentetését hamarosan a magyar hatóságok nyomására meg kellett 

szüntetnie, 1875-ben irodalmi és kulturális folyóiratot indított Bunjevačka i šo-

kačka vila néven (eredetileg ez 1871-t�l a fent említett újság kulturális melléklete 

volt). Végül támogatásával alapították meg 1884-ben a Neven cím� lapot, melyet 

eleinte Baján (majd Szabadkán) adtak ki, és els� szerkeszt�je a katymári születé-

s� tanító, Mijo Mandić volt (eleinte a bácskai bunyevácok és sokácok értelmisé-

gét szinte kizárólag katolikus papok és néptanítók alkották, de néhány jogász és 

f�leg ügyvéd is csatlakozott a kisebbségi ügy védelmez�ihez). Baján fokozatosan 

háttérbe szorultak a bunyevácok, s  f� bázisukká az 19. század végét�l kezdve 

Szabadka vált, új kalendárium is indult Subotička danica címen. Iskolák hiányá-

ban a sajtó szerepe még inkább megn�tt (1908-tól hetilapként jelent meg az 

ugyancsak szabadkai Naše novine, majd 1912-t�l a Neven is). Ambrozije Šarčević 

1878-ban megalapította a Népi Kaszinót (Pučka kasina), amely a bunyevácságot 

összefogó klubként m�ködött, 1879-t�l kezdve minden évben megrendezte a 

prélónak nevezett nagy bunyevác bált, amely politikai demonstrációnak számí-

tott. Szabadkán 1880-ban már Bunyevác Párt is létrejött, bár viszonylag hamar 

megsz�nt m�ködni, s csak 1906-ban alakult újjá (a párt f� követelései közé tar-

tozott a bunyevác iskolák ügye). Szabadkán némi el�nyt jelentett, hogy 18 éven 

át a Szabadelv� Párt színeiben (egészen 1902-ig) bunyevác volt a polgármes-

ter, Lazo Mamužić, bár iskolaügyekben nem ért el sikert. Jelent�s volt viszont 

a különböz� kulturális egyletek, olvasókörök szervezése. Szabadkán és Baján 

1910-ben alakult olvasókör, amely a bunyevácokat anyanyelven írt könyvekkel 

látta el (akadt köztük helyi, bunyevác dialektusban írt, valamint szerb könyv is, de 

az olvasókör vezetése nagy gondot fordított arra, hogy horvátországi horvát nyel-

v� kiadványok is kerüljenek az olvasók kezébe).6 Hamarosan bunyevác falvakban 

is alakultak olvasókörök az anyanyelv ápolása céljából. Mindez nem pótolhatta 

6 A bajai bunyevác olvasókör a hatóságok ellenkezése miatt végül Bajai Keresztény Olvasókör 

néven alakult meg, s nem szerepelt benne a bunyevác jelz�, de a kör üléseinek jegyz�könyvét 

fennállása idején – még a két világháború közötti id�szakban is – mindvégig bunyevácul 

vezették, s  az olvasókör a kisebbség nyelvének és kultúrájának meg�rzését tekintette f� 

céljául, ellentétben pl. a Mohácsi Sokácok Magyar Olvasókörével, melynek feladata éppen a 

magyar nyelv terjesztése volt. A bajai olvasókör Lajčo Budanović káplán kezdeményezésére 

alakult meg 1910 decemberében, s  februárban a helyi bunyevácok megtartották az els� 

nemzeti bált, a nagyprélót.
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az iskolákat, de a magyar kormányzat nem kívánt bunyevác iskolákat létrehozni, 

s�t 1910-re már csak alig pár községben maradt meg az anyanyelvi oktatás. 

A bunyevác közösség vezet�i magániskolák létrehozásával próbálták orvosolni a 

helyzetet. A magyar vallási és közoktatási minisztérium 1913-ban el�ször eluta-

sította a bunyevácok kérelmét, de 1914-ben a másodszor is beadott kérvénnyel 

már komolyan foglalkozott, ám az ekkor várt pozitív döntés és a program elindí-

tása az els� világháború kitörése miatt elmaradt.

