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"\ölte a társadalmi elkötelezettséggel szemben. ~·1eg keH azonban jegyezni~ hogy Tomié kriti~us 
szavai nem mindenben tévesztettek -célt~ észreYételei különösen a költői kifejezöeszközpk 
használatával kapcsolatba._ll hely1álióak. 'Rán1utm:ott, hogy az új kö1tőí nemzedék sokszor fclelőtle1üJ 
viselkedik a nvelvvel szemben~ kevés ílgyelmet fordit aiL'lak he-lyességére, stiliszt~ai 

kimunkálására. Talán érdemes megjegyezni> hogy a vitában érintett költők közül senki sem szóltüt 
n1eg n'>..-ilvánosan, senki sem vett ré-szt a polémiában. 

-- "' Az előző idöszakhoz képeSt megpezsdült az irodaln1i élet ami nagyTeszt a jobb kiaqói 
lehetőségeknek köszönhető. Egyértelműv:;{ vállt~ hogy irodalmi fo-lyóirat nélkül nemigen tejlőch~et 
to~\.rább a maQvarországi horvátok irodalma. ?vfivel irodalmi tOiyóirat megjelentetésér-e nem vplt 

,._._ • -..' • • ~ l -~· - • 1 . ,. " ,. . . ._. 'l.~lc.t ... d't tt! l 
lehetőség a NaroCLtle novrne 1982-ben Kurturans, irOdalmi es mu\:eszetl mehe.túc~t In 1 o 

1
1e,. 

1Veven26 címen, azzal a céllal, hogy -ezt a hiá.t">lyosságot pótoija. ' 

IH. 
1984-

A z idős7ak kezdetéT akárcsak az előzőét ezv kö-ltői atJ.to-lógia megjele11éséhez kötött'tlk.. A~ Gde 
~~sta}e ;las? (H-ol ~eszik el a ha11g?) ~toÍÓgiáb~l tiz köl;ő verseit találhatjuk, közüiük,.. hatan 
hon·átok: Anka Bunjevac, Ladislav Gvjas, TomisZav Krekié. Vinko Duso Siracl!ra 
Puiarov, Jolanka TiSler. Ed-dig hárman j__,elentettek: meg önáiló ·verseskötet;t: Jol~Jca Ti~l,er,_:j1 V~ 

"7 ' ' ' "'" ' n n- p ' ~- -- ·8 fb'o'ttet·~k al·ov) ' ;nodrini nebaL \.l\Z e2: Kekleben); vuso :::>1mara uzarov: J!OJnn va;na-- t:..A "'-' ~l .~.""'! t 

')Q • ' ' k ) • ,. ' ~ - • D d- 1A -dő ér· nté~e30 Djeci a ne samo ... ..... " {']\;em csa.K QVer:ekeKlle -... ; LaaiS1<n- CrUJas: 1 o zr vreJnena; z i l ::; : . 

~A.z új költői nemzedék megjelenéséYel a magyarországi horvátok irodalma kinőtte a gyerekcip?t, 
meQszabaduit a társadalmi szerepvállalás terhétől, többé nem "csak" oktatni, felvilágosítani ak?r, 
han~m mindenekeiőtt művészet szeretne lenni. ~v1indez azonban nem jelenti azt, -hogy a lassan 
öntudatra ébredő ma!.Narországi horvát irodalmat ezek után majd a modern irodalmi irá.'1yzatok es 
technikákjellemzík. Ezutá.'l se~ keletkeznek majd irónikus ha.~gvételű m.űvek, nincs önirónia, n~m 
találkozunk műfajparódiákkal, nem beszélh-etünk intertextualitásról, vagy ha mégis, akkor ~ 
általában nem tudatos tevékenység eredménye. Atrhoz, hogy ezeket a tulajdonságokat fel!elhessük a 
magvarországí horvátok irodalmában megfelelő szinvonalú irodalmi életre és kiépített, felkész?h 
oiva~óközönségre is szükség van. Mivel a magyarországi horvát olvasóközönség nagyré~zt 
romantikus:> hagyomá.11yos, a társadalmi szerepvállalást előtérbe hely.ező irodalmi m~~·eken alakf~t 

ki, ~gysze.rűen 'nem ~~~ed~lyez' o~~~ tnérté~ű ~öltői sza?~ds~got ~~~t :zt ~f:~em~et~.lr~1~~l~akifal mekszoktuk. Ilyen korulmenyek kozott a szaDadvers megJelenese s vde vgyucc a nm~K v.-unvse, fl-Z 
írásielek nélküli verselés kísebbíajta forradalomnak számít. ! 

., A, 80-as évek közepétől a magyarországi horvát irók legtöbbje horvát irodalmi nvelven ír, ~e 
közüiük többen is a nvel\járáson való verselést választották. }.Jate Sinkovié utilit 1988-ba.TJ. végre 
megjelent Ljudevit Skrapié nyugat-magyarországi költő nyehjáráson írt Droptine3l (Anróság9k) 
című kötete. Habár Skrapié 1938-ban született, viszonylag későn, csak a 80-as évektől-jelennek mf"g 
versei a magyarországi horvát sajtóban. Sinkoviéhoz hasonlóan Skrapié is foly-tatta a nyugjit~ 
magvarországi horvát irodalmi hagyományokat. Saját bevallása szerint azért ír, hogy megönzize 
szülbfaluja nyelvjárását Legújabb kötete Obraéun32 (Számadásí címmel is ebben a szellembpn 

n.J2)' 26A .Neven 1982-ben és 1983-ban egyszer-egyszer jelent meg, !984-ben kétsz~r, 1985-től pedig évente .'1...,.~ 
alkaíommal jelentkezett. 
27 Jo!anka T iSler: V modrini neba, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. 
~~Duso ~imara Pu:Z:arov: Stajim pred vama. Bib!joteka D~na\', Tan~önyvki:dó, Budapest, ~ 9~9. 

0 
J 

.é.
7 Buso Simara PuZarov: Djeci a ne samo ... , IV1ladost, Klub August ;:)enoa. ~avez Pec:;.., l....-9 1. 

30Ladis!av Gu j aS: Dodir vremena<4z idő érintése, Mladost Savez Hrvata, Klub August Pécs, 1992. 
3 Skrapié: Droprine, Tankönyvkiadó, Budapest. 1988. 

Obraéun. Etnikum 2000 Kiadó. Budapest, 1996. 
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iródo;:t. Jvfatilda Bölcs v~rseit is a 80-as éYekben isn1erbette 1neg az ae a 
hagyományokhoz kötődö Skrapié-tyai eHentétben költészete a kortárs horvát és magyar ircdalorn_ 
jeHemzöit ·visel! maglli1. Jantarsica (Borostv"ánkö út) cfmű kötete a mai magyarországi 
horvát irodaion'! egyik gyöngyszeme. Jolan/r..a Ti.fler a ~Jura-1nenti horvátok kaj-ny·ehjárásán szóialt 
meg. ]/- r11od_rini neba34 (.~z ég kékiében) cimű kötetéve-i bebizonyította~ hogy ezen a nyehjáráson is 
lehet maradandót alkotni. 

,t\ fiatalabbak mellett az idősebb ne1nzedék is aktív. l\1egje1enik lvfar/c(} Dekii: Ti!;ine i 

djetit>Jsrva3~S~~o~::e:or :~~~;~e!;) c~;~;el ';;~~:!~~e!~~be gl=~~i:~~e~;;!té~=;~~ b~~~;;:;~~ 
(~2.~ bacskai mezőkről) Dekié az egyetien rr.ag;rarországi horvát iró a\:inek eddig négy 

köny'"\ze jelent meg. 

i\ ?...Jarodne novine hasábjai után Stipan Biaietin már említett gyern1ekregénye 
könyv is megjeient. 1\. magyarországi horvátok l 945 utáni irodaln1ának ezidáig egyetlen 
-regény-e mellett Tralala. tralala, .propjevala (Tralala. tralala, nreQS?Ólalt a ftJ.rulva .. i 
cí:tnen 'Blaietin gyermekverseit és rádiójátékait is összegyűjtötte. Dekié és BlaZetin 
gyermekYerseiveL, a BodoijaSi regénnyel és lviarga $arac Svet oko mene40 C'-\ világ körülötte1n) 
című gy-ermeknoveHáival a magyarországi horv~át gyermekirodalom irr11.uár nem ~~meDékterrr1ék~~ 
csupán, a szerzök teljes komolysággal fordulnak a legfiatalabb olvasóközönséghez is. Noha 1\íarga 
Sarac elbeszélesei soksz~r csak az egyes nevelési célok puszta illusztrációi~ nemegyszer élethű, a 
gyerekek \'Üágá..~oz közel álló szereplőkkel és szituációkkal találkozhatunk műveiben. Különösen a 
gyermekvers-eket iUetően tapasztalhatllrhl.;: viszonylag nagy előreiépést. Igaz~ a költők sokszor még 
mindig csupán nevelni akarnak, de verseikben eg;-Te :nagyobb szerepet kap a játék, szabadra engedik 
fantáziájuka-t. Lassan megjeiennek a szójátékok és a nonszensz ami a kortárs gyermekirodalom 
egyik jellemzőj,e. 

P.rfind a mai napig az egyetien igazi elbeszélő J\:fjjo Karagié aki Slobodni (Szabad 
utak) cfmű kötetében nagyrészt a Narodne nO\'ineban és a Narodn( kalendarban már megjelent 
elbeszéléseit gyűjtötte össze. Elbeszéléseivel Karagié a bur1yevác-horvát elbeszélö próza 
hagyományait de belső monológokkai megpróbálja modernizálni elbeszélő technikáját. 
Elbeszéléseinek alapját általában szerelmi történet képezi, amely azonban sokszor csak arra szolgáL, 
hogy a szerző felvázolja 1nilyen problémákkal találja szembe magát a magyarországi horvát 
értelmiség. 

A magyarországi horvátok költészete a romantika, a hagyományok és az aktív költői 

szerepvá!lalás jegyében indult. Ez nagyrészt igaz az elbeszélő prózára is, azzal a különbséggel, hogy 
itt a realista elbeszélés lesz az a modeU amit Stipan Biaietin és lvfijo Karagié is köveL~i fog. }·\z 

elbeszélő prózán.ak is végig kell járnia azt az útat amit a költészet már nagyrészt megtett a 
társadalmi elkötelezettségtől az irodalmi öntudatosodásig. Elli!ek fényében keil beszélnü.r'l.k Zoltan 
Gátai versus GRAJé42 című köny--vecskéjéről is. Gátai prózáját műfajilag szinte lehetetlen 
meghatározni~ eg)rfajta posztmodern prózárói beszélhetüPJ<., amelyben a szerző különféle narratíY 
-teclh-·-ükákat próbál ki és rengeteg meglepetést tartogat az ohrasó számára. A mű elolvasásá.~oz 
például egy sakkjátszinát is végig kell Játszani, meg kell hallgatnia Gershvv·in u1 

Bölcs: Jantarka ciesta, Savez Hrvata u rvfadarskoj, GradiSéanski ~granak SHi'vl, Hrvatski institut. Pécs. 1992. 
Ti'Sl-er: V modrini neba, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. 

TiSine i íjubavl, Tankönyvkiadó~ Budapest, 1986. 
,:,t.ucJ<omu<.ue;tmsn·u. Biblioteka Dunav, Tankönyvkiadó, Budapest, 1989. 

nn-cv.2n:cKe ra\.:nice~ Etnikum Kiadó, Budapest, 1997. 

1986. 
Biblioteka Dunav, Tankönyvkiadó, ! 991 . 

Sz.rac: Sve! oko mene, Tahkönyvkiadó, Budapest, l 984_ 
Karagi-é: Tan-könyvkiadó, Budapest, 1987. 

GRAfé. fvHadosl. Hrvátski institut. Savez Hrvata. Pécs. !992. 
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A szerkesztő előszava 

Szinte teljesen n1egváhozott a lviagyarországon élő horvátok élete, 1-nióta ismét függeüen országtc.ént 
tekinthetnek any?országukra, tarthatjá.l.c a kapcsolatot anyanemzetükkeL /-\_ hor"-:átokra erős 

asszünílációs nyomás neheze<iett, r.aiutá.n mesrerséges alakulatként délszlá"-\· népekrőL Jé!sziáv 
n:yeh,Től szólt a politika. Ezt ludva is ewrek a fúzetnek nen1 feladata a keresése~ 

sok.~ai inkább ismereteink gazdagítása; a köztünk, a velünk együtt élő hor'~-.ir honfitársaink 
története; néprajza~ rr1eseviiága. Célun:.lz~ hog:y félretéve rrándenfajta előíté1etet. keressük rneg 
eg;másb&"1 a hiteleseL ~viinden en1beL nép~ népcsoport, akiket szárrnazása, 
neveltetése, vallása magában hordozza a közös emberit .. A. K:árpát-medencé.ben élők e:gyik 
csopo.r.ját, a 93 ezer négyzetkilométeren lakókat úgy hívjuk: magyarok. A. hazác nemzeret És 
h~2á:r..k tagjai mi:ud azok, akik magyarnak vallják magukat, nyelvünket beszélik. 
gazdagitják, e fold született vagy választott gyermekei. Például a rnagyarországi 
c!clh!.oz:atban róluk~ magunkról beszélünk. 

