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Gara község és a bunyevác-horvátok
Gara község Bács-Kiskun megye déli részén, Bajától 17 km-

re, a szerb határ mentén elhelyezked� nemzetiségi telepü-

lés. Állandó lakosainak száma: 2402 f� (2011). A község 

nevét történelmi források el�ször a 13. század végén em-

lítik. A bunyevác-horvátok a ferences szerzetesek kíséreté-

ben több hullámban telepedtek meg a török hódoltság alatt 

elnéptelenedett Bácskában a 16. és a 17. században. A bu-

nyevácok �shazája Bosznia-Hercegovina déli, hercegovinai 

része. Nevüket kétféleképpen eredeztetik: „bunja”�=�kuny-

hó szóból, illetve a Buna folyóból, melynek környékér�l 

származnak. Sokszín� kultúrájukat, a római katolikus vallást és a bunyevác tájnyelvet 

(amely a horvát nyelv „što” nyelvjárásának „i” dialektusa) évszázadokon át gondosan 

ápolták és örökítették apáról fi úra. Bácskában a bunyevácon kívül még két horvát 

népcsoport él, a sokácok és a rácok.

A  18. század elején Garán csak bu-

nyevác-horvátok éltek, kés�bb települtek 

be a sváb-németek, és közösen építették 

meg 1780-ban a község mai, kés� barokk 

stílusú római katolikus templomát, amely a 

környéken egyedülálló szoborgy�jtemény-

nyel rendelkezik. A  magyar lakosság szá-

ma egészen a második világháború végéig 

elenyész�, csupán néhány értelmiségi sze-

mély volt magyar nemzetiség�. A kitelepí-

tett svábok helyébe bukovinai székelyek és 

felvidéki magyarok költöztek, gyökeresen 

megváltoztatva a nemzetiségi arányokat. Ekkor a legnagyobb a község lélekszáma 

(4534 f�), amelyb�l a horvát nemzetiség aránya kö-

rülbelül 25 százalék volt. Azóta az ötvenes-hatvanas 

évek politikai helyzete, kés�bb a munkalehet�ségek 

hiánya miatt sok nemzetiségi lakos hagyta el a köz-

séget. Sok garai bunyevác származású személy a 

magyarországi horvát értelmiség, a kultúra és a sport 

élvonalába került. A  globalizáció és a demográfi ai 

folyamatok a kis nemzetiségeket sajnos még sú-

lyosabban érintik. Er�s az asszimiláció a községben 

és a régióban valamennyi nemzetiség tekintetében, 

a fi atalok sajnos már csak a magyar nyelvet beszélik. 

A  nemzetiségi kultúra ápolása a családi környezet 

helyett egyre inkább közösségi színtérre helyez�dik 

át, melyben a f� szerepet a kulturális egyesületek, 

oktatási intézmények és a nemzetiségi önkormány-

zatok töltik be.

Buna folyó, a bunyevácok eredete

A római katolikus templom



ÉGALJ

132132

A községben alapfokú nyelvoktatás folyik a helyi nemzetiségi tagozatos általános 

iskolában, ahol a tanulók kb. egynegyede tanulja heti négy órában a horvát nyelvet. 

Kiemelked� jelent�séggel bírt 1946 és 1973 között az önálló bunyevác iskola fennál-

lása, ahol el�bb egynyelv�, majd két tannyelv� formában összesen mintegy 150 diák 

az anyanyelvén tanulhatott.

Garán 1994 óta m�ködik a horvát és a német, 2010-ben alakult a roma nemze-

tiségi önkormányzat, a székelyek egyesületbe tömörülnek. A nemzetiségi önkormány-

zatok minden farsangi id�szakban megszervezik hagyományos nemzetiségi báljaikat, 

a bunyevácoknál ez az ún. „Préló”. A szó jelentése „fonó”. Régen az asszonyok telente 

összegy�ltek, fontak, közben beszélgettek, 

énekeltek. Kés�bb ehhez csatlakoztak a 

férfi ak és a tamburások, így alakult ki a bá-

li hagyomány. Garán a Prélón felül még 

egy egyedülálló rendezvényt szerveznek 

a bunyevácok a farsangi id�szakban, ez 

az ún. Musko préló (férfi préló), amelyen 

csak férfi ak ünnepelnek. Ez a hagyomány 

oda vezethet� vissza, hogy húshagyó ked-

den a bunyevác férfi ak házról házra járva 

összegy�jtötték a kolbászt, szalonnát, to-

jást, elvitték a garai bunyevác kocsmába, 

ott megsütötték, és tamburazene mellett 

együtt mulattak, kártyáztak egészen éjfélig, amikor beköszöntött a hamvazószerda. 