Antunović püspök meg volt gy�z�dve arról (ahogy minden „nemzetébresz-

t�” a 19. században), hogy egy kisebbség nemzeti öntudatának meg�rzésében, 

kialakításában fontos szerepet játszik saját múltjának ismerete. Ezért 1882-ben 

Bécsben megjelentette a bácskai bunyevácok és sokácok történetét bemutató 

könyvét: Értekezés a Duna-menti és Tisza-menti bunyevácokról és sokácokról 

(Razprava o podunavskih i potisanskih Bunjevcih i Šokcih). A szerz� nem tit-

kolt célja a kisebbségi önismeret és ebb�l fakadó önbecsülés, öntudat növelé-

se, s a dics� múlt felidézése ezt a célt szolgálta. Antunović ugyanakkor a könyv-

ben politikai programot is adott, ami már túlmutat a nyelvi és kulturális jogok 

meg�rzésén. Ez egy sajátos délszláv egységprogram volt, bár a kalocsai segéd-

püspök a délszláv-kérdés rendezését a magyarokkal megegyezve a Monarchia 

keretein belül képzelte el. Antunović ekkor, 1882-ben nem kívánta ráer�ltetni 

olvasóira a horvát népnév használatát, bár nagy hangsúlyt kap könyvében, hogy 

a bunyevácok horvát etnikai területr�l származnak: az �shaza, a migrációk és 

a Horvátországban él� bunyevácok kérdésének nagy teret szentel. Felhívja a 

bácskai bunyevác olvasók fi gyelmét arra, hogy nincsenek egyedül a világban, 

legközelebbi rokonaik Horvátországban élnek. Ugyanakkor Antunović püspök 

m�vében egy helyen mégis kimondta, hogy bunyevácként a horvátsághoz tar-

tozónak érzi magát: „…a mohácsi csata után mindenütt, ahol csak letelepedtek 

a szlávok, bárhol, ahol szerbek voltak, ott nagyobb vagy kisebb számban voltak 

bunyevácok és sokácok, vagy ahogyan ma szeretjük magunkat nevezni, hor-

vátok…” (Razprava, III. rész, 19. fejezet, a 2. kiadásban 69. o.).

Antunović horvát köt�dését azzal is jelezte, hogy jelent�sen merített a kora-

beli horvát irodalmi nyelv szókincséb�l, íz� bunyevác dialektusát ijez� szóala-

kok gyakori szerepeltetésével igyekezett a horvát irodalmi nyelvhez közelíteni, 

s a zágrábi iskola helyesírási megoldásait alkalmazta. Természetesen, a hor-

vátországi délszláv egységtörekvések apostolának, Strossmayer püspöknek ba-

rátjaként Antunović maga is a horvátok és szerbek közeledését szorgalmazta. 

A  délszláv egység létrejöttét viszont Antunović csak úgy tudta elképzelni, ha 

a szerbek visszatérnek a katolikus egyházba.7 Uniós elképzelései nagy felhá-

borodást váltottak ki a szerbek körében. A szerb–bunyevác együttm�ködés az 

1880-as, 90-es években amúgy sem volt zökken�mentes. A bunyevácok úgy 

látták, hogy nyelvi-kulturális jogaikért folytatott küzdelmeikben a szerbek nem 

támogatják �ket.8 Nem tudhatták, hogy 1882-ben az Obrenovićok Szerbiája és 

az Osztrák–Magyar Monarchia között titkos egyezmény lépett életbe, s emiatt 

Belgrád a magyarországi szerb kisebbséget önmérsékletre intette.