*** 

A MAGYARORSZ.ÁGI HORV.ÁTOK 

o:rszágunkat 
horvátok. E 

.-4.. n1agyarországi horvátság egyike hazánk ereiet~ nyelvjárás és népr.ajzi sajátosságok szempontjából 
legszínesebb, legösszetettebb kisebbségi közösségeinek .l\ hazai honrát kisebbség a kutatók -;.-él emé
nye szerint legalább hét (de egyesek szerint tizenkét!), részbenehérő nyehjárást beszélő~ 1nás-más 
korszakban kialakult, egymástól is elkülönülő, sa horvát &J.yanemzet teljes etnikai terü
letének (a mai Horvátországon kívül még Bosznia Hercegovina eg-yes részei) kü!önböző vidékeiről 
származó népcsoportra oszlik A horvát anyanemzet körében a hazai honcát etnikai csor,ortok 
tős részének 1negvannak a hasonmásai~ rokonai, bár néhány magyarországi horvát népcsopon ha
zá..'1k területén forn1álódott azévszázadok során és nyerte ei maijeHemzőit. A horvát nyelv hároill fő 
(ezeket a kérdő névmás három különböző alakjáról sto, kaj, ca nyelvjárásoknak nevezzük) és számos 
kisebb nyelvjárásra~ tájszólásra oszlik, s ezek szinte mindegyike felfedezhető a hazai hor\"átság kö
rében is. Valamennyi magyarországi horvát népcsoportot összeköti, hogy de történetiL.l,;: során is~ 
egy-két kivételtől eltekintve - mind római katolikusok, ami tern1észetesen nem csupán valláshoz, 
hanem egy adott kultúrkörhöz való tartozást is jelent, hiszen ez adott nekik a történelem során egy
séges, közös kulturá!is alapot, amely megkülönböztette a hasonló nyelvet beszélő, de eltérő vallású 
délszláv népektőL A Balkán nyugati vidékein ugyanis a va!iási hovatartozás döntően befolyásolta a 
nemzeti fejlődést. A néprajzosok általleírt minden különbözőség és egyedi jegyek ellenére aíapvető 
kiliturális jellemzőik. leefontosabb hag:vománvaik összekötik egvmással az egvmástél és az anvaor
szágtó! viszonvlag távol élő magyarországi horvát néncsoportokaL 

A magyarországi horvátság különbőző korokba.11 érkezett mai la..l.zóhelyére~ de horvátok n1ár az 
Arpád-korban is éltek á mai Magyawrszág egyes vidékein, a Dráva mentén. A kmatók álta
lában egyetértenek abban, hogy többsézük a török hódoitság:ot megelőző, vag:v a hódoltság korában, 
ilietve Magyararszáz török alóli felszabadulása utáni vándorlási (mígrációs) során, a 15. 
és 18. század között került a Dunántúl, a Duna mente, illetve a Dél - Altold tájaira. 
letve délkelet felé haladva, valamint beköitözésük sorrendjében első helyen a mm:Ja1t-n1a:Qvan)r~;tiLíZ 
más néven gradisryei horvátok {régi nevükön vízi horvátok, Wasserkroaum) 
1493-bru'l. a horvátoknak a töröktő} elszenvedett korbáviai veresége után kezdtek 
Itália felé menekülni. A veszélyeztetett területekről (Lika. Krbava. 
északi tájai) egyes - Horvátországban és Nyugat-?\1agyarországon (G~vőr, s~opron. Ittoson és Vás 



nái és sokácokJ.'"lál a halászat~ illetve a haiózás is jelentős tevékenységnek számított, s a Dráva mknti 
horvátok közt hajó vontaták is voltak. i\ nyugat-magyarországi, gradistyei horvátok a n.1últ száiad 
végén, illetve századunkban a térség városaiban (Sopron. Szombathe!y, sőt Bécs) az ÍDarban is tál
laltak munkát Ez utóbbira főleg azért került sor, mert a jobbágyfelszabadítás után a hazai hotvát 
népcsoportok többségénél a kisbirtok dominálL amely nem nyújtott megfelelő megélhetést a: vi
szony lagosan népes családokna\c Sok helyen, például a Mura menti, a zalai horvátoknál a tennőról
dek minősége sem vo!t jó, valamint számos Mura, vagy Dráva menti horvát fu! u a nagybirtok szarí
tásában élt, s földjeik növelésére csak a folyószabályozások teremthettek lehetőséget. Az em!~tett 
okok miatt jelentősnek mondható a kivándorlás főleg a wadistyei, Mura és Dráva-menti horv~tok 
körében, s a cél ország legtöbbször az Amerikai Egyesült Allamok YO!t. Többségük nem is tért vjsz
sza, bár előfordult, hogy egyik-másik az Újvilágban kisebb vagyont összekuporgatva hazajött és 
szülőfa!ujában róldet vásárolt. Jobb helyzetben voltak a termékeny baranyai, bácskai tájakon lakó 
sokácok és bunyevácok, ráadásul körükben l 848 után sokan tekintélyes földbirtokkal rendelkezte~. 

Az !848-as év a jobbágyfelszabadításorr kívül is fonti)S volt a magyarországi horvátság életé
ben. Kivétel nélkü! va1amennvi hazai horvát néncsoport a magvar forradalom meHé áHL a zalai hor
vátok esetében ehhez hozzájárultak a Jelacic-féle határőrcsapatok garázdálkodásai is, akik egyfor
mán erőszakoskodtak a zalai horvát és magyar :falvakban. Egy baranyai horvát papról tudunk, :aki 
Jelacic-tyal rokonszenvezett, s emiatt át.111enetileg őrizetbe vették a magyar hatóságok. A bádkai 
bunvevácok tömegesen léotek be a nemzetőrségbe. illetve a honvédhadseregbe. Ebben az egyre'in
kább magyar érzelmű bunyevác nemesség hatásán túl szerepet játszottak a bácskai szerbséggei 
fennálló e Hentétek is. , 

Mielőtt a hazai horvátság 20. századi történetére térnénk át, feltétlenül meg kell emlékezni a 
18. században, illetve a 19. század elején még erős, nagyszámú magyarországi horvát polgárságróL 
Horvátok nagv számban éltek Budán, főleg a Vízi városban; de a köztudatban inkább csak szerb: la
kosairól ismert Tabánban is. A tabáni katolikus plébánián még a mú!t század második felében is 
folyt horvát nyeívű hitélet. A főleg boszniai eredetű katoiikus horvát népesség már a török időklpen 
is felbukkan Budán, de a város 1686-os felszabadulása után nagy számban költöztek a magyar főivá
ros ba. Jelentékeny horvát polgárság élt Pécsett, Szegeden, de még - a szintén inkább a szerbekrői 
ismert - Szentendrén is. Az itt élt horvátok, akárcsak a szegediek, dalmatálma..lc nevezték magu!fat, 
de míg a szegediekről tudjuk, hogy valójában buiJ.yevácok, addig a szentendrei horvátokról egyes 
kutatók kimutatták:, hogy tényleg Dalmáciából származhatnak. A 18. század első felében hor!Vát 
polgárok (bunyevácok, illetve sokácok) abszolút többségben voltak Baján, illetve Afohácson. A il 8. 
században a városokba..'1 a különböző etnikurnok békésen, de határozottan elkülönülve, saját közos
ségekben éltek. Így a pécsi, vagy bajai és mohácsi horvát kézművesek és kereskedők saját "illír" ~é
hekbe tömörültek, saját "illír" p!ébániáik voltak (Parochia lllyrica), képviselőik voltak a váro~ok 
tanácsai ban. Baján például egészen !765-ig a városi magisztrátus tagjait egyenlő arányban választot
ták a három elismert "nemzet" : bunyevác - horvát = Natio Dalmatica, német és szerb közüL Baján 
fe!jegyezték, hogy még 1768-ban is a városi bíró esküjét a ferences templomban (ez volt az illír plé
bánia) horvát nyelven tette ie, A hazai horvát polgárság jórészt Boszniából eredt, &uelyet a 17. szá
zad végi törökellenes háborúk során katolikus lakosságának nagy része, kereskedő és kézműyes 
polgárságának egésze elhagyott, s jórészt Magyarországra telepüit át. Erről tanúskodik egyes kelftÍ
es jellegű mesterségek (például a bőrcserző "tabakosok") megjelenése Budán, illetve Pécsett. !Az 
"illír" ötvösök, szűcsök, csizmadiák. fazekasok stb. céhei céhkönyveiket is horváml vezették 
(Pécsett fenn is maradta..lc ilyen iratok).A Magyarországra települt horvát polgárság fontos szerepet 
játszott több magyarországi város török idők utáni újjáépítésében. A 19. században azonban a hor
vát polgárság körében egyre erősebb lett az asszimiláció, sa 20. századra, miután a magyarországi 
horvát nemesség már még korábban elmagyarosodott, eltűnt a magyar városok horvát polgárságal is, 
ami hátrányosan érintette a hazai horvát kisebbséget, amelynek társadalmi szerkezete ekkorra ':ált 
szinte teljesen egyoldalúvá, egvsíkúvá, majdnem kizárólag parasztságból ál! t, legfeljebb néhány :fa
lusi kézműves színesítette ezt az "egyhangú" képet. Néhány helyen akadt ingázó ipari mUil..kás, s
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értelmiséget jobbára egy-két -horvát érzehaűn.ek megmaradt katolikus pap kép;·iselte. 
értelmiségi pátyára kerül~ hazai horvátok 1945 előtt egy-két kivéteHel mi!ld elmagyarosodtak. 

P. .. 18. századí viszonylag erős hazai horvát polgárság persze n1egf-eielő anyagi hátteret bi2:.tosi
tott a magvarországi hon,át kuh=ú.rának is., valarnint bőkezű adomán~yokat adott templon1ainak is. En 
a társadal~i hátter~t a magyarországi ho-rvát kuhúrának a 20. században nen1 volt aki biztosftsa" így 
az is szinte teljesen csak a nép{ kultúrára kodátozódoít. 

lvianapság (pontosabban l 945 utá11) tanúi vagyunk egy úlabb horvát pohzársá!2:-érteJ.rnisé2: ki:: 
alakulásának Magvarorszá>.con, főieg Pécsett, Budapesten, vagyis ott, ahol fontosabb 
kulturáiis és oktatási intézrnények jöttek létre. 

A 19. század végén, a 20. század elején két hazai horvát népcsoport körében vo[t '-"JJX>o.c''"'''-' 

egyfajta ,,nemzet-i-ku1turáEs megújhodás", a n)ugat-magyarországi (gradistyei) horvátoknáL vela
mint a bácskai bunveYácoknál. Az előbbiek .,megújhodásána..k" vezetője Mate Afersic M.iíoradic 
kimlei plébános voÚ~ .1níg a bunye-·.lácok küzdeln1eit !van Antunovic kalocsai segédpüspök támogat
ta. E két horvát népcsopoti körében felélénküh a ku-1-turális tevékenység, olvasóköröket aíapítouak" 
lapot indítottak~ köny~Yeket adtak ki. A hazai hon~átok első politikai szervezete is Bácskában alakult 
m~g 1913-ban, a Bunvevác- Sokác Párt, amely alapszabályában kiemel-te, hogy a bunyevácok es a 
sokácok a horvátság integráns részei. ~A... párt azonban az 1. világháború utá11 már csak Jugoszlávia t-e
rületén tevékenvkedett. trianoni b-ékeszerződés a hazai horvátságot is érzékenyen érintette. ?"ern
csa..J.c azért, me;t a horvát ru'1yanen1zettel addig fennálh {egyébként nem túl intenzí,.v) kapcsolatok 
megszűntek, hanem azért is n1ert több magy·arországi horvát népcsoportot ketté·vágott a trianoni ha
tár, így a bw.1.yevácokat és sokácokat a Bácskában, illetve Baranyában, valamint a grzdisty·ei horvá
tokat Nyugat-MagyarországoD. Ez utóbbi népcsoport 1920 után három országban találta magát: 
Magyarországon kívül Ausztriában, vaiamint Csehszlovákiában, noha többségük ir..kább Ma~yaror
szág mellett szavazott ,-Dlna,&u.int a Sopron mellett lévő Kopháza szavazott is. A két vi-lágháború 
közötti nemzetiségi politika nem kedvezett a hazai horvátságnak sem, különösen a még megmaradt 
városi horvát lakosság körében hódított a hivatalosa..'1 jó szemme! nézett elmagyarosodás_ A zárt fa
lusi közössé2:ek azonban ekkoriban még ellenálltak az asszimilációs nvomásna:k. 

Mindkét világháborúban a magy~országi horvátság komoly véráldozatokat hozott az osztrák c 

magyar, illetve a magyar hads-e-regben harcolva . 
. A. második világháború utáni rövid demokratikus kísérlet kulturális megújulást hozo~t a Ina

gyarországi horvátságnak_ Sorra alakultak meg a horvát falvakban a horvát tanítási nve!vű iskolák 
(amelyek az előző fél évszázadban szime teliesen eltűntek), létreiött 1946-ban az első hazai hon;át 
közéoiskola, majd 1949-ben főiskolai tanárképző szak is Pécsett. 1946-ban megalak uh az eíső o!yan 
politikai szervezet, a..rnely összefogta a magyarországi horvátság egészét, igaz a szerb~ket és szlové
neket is. Ez volt a Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége. Politikai hetilap indult a 
Nase no vine . 