Ekkor véget ért a mulatság és kezd�dött a nagyböjt. Az utóbbi két-három évtizedben 

ezt a rendezvényt már szombati napon szervezi a horvát nemzetiségi önkormányzat 

és férfi csapata. Nagy népszer�ségnek örvend a többi nemzetiség körében is, mivel 

egyszer egy évben a férfi ak asszonyaik nélkül mulathatnak tamburazene, házi borok és 

a hagyományos bunyevác birkapörkölt mellett. Szintén egyedülálló a bunyevácoknál, 

hogy az anyák napját nem májusban, hanem decemberben ünneplik, advent harmadik 

vasárnapján. Advent negyedik vasárnapján az apákat köszöntik. A családoknál ma már 

elvesz�ben vannak ezek a régi hagyományok, ezért a horvát nemzetiségi önkormányzat 

kis ünnepséget szervez ebb�l az alkalomból. Jelent�s családi összejövetelek eseményét 

képezte a bunyevácoknál a búcsú, a disznóvágás, a szüret és a betakarítási munkák is.

Meg kell említenünk, hogy a bunyevácoknál Garán és a többi bácskai településen 

minden családot ún. ragadványnévvel is illettek. Ezek a ragadványnevek eredetileg 

az azonos vezetéknev� családok megkü-

lönböztetésére jöttek létre, kés�bb elter-

jedtek, ma már azonban sajnos feledésbe 

merülnek.

Jellegzetes a bunyevácok népviselete. 

A fi atal lányok az ing felett díszített mellényt 

hordtak, lábukon hímzett papucsot. Ünnepi 

viseletként különös gazdagságról árulkodik 

a selyem, az úgynevezett „szvíla” és „du-

sác”. Ezekben csak templomba jártak és 

kiemelt ünnepeken hordták. Jellegzetes 

Bunyevác prélón

Bunyevác lányok a negyvenes évek elején
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volt a dukát fülbevaló, és az aranylánc 

dukátokkal, amely 5-7-9-11 darabból állt. 

A  bunyevác asszony a férjhezmenetel 

után már állandóan kend�t vagy „kapi-

cát” viselt, nem járt hajadonf�vel. A fi atal 

férfi ak bricsesznadrágot viseltek csizmá-

val, vagy kötött harisnyával és papuccsal. 

A  férfi aknak legalább kett� kalapjuk volt, 

egy hétköznapi és egy ünnepi. A bunye-

vác férfi  hajadonf�vel csak az asztalnál 

tartózkodott, vagy amikor imádkozott, és 

a templomban. Mezei munkákhoz szell�s 

viseletet hordtak. A  férfi ak b� gatyát és 

inget, lábukon bocskort, az asszonyok 

kartonruhát, lábukon mamuszt viseltek. Az emberek vállukon hordták a kaszát, az asz-

szonyok derekukon a marokszed�t, és kosárban vitték az élelmet a mez�re, korsóban 

pedig a hideg vizet.

A  községben több tánccsoport m�ködik. A  horvát kultúrát a Bunyevác Hagyo-

mány�rz� Tánccsoport és a Garai Ifjúsági Tánccsoport ápolja (utóbbi valamennyi helyi 

nemzetiség néptáncait járja). Az óvoda és 

általános iskola tanulói szintén tanulnak 

nemzetiségi táncokat. A horvát nemzeti-

ség büszke a helyi Bácska tamburazene-

karra, amely 1990 óta kíséri a táncosokat 

és szolgáltatja a zenét a horvát rendezvé-

nyeken.

Minden kedves olvasót szeretettel 

várunk községünkbe, rendezvényeinkre!

Kubatov Márton

a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

Gara elnöke

Garai Ifjúsági TánccsoportBunyevác Hagyomány�rz� Tánccsoport

A Bácska tamburazenekar

Bunyevác család
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Kópháza
Kópháza és vidéke oklevélemlítés szerint 1245 körül két 

néven volt ismert: Ravaszdvíz és Tarnavíz. IV. László király a 

terület egy részét Sopronnak adományozta, a másik részét 

egy Csépán nev� soproni polgár kapta meg.

A térségnek 1354-ben Kolb Péter soproni polgár lett a 

tulajdonosa, minden bizonnyal róla nevezték el a falut Kol-

benhofnak. A  Kópháza elnevezés el�ször 1429-ben jelent 

meg a forrásokban. Luxemburgi Zsigmond uralkodásának 

éveiben e területet a Locsmándi és a Pongrácz család birto-

kolta. A községet 1430-ban Sopronnak adományozták, így 

Kópháza Sopron jobbágyfalujává vált.