7 Ivan Antunović Razprava c. m�ve III. részének 22. fejezetében szorgalmazza az egyházi uniót 

a szerbekkel mint a délszláv egység el�feltételét.
8 Mandić, Ž., i. m. 23.
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Bár eleinte óvatosan, de Zágráb egyre nagyobb érdekl�dést mutatott a 

bácskai bunyevácok és sokácok ügye iránt. Antunović már korábban is rend-

szeres kapcsolatban állt Strossmayer gyakovári püspökkel, a  horvát politika 

meghatározó alakjával. A kontaktusok Horvátország és a bácskai bunyevácok 

között egyre intenzívebbek lettek. A zágrábi Matica Hrvatska 1895-t�l állandó 

képvisel�t tartott Szabadkán, majd az ugyancsak horvátországi Szent Jeromos 

Horvát Irodalmi Kör (Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronima) is megkezdte 

m�ködését a térségben, s  horvátországi folyóiratokat, könyveket terjesztett.9 

A bácskai bunyevác értelmiség új generációja a huszadik század elején többsé-

gében horvát orientációjúvá vált. A Neven cím� hetilap 1913-ban kinyilvánította, 

hogy a bunyevácok a horvát nemzet egyik ágát képezik, de egyben a dél-

szláv egységtörekvések jegyében a szerbekkel való egységet is demonstrálta.10

A  szerb nemzeti integrációs ideológiák és a nem ortodox vallású 

délszlávok. Az újkorban két, egymással valójában nem összeegyeztethet� 

szerb nemzeti ideológia alakult ki: az ortodoxián és a középkori szerb állam 

hagyományain alapuló sz�kebb szerb integrációs eszme, valamint a felekeze-

tek feletti, ún. nagyszerb ideológia. Vuk Karadžić ez utóbbihoz egyértelm�en 

a korabeli szlavisztikától kölcsönzött alapot. A szláv nyelvek osztályozásánál az 

akkori nyelvészek csak négy különálló nyelvet ismertek el (cseh, lengyel, orosz, 

illír). A szlovén nyelvész, Jernej Kopitar ezt kib�vítette a szlovénnel, de szerinte 

a szlovén nyelvhatártól keletre csak egy nyelv létezik, a szerb, s nemcsak az 

ortodoxok, de a katolikusok és a muzulmánok is valójában szerbek. Ezt ugyan 

Maksimilijan Vrhovec zágrábi püspök Kopitarhoz írt levelében horvát szem-

pontból kiindulva vitatta, de a császári könyvtáros és cenzor nem változtatott 

véleményén. Karadžić ezen elv alapján minden što nyelvjárásút, nemcsak az 

ortodoxokat, de a katolikusokat és muzulmánokat, vagyis Bosznia-Hercego-

vina, Szlavónia és nagy részben Dalmácia minden lakóját szerbnek mondta 

(noha tudta s m�vében csodálkozva emlegette, hogy a katolikusok nem akarják 

magukat szerbnek nevezni).11

Vuk Karadžić, s nyomában a szerb nemzetpolitika egyik vonulata abból a 

téves alapfelfogásból indult ki, hogy az említett katolikus és muzulmán népes-

ség eredetét tekintve biztosan szerb, csak a szerb név használatától ódzkodik 

idegen hatásra (s így vélik a Szerb Radikális Párt tagjai és szimpatizánsai mind 

a mai napig, s�t a Szerb Tudományos és M�vészeti Akadémia több tagja sem 

áll távol e gondolattól). Ugyancsak evidenciának vélték-vélik, hogy minden 

ortodox vallású délszláv (Szerbián kívül is) örökt�l fogva biztosan szerb volt, 

mintha a szerbeknél nem is létezett volna nemzeti integrációs folyamat az 

újkorban. Ezzel szemben a 15–17. századi források arról tanúskodnak, hogy 

a többnyire vlachként emlegetett népesség nemzetiségi hovatartozása megle-

9 Sekulić, A., Bački Bunjevci i Šokci…, 59. 
10 Neven, 1913. február 15.
11 Karadžić, Vuk, Kovčežić za istoriju Srba …, in: Čović, Bože szerk., Izvori velikosrpske agresije, 