Ez a föllendülés elindította a hazai horvát érteimiség kialakulását is, de a szovjet-jugoszlá·,.
szakítás és a magyar-jugoszláv viszony emiattí megromlása súlyosan érintette a magyarországi hor
vátságnak éppen a legaktívabb képviselőit, soka..lcat leta..rtóztattak közülük, másokat pedig intemáitak 
a HortobágyTa. A fiatal horvát tanítók, értelmiségiek helyét sokszor jugoszláv sztálinista emigrán
sokkal pótolták, akik magukkal hoztak egy· intoleráns, mesterségesen egységesítő 
szemléletmódot, amely "a délszláv egység" eszméjét hordozta a hazai horvátok körében. Igaz ez az 
ideológia már l 945 és 1949 között is megjelent. Bevezették az egységes szerb-horvzt (valójában 
szerb) nyelvet az iskolákba..n, sajtóban. 

Amikor a magyar-jugoszláv kapcsolatok javulni kezdtek, a hazai horvátságnak mégsem ala
kultak ki intenzív kapcsolatai a horvát anyanemzetteL Az 1971-es horvátországi események hatására 
a magyarországi horvát iskolákban és sajtóban is használni kezdték a szerb-horvát nyelv hon;át 
változatát. Az iskolaügy egyébként !960-61-ben súlyos csapást szenvedetL mert egy mínisztériumi 
rendelettel megszüntették a horvát tan_<'lyelvű iskolák többségét. Ez és az erőszakos téeszesítés, a ha
gyományos paraszti közösségek felbomlása, a modernizáció és urbanizáció térhódítása (ameiyek 
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kihívásainak a gyenge hazai horvát értelmiség nem tudott jól megfelelni) felerősítette az asszi~ilá
ciót_ P... IL világháború titán a hazai horvátság létszá.rná1t 90 ezerrt? becsülték (a népszámlálások 
azonban ennél jávai kevesebbet Inutattak ki), de azóta egyTe rohamosabban csökken a számuk_ A 
budapesti és oécsi_ -valanlint hercezszántói kétnveivű hor-vát gimnáziumoko-n, illetve általános iSko
lákorr kívül a horvát teleoülések többségében csak tantárg-vként oktatnak hon·át nvelvet. A szo~ia
Ezmus idején egyoldalú~ fő~eg csa."k pedagógusokból álló horvát értelmiség ala._l(ult ki" a kisebbség 
élete a diktatúra keretei között talán még a többségi nemzetéhez képest is "beszabályozottabb" volt. 
i\ kulturális életben a folklór {,,daloló-táncoló'" nemzetiség) és a költészet dominál-t. 

l\ rendszerváltás után komoly változások zajlottak le a magyarországi horvátok életében. 
l989-9D-ben megalakult a ;vtagyarországi Horvátok Szövetsége, majd egy-két éven belül szétyál
tak az addig közös ,.déíszláv'' intézmények, iskolák, média stb. Önálló horvát irrtézménvek iöttek 
létre, új, kulturális egyesületek, új intézmények, így a oécsi Horvát Színház, a Horvát Tudomállvos 
Kutatók Egvesüiete, önálló horvát irodalmi lap indult Rifec címmel, önállósultak a horvát rádiós, 
illetve televíziós műsorok (ez utóbbiak közös délszláv formában a hat'vanas, iHet~re hetvenes él·ek
ben alakultak) szerk:esztőségei is, a régebbi délsz-iáv Narodne novine című hetilap helyett hobát 
nyelven ~linduit a Hrvarski gjasnik. -~.~ ... kisebbségi törvény értelmében 1994-ben megválasztották a 
helyi horvát kisebbségi önkormányzatokat, összesen 57 váwsban, községben, illetve fővárosi kerü
letben alakult horvát önkormányzat. Majd 1995 tavaszán megalakult a Horvát Országos Önkor
mányzat is, melynek elnökév:é Karagics .lvfihályt választották. 

Horvátország önállósulásával intenzívekké váltak a kapcsolatok az anyanemzettel is. A 
horvát kisebbség életében a rendszerváltás sajátos pezsdülést, megújulást hozott, ami ta!lli< a hetve
nes-nyolcvanas években nagyon .felerősödött asszimilációs folyamatokat is képes lesz lassítani. 

Még néhfu-ty szót érdemes szólni a hazai horvátság vallási és kulturális életének történetérőL A 
magyarországi horv·átság ma vallási szempontból egységes: valamenilyi né_pcsoportja a római k~to
likus egyház híve. Ez a múltban is így volt, bár a 16. században átmenetileg a nyugat mag';arországi 
(gtadístyei) és a Dráva menti horvátok körében tért hódítolt a reformáció is. Késöbb azonba..< ez<(k a 
horvát protestánsok is visszatértek a katolikus egyházba. A magyarországi horvátok vallási életé,ben 
k~lönösen nagy sz~re~ j~tott a :e;ences_ szerzeteseknek. ~ magyarországi_ török hódítással és a ror
vat~ag magyarorszag1 be_Költözesevel parhuzamosan ;negJelentek a_boszn_Im ferences _sze~zetesel IS. 
A bosnyak: ferencesek !533-ban telepedtek le a del-magyarorszag1 Bacson, de l:J4l-ben, ~uda 
elestét követően megtaláljuk őket a Csepel-szigeti Tökölön, illetve a magyar fővárosban is. A: 16. 
században pápai engedéllyel a bosnyák ferences rendtartomány kiterjesztette működését a teljes ma
gyarországi hódoltsági területre. A bosnyák ferenceseknek döntő szerepük volt a katolicizmus, si ez
zel eg';ütt a horvátság fennmaradásában, bár meg kell jegyeznünk, hogy Pécsett 1612-től horvát je
zsuiták is működtek, s a Dráva-menti horvát falvakban, a hívek körében a zágrábi egyházmegye vi
lági papjai is tevékenykedtek. A nyugat-magyarországi horvátok fennmaradásában különösen jelen
tős szerepet játszottak a jobbára közülük származó papok, L Ferdinánd király engedélyezte a horvát 
községek nagy részének a szabad plébános választást. A török elleni felszabadító háborúk során a 
bosnyák ferencesek nagy segítséget nyújtottak a boszniai horvátok Magyarországra, íl!itve 
Szlavóniába menekítésében. 

l 
Mint már említettük, a hazai horvátoknak a 18. században saját plébániáik voltak, a bosnyák 

rendtartomá.11y budai központja "ontotta" a horvát nyelvü, sto nyelvjárásban írt vallási irodaLrp.at, 
míg a zalai horvátoknak (akik 1778-ig a zágrábi egyházmegyéhez tartoztak) a zágrábi püspöUség 
kü!dött. ka j. n!elvjárásban irt imaköny-ve~et. A páp~ !757-ben a bo~nyák rendtartomány magy':[or
szagr reszeből megszervezte a Kap!SZtrani Szent Janos rendta.:iomanyt, de ez nem Jelentett va,lto
zást, hiszen az új rendtartományban is nagy számban voltak horvát szerzetesek Ekkoriban Üibb 
horvát származású pap jutotT fel a magyarországi katolíkus hierarchia csúcsaira {püspökök is lettek 
belőlük). Nem tett jót viszont, hogy a 18. század közepétől fokozatosan elvették a ferencesektől 
plébániáikat, mert ezáltal a horvát jelleg is visszaszorult. 

;A._ magyarországi horvát népcsoportokra még századunkban is jelle1nző \ .. olt az erős vzHásos
ság. Eletükben különösen fontos szerepet játszottak a ?vfááa-ke2Y-heh·ekFe szervezett zar,;tDdoklatok. 
ahol más horvát népcsoportok tagjaival is érintkezhettek. Több dél-magyarországi hor"·-át népcs<:::
port kedvelt zarándok..helyének számított a Siklós rrLelletti /vúlriu.gvüd~ ahol mind!g horvát istentisz
teleten vehettek részt, 

-~.4._ 19. században bizonyo-s magyarosHási törekvések a rnagy·ar katoiikus egyházbfu"1 is rrt.egje
lentek. A hazai horvátok azonban igen gyakran rossznéven vették nyelvi jogaik csorbitását a temp
lomokban. i\ -legsúlyosabb eset 1897-ben Hercegszár·Aón történt~ ahol a helyi sokácok a hon:át nyel
>.rű istentisztelet rendjét megváltoztató magyar pappal szemben fellázadtak és testületileg csatlakoz
tak a szerb ortodox egyházhoz. A. kalocsai érsekség csak nagy üggyel-bajjal tudta~ mintegy három
negyedüket visszatéríteni a katolikus hitre. !v1at1.apság sajnos csak kevés horvát faluban van teljes 
-horvát nyelvű hitélet, bár a magyar és horvát katolikus egyház között kialakult jó kapcsolat.J.ak kö
szönhetően több horvátországi missziós lelkész is műkődik a hazai horvátok között. 

i\.z úgynevezett magas kultúra a hazai horvátoknál a korábbi évszázadokban elsősorban a ka
toiikus egyházhoz kötődött, bár a gradistyeiek szá.uára az első horvát nyel--ven írt könyvet protestáns 
prédikátorok, Stefan Konzul·és Anton Dalmatin áHították össze 15ó8-ban, ám a követ..1cező jelentős 
horvát val!ási irodalmi alkotás, egy énekeskönyv 1609 -ll-ből egy katolikus pap, Grgur J.fekinic 
műve. Kü!ön meg keH e~lékeznünk a bosnyák~ majd Kapisztráili Szent János ferences rendtarto
mány keretében működő horvát ferencesek 18. századi~ illetve 19. század eleji munkásságáról~ az 
ún. "budai kultúrkör" tevékenységéről~ an1ely az eg:/etemes hor·vát kultúrtörténet is 
kiemelkedő je-lentőségű. Budán volt ugyrutis a bosnyák ferencesek rendi 
generale, amelynek tru1árai a teológián kívül több tudományágban is jeleskedtek. Két -kiváló nyel
vész, Stjepan Vilov és Lovro Braéuljevié. már I 00 é-vv-el a szerb V uk Karadiié előtt már hirdették a 
mai horvát irodalmi nyelv alapvető helyesírási szabályát . .Írj Ú2:V~ ahogvan beszélsz!". Jeient5s eb
bői akultúrkörből a történetíró és irodalmár Mirko Pavié, valamint a szintén a történetírásbanjeles
kedő Grgur éevapovié mrL.>l.kássága. A budai kultúrkör legjelesebb alakja a !8-19. század fordulóján 
kétségtelenül Matija Petar Katarreié volL Katarreié foglalkozott régészettel és numizmatikával (a 
pesti egyetem régészeti tanszékének vezetője is volt), Biblia-fordítássa!, vala.rrünt az időmértékes 
verselés magyar mintára való meghonosításával a horvát költészetben. Latin és horv·át nyelven 
1791-ben megjelent Fr~uctus auctun1nales című verseskötete a kor horvát irodalmának jeles alkotá
sa. 

A Íerenceseknek voltak középiskoláik Mohácson és Baján (persze a tanítás latinul folyt~ de tu
dunk róla hogy pL Baján megszervezték a horvát nyeívű elemi oktatást). Pécsett 1722-ben létesült 
horvát elemi iskola, a jezsuiták segítségével és a város egyik felszabadítója !van Makar báró, ado
mányábóL A pécsi horvátok közössége egyébként igen erősnek számított, noha sok csapás éne, 
1704-ben pl. mind a kurucok, mind a szerb határőrök nagy pusztítást vittek végbe soraikba."L 

.A 19. században a hazai horvátok kulturális élete az asszimiláció következtében pangott, csak 
a század végén, illetve a 20. század elején a gradistyei horvátok és a bunyevácok körében volt tel
lendülés. Ki kell emelnünk a taiLlcönyvíró és pedagógus Mihovil Nakovié. valamint A1ate ]vfersié 
Miloradié papköltő nevét, aki 1910-ben Nase novine címen horvát újságot is indított A rmn''""''~
co!G~ál ezt aszerepet a kalocsai segédpüspök !van Antunovié játszotta, ő 1870-ben índított hetilapot 
BurJevaéke i sokaeke novíne eimen. A szintén bunyevác Mijo Mandié 1884-ben Baján alapított iro
dalmi lapot Neven címen. A két viiághábon't közöttí időszakból két bunyevác szíTh-nűírót, Ivan 
Petrest és Antun Karagiéot kell megemlítenünk, akik színjátszó köröket is szerveztek. 