A török veszedelem idején a lakosság jelent�s része elmenekült. Helyükre 1530 

körül Bosznia és Horvátország térségéb�l, pontosabban Velika és Stenyicsnak nev� 

horvát falvakból érkeztek menekültek. Ezeket a telepeseket „gradistyei horvátoknak” 

nevezik. Ekkortól kezdve a horvát etnikum dominánssá vált a faluban. Egy 1558-as 

összeírás szerint Kópháza (Koljnof) lakosai már mint horvátok szerepelnek.

Kópháza horvát nyelv� és színtiszta katolikus lakossága sokat szenvedett a kuruc 

világban az egyházi krónikások szerint. Hitbélileg egységes népe sokat áldozott vallási 

célokra és sok papot nevelt az egyháznak: Klemetsich Mátyás, Jankovich György, 

Payrich Pál, Pinezich Tamás, Kausich Mátyás stb.

A történelem nagyobb eseményei közül 1848-nál érdemes megállni. Az itteni hor-

vát lakosság nem támogatta Jellasics horvát bánt, az emberek szinte teljes egészében 

a magyar honvédséghez csatlakoztak.

A dualizmus idején a falu Sopron és Bécs közelsége miatt meglehet�sen gyorsan 

fejl�dött, különösen a vasútvonalak kiépülése után. Az els� világháborút követ� id�-

szak legfontosabb eseménye az 1921-es népszavazás volt, ahol a horvátok többsége 

az akkor még szociálde-

mokrata Ausztria helyett 

a Magyarországhoz való 

csatlakozást választotta.

A  község lakossága 

1784-ben 947 f� (99 

ház), 1870-ben 1302 f�, 

1980-ban 1780 f� (525 

lakás). A közösség lakos-

ságának 80%-a jelenleg 

is horvát.

A  lakosság évszáza-

dokon át meg�rizte horvát 

anyanyelvét, az utóbbi év-

tizedekben a magyar mel-

lett (óvodában, iskolában) 

az irodalmi nyelvet is na-

gyon szépen elsajátította.

A horvátok kópházi letelepedésének emlékm�ve és a soproni 

népszavazás emlékm�ve (Horváth Zoltán György felvétele)
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A búcsújáró templom 
történetéhez

Magyarországon a barokk korban fellángolt 

Mária-tisztelet, Mária kultusza egyaránt elter-

jedt a f�urak és a köznép körében. Az ország 

fel szabadulását a török hatalom alól Sz�z Má-

ria segítségének tulajdonították. Újból nagy 

fontosságú történelmi eseménynek számított, 

hogy István király felajánlotta a Magyar koronát 

Máriá nak. S  valóban, ezen történelmi és val-

lási kép égisze alatt nemzetté kovácsolódott 

össze a magyarság. A  f�urak és a nemesség 

vallási áhítattól áthatva adományoztak hitük 

céljaira. Zarándoklatokat szerveztek és vezettek 

búcsújáró helyekre. Elterjedt, divat lett, hogy 

Mária-képet vagy Mária- szobrot adományoztak 

egymásnak. Ebben élen járt a legnagyobb f�úr, 

a bécsi udvarban is befolyással bíró Eszterházi 

Pál is. Mária, az Istenanya tisztelete bevonult a 

kastélyokba és a nemesi kúriákba, majd fokoza-

tosan elterjedt a falvakban és városokban szol-

gáló papság segítségével a köznép körében is.

Sorra épültek a különféle csodajelekhez, megmagyarázhatatlan eseményekhez és 

legendákhoz kapcsolódó kegyhelyek, a f�urak és a köznép adományozásával. Ennek 

számos jelét találjuk a korabeli Nyugat-Magyarországon, amit a megépült kegyhelyek 

is tanúsítanak.

E  kornak és szellemiségének egyik emléke a kópházi kegytemplom, amelynek 

oltárképén szintén megtalálhatóak a leírt jellegzetes képsorok. A  kópházi „Boldog-

ságos Sz�z” tiszteletére épült templom megépítését a legenda Nádasdy Ferencnek 

tulajdonítja. A  hagyományból mindössze az lehet igaz, hogy Nádasdy egy �si Sz�z 

Mária-szobrot adományozott a temet�ben álló Szent Márton-templomnak hálából 

azért, mert a kópházi jobbágyok, a város engedélyével fuvarral és robottal segítették 

a lorettói templom és kolostor építését. Ezt igazolja az a körülmény is, hogy az 1659. 

évi vizitáció megemlíti az ünnepélyes zarándoklatokat a Szent Márton-templomban 

lev� Mária-szoborhoz.