1991, Zagreb, 81–98. Karadžić arra hivatkozik, hogy a magyarok közt a reformátusok és a 

katolikusok is magyarnak mondják magukat, s ugyanez a helyzet a németeknél, különös, hogy 

csak a „katolikus szerbek” nem kívánják szerbnek mondani magukat. Karadžić, i. m. 83. 
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het�sen képlékeny, s csak a szerb ortodox egyház hatására jelent meg bennük 

a szerb tudat (és akkor a szerbiai városok idegen ajkú ortodox keresztény 

polgárságának, cincároknak, görögöknek, örményeknek szerbségbe integrálá-

sáról még nem is beszéltünk). A nyelvi nemzeti elv alapján Karadžić és követ�i 

valamennyi fentebb felsorolt délszláv népességet a szerbségbe akartak integ-

rálni, s  így egy nagy szerb nemzetet kívántak létrehozni. Sem Karadžić, sem 

Šafaryk vagy Kopitar és követ�ik a nyelvrokonságon, származáson kívül nem 

vettek számításba semmilyen más tényez�t, ami egy nemzeti integrációt befo-

lyásolhat, úgymint közös állami lét, közös múlt hagyományai, közös (nemcsak 

népi) kultúra, civilizációs örökség, vallási hagyományok stb., mivel az általuk 

elfogadott nemzetépít� modell ezekkel a tényez�kkel egyáltalán nem számolt 

(legkevésbé a tudati tényez�vel), vagy ha igen, akkor csak a nemzetegyesítés 

útjában álló, leküzdend� akadályt látott benne.

A  szerb egyház viszont idegenkedett Vuk Karadžić nyelvi reformjától és 

eszméit�l. Stevan Stratimirović karlócai metropolita titkon Oroszország híve 

volt, 1804-ben Emlékiratot intézett az orosz cárhoz, amelyben megrajzolta egy 

jövend� szerb állam határait (a Dunától az Adriáig húzódott volna), s amelynek 

élén a cári család tagját szerette volna látni. A metropolita szerbek alatt orto-

doxokat értett, s éppen a szerb–orosz vallási egységre hivatkozva kérte a cár 

segítségét. Világosan megmutatkozik, hogy tulajdonképpen két szerb nemzeti 

program alakult ki, az egyik a szerb ortodox identitáson alapult, a másik viszont 

a felvilágosodás termékeként importált nyelvi-nemzeti modellt részesítette 

el�nyben.12

A  trianoni békeszerz�dés értelmében Bácska nagyobbik része a délszláv 

államnak jutott, de a bajai háromszög megmaradt Magyarországnak. A triano-

ni határ kettévágta a bunyevác kisebbséget. A Magyarországnak meghagyott 

terület bunyevác értelmiségének zöme a délszláv állam melletti kiállása miatt 

távozásra kényszerült. A  két világháború közötti id�szakban a Magyarország 

mellett h�ségesen kitartó Ivan Paštrović, Ivan Petreš, valamint a szántói sokác 

ügyvéd Mišo Jelić,13 a garai Antun Karagić és még néhányan kísérletet tettek 

az addig elért eredmények meg�rzésére, a kisebbségi kulturális élet újraindí-

tására, de áttör� sikert nem tudtak felmutatni, s a Trianon miatt cseppet sem 

kisebbségbarát magyarországi politikai légkörben feler�södött a bunyevácok 

körében az asszimiláció (ugyan a falvakban ez még kevésbé éreztette hatását, 

de pl. Baja városában ekkor ment végbe a bunyevácság ifjabb generációi köré-

ben a nyelvváltás folyamata).

A  délszláv államhoz került bácskai területek bunyevácsága egyre szoro-

sabbra f�zte kapcsolatait Zágrábbal. Továbbtanuló fi ataljaik zöme a zágrábi 

egyetemet választotta. Sorra alakultak meg a nevükben a horvát jelz�t is 

szerepeltet� bunyevác kulturális egyesületek. Ugyanebben az id�szakban a 

12 Lásd Slijepčević, Đoko, Istorija srpske pravoslavne crkve, II. Od početka XIX. veka do kraja 

drugog svetskog rata, 2. kiad., 2002, Beograd, 145–147. 
13 Petreš és Jelić irodalmi, de egyben kisebbségpolitikai tevékenységét két újabb, Budapesten 

kiadott horvát nyelv� munka mutatja be: Mandić, Marin, Ivan Petreš, illetve Mandić, Živko, 