A II. világháború utáni hazai horvát irodalomról az alábbiakban olvashatnak, így itt csak a ha
zai horvát folklór két kiemelkedő képviselőjéről emlékezüilk meg, a Fáklva. illetve a Baranva 
néptáncegvüttesről, valamint a neves koreográfusokróL az Erkel-díías Krícskovics AntalróL illetve 
Vidákovics AntalróL aki ma a pécsi Hon·át Színház vezetői e. 
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A MAGYARORSZÁGIHORVÁ TOK IRODALMA 
1945-TŐL NAPJAINKIG 

Egy nemzeti kisebbség kulturális élete általában közvetlenüf függ az adott ország politikiti 
berendezkedésétől és a mindenkori hatalom kisebbségi politikájától. Ennek meg±elelően ,a 
mag';arországi horvátok irodalma nemigen tudott teljességgel kibontakozni mert közvetlenfl 
függött az éppen aktuális politikai körülményektőL ""\z a:.1yaországga:l, az anyanetr.zettei, s így ~a 
horvát irodalommal va:ló kavcsoiat. nem csak rendszertelen vol r, de nem egyszer hosszabb-rövideqb 
időszakra meg is szakadt. Szervezett irodal-mi élet hiányába.~ (irodalmi folyóirat, -kritika, kiad~i 
tevékenység, olvasóközönség stb.) a ma-gyarországi hor-.rát író csa._í.c önmagára és a már -léte~ő 
hagyományokra támaszkodhatott. Ilyen körülmények között a magyarországi horvát író <jz 
anyanyelv és a nemzeti tudat megőrzését tekinti fő feladatának. Enne'" érde'.t<:ében a hagyományokl-a 
támaszkodik, idegenkedik az új megoldásoktól, népét vezett-ü, oktatni próbálja. Ha azonban 
áttekintjük az 1945-tő1 napjainkig e!telt időszakot a magyarországi horvátok irodalma fokozatosan 
szabadul meg őrLként vállalt feladataitól, öntudatosabbá válik és napjainkra "teljesértékű" 

írodalommá nőtte ki magát. 
Egy-egy nemzet irodalomtörténetét általába."1 irodaírni iráJ.J.yzatokm, irodalmi korsza.kokra 

osztjuk. A magyarországi horvátok irodalmát illetően ez a módszer azonban kevés eredménny~! 
kecsegtet ugyanis itt általában más hatásokkal kell számolnunk mint például a magyar, cseh va1Y 
lengyel irodalomban. Ha az egyes,korszakok kezdetét és végét mégis irodalmi tényekhez szeretnérik 
kötni, akkor olyan eseményeket kell figyelembe ven11.ünk amelyek kü!önös jelentőséggel bírnak: a 
magyarországi honrátok iroda!mában. Ilyen eseménynek számítanak az U kolo i (Kólóba) és a Gde 
nestaje gias?2 (Hol veszik el a hang?) című antológiák megjelenése. 

I. 
1.945-1969 

Magyarország területén még harcok folytak, amikor 1945. február 2-án Mohácson megalakulti a 
Bácska baranvai Kuiturális Egvesület amely még azon a nyáron csatlakozott a Szlávok Antifasis:zlta 
~rontj~oz3. A szervezet heti,lap?~ jelentetett meg Sioboda (Sz;'badsá~)4 ~ímen. A:z_ 19~6. május l P.
en BaJan megrendezett I. Delszlav Kongresszuson megalakrut a Delszlavok Ant1fas1sszta FroníiJa 
majd valamivel több mint egy évvel később, 1947. október 5-én Bácsalmásan a szervezet nevet 
változtatott és a Magyarországi Déiszlávok Demokratikus Szövetsége(MDDSZ) néven egészen 
1990-ig szervezeti keretet biztositott a magyarországi horvátok (szerbek és szlovének) számára. A 
Szövetség Nase novine (AMi Úiságunk) később Narodne novine (Néoújság) címen hetilapot, N as 
kalendar (A Mi Kalendáriumunk) később a Narodni kalen.dar (Népi Kalendárium) címen pedig 
évkönyvet jelentetett meg. Műveiket a magyarországi horvát- írók e "Ket kíadványban publikálhalli}\. 
Mindebből látszik, hogy közvetlen a II. világháború után a horv~t kisebbség hozzálátott sa~át 

kulturális és politikai életének megszervezéséhez. Egészen 1948-ig), amikor a Tájékoztató Iroda 
l 

1 U koto, Magyarországi dé!szláv költők antológiája, Magyarországi Déíszlávok Demokratikus Szövetsége, Budapest, 
1969. 
2:,Gde nestaje g! as? Fiatal költők antológiája, Tankönyvkiadó, Budapest, 1984. : 
-'Az "AntifaSistiCki From Siavena" (Szlávok Antifasiszta Frontja) szlovák és szerb kezdeményezésre 1945. február ~8-
án aiakuh meg Battonyán. A Bácska-baranyaí Kulturáiis Egyesület csatlakozásával a szervezet összefogta a magyhr
országi szlovákokat, horvátokat, szerbeket és sziovéneket. 
4 A Sioboda első száma 1945. június 9-én jelent meg. 
5 A határozatokat ameiyekben a Tájékoztat? Iroda elítélte a jugoszláv pártvezetést és Josip Broz Tito politikáját 1948. 
június 28-án ·hozták meg Bukarestben. A többi szociaiista országhoz hasonlóan Magyarország is aláírta a dokumén.-

!O 

rneghozta jugoszláv-ellenes határozatait~ a körüln1ények 
kisebbségek11ek így az emlitett újságok hasábjain rnegjelentek az ebó 
lendület azonban l-948. után alábbhagyott u.gyanis a Táiékoztató Iroda hat.ún~;_tt~!) 
könnvü 1t.orvát kisebbséginel<. !enni Magvarorszá2:on. Elég volt 
haHgatni a_lilioz, hogy '\ralaki biróság eié kerüljön és kényszermunkára 

Irodalomról: irodalmi életről ilyen körülménye-l( között aiig Pár 
eltekintve más irodalmi alkotással nem is találkozhatunk. ~agy részük csupán versforn1ába 

üzenet, az aktuális propaganda céljait szolgálta. Talán egyedül R cea Vidakovié aikoiott 
maradandót~ a..'tc:i az 50-es év-ektől ·sajnos rtem jelentkezett új versekkeL de mint az jóval ké~öbb 

nem hagyott fel a költészetteL Posztumusz kötete 1986-ban jelent meg Iz dubine 1 (~ 

rrléh--ből) címmeL 
A Bácskában és Bara11yábm1 az SD-es é\--ekig eiég jelentős volt 

szinjátszócsoponok repertoárjait -eisősorb&'1 !van Petres8 és Anarun 
népszerű·magyar színdarabdk fordításai képezt.ék. 

színjátszás. A 
rr1üvei, val~uint 

_,_&,..z 50-es évek \-:ége felé megjelennek azok a költők akiknek neveilOJel egészen a mai napig 
találkozhatunk (}date Sinkovié, -'-ly{arko Deki-é, lvfarija Vargaj, Stipan Biaietin Karica VG:ga. Karica 
j{ovaé)_ A versek témái egészen a 6ú-as évek közepéig a külöP)s-öző áiiami ün.11epek~ évszakok~ az 
iskolai és az úttörő élet, a szociaiizmus ,építése stb. ·Egyéni, intiP1 ha..rJ.gulm:ukkal csupán a szerelmes 
versekjelentenek új színÍoitot. ~Az időszak végefelé, különösenJasip Guja}; Diuretin költészeté-v·el a 
magyarországi horvátok irodalmában megjeteaik a szabadvers. Ezzel egsridöben az addig nagyrészt 
ideológiailag ~és társadaimilag elkötelezett (a szerelmes verseketől eltekintve) költészet rneHett 
megjelenik a szubjektív líra is, fu1.oi a Hra). én már nem a közösség nevében fog megszólalni, hanem 
saját helyét ker.esi a közösségben, a "~:ilágban. i\ kiadási lehetőségekről -eleget mond a tény, hogy 
1969-íg egyetlen mazvarországi hon·át író könvve sem ie!ent meg. 

n. 
1969-1984 

Sztá!in halála után(l953) a magyar-jugoszta'. kapcsolatokat lassú, de folyamatos normalizálódás 
jeliemzi. Ennek eredményeként a 60-as évek második felétől a magyarországi horvátok (délszlávok) 
újra kiépíthették közvetlen kapcsolataikatanyaországukkal (Jugoszlávia-Horvátország). 

1969-ben megjelent az U kolo című antológia. Mai távlatból ez történelmi pillanat ugyanis a 
magyarországi horvát irodalom évtízedek utáni első könyvéről van szó' Az antolósüa megjelenése új 
időszak kezdetét ielzi. A kön:yvben tíz szerző szerepel (Stipan Blaietin, :'viarko Dekié, Branko 

tumo-t. Ennek következtében a magyar-jugoszláv viszonyok teljesen megromlottak, hdyreáHitásuk csak Sztálin halála 
után kezdődött meg. 
6"A 'párt áhat vallott és hírdetett nemzetiségpolitikai eJveknek kü·Iönösen súlyos me'o<ér.é'e voit, hogy a Tájékoztató 
Iroda 194&-49-es határozatai után megromlott magyar-jugoszláv párt- és á!Iami idején törvénysértő eljárást 
inditottak nagyszámú magyarországi dé1sziáv állampolgár -eUen.'' 
Kővágó Lászió: A nemzetiségi kérdés A1agyarországon ín: Együtt a nemzetiségekkel; Nemzetiségi politika a mai 
Magyarországon, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1984. !67. old. 
7Roza Vidakovié: lz dubine, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986. 
8ivan PetreS (i876íKatymárí-l937/Bajaf) A papi hivatást választotta, Bács-Kisku<1 megye több telepüiésén volt 
plébános, -verseket, humorisztikus elbeszéléseket, anegdótákat és színdarabokat frt. meiyekben a bunyevác-horvátok 
mindenn.api életének probiémáit próbálta kifejezni. 
9Antun Karagié(l913fdara/- 1966/Pécs/) Jómódú parasztcsaládból származott, csupán demi iskolát végzett, 
gazdálkodással foglalkozott. Szülöfalujában amatör színjátszócsoportot szervezett. Autodi-daktaként több mint tíz 
szfndat·abot irt, többet meg is jelentetett, művei a bunyevác-horvátok között nagyon népszerűek voitak. A horvátok 
között kifejtett kulturá!is tevékenységéért 1948. után koncepciós peren munkaszo!gá!atra Hé!ték. Hazatérése után, 
megromlott egészségi állapotamiatt visszavonult a közéletbőL 



1 

Filako1.rié, Ljubinko Galié, .Josip GujaS DZurerin, Katica Kova(!, }Vfate Sinkovié, Angela So,~c, 
Kaiica Varga, J1arija Varga]), köztük egy {Ljubinko szerb nemzetiségű. lU. antolóB;ía 
betekintést nyújt a magyarországi ·horvátok költészetéhe (irodalmába). i-\ könyv jól tü..krözi az elŐző 
i-dőszak költészetéről mondottakat ugyanakkor már jden var>Jiak a második időszak sajátosságai: is. 
~-\z antológiában szerep.lő költ-ők -közül l\4ate Sir>..: ... tcovi-énak, lv!arko Dekiének, Stipan B laZetinneki és 
Josip -Guj-aS DZuretinnek még -ebben az idősz:akbat~ önáHó verseskötete jelenik meg. : 

Josip GujaS DZuretin Povratak l! PodravinuiO .(Hazat-érés a Drá~-~ me~tére) című verseS~öt~te 
az 1945 utáni magyarországi horvát iroda1om első önálló kötete. 1 ! ÜUJaS költészete szakít a 
romantikus szabván.yokkal, öntudatosan vátialja a költészetet~ nyelvezete és stílusa egyéni. -Kerülii az 
egyértelmű ideológiai kötődéseket, a modem ember problémái és létkérdései foglalkoztatják ainit 
talá.."1. fokozott a tudat~ hogy gyógyíLhatatlan beteg. GujaS nem a közösség, a magyarorsz~gi 
horYátság nevében emeli fel hangját, verseivel nem'oktat."1i vagy .okítani akar, nem kész igazságokat 
szeretne közvetíteni, hanem k-er-esi helyét a világban~ sZLikebb környezet-ében -és a magyarorsz~gi 
horvátok közötr is. Emeliett mindig tudatában van annak is" hogy kisebbségi költőként oifan 
teladatokkal is foglalkoznia keli, amelyek nem kapcsolódnak kör,:et!enüi az irodal.on1hoz. Gu)ias 
költészet-e a 70-es évek vége felé megjelenő fiata,l generáció előhírnöke. 

1 
: 

Ebben az időszakban jelenik rr...eg Marko Dekié Duga nad zaviéajem 12 (Szívárvánv 
szülőfalum felett) verseskötete; Stipan Bla.Zetin. lvíarko Dekié és Lj-ubin: .. ko Gali-é közös gyermekvers 
kötete Sunéana poljal3 (Napsütötte mezők); valamint Stipan B\azetin Srce na dlanu14 illvitott 

szívv~n és .~vl.ate ,~ink~,~ié ~~a nasoj CorilS ~~t.,. Gorán) c_ímű verseskötet!. A k?te~ek v~logatá~o[ a 
szerzok admg1 muve1b01, ezert magukon v1s-enk azokat a Jegyeket amelyei< megnatározrak, 194:)-\ol, 
a magyarországi horvátok irodai-mát_ ~~z U kolo antológia megjelenése után ,Katica KovaC, _.t\.ngela 
Sokac és Katic~ Varga neveivel több éven át találkozhat11nk a magyarországi horvátok irodalmi 
életében (ha a Narodne novine pár oldalát annak nevezhetjih~), de a 70-es évek közepétől már rfm 
jelentkeznek új versekkel. Kis túlzással azt is mondhatná.iJ:k, átadták helyüketAnica KutveltlineM és 
Katica Sendreinek A nagyrészt szerelmes verseket író öt költönö másik közös jel!emzője, hdgy 
sajnos egyiküknek sem sikerült verseskötetet megielentetnie. Hasonló költői szerep jutott Ma1ija 
Vargajnak is, azzal a különbséggel, hogy habár új ...-erseket nem jelentetett meg, de az írással nem 
hagyott fel. Versei a 80-as évek végén megjelentek a Narodne novíne majd a Hrvatski glasnikl6 
hasábjain. A Plime i osekel7 (Dagáivók és aoáh·ok) köret versei tartatmilag és formailag is a 7q-es 
éveket tükrözik. Kivételt képeznek a horvátországi honvédő háborút és a.'1..D.a.l( következményeit 
megéneklő költemények. 