A zarándoklatok tehát már a XVII. század közepén, a Wesselényi-féle összeeskü-

vés, illetve Nádasdy Ferenc lefejezése el�tt megkezd�dtek.

A búcsújáró templom legendája szerint gróf Nádasdy Ferenc gyakran lejárt a ke-

resztúri kastélyból a Fert�- tóra vadászni. Az út Kópháza határán át vezetett a Fert�-

tóra. Az út mentén állt egy kis kápolna Mária-szoborral. Nádasdy Ferenc leánya, Orso-

lya sokat betegeskedett. Egyszer a Mária-kápolnában fogadalmat tett, hogy soha nem 

megy férjhez, ha visszanyeri egészségét. Tényleg meg is gyógyult, és szép leány lett 

bel�le. Szülei azt kívánták, hogy menjen feleségül egy fi atal mágnáshoz. Orsolya erre 

csak úgy állt rá, ha apja a kis kápolna helyén templomot építtet. Az esküv� napján 

A XVIII. században emelt kegytemplom
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azonban vihar támadt, és egy villámcsapás megölte a menyasszonyt. A megrendült 

apa, emlékezve fogadalmára, a kis kápolna helyén felépíttette a templomot.

A  kópházi kegyhelyet, a  búcsújáró templomot valójában Behofsich Pál (1738–

1774), Kópháza plébánosa építtette fel. Valószín�, hogy a temet�dombon álló 

Sz. Márton-templomba érkez� zarándoklatok érlelték meg azt a döntést, hogy a sz�k 

templom helyett egy sokkal nagyobb kápolnát építtet a kegykép tiszteletére.

Behofsich er�s akaratú és lobbanékony, az elöljáróival összeférhetetlen, a híveit 

gyakran a durvaságig fegyelmez� plébános volt. Feljegyzés van arról, hogy Mária Te-

rézia idejében – amikor már érz�dött a jobbágyterhek csökkentésének szándéka – a 

jobbágyok Sopron környékén is több esetben ellenszegültek és nem hajtották végre 

az el�írt kötelezettségeket. Kópházán a jobbágyok nem akarták lecsépelni a plébánia 

gabonáját. Behofsich magához hívatta Horváth György nev� „lázítójukat”, akit felhábo-

rodásában súlyosan bántalmazott. Emiatt a város kivizsgálást rendelt el és feljelentést 

tett a püspöknél. Zichy püspök büntet� eljárást rendelt ellene és felszólította a lemon-

dásra. A plébános viszont csak káplánja javára akart lemondani, amit a városi tanács 

nem fogadott el. Így aztán végezetlenül maradt az ügy, és Behofsich még 10 évig 

maradt Kópházán.

A kápolna építésére vonatkozóan az els� adatot 1747-ben találjuk, amely adomá-

nyozással kapcsolatos. Behofsich a környéken lakó nemesekhez és a város jómódú 

katolikus polgáraihoz fordult támogatásért. A legnagyobb segítséget az építkezésben 

gróf Széchenyi Antal, nagycenki földesúr adományai jelentették. A  kézi és az igás 

munkát a község népe szolgáltatta. A  templom bels� berendezéseib�l a hatalmas 

barokk stílusú f�oltár, továbbá a szószék is Széchenyi Antal segítségével készült el. 

Végül kölcsönök és különféle misealapítványok segítségével 1772-re a jelent�s ba-

rokk-rokokó templom is elkészült.

A kápolna építésével kapcsolatos fontos dokumentum Behofsoch Pálnak 1772-ben 

Zichy püspökhöz írt jelentése, ahol határozottan állítja, hogy a búcsújáró templomot 

alapjától kezdve újonnan építették fel.

A  monumentális építmény a második világháborút követ� határlezárásig a kör-

nyékbeli horvátok jelent�s vallási találkozóhelye volt. A  barokk szellemisége tehát a 

papok közvetítésével jutott el 

a társadalom alsó rétegeibe, 

így a nyugat-magyarországi 

horvátok körébe is. Ahogy 

a magyarságot, ugyanúgy 

az anyanemzetét�l elszakadt 

nyugat-magyarországi horvát-

ságot is a barokk kori vallásos 

lelkesedés kovácsolta össze. 

A  barokk kor Mária-kultusza 

jelentette azt a vallási eszmét 

és ideológiát, mely öntudatra 

ébresztette és egységes hor-

vát nemzetiségi tudatot adott 

a szétszórt falvakban él� hor-

vátságnak.

Völgyi Géza

A Fekete Madonna-kegyszobor a kegytemplom 

barokk f�oltárán (Horváth Zoltán György felvételei)