Mišo Jelić, in: Hrvatski kniževnici u Mađarskoj, Croatica, Bp., 2001, ill. 2000
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szerbek kísérletet tettek a bunyevácság szerb nemzetbe való integrálására, 

több könyvet is jelentettek meg, amelyekben a szerz�k a karadžići tanok szel-

lemében bizonygatták, hogy a bunyevácok valójában katolikus szerbek (persze 

ugyanekkor a Matica hrvatska ellenkönyvet adott ki). Néhány bunyevác értelmi-

ségit ugyan sikerült a szerbeknek magukhoz édesgetni, de a tömegek körében 

kevés sikerrel jártak. Ennek pedig aktuális belpolitikai okai voltak. Az egykoron 

az Osztrák–Magyar Monarchiához tartozó területeket ugyanis az ószerbiai elit 

gyakorlatilag hadizsákmányként kezelte és gátlástalanul kizsákmányolta. Az 

országban kett�s adórendszer m�ködött egészen 1928-ig, s a Monarchia régi 

területein (így Bácskában is) jóval magasabbak voltak az adóterhek, mint Szer-

biában és Montenegróban.14 A szerb dinár és a korona közötti átváltási arány 

mesterséges megváltoztatása a szerb valuta javára (1918-ban egy az egyhez 

volt az átváltási arány, s  ezt el�bb 1:2-re, majd 1:4-re változtatták a korona 

rovására) szintén súlyos károkat okozott az említett területek lakosságának, 

s nem csoda, hogy az ilyen jelleg� belgrádi politika ellen fellép� Stjepan Ra-

dić vezette Horvát Parasztpárt a bácskai bunyevácok lakta választókörzetek-

ben is egyre népszer�bbé vált, majd teljesen átvette a korábbi Bunyevác Párt 

utódjaként megalakult Bunyevác-Sokác Párt helyét és szerepét. Részben ezt 

látva, de f�ként a bácskai horvátság egységének, erejének és politikai súlyá-

nak növelése céljából 1926. június 27-én a Bunyevác-Sokác Párt valamennyi 

szervezete egyesült a Horvát Parasztpárttal.15 A Horvát Parasztpárt ugyanakkor 

népszer�ségét a horvát nemzeti propaganda terjesztésére is felhasználta. Így 

azután az 1928-ban kiadott els� jugoszláv enciklopédia (Narodna enciklope-

dija srpsko-hrvatsko-slovenačka, szerk A. Stanojević, Beograd–Zagreb, 1928) 

már kénytelen volt megállapítani, hogy a boszniai, hercegovinai, bácskai és 

bánáti katolikusok „nagyon gyorsan elhorvátosodnak”. Sándor király diktatú-

rája csak tovább rontotta a szerbek esélyeit a bunyevácok integrálására. Amint 

a diktatúra nyomása enyhült, a  bunyevácok ismételten kinyilvánították, hogy 

a horvát nemzethez tartoznak. Erre jó alkalmat kínáltak 1936-ban a bunyevác 

bevándorlás 250. évfordulójával kapcsolatos ünnepségek. A szabadkaiak Hor-

vát Kulturális Egyesületet alapítottak, Horvát Nemzeti Múzeum, majd horvát 

gimnázium megalapítását követelték. Ez utóbbit a belgrádi kormány engedé-

lyével 1941 �szén tervezték megnyitni.16 Közben azonban Jugoszláviát is elérte 

a második világháború.

A Magyarországhoz visszacsatolt Bácskában a bunyevácok helyzete a szer-

bekénél jobb volt (bár mindjárt 1941-ben a jugoszláv korszakban legaktívabb 

14 A Szerb–Horvát–Szlovén Királyságban uralkodó viszonyokkal kapcsolatban l. Banac, Ivo, i. m. 

A bunyevácok szerbségét bizonygatta pl. Aleksa Ivić Istorija Srba u Vojvodini c. könyvében, 

Novi Sad, 1929, valamint Jovan Erdeljanović O poreklu Bunjevaca c. m�vében, melyet a 

Szerb Tudományos Akadémia jelentetett meg 1930-ban. A  Matica Hrvatska által kiadott 

ellenkönyv: Petar Pekić, Povijest Hrvata u Vojvodini od najstarijih vremena do 1929, Zagreb, 