1 

A Narodne novinéban a 80-as évektő-l megint találkozhatunk Branko Filakovié prózaverseivel, 
aki színtén év-tizedekig hallgatott. Műveiből Zatajití korijene tuge i dugelS (Eltitkolt gyöketek 
bánatok és szivárvánvok) címmel jelent meg posztumusz válogatás. Prózaversek mellet a kötetbe 
naplórészletek, újságcikkek, interjúk feljegyzések stb. is bekerültek így a könyv kicsit heteregépre 
sikerült. Prózaversekkel Dura Frankovié is próbálkozott, de hamar áttért a szabadversekre, 1~75 
után pedig csak el vétve találkozhatunk költeményeiveL 1 

Ezekben az években a magyarországi horvátok irodaírnában megjelenik az elbeszélő prÓZa! is. 
Mijo Karagié Sudbina (Sors) című első elbeszélése 1974-ben jelent meg a Narodne novine~an. 

l 
lÜJosip Gu j aS DZuretin: Povratak u Podravinu, Tankönyvkiadó, Budapest, 1977. ~ 
111976-tól a Tankönyvkiadó Vállalat feladata volt a magyarországi nemzeti kisebbségek {így a horvátok) szépirod~lmi 
könyveinek k1adása. 
l~Marko Dekié: Duga nad zaviCajem, Tankönyvkiadó~ Budapest, 1979. 
l:sla.Zetin, Dekié, Gal ié: Sunéana polja, Tankönyvkiadó, !980. 
l 4 Stipan Blazetin: Srce na dlanu, Tankönyvkiadó, 1981. 
l5:vfate Sinkovié: ,va nasoj Gori. Tankönyvkiadó. Budapest, l 98 l. 
:~A Hrvatski g!asnik a Magyarországi Horvátok Szövetségének:he-ti!apja, első számai 1990 végénjelentek meg. 
l íMarija Vargaj: Pl ime i oseke, Savez Hrvata u Madarskoj, Baranjski egranak SHM, Pécs, !992. 
l8sranko Filakovié: Zatajiti kortfene w ge l du ge, Sav ez Hrvata u Madarskoj, Pécs, i 991. 
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~~:~F~!~~~~~~;::~:::;~:~~~~~~~:;~::~~:~~~~~~:l~~~~;~{;;,~:7~~~~~,~:~, 
akarásá;..·al kétségtelenül a bunyevác--..~on·át e!beszélő próza hagyományait folytaija. Biaieff n 

a másik magyarországi horvát író aki prózai mütajja1 próbálkozott ebben az idöszakban. !\ 

uc''""~""J·" fRodol1aiak) gyermekregénye t01y1atásokban a Narodne novine gyermekrovatában jekn-t 
_w.,_kárcsa.1c Karagié~ Biaietin is a reaEsztikus eibeszél-ésformákat részesíti előn:-.:ben. :-\regény 

az író szűlőfa-lujába kalauzolj-a el az ol"l,,;asót és két gyerekcsapat csatározásairóL ri\:alizáiásáról széL 
Ezt a n1agyar -és a hory·át -gyermekirodalon1ban 1s gyakran előforduló motivun1ot ö:;:;:életrajzi 
elemekkel ;.,egyit\'"e {PL: 0.1oinár ferenc: Pál utcai fiú:_k vagy ~1ato Lo1.:ra:k gyermckregényei) 
B laZetinnek sikerüH eg}·szerűen és őszint-én elmesélnie. fv1indezt csak erősíti~ hogy a párbeszédeker 
helyi nyel:j,'járássai fűszerezi. 

;\ jobb kiadási lehetőségek hamarosan ked'vező hatásukat és az irodaln1i éter 
1negpezsdiHL .~ már említett szerzők meHett a 70-es é·vekbe-n új nevek is megjele:w."'1ek a 
magy?~országi horvátok irodalmában akik a 80-as években~ többek -között a ·l\arodne novine 
'Zbornik i album nalie poezije'21 (Köit-észetünk albuma) című Tovatának köszönhetően. igazá.."1 
előtérbe kerüinek. _/.,_ ro'v"at -elsősorban a felnövekvő fiatal költőnemzedéknek . próbái:: helyet 

denern 
zárkózDtt el a már "elismer(' könyYet is megje-lentetett íróktól sem. 
bizonyitják mennyire ~özeledik az U kolo fémjelzett költők poétikája a fiatalabb költői 
generáció elképzeLéseihez. ft.. 80-as évektő-I szinte csak szabadverse~kel talál-kozunk~ a versek 
nyeíveze-te szabadabbá válik, e1tű..flnek v~oy csak elvétve jeiennek meg a -rímek~ a költő-k egyre 
irLkább betele fordulnak~ a lírai én egyre bizonytalarwbb, egyre több a kérdés amelyekre már nem 
ta-lálnak rrregn;rugtató választ. 

Sajnos az irodaírni kritika nem tudott lépést tartani az egyre gazdagodó magyarországi horYát 
irodaimmal, pedig kritika nélkül nem beszélhetünk kitelj.esedett irodalmi életről. _:;_ kritika első 
hírnökeként Josip GujaS DZuretin j_Vekoliko íeCi o na!;em knjiievnora delovan.fu i o na§irn knjiievnim 

kulturnirn potrebama i'Néhánv szó irodalmi tevékenvség-ünkrőL irodahni és kulturális 
szükség1eteirr..laől) -című írását kell említenünk. 23 .A.z írás voltaképpen GujaS nézeteit tükrözi, de 
egyfajta programncL"k is :tekintP...ető. Véleménye szerint a magyarországi hor .. ·átok irodaln1a csak 
ak._~or fejlődhet tovább ha a kortárs irodalmak felé fordul, ha vállalja az esztétikai m~gmérettetést is. 
A 1nagya.rországi hon;átok irodalma ugyanis csal;: ily módon képes közeledni a kortárs magyar~ 
horvát (jugoszláv') vagy akár európai irodaloJnhoz. 1980. végén és 198 i. elején a ~arodne novine 
hasábjain sor került az első - és a mai napig egyetlen - irodalmi polémiára amit egyteiől a 
konzervatív nézetek, másfe1öl pedig a fiatalok modemebb felfogása robbantott ki. A vitát dr. 
Ljubomir Tomíé indította el Pjesnici i poezija24 (A költők és a költészet) című irásával ahol a 
fiatalabb generáció költészetét erősen bírá~ta._ Pe tar ii1iloSevié25 kelt a fiatalabbak védelrc.~re és ma 
elmondhatja'<~ hogy nagyr-észt igaza volt amikor többek között a költészet (müvészet) autonómiáját 

Karag!C a következő -elbeszéléseket jelentette még meg ebben az időszakban: UCiteljica (Tanítónő), Dim u 
a szemekben), Jes-en Crvene ruie (Vörös rózsák). 

Bodo!jo.Si első része l 981. szeptember 3-án a ,\'arodne novine 36. számában jelent meg az utolsó pedig 1982. 
20-án a 20. számban látott A regény később könyv formájában is megjelent. 

novi.11e i L számában indult és mindvég!g Petar :VíiloSevié szerkesztette. 
1'--tiioSevié a rovat beköszöntőjében már hangsúlyozta, hogy egyik célja éppen eg:' új antológia meg_jeientetése. 

novine~ 35. szám, 197-1. december 30. 
i poez[ja{Kö!tök és a költészet). Narodne 51-52. szám. 1980. december i 8. 

u situ (Viz a szitában). Narodne novine. l 1 _ szám, 1981. március l 2~ 
p.esrúci i sta;·i otpori (Fiata! költők, maradi eszmék). 0iarodne nov-ine. 6. szám. 198!. febíUár ).: a ókk 

folytatása 7. szám. 1981. február 12. 
Uruk utuku (Váiasz a válaszban), Narodne novine. l 5. -szám~ 198 L április 9.; a cikk foiyta~ása 16 szám. l 98 i, ipri!is 
16. 
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stb. (J-átai prózája teijesen eltér a magyarországi horvátok irodalmi bag:yo1ná.tJ.yaitól és a 
kortárs húr\·át~ znagyar vagy akár európai irodalom :felé próbál közelednl. 

i'"\z 50-es é'~,:ektői a magyarországi horvát irók tevékenységét az is jellemzi, hogy szi'nte 
rnegáHás nélkül keresték az útat a maQVar olvasó-közönségh-ez. Komolyabb 1épést azonba._"'1 egésze~ a 
80-as évekig nem tettek. 1988-ban jelent meg a lvfásszóva!43 című antológia. ? .. z antoióg-iáb~ a 
fiatal nemzedékhez tartozó kilenc horvát költő is -helyet kapott, így az a raagyar oivasó számár3. is 
betekintést nyújt a magyarországi horvátok kor-társ költészetébe. tvíeg keH azonban jegyezni, hogy 
az idősebb generáció nincs képviselve a kötetben. 

Duro Pavié DostalElég című kötete már a megváltozott társadalmi kör'Jlményeket is tükrözi~ A. 
magyai"országi horvátok irodalmábruJ. ez az első olyan könyv amet ... ~ szponzorok segítségéyel 
valósult meg .. A. kötet nem teljesen kétnyelvű, ugyanis pár vers nincs le:fordítva magyarra. Pavi6. az 
1971 és 1989 között írt -verseit és horvát mű:fordításait gyűjtötte össze. Irónikus hangvételű, soksfor 
játszadozó~ viccelődő versei új színfoitot hoztak a magyarországi horv·átok ii:odaimába. 

A ... n1agyarországi horvátok irodalmának első teljességgei kétnyehrű könyve Josip Gu} aS 
Diuretin [verje/ForQácsok44 című kötetemelvben 21 versét olva.;;hatjuk hon--átul és magyarul Dlxso 

v ~ '-""' l 

Sirnara Puiarov válogatásába.tL és fürdításában. l\ könyv a költő halálfu1.ak 15. évfordulpja 
alkalmából jelent meg. LadisZav GujaS Dodir vremena(A.:z idő érintése45, a ... rni eg-y ma -ftő 
magyarországj horvát költő első teljesen kétnyelvű kötete. Meg kell jeg'veznÜI1:k~ hogv sem a mag}rar 
olvasókőzön;ég, de a kritika sem reagált ezekre a próbálkozá.sokr~. Krhotiné46 (S;ilánkok) .cÍinű 
verseivel bemutatkozott Stjepan Biaietin is. Ladislav GujaS és Stjepan Blr~etin verseiben már ni~cs 
köZ'·ietlen társadalmi szerepváilalás, nem a közösSég nevében szólal:nak meg~ hanem saját helyüket 
és szerepüket keresik a vil3.gban. 

A 80-as évek végén újjáéledni látszik a magyarorszá!!i horvátok dril'llaírodaima is. A Glas47 
irodaiini folyóirat első számában megjelent Stipan B laZetin Bila jednorn (Y olt eavsZer 
e;z, szerelem) című egyfelvonásosa. majd a rövidéletű folyóirat utolsó számában Korerzje 
(Gvökerek) cimű drámája. Mindkét darab amatőr színjátszócsoportok számára íródott. ; A 
gyakorlatilag 1992-től működő Pécsi Horvát Színház48 talán- serkentőleg hat majd! a 
drátuairodalomra. i 

Irodalmi kritikával a magyarországi horvátok irodalmába,> szinte alig találk-ozhatunk. Alkahni 
könyvbemutató cikkekkel ugyan jelentkezett néhány író, azonban rendszeres kritikai tevékenyséÚől 
nem beszélhetünk. A magyarországi horvátok (és szerbek) irodaimát csupán Petar Milosevié kísérte 
figyelemme! nagyobb rendszerességgeL Tanulmányait, kritikáit~ cikkeit ~ 1'-Jarodne novine~ a Ne~en 
és a Narodni ka!endar közölte. Összegyűjtött írásai 1991-ben jelentek meg Ogledi i kritildJ49 
(Tanulmánvok és kritikák) címmel. l990~ben az országban végbemenő demokratikus változáSok 
következtében megszünt létezni a Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsé2e :és 
me12alakultak a nemzeti szövetségek50 Ezzel megszünt a Narodne novine is, helyét[ a 
Ma;zvarországi Horvátok Szövetsé12ének hetilapja a Hrvatski glasnik vette át. Ettől kezdve Pdtar 
Milosevié kizárólag a magyarországi szerbek irodalmát kíséri figyelerrillleÍ. A 90-es évek közep~1ől 
Stjepan B lazetin is jelentkezett kritikáival és tanulmányaivaL l 

Végezettil elmonahatjuk, hogy a 80-as évek végétől többé-kevésbé megvoitak a norm4lis 
irodalmi élethez elengedhetetlenül szükséges feltételek (viszonylag renciszeres kiadói tevékenység, 

r . _ M~gya~országi_ h?rvát ~s szerb köitők ma~ar nyelven, Baran~a Megy·ei fv1űve1ödési K.özpbnt, Pécs~ 191
1

88. 
·vUjaS Dzuretm: lverJe!Forgacsok, Klub August ~enoa, Mladost, Pecs, 1991. 

GujaS: Dodir vremena!Az idő érintése, M!adost1 Savez Hrvata, Klub August Senoa, Pécs. 1992. 
Bla.Zetin~ Dragomir Dujmov: Generacijska antologija, Miadost, Srpski demokratsk{ savez. Pécs, 1991. 

_ , a. I\:!agyarors~ági Horv~t: Szer~, Sz}ov~.n~Ír.ók Egye.sületének ;oit ~rodalmi é.s _kulturális fofyó!arata. Mindösjsze 
::.zamJe!ent meg: r 989-ben narom {egy xettos; es 1990-oen egy szam latott napvi!agot. 
Pécsi Horvát Színház 1992-től a Kisszínház tagozataként működött, i 995-röi önálló szinházként tevékenykedl:~ és 

Horvátországon kívül müködő professzionális horvát színház a világon. ! 

