
Tizennegyedmagunkban

129129

Sokcsevits Dénes�–�Blazsetin István

Horvátok-e a tököli rácok?
A Csepel-szigeten (ma jobbára csak Tökölön, korábban Csepelen is), valamint 

a Duna jobb partján (Ercsi, Érd) él� katolikus délszláv népesség a što nyelv-

járás újabb változatának íz� dialektusát beszéli. Ezt a dialektust Horvátország-

ban és Bosznia-Hercegovinában kizárólag horvátok használják (kivételt csak 

egy kevés, bizonyíthatóan katolikusból iszlám hit�vé vált muzulmán bosnyák 

képez). Tehát egyértelm�en ma is horvátok által lakott területr�l érkeztek a 

XVI–XVII. században, a török hódoltság idején mai magyarországi lakóhelyeikre 

(Tökölön már 1541-ben megjelentek). A  rác elnevezést már Magyarországon 

kapták a XVII. század végén az osztrák hatóságoktól, valamint kés�bb magyar 

szomszédjaik is így nevezték �ket, s lassan �k maguk is elkezdték alkalmazni 

magukra ezt az elnevezést. A rendkívül összetett és sok népcsoportból álló ma-

gyarországi horvátság nemzeti hovatartozásának megértéséhez röviden utalni 

kell az egységes horvát nemzet kialakulásának folyamatára.

Már a középkorban (IX–X. század) a mai Horvátországon túl a Bosznia-Her-

cegovina egyes részeit is magában foglaló horvát etnikai területen több kü-

lönböz� fejedelemség alakult, melyek közül a tengermelléken fekv�b�l alakult 

ki a középkori Horvát Királyság, amely 1102 (Könyves Kálmán horvát királlyá 

koronázása) után több mint nyolcszáz éven át államközösséget alkotott Ma-

gyarországgal. A XV. századtól kezdve a horvát etnikai terület több, egymással 

szemben álló államhoz került. Dalmáciát Velence, Boszniát (majd a XVI. szá-

zadban Horvátország és Szlavónia nagy részét) az Oszmán Birodalom hódította 

meg, a maradék horvát és szlavón vidékek pedig, a török által meg nem szállt 

magyar területtel együtt, a Habsburgok dunai birodalmának részévé váltak. Ez 

a megosztottság fennmaradt az újkorban is, s a horvát népcsoportok nemzeti 

integrációját er�teljesen gátolta. Ennek ellenére a tizenkilencedik, valamint 

részben a huszadik században, majd immár az egységes délszláv állam bizto-

sította állami kereteken belül, a leginkább a németséghez hasonló törzsi, vagy 

népcsoportbeli és múltbeli államterületi elkülönültséget leküzdve, a Drávától 

az Adriáig terjed� térségben kialakult az egységes nemzeti tudattal rendelke-

z� horvátság. A  különböz� népcsoportok lokális vagy etnikai csoporttudattal 

rendelkeztek, de egységesen a katolikus egyházhoz, s rajta keresztül a nyugat- 

európai kultúrkörhöz tartoztak, ami megkönnyítette integrálódásukat az egy-

ségesül� horvátságba. Ebb�l a szempontból, a  bunyevácokból, sokácokból, 

(katolikus) bosnyákokból, dalmátokból stb. álló horvátság XIX. századi nemzeti 

integrációs folyamata hasonlít az ugyancsak népcsoportbeli és államterületi el-

különülést mutató szászokból, frankokból, bajorokból, svábokból, poroszokból 

álló németségben lezajlott egyesüléshez, vagy a különböz�, önálló királysá-

gokban, fejedelemségekben él�, különböz� nyelvjárást beszél�, de a katolikus 

vallás és az egységes irodalmi nyelv révén a XIX. században egységesül� olasz 

nemzet kialakulásához.
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A XIX. századi (néha azonban kés�bbi keletkezés�) magyar munkákban is 

id�nként (alighanem a szerb Vuk Karadžić nyomán) tévesen katolikus szerbek-

ként emlegetik a bunyevácokat és más što nyelvjárású horvát népcsoportokat, 

noha egyértelm�en a fentebb bemutatott horvát etnikai területr�l származnak 

–  igaz, ezt a tényt a kor magyar tudományossága még nem, vagy csak alig 

ismerte. (Ehhez az elnevezésbeli tévedéshez hozzájárult a török alóli felsza-

badulást követ�en a budai kamarai osztrák adminisztráció, amely valameny-

nyi katolikus délszláv menekültet katolikus rácnak nevezett, noha a magyar 

nyelvben a rác elnevezés eredetileg kizárólag Szerbia – Rascia, Raška – lakóit 

jelölte.) A rác elnevezés olyannyira elterjedt néhány hazai, egyértelm�en horvát 

etnikai területr�l származó katolikus népcsoport körében, hogy már magukat 

is magyarul (s�t, horvátul is!) rácnak nevezik: a tökölieken kívül a Dusnok és 

Bátya környéki horvátok is alkalmazzák magukra, noha �k bizonyíthatóan Szla-

vóniából érkeztek, amit nyelvjárásuk is igazol.

A  rác elnevezés mögött sokszor az újabb magyar tudomány sem „találja 

meg” a délszláv népesség tényleges etnikai hovatartozását, illetve a rácot csak 

a szerbekkel azonosítja. Molnár Antal kit�n� könyvében (Katolikus missziók a 

hódolt Magyarországon I, 1572–1647, Bp., 2002) teljes joggal mutat rá a fenti 

álláspont tarthatatlanságára: „A  magyar történetírás a korabeli terminológia 

(a  „rác” elnevezés) alapján a hódoltsági délszlávokat meglehet�s leegyszer�-

sítéssel szerbeknek tartja, a differenciáltabb kép kialakításának igényét pedig 

a forrásadottságok okozta áthidalhatatlan nehézségekre való hivatkozással 

hárítja el.” Molnár jogosan emlegeti fel, hogy az egyháztörténeti kutatások már 

évtizedekkel ezel�tt igazolták, hogy a katolikus vallású délszláv betelepül�k 

horvát etnikai területr�l, Boszniából, vagy egyenesen a törökök által megszállt 

horvátországi területekr�l érkeztek Magyarországra.

Tekintettel arra, hogy a magyarországi horvát népcsoportok a horvát anya-

nemzett�l elszigetelten éltek évszázadokon át, eredetükre vonatkozó hiteles 

emlékeik nem maradtak, horvát nemzeti szellem� nevelést pedig a XIX–XX. 

századi Magyarországon egyáltalán nem kaphattak, akárcsak Romániában a 

moldvai csángók. A szocialista korszakban a hazai „szerbhorvát” iskolákban pe-

dig egységes délszláv szellem� nevelés folyt, s csak az utóbbi húsz évben nyílt 

lehet�ség a hazai horvát népcsoportok számára, hogy megismerhessék valódi 

származásukat, s hogy tudatosuljon bennük: három-négy évszázaddal ezel�tt 

a horvátságból szakadtak ki, s  otthon maradt (Horvátországban és Bosznia-

Hercegovinában) rokonaik ma is horvátnak vallják magukat.