1930
15 Sekulić, i. m. 63.
16 A bunyevácok és sokácok horvát kisebbségi intézmények létrehozásáért folytatott küzdel-

mére vonatkozóan l. Kujundžić, Ivan, Izvori za povijest bunjevačko-šokačkih Hrvata, Zagreb, 

1968, 74–80.
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bunyevác politikusokat, értelmiségieket, valamint papokat – köztük Lajčo Bu-

danović szabadkai püspököt, valamint az 1918-ban az egységes délszláv állam 

létrehozásában játszott szerepe miatt a magyar hatóságok által veszélyesnek 

ítélt Blaško Rajićot – internálták). Sajti Enik� szerint ebben szerepet játszott az 

a tény, hogy Horvátország Németország szövetségese volt, s a magyar kormány 

nem akart konfl iktust a németekkel a horvátok miatt.17 Tény, hogy Zomborban 

Naše novine címen horvát irodalmi nyelven írt hetilapot adtak ki a bunyevácok 

és sokácok számára, de ugyanakkor a bácskai bunyevác értelmiségeik által ala-

pított Horvát Kultúrközösség nem kapott hivatalos jóváhagyást és nem m�köd-

hetett, helyette a hatóságok egy Bunyevác-Sokác Kultúrszövetség létrehozását 

szorgalmazták – sikertelenül!18 Ugyanakkor az usztasa kormány és Budapest 

tárgyalásokba kezdett egy esetleges lakosságcserér�l (a  horvátországi ma-

gyarokat áttelepítették volna Bácskába, a bácskai bunyevácokat és sokácokat 

pedig Horvátországba), de a tárgyalások elakadtak és a terv nem valósult meg.

A  második világháború után a titói Jugoszláviában a bunyevácokat hor-

vátnak ismerték el.19 Ugyanakkor a Vajdaságban önálló horvát oktatási intéz-

ményeik nem m�ködhettek. Elvben az államalkotó nemzetek tagjai minden 

tagköztársaság területén azonos jogokat élveztek, a valóságban azonban sem 

a vajdasági horvátok, sem a horvátországi szerbek nem rendelkeztek saját 

kultúrájuk meg�rzését, fejlesztését szolgáló oktatási és m�vel�dési intézmény-

hálózattal. A  bácskai bunyevácok közül már a titói id�kben egyre többen 

költöztek Horvátországba (egyébként is megfi gyelhet� volt Jugoszláviában a 

vegyes lakosságú területekr�l, a nemzeti szállásterületek perifériájáról az adott 

nemzet által lakott terület centrumába való költözés). A  vajdasági horvátok 

helyzete Milošević hatalomra kerülésével, a szerb nacionalizmus feler�södésé-

vel párhuzamosan rövidesen nagyon megromlott.20 A Vajdaság autonómiájá-

17 Sajti Enik�, Impériumváltások, revízió és kisebbség: magyarok a Délvidéken 1918–1947, 

MTA nagydoktori disszertáció, kézirat, Szeged, 2001
18 Tilkovszky Loránt, Nemzetiség és magyarság. Nemzetiségpolitika Magyarországon Trianontól 

napjainkig, Bp.,1994, 53–54.
19 Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni a Slobodna Vojvodina c. lap 1945 július 26-i szá-

mának cikkét. Az írás címe: Mi smatramo da su Bunjevci po narodnosti Hrvati. (Mi úgy látjuk, 

hogy a bunyevácok nemzetiségük szerint horvátok.) A cikk egyben tükrözi a titoista vezetés 

hivatalos állásfoglalását is. Kujundžić, i. m. 89.
20 A miloševići nagyszerb propaganda szolgálatába állott nyelvészek egyre-másra kezdték fel-

melegíteni a XIX. századi állításokat arról, hogy minden što nyelvjárású szerb, tehát a horvát 

irodalom és m�vészet valamennyi e nyelvjárást anyanyelvének tudó alkotója valójában szerb, 

és alkotásaik a szerb kultúra szerves részét képezik. E  képtelen állítások ellen fellépett a 

leg jelesebb szerb nyelvész, Pavle Ivić, és a Politika c. belgrádi napilap 1998. aug. 15-i szá-

mában kilenc más tekintélyes szerb nyelvésszel együtt elítélték soviniszta kollégáik nézeteit. 