Milo:Sevié: Og!edi i f.ritike, Bib!ioteka Dunav, Tankönyvkiadó, Budapest. !99 l. 
Magyarországt Horvátok Szövetsége 1990. november 2-3-án Szombathelyen alakult meg. 
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A MAGYARORSZÁGI .NYELVE 

g~i~::;!~~~:i~~~I;~€:r:?i~:(tJ::s;i~~~~~~~~~E~:;~g~j 
hon/atok az évszázadok során kialakult regionális horvát irodaln1i n-vel vet az iskolákba."t} 
és médiákba..11. "' 

Horvátországban 4~5 milló állampolgárnak horvát az anyanyelve. __ Q.. magyarokhoz hasonlóari 
jelentős szá1nu hor~'át kisebbség él az orszá-g határain ki\·iil a szo"lllS7édos '"'fS7áaokban ;\-o;:noa• 
Európában~ Észak és Dél-i\.merikában. ~ ' ~ ~ · '"' ~ ~ :::: ~ .~., ~ .: U.:= ... 

/\.magyarországi horvátok irodalmi nvelve megegvezik a Horvátorszázban használt irodalmí 
nvelvveL mint ahogvan a szomszédos országokban élő magvarak irodalmi ll\.-eh'e is azonos a 
Ma2:varorszá2:on használt hivatalos magyar il":'eivYeL 

LTgyanakkor fulnak felismerése, hogy a mai horvát irodalmi nyelv elsajátitása tanulása és aJctiv 
használata szükséges, a hazai horvátok körében a horvát identitás·( azonossáatudat) ·vállalását is 
jelenti. Ez azonban a rég1nultban és a közelmultban lezajlott törté~elnli és ;olitik~i okok miatt 
bonyolult képet mutat A 

Ahhoz, hogy a magyarországi honrátok nyelvi sajátosságait n1e2:értsük. nyel·ví, 
bázisait megismerjük figyelembe kel! v emlÍ az alábbi ténveket: ~ . 

l. A ha;zai horvátok nen1 tömbben élő kisebbség. S~orványokban, viszonvla2: táYol 
élnek egymástól. Nagyobb részük a magyar- osztrák, magyar-horvát és a magyar -ju2os;lá~ határ 
mentén, illetve nem messze az országhatártóL Ez azért alakult iQ:\'. mert a Dráva é~ :\1uralnent1 
horvátokon kivül, akiket ősla~osoknak lehet tekinteni, a többi h~~~át népcsoport a törők~k el~i 
:r::nekülve_ ~ ak..~ori .Magyarország ritkábbarr la.kott térségeiben telepedeTt le vagy a török utáni 
1aokben, a'k1puszt1tott magyar falvakba. 

.... ~- .. A horvát diaíektoiógia {nyeivjárástudomi.'1y) hagyomi.>.yosac'l három nyeivjárási tipust 
kulon_~o~tet ~g- Ezeket a kérdő név1nás változataival Sto {sto)~ kai {káj) és Ca ( csá ) 
nyeivjarasoknak szokás nevezni. Magyarországon minili~árom csoport megtalálható. 'iag·vis a 
magyarországi horvátok, .az általuk lakott mintegy 40 településen a Horvátorszá2:ban hasz;álatos 
három fő nyelvjáráscsoport valamelyik dialektusát beszélik.- .__ 

Át\ ~azai dialektusok; mindegyike elhelyezhető a megfelelő horvátországi nyelvjárási mozaikba, 
a..nnak ellenére, hogy az an:.yaországi nyelvi környezetből kiszakitva, az évszázadok ~orán hol lazább 
h~lf pedi_g sen1mily~n kapcsolatban nem lévén az anyaországgal, szükségszerüen szám os uj nyelvi 
saJatossag aiaku!t kl, legfőképpen a szókincsben. 

Tudnivaló~ hogy mindháro1n nyeh·járási- csoportnak a horvát irásbeliségnek a l2-J9.századi~ 
terjedő időszakában - gazdag irá<:beli multia van Enn""k az. a ma"·uaráza ... ta "oa"' a l~;i. 1 o:·n'oi:-".;, -..- ~ - _ "-· " ..._.._. .t. JS} , ll C v l\., Ld, i ~.,);;.iJ 

történelmi korsza..l(okban a 'nvelvjárások stilizált nvelvi változatai eavformá'1 egv~n-1·~'l('t' 1·x-..."_A.-.t:r1,; . . ~ ~~ ~ '" o- ~~ '-· ..~'"' ......". ~:::>" ... vu...._t~ .~ 

nyelvként funkcionáltak. Jóllel-~t a mai horvát irodalmi nyelv alapvetően a Sto ér~üL_ a 
~~sik két nyelvjárás-csoport számos eleme beépült a rr1ai irodalmi nyelvbe. 

1 

-

Jelenségnek keH tekinteni azt is~ hogy a horvát köznyelv meUett az adott 

~ 1 RijeC, a magyaro:-szági horvátok irodalmi és kufturá!is folyóirata, Slovenika BT. BudaptSL 
Jelent meg, 1997-ben eddig két szám látott A tervek szerint a R~jeC évente 

'" ,, 



használata egy horvát anyanyelvű számára. legtermészetesebb dolog itthon és Horvátországban 
h-cn--vátui valamil:yen szinten beszélő hazai turista ezt jól érzékelheti ha történeresen 
tengerparton nyaraL :-<1/agyis a nyelvjárás aktiY használata nem a műveletlenség jele, az 
>.'a1ó párhuzan1os használata mindennapi gyakorlat. 

lviinthogy a mai horvát irodalmi nyelv alapját a Sto-nyelvjárás képezi~ a kutatók tlgye1Ip.e 
Horvátországban , de itth-on is többnyire ennek vizsgálatára terjedt ki, júllehet a hazai horvátpk 
jelentő-s része Ca és kaj nyelvjárást beszél. Horvátországbrut is a la..lcosság fele ez utóbbi ~ét 
nvelviárás "v'alame'ivikét beszéli. nem szégvelve azt, a..rni természetes rs ha ezeknek 1 a 

- ~ - - ~- l 
nvehjZ:rásoknak a horYát n'.-·elv és művelődéstörténetben betöltött szerepére gondolunk. , 

~ i\ magyarországi ho~rátok közül a Ca nyelvjárást, (néhány településen erős Sto nyel"vjár1su 
elemek_'kel) a r>as és G~·őr-Sopron-Afoson megyében élő horvátok beszélik. Jelentősebb településerk: 

Felsőcsarár. 1Varda, _Fiorvátzsidány, Peresznye, Und, Kópháza, Bezenye. llorvá.rkirnre. 

Ez utóbbi településex1 tal~ható }vfate lvfer§i.é- Jvfiloradiénak a nyugat-magyarországi horvátság m~áig 
is legnagyobb tudós költőjének a sirj a, aki öt ·évtizeden ker-esztül, a helység papja~ént szolgált a 
hel~ybéliek és a szélesebb horvát közö'sség lelki és szeBerni telemelkedését. O a szerzője a 
• 

7
gradistvei himnusznak'. is. /\.z emlitett Nyuga-t-Magyarországon élő horvátok a magyar- osz fk 

határ túloldalán lakó számos településen élő ausztriai horvátokkal (három szlovákíai horyát 
település is n;r'el .. vileg ide sorolandó) egyetemben a már emlitett regionális gradistvei {bunzenlan~i) 
horvát irodalmi nyelvet használják. Ennek az a saj3tossága, hogy alapvetően a térségben besz~lt 
horvát nyelvjárásokra épül~ természetesen a horvát irodalmi nyelv számos elemét is átvéi,.ej 
különösen a szókincs tekintetében. ! 

A ·ka j nyelvjárást Zala megyében az úgynevezett ~\.fura- menti horvátok beszélik. Jelentősebb 
telepillesele l'vfurakeresztúr. Tótszerdahely. Tótszentn1árton, J.Uolrzári. Semjénháza Fityeh{ftz, 
Bajcsa. Érdekességként ernlitjük meg, hogy .magában a 11orvát fővárosban, ,Zágrábban beszélik 
iegtöbben a kaj nyelvjárást, lévén a nyelvjárási terület központj a. 

A ka j nyelvjárást beszélték az 50-es évekiga Somogy rnegyei Babócsán, Vizváro n. iú>ínwjcrtiln 

Berzencén. Heresznyén és Bolhón is.Ezekben a helységekben számos, a legidősebb kc)rc•sztállvi:ioz 
tartozó ember még ismeri a helyi horvát dialektust. ' 

Kaj nyelvjárású településeknek tekint.'tetők a Dráva-menti horvátok által is lakott LakócJa, 
Szentborbás, Tótvjfalu és Drávakeresztúr: Ezek a falvak a sta-nyelvjárás e-ző változatát besz~lő 
Poronnyal, Felsőszentmártonnal. Drávasztárával és Révjáluval együtt képezik a Dráva-menti kis 
horvát nvelvi szigetet. arnelv igen gazdag és változatos népi tárgyi és szellemi ku!túrális értékekkel 
rendelkezik. különösen a néozene. nénmese és népköltészet valamint a hiedelemvilág területén. i 

A baranyai horvátok nyelvjárásáról szólva tudni keil, hogy az irodalmi nyeh· alapját kér1ző 
sto-dia!ektus különböző_iie~ző és i-ző _változata~t bes~éli~- Legnagyobb r~sz~.a :ö_rök ur~-:~-lll alttt; 
vagy kDzvetlenul utana Keru!t Baranyaba Horvatorszag es Boszma hervatok ruta! lakott Kulonbqzo 
vidékeirőL Római katoükus vallásnak, ami egyébként elmondható valamennyi magyarországi 
horvát népcsoportróL Két nagyobb csoportra oszthatjuk fel öket:sokac-horvátokra és bosnv~k
horvátokra. 

Mindkét horvát népcsoport zöméhén többnemzetiségű helységekben él, amelyekben i~en 
gvakran nagvobb számban németek is élnek. : 

~ Bosm:ákok élnek az alábbi falvakban: Szalánta, Németi, Pogány, Áta, Pécsudvard, Kökény! és 

Szemely. A bosnyák elnevezés arra utal, hogy mai lakóhelyükre katoiikus horvátokként Boszniá~ól 
kerültek, s nem tévesztendők össze a muzulmán vallású? Bosznia-Hercegevinában ~lő 
bosnyákokkal, akiknél a bosnyák elnevezés földrajzi elhelyezkedésükre utal, vagyis arra, hc)gy 
Boszniában élnek. ) 

Jelentősebb sokác települések: Kásád, Kátoly. Olasz, Versend és lv!ohács. Nyelvileg \de 
tartozik még a Bács-Kiskun megyében található Hercegszántó is, amely nemzetiség ! és 
mű'\/elődéstörténeti szempontból azzal emelkedett ki a múhban és az ujabbkori időszakban. is, hOgy 
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~~~~~~be: j~:~~:;~~:~;~e;1~:::~b\z;~:~~~dt:~:;~~:m~~T:iért küzdő_ a ki,ebbségi 

A bu __ TJ.vevác-hon··átok Bács-Kiskun megye legri~pesebb kisebbségi etnikuma. A S:to n~· el\járás 
i-ző \láitozatát beszélik és a több-i horvát népcsoporL~oz hasonlóan latin betthí{'Kei in::mk. katolikus 
vallásúak. A több mint 30\1 éve \1agyarországra betelepült bunyevácok (nagyobb részük Trianon 
utá.?1 Jugoszláviához került) legnagyobb szárnban Baiát:_ és Baia körnvékér; élnek: Bá~"'sabnáson, 
Csávolyon, l.r:etső.5zentivánon. Garán, l(atyn-1áron. /Vfátéte!kin; C~sikérián, Bácsbokodon es 
Vaskuton. Talá..ll. e2vetlen magvarorszásá horv·át népcsouort senl volt kitéve a..lckora asszinlilációs 
nvomásnak mint a bunvevác-horvátok. Hol katoiikus szerbeknek neYezv-e őket a szerbségbe 
szerették volna .őket beolvasztani~ hoi pedig katolikusok !é-;;,rén az egyház segitségé-.ret ~l akarták 

f~:~?f.~::~I=!:?~!~l:;~~ ~b~tth~~e~~~~~~:t~E~~~b~~~~::~e:~::~~:~~~~~!i 
&"...Zdag népi kuhúrájuk ,n1eHett, figyelemreméltó polgári tárgyi és szelle1ni. irodahni és kulturális 
hagyományokkal rendelkeznek . 

i\ felsorolásból nem hagyhatjuk ki a Kalocsa és BaJa között elhelyezkedő két közsC:get Bátyár 
és Dusnokot, vala..lllint a Budanest körn>.:éki .Tökölt sem; a:melv helységek hor-.·át lakói ma2:t1kat 
rácoknak nevezik.\1ive.l azonban katolikusok, a rác elne1,;ezés ~egtév-es~ő lehet. Nem szerb~kről 
van szó, hanem egy régebben a Szlavóniából áttelepült horvát 
J.A._rchaikus horvát nveh.-1árásukat a horvcát nveh-tudománv értékes nvelvi kincsként tartla számon. 

/\ felsorolásból egyérteiműen kitürák, hogy a magyarországi horvátok mind nyelvükben mind 
pedig kultúrájukban igen váhozaios -és tarka képet mutatnak ... !:-.,..z egyes horvát népcsoportoknál ( 
ahogyai1 látjuk a regionális sokac~ bunyevác~ bosnyák elnevezést megta.rt'\ .. a) az egységes horvát 
nyelvi és közösségi tudat kiala:k:ulása elmaradt~ illet·ve csak a legújabb időkben formálódik. Ennek 
az egységes horvát nyelvi, nemzetiségi tudat kiala..lcításának hiánya alapvetően azzal rnagyarázható, 
hog? a ·horvát népcsoportok ~·1agyarországra történő letelepedése a 18. század közepére befejeződik. 
Ez nagyban befolyásolja sorsuk további ala_lculását. Tudnülik kimaradtak azokból a nemzeti és 
nyelvi öntudatot kialakító és formáló folya.rnatokbóL amelyek a l 9. és 20. században, különösen a 
kis népek számára meghatározóak voltak. A magyarországi horvátok_ leszámítva itt a bácskai 
bunyevácok és a gradistyei horvátok egy részének rövid ideig tartó nyelvi és kulturális 
reneszánszát, nemzetiségi és kultúrális szempontból megmaradtak lokális (helyi), jobbik esetben is 
regionális tudati szinten.. Ezért szinte napjainkig· majdhogynem csak helyi nyelvi és nemzetiségi 
tudat létezett, ami a gyakorlatban abbanjelentkezett és részint igy van napjainkig~ hogy "mi sokacok 
vagyunk és sokacui beszéiü.-ik, mi pedig bosnyákok vagyunk és bosnyákul beszélü!L.lc" mi pedig 
bu~yevácbk vagyunk és bunyevácul beszélünk~'. Az előbb emlitett okok miatr nem alakult ki 
egységes horvát nemzeti~ nemzetiségi nyelvi és kulturális azonDsságtudat. Ez érvényes a DráYa és 
Mura-menti valamint a Nyu.gat-lvfagyarországi horvátokra is jóllehet honrát elnevezéssel illetik 
nyelvüket és nemzetiségüket is. 

i':!..z I. világháború után az azt követő Trianoni békével a magyarországi horvátságot hosszú 
id.őre elvágták anyanemzetétől~ arrüt aztá.n a mindenkori politikai rendszerek kihasználtak, 
természetesen a horvátok kárára. Hiszen a Horh;.r-rendszer nem a néldamutató nemzetiségi 
politikájával vált hiressé. Mi sem bizonyitja ezt jobba"> mint az, hogy pildáui horvát nemzetisé;ű 
magyar állampolgár horvát hangzású vezetéknévvel semmilyen közhivatali tisztséget nem töltheten 
be, még egyszerű falusi kisbiráit sem, iHet'\.re csak abban az esetben ha nevét megrnag}raros~ga. Ezért 
természetesen erre az iciőszakra esik a tömeges névmagyarositás, amit jól példáz a horvát 
:e,:nze;iségű telep~Iése~ \:ezetéknévtárának hirtelen megváltozása. Ebben a II. világháborút követő 
IdoszaK sem hozott változást. Bár számos kisebbségi intézménv alakult a háborút követő első 
években, igy iskolák, kollégiumok, pedagógusképző .__tanszékek, iulturálls egyesületek: a hühedt 
Tájékoztató Iroda hatá-rozata visszavetette a pozitiv folyamatokax. A határozatot ki5vetőcn 

valar-nen1..~yi szocialista ország: igy Magyarország is nündennen1ű rnegszakitotr 

\9 



Ju-gósLciáY'!~l·v,aL igy az amugy is esetleges~ laza kapcsolat a határ itteni és tu1oldalllii élő 
köznlt teljcsen tncgszak~-dt, sőt számos hazai horYátot mint gyar1.us, Jugosziáviával szimpatiZ!áié 

demt::!e:!~~~=; :v~:,1~~:~:~~k pozitiv váltezások mégis a tört~nel:Ui és politikai e~mé~rek 
tükr~ben a horYá! irodainTi il'lelv ta..nitása és eisajátitása változatlanul nem ke~\-ces nenezset;be 
ütközik~ sőt a nveiv1árások fokozatos eisorvadása is jelentkezik. Ebben ~er:n kis szerepet játsiik~ 
hogy az egyk-ori Í1o~ogén horvát~ elsősorban falusi közösségek felboml-ottak. ·Nyelvi v-onatkozás*an 
a család~ a kisebb közösség~ mégha a iokális tudat szintjén is, hrJrdozza azt anü minden nyeh·$ek 
ígv a horvátnak is éltető elen1e~ mindennaoi használata otthon~ a családban, az iskoláhan~ a 
t~~olomban. az utcán. ru~i által a ~vel v tovább él, tökéletesedik, csiszolódik. 

- .. <\ gazdas-ági é~ társadaln1i" 'Változások következtében a felbü-i"lllott~ elsősorban 
közösség~k n):cl~i helyzete is n1egyáltozott, -s a magyar nyelv fokozatosan átvette a közös 
kommunikáció szerepét. És -bár a társadalmi változá-sok,és mozgások eredményeképperr a vá:ro.so,Kba 
költözött -hon:á-tok (Siklóson, Picsett, Szotnbathelyen. Budapesten stb) kialakított.ák a maguk 
horvát nve-h;i, :ku-ltu~áiis, esetenként vallási közösségeit~ ahol a horvát nyelv művelése és gyako-r~á.~i 
kiemelte~ foga-lmazódik meg, életképv~ségi.lkrői csak -egy bizonyos idő távlatából i-ehet értékitél~tet 
mondani. l\Jindenesetre ő-k már tisz~á-ban vmmak m~ a nyehjárás, mi a h~rvát ir~dalmi nyeh .. ·~ s .hqgy 
az egves horvát népesonortok sokszinüségük eHenér:e a hazai horvátság részét képezik.E~en 
pers;; netn kis sze;-ePe v~n annak a horvát kisebbségi poiítikai és értelmiségi rétegnek ÍS7 a..rn~ly 
különösen a rendszerváltozás óta a hazai horvátok egységének kialakitásán és azonosságmdatálfik 
erősitésén fáradozik. ~A. bekövetkezett politikai változásokon túlmenően ebben nagy segitséget jelfnt 
az !992-ben fü;;:~retlenségét kivivó önáló Horvárország léte, amelynek Magyarországgal kialaki1ott 
kancso!atában nincsenek rendezetlen kérdések. 

. • A, n~.eívi kérdések..· _és a. h?rv~t n;;elv eln~;e. zése körüli bizo.n~l~ság"tisz:ázása végett. rö~i.~en 
vrssza Kell -terra az 194) utanlidosza:Kra_ A .. narom magyarorszag1 deilszlav n'--pcsoport, a hor."a, a 
szlovén és a szerb; egyes vezetőL at11int utólag kiderült teljesen hibásan, egy nemzetiségk ~nt 
kivánták kezelni a három népcsoportot. Ennek követke:.;ménye, hogy oly mértékbe~ terjed: e

1

• a 
délszláv ki:fejezés -használata, ~it a Jugoszláviával való elmérg~sed?tt _v1sz~ny uLan, a? ,~Uap-~~ 
szervek még föl is erősitettek, hogy a nyolvatLas évekre már csak delsz!av 1skola.X: ·van..11aK, delszfaY 
kulturcsooortok és természetesen déiszláv nvelv. i~.nnak érzékeltetéséül, hoK,; ez mekk9ra 
abszurdu~. talán a legjobb példa az lehetne ha ; magyar nyelv meghatározás helyett kizárólag film
ugor nyelvként emlegetnénk a magya..'1:. Mert délszláv nyelv és délszláv nép nem létezik csak 
szláv nvelvek és népek_ 

i\."' kilencvene~ évektől kezdődően mindez már a multté. A horvát nyelvvel és nemzetiséggel 
kapcsolatos kérdések tisztázódtak. Ebben jelentős szerepet vállaltak mind a horvát kisebbJég 
politikai vezetői mind pedig a horvát nemzetiségi felsőoktatási, és általában oktatási és művelő<fsi 
intézmények nem kevésbé a horvát nyelvű írott és elektronikus sajtó. l 
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mítoszok 

_t\ mitoszok tanitásávai azonosuló embe~ az isteneket ut&iozva válik igaz ernberré, 
_-'\ Dráva menti horvátok húsvéti énekeikben a istenek: mítikus -ősök és kultúrtererntő hősök 

tetteit, azaz a Szent történelem cselekményeit beszélik el, kiegészül\le a kettős hitélet 
bizonyítékaiva!, a keresrt.ény húsvéttal~ Jézus Íehá111adásá\'aL E ritusénekek a halálon át az életet 
jelenitik meg~ mint a világ legmélyebb misztériulnát. 

~4 növényi éJet küszöbönálló :feltámadását is 
megéneklik, benne a kozmikus fá-t.. a ha1hatat1ru"1ság és a megisrrterés fáját, a szent fát, ugyanis a 
"falun keresztül száguldozó aranyszar.nl hímes szap:as ledönt! a fa csúcsát, s abban a vegetáció 
istennőire lel, azaz az úrhölgyekre, akik gyermekeiket ringatják. Gyermekeiket Napna.k, Holdnak és 
Harn1at-Esőnek nevezik, kitér-ve azoknak a majdani mezőgazdaságl munkálatokban betöltendő 
funkcióira: a sz&1táshoz és a vegetáció újraéledéséhez szükséges esőre, a szegényeket felmelegitő 
napra és az utasokat kisérő holdra. (La.L::ócsai gyűjtés) 

Se lom ide pisan jelen Falun megyen hí..l}les szarvas 
Se lom ide pisan jelen~ Fa1U.<'1 megyen hirnes szat·•.ras, 
Selom ide, Boga moli, Fal ilii megyen, Istent kérli, 
Boga moli i govori: Istent kérii, eképp mondja: 
"Daj nú, BoZe, zlatne ro ge ~.?,.dj Istenem, arany szarvat 
Da oruSim gori vrja, Hadd döntsern le bércnek ormát, 
Da ja vidinz Sta .f' u gori!" 
U gori su tri postelje, 
Na svakojoj po gospoja 
Svaka svoje ceáo ljulja . . 
Se tri su se domenjale: 
"Moj ée biti :f.arko Sunce!" 
"J'vfoj ée b iti sjojan l'>1esec . .. 
Najmlaaa je govorila: 
"Moj ée biti ros na Kisai" 
Rosna Kis a za orace, 
Sj aj an 1>1esec za putnjike, 
Sunce iarko za sirote_ 

Hadd lán-.t mi Ya.'l abbru"'l:~~ 

A. bércben vagyon három ágy~ 
:I'víindegyiken egy-egy úrhölgy~ 
fvfindegyikük csecsemőjét ringatja. 
ivíidhármuk szóba elegyednek: 
~~Enyém lészen Tüzes Nap!" 
,~Enyém lészen Fényes Hold!~~ 
A legifjabb eképp szóla: 
,~Enyém lészen Harrnat-Eső!" 
Harmat-Eső a szántóknak, 
Fényes Hold az utasoknak, 
Tüzes nap a szegényeknek. 

i\ horvátok húsvéti ünnepkörének pogány kori ha2:vománvába beletartozik a lányavatási 
szokás is, ugyanis a Lak:ócsa és környékének k~reszt;nyjuk kisérte e! az általában az 
útkereszteződésen, illetve a ten1plom előtt előadott, a járáshOz hasonló kólóba, azaz táncba. lj_!. 

szépszámú énekek a :f"étjhezmenésről szólnak, rr1egéneklik az istenek szent nászát. Valójában e 
húsvéti körtánc a világ közepén a vílágmodell je!képében; az út.l<ereszteződésben, a szent térben. A 
templom előtt a vallásos er;nber újrateremti a teret~ s az ének megismétlésével a mítikus időt. 
Sze;n_léletesen érzékehetve a ciklikusságot, egyúttal a természet évszakainak a változását, a növényi 
és az emberi élet sarjadásának, virágzásának. érettségének, azaz az élet-halál-újjászületés 
hármasán.ak misztériumát is. Az énekek tanúsága szerint az istenek szent nászukat a szent fenyő 
alatt tartják. A. kozmikus fa (életfa) a ·v-ilág népe~ek örökségében a földi világot és a köti 

'össze. 



:~~k ~~~~:~~;~::~~::~~i~:~;~:i~::~rf~~i2~~:~~~~!~~::!::~~:~:: cl.l\JJ~"'.tl" 
~=~~Y h~!~ír~ál::e~!trr~~~:rr~~ ji:~~;:~:~~l::\:~~~::~~:n\~~~ ~~:~~:~:~~:t ~ő~~ titkokat 
isrnerik meg a :beavatandó lányok beavatásuk során, a tavaszi, húsvéti ünnepen. 

f_)j, bosi?fak óosi?f n'ZG'j Bazsalikom, bazsaiikocskám 
Oj, bosi{lak. i:osi{f moJ~ Bazsalikom, bazsalikocskán1, 
lv-eée bosifj da zniée, Nem akar a bazsalikom kikelni, 
Veé izniko zt---:lea-hor. 

teJneJ n1oj, 

[J terrzeSu kuéica 
[/ kuéi ziaini sr oL 
Za r.jitn sedi dragi n1o}
Za kapo1n nnt cir:-1er ;noj, 
[J depu _mu rubac moj, 
Po tinz pozna;n da je moj. 
(Lakócsa) 

Hanem kikel t egy zöld :tenyö. 