Ivićék felhívták a fi gyelmet, hogy a fent említett nézetek terjeszt�i fi gyelmen kívül hagyják a 

nemzeti tudat kialakulásának más tényez�it s az önkéntes nemzeti identitásvállalás fogalmát. 

Ivić fi gyelmeztetett, hogy e képtelen nézet alapján, ha csak a nyelvjárási hovatartozást tekint-

jük, akkor (az egyébként Hercegovinában munkát vállaló likai bunyevác szül�kt�l származó 

– S. D.) szerbfaló horvát usztasa vezér, Ante Pavelić – szerb volt!
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nak eltörlése is hátrányosan érintette �ket, majd a szerb politika megpróbálta 

megosztani a helyi horvát közösséget, és a horvát egyesületek, szervezetek 

rovására favorizálni – és pénzelni – kezdte a magát csak bunyevácnak vagy 

sokácnak nevez� egyletek tevékenységét. Az 1991-es népszámláláson újra be-

vezették a külön bunyevác és sokác kategóriát. A háborús fenyegetések légkö-

rében a magukat horvátoknak vallók száma 97 ezerre csökkent (1971-ben még 

140 ezer, 1981-ben 120 ezer horvát volt a Vajdaságban),21 s mintegy húszezren 

sorolták magukat a bunyevác és sokác kategóriába (itt meg kell jegyezni, hogy 

tulajdonképpen minden vajdasági horvát bunyevác vagy sokác eredet�). A mi-

loševići korszakban a hatóságok részér�l óriási nyomás nehezedett a magukat 

horvátnak vallókra. A szerb–horvát háború kitörése után a szerémségi horvát 

falvakban etnikai tisztogatásokra került sor (a  legismertebb példa 1991-b�l 

Herkóca-Hrtkovci esete, ahol az akciót a többek között éppen e cselekedete 

miatt a hágai törvényszék elé került Vojislav Šešelj irányította), 1991 és 1995 

között több mint huszonötezer szerémségi horvátot �ztek el otthonából, több-

ségük Horvátországba menekült. Ugyan Bácskában ilyen, gyilkosságokkal nyo-

matékosított etnikai tisztogatásokra nem került sor, de mindennaposak voltak 

a horvát kisebbséget ér� atrocitások. A háború során (1991 és 1995 között) 

emiatt összességében mintegy ötvenezer horvát hagyta el Szerbiát, s számuk 

az utóbbi években is folyamatosan csökken� tendenciát mutat. Aligha vélet-

len, hogy Szerbia hivatalosan csak Milošević bukása után két évvel, 2002-ben 

ismerte el hivatalosan, hogy területén horvát kisebbség is létezik. Ugyanakkor 

széls�séges nacionalista szerb szerz�k manapság is olyan m�veket jelentetnek 

meg Szerbiában, amelyek nemcsak a bácskai bunyevácok és sokácok, de a 

mai Horvátország és Bosznia-Hercegovina horvát népességének (de legalábbis 

valamennyi što nyelvjárást beszél� horvátnak) horvát nemzethez tartozását is 

megkérd�jelezik. Voltaképpen e propagandaharc részeként próbálták meg 

a bunyevácokat és sokácokat leválasztani a horvát nemzetr�l, pontosan úgy, 

ahogy annak idején a román diktátor, Ceauşescu is megkísérelte a székelyeket 

és csángókat elszakítani a magyarság egészét�l, vagy ahogy egyes román na-

cionalisták a moldvai csángók esetében még ma is cselekszik.

21 A vajdasági s általában a (volt) jugoszláviai etnikai változásokra vonatkozóan l. Kocsis Károly, 

Jugoszlávia. Egy felrobbant etnikai mozaik esete (Az etnikai konfl iktusok történeti-földrajzi 

háttere a volt Jugoszlávia területén), Teleki László Alapítvány, Bp.,1993