Zöld fenyőben vigaszűill, 
1/igaszomban házacska, 
Házacskában aranyasztaí, 
lviellette ül kedvesem. 
Kalapjában bokrétám, 
Zsebében meg jegykendőm, 
Onnan tudom, hogy ő az enyém. 

A rítusénekekben a tavaszi szent Üllileperr lovas és pásztor istenek - fiatalok 
egyaránt -előfordul.hatnak. Ók a halhatatla..Yl istenek italát a bort isszák, amit a tünd:érektől 
vegetáció isten..Tlőitől - kapnak ajándékba. A csábos tüB.dérek a szent fákhoz~ s iPauv~la.ohh1n 

tölgyhöz és a fenyőhöz kapcsolódnak. lvfeg~éYő ünnepeik a pogány korban 
ismeretlenek, s min.t az istennőknek szen-telt, általában tavaszi ünnepek jöhettek számításba, 
megültek a hor ... 'átok ősei. A bor szerepe a húsvéti rítusénekekben kiemelkedő helvet 
hasonlóan az egykori babiloni vallási ünnepek gyakorlatához, az .egyiptomi kulttkus 
szertartásokhoz, s a görög Dionüszosz szertartásokhoz. A bor szerelemre gyújtotta az ősi kulÍusz 
egykori részvevőit: isteneket és embereket egyaránt. S ezzel kapcsolatban a húsvéti énekekben a 
szerelemre éhes .tündérek~ a ,,vilék'~ szívesen kínálják meg a fiatai vegetáció lovas istenségét bohal, 
de az öregnek nem adnak, inkább, mint mondják, ki öntik. Igaz is, a szerelern a fiatalok adománya, a 
bor bennük gyújthat tüzet, és nekik hozhat közős örömet. · 

Ajan go re. vino do le 
A jan g ore, v i no do le 

Di su v ile vino p ile, 
Di su p ile tu prolele. 
Nui nje ide Siar na ko11ju 
Boiju pomoé zazivao: 
., Boija po1noé. bele vil.e: 
Bi li starom p iri dal e?" 

bi izlevati~ 
.:V ego srarom piti dati!" 

Di su vile vino pile. 
D i su p ile tu proliíe. 
1Vui nj e ide 1nlad na konju 
Boiju po1noé zazivao: 
.,.,Boija pomoé. bele v ile: 
B i li mladom piti dale~r 
.. Ako bi ga kupavale 
Jo§ b i mladom piti dale!" 

(Potony) 
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Fent a vezér, lent a bor 
'Fent a vezér, lent a bor 
.,t\.hol a tündérek bort ittak, 
Ahol itták, kiöntötték. 
Mellettük megyen egy öreg a lovon 
isten segedelmét kérve: 
,;Isten segítsége, fehér tündérek: 
Ad..'látok-e az öregnek inni?" 
"Szívesebben kiöntjük ázt, 
Mint az öregnek inni adjunk!" 
Ahol a tündérek bort ittak, 
Ahol itták, kiöntötték. 
Melíettük megyen ifjú a lovon 
Isten segedelemét kérve: 
"Isten segítsége, fehér tündérek! 
Adnátok-e az ifjúnak inni?" 
"Ha még vásorolnáP..k, akkor is adnánk 
Az iíjúnak akkor is adnánk inni: 

~l>,_ hazai Dráv'a menti hon:átok a serdülő lányok bea\·atásának misztériun1ávaL a ritus sorár; 

~!;~~~:~:~=~~t::~::~~:~!F~;~~~:~~!~~~;~~~:~~:~~[~~~~i~:~S!i:~:~l~~~f~~~~:: 
~~::~tr~z ~:~~:~~~~=~· s~;;~~~~~~é~e~is!~/~:,~:!:~I:s~:a:::5:e~ ?~:~~~:~~~~t~ ~~~;e~s:1~:t~ 
}"-Japot~ a lovas isteneket és másokat. '"""~ - , 

~A.Inítoszt megismerve válhattak a lánvok felnőtté. 
i\ .közel húsz Dráva menti horvát húsvéti ének .keltette fel a gyüjtők érdeklődését 

Gonczi F-erenc kezdte el őket feljegyezni, 1najd Ftljicsics Tiharnir (Nagy László \'ujics}cs 
gyűjtéséből fordítot-t), -Borbély Jolán. Szin __ vákovics Ró.7SCL c sorok szerzője Frankovics Györ,gy, s 
Begovácz R.ózsa. 

Szilnbotikájuk magyarázata és fordításuk a fol·kloristának~ egyúttal a koreográfusnak 
szinpadra való állításuk során - kihívást jelent ma is _ az oh'asórrak ren1.élhetően örön1et. Sajnüs" n1.a 
1nár csa:k az idősebb asszonyok ismerik e csodáL 

A LUCA-SZÉK MINT ESZKÖZ 

A beaYatáshoz általában háromféie kinvüatkoztatás tartozik: a szent_ a halál és a szexualifás~ 
állapítja meg lviircea Eliade P.,.. szent és p;ofán cimt könyYében. , 

/\ Luca-széke 13 napon át tartó készítéséhez - Luca-naptól egészen karácsony estig -, 
tizenhárom féle fa szükséges. A. széket általában fiatal legény'ek vagv ferfia.lc titokban készítették 
vala.J:lilyen eldugott helyen, hogy senki ne szerezzen róla t;do~tást. Elkészül tével~ karácsonv este. a 
legény· arra ráállva a templomban boszorkányokat láthat, akiknek a magyar néphit szerint hataJ~as 
szarvaik vannak~ olyanok a bátyai rácoknál (horvátok)~ hogy alig férnek be~ meg ki a templon1 
ajtaján. ÁA. magyarországi Dráva menti horvátok hitvilágában a legénv ai(kor áH rá & Luca-székre_ 
amikor a pap felemeii az oltáriszentséget, mert oly~nkor a b;sz~rkányok hatalmas késekkeÍ 
hadonásznak a pap körül. A zalai horvátok Ú!Zy tartiák, ho2.v a boszorkánvok mezítelen ülepüket 
mutogatják a templomban. ~ " -- ' , 

A legénynek - nen1zetiségre való tekintet nélkül -~ ha épp bőrrel kí,lánja megúszni a 
kíváncsiságát, el kell menekülnie a megdlli'tödött boszorkányok dől, ám csak úgy képes erre, ha 
mákot_(ir1nen ered a magyar szólás: a szerenesés embemek __ i'v1ákla Yan.~'~) . másutt kölest, lencsét~ 
kendermagot, illetve k~sát szór ·szét, ugyanis mig azt a boszorkányok fel nem szedik~ addig nem 
árthatnak az őket meglesőnek. A .. legény meg valamely közeli házba bejutva tűzreveti a Luca-széket~ 
de a boszorkányokról senkinek sem szólhat, mert ha mégis megtenné, akkor másodszorra bíz nem 
kerülhetné ei bosszújukat. 

Valóban beavatási-rítusról van szó a Luca-széket készítő legénv esetében? 
~t. ... ·válasz egyértelmű: igen, hiszen a beavatandó mez{;;m~ne a temolomi szentséget, a 

szentmisét, a templomi misztériumot, valamint a ben:12e sz;,reDlőket. a oa;ot és a valamikori 
boszorkányokká degradált állatmaszkos termékenységi isteDnőket, aJük~t p~p~ők jelenítettek meg. 
Ei-sajátította a földművelés mUveleteit: a vetést (szin1boliku.san elveti a gabona magva..i(at), az aratást 
(míg fel nem szedik a magot addig nem árthatnak a legénynek a boszorkányok) egyfajta szent tudást 
és bölcsességet. 

A Luca-szék készítője je-lképesen meghal: ha a Dráva menti horvátoknál elfogják akkor 
széttépik, a magyaroknál tűzbe vetik. 

LA. beavatási rítusokban a beavatandó fiúk más nyelvet használnak. i'.-1int esetünkben is ilven a 
némaság. i\ megismert földművelési titkokrólí istennökröt sem szói senkinek~ azaz megt;rzi a 
gabonatermesztés titkát szent tudását. . 



eldug~;s~!~;~: t~~:~~z:k ~~~~s~é~~~. ~:~k~n~ö~v~:~:~~~:;i\~~~~~~á:r~~7~ ~;~e:;~~~!~:r:::· 
gödörbe~ iltetve kunyhóba zárják), ami lehetö-vé teszi újjászületését. i\ halálból szüietik ő újjá, 4zaz 
biztositott számára a szeHemi életbe való bejutás, ugyanis állta a .próbát, teljesítette a n4héz 
feltét~léket. i\ :beavatási sémán: szenvedés~ haiál és feltá.rnadás (vagyis_ újjászületés) túljutott. l 

_.:\ magyar mDndák arról is szólnak, hogy a legény az útkereszteződésbe áll·va szer-ttelt krétaval 
egy kört rajzoi -maga körül" hogy:ha különböző veszélyes állatok képében boszorkányok törne~ rá, 
a.lckor sem árthatnak neki, mert megvédi a mágikus kör. _A.. kö-r világmodeHkén:t ·értelmezendő, s 
~P':'lak köz~onti he!yéb?l. jó. ered (ha~~ ~. bo~z?rkáfu<yai, szántás-vetés .titkai; stb.?. Habár na~yon 
nalva~yan KorvonaiazOGlK a bea\:atanao klP.zasanak monvun1a, egyben felelmenek 1egyozese ts.l, 

BUSÓJAP...ÁS 

i 

Nicstanában a mohácsi álarcos busójárás az elmúlt 3ü0 é\'eS hagyományhoz viszonyítva szelídbbb 
arccit m-utatja. De ugyancsak tartogat -még némi meglepetést fi hagyományos farsa.ngi mu1atsá.gra 
érkezöknek. Farsang vasámapja hajnalán előkerülnek a ffizfábó1 ·készült disznóvérrel be~ent 

maszkok, amelyeket Tégebben bika~ illetve tehénszarvak -díszítettek, ma jobbára megteszi a kosszarv 
is. A sokác alakoskodó legények és fiatal férfiak báránybőrbői készült bundába, bőgatyába búja_ak. 
Sót, az utóbbit szaln1ával ki tömve rémséges méretű.ne're tűnnek. Soha nem mutalják á1lar<~ mögé bújt 
szeiídebb arcukat. Pokoii zajt csapnak kereplőikkel, marhakoiompjaikka!, közben meg a rbmi 
kedvéért ágyúkat és ökröket sütögetnek, hatalmas faHosszerü. buzogfu].yaikat rázzák .. Persze, ~sak 
akkor, ha már a Dunán át csónakokkal elértek a folyó túlpartján f~.;:vő városkába, ahol az utcá].wn 
szí-n.es, látványos felvonulási produkálnak. A vigadozás -eltart három napig, eg6sz farsang farkflig, 
azaz húshagyó keddig, iiletve Hamvazó szerdáig. l 

, ,. ~ mas~kos ,a:ak_oskodók -ne~ :,smeret~enek a_ világ népeinél, .. Íők-é~t a farsangi idó.· sz~kba.11: Az 
eGcilgi megallapnasamk szembeotloek, mmt az 1s, hogy a busok eloszeretettel megcsipkedi r a 
szebbik nem fiatal asszonyait, lányait, mondván, hogy jobban nőjön a kender. Rituális szántJt is 
végeztek egykoron. Hamvazószerdán a máglya kialudtával felszántották: a "Ledinka", azaz a réfuek 
nevezett részt, s elhintették rajta a han1ut. A •. monda szerint a busók seregét egy arany ru.1'1ás t~hér 
lovas alak vezette.és rémisztő maszkjaikkal, baó, baó ordítozásukkal ők űzték ki a törököt. ) 

A vizen túli világból, aszigetrőL moridhat."'1árn a túlviiágról jött busók a mítoszt elevenítik 'fel~ 
amikor hatalmas méreteiknéi fogva istenségeket és elhunyt ösöket jelenítenek meg, akik 
gondoskodnak az utódokról, azoknak periódikusan bőséget és biztonságot homak: bőséges 

állatszaporulatot, a kultúrnövények bőséges termését, s utódokat A szimbolikus szá.rltás és vetés az 
isteneJe cselekedeteire utal~ akik az embereknek megtat'1ítjá.tc a földművelés, a gabonatermesZtés 
szent titkait. Ezért iliik a házakba betérő búsókat ízletes szármávai (töltött káposztával), borral 

. ' 
megkínálm, gazdagon megYendégelni, hogy a szerencse ne hagyja el a házat. ] 

A busójárás másik lényeges sajátossága: a beavatás. szokása. A fiatal legények beavatása 
titokban történik, állni kell a beavatandóknak a fájdalmat, a próbatétel során meg kell küzderjiük 
egymással, ezért gyakori a busók közötti birkózás. A beavatan.dó a beavatás során egyúttal másként 
viselkedik, egy másik nyelvet használ, azaz emberi nyelven nem szabad megszólalnia, ha..'lem Jsak 
"baó-baó", tehát bikát utánzó hangokat haliathat. Emellett, megismerkedik a mítoszokkal, 
misztériumokkal és a szexualitással Ennek nyomai kitapinthatóak a fa!líkus buzogfmy 
megjelenítésében, a lányok, fiatal asszonyok megcsipkedésében, de a nagyon régi maszkokoh a 
vulva szimbótun1a is megjelent. _.t\ mítosz pedig arról szól, hogy az aranyruhás égi~ napistens~erlJ 
fehér lovas istenség éktelen égiháború, zajkeltés közepette kiűzte busóseregével a démonszhű, 
káoszt teremtő istenségeket. amelyek a legendában a törökökre ruházódta.k. A bíkaszerű, hatairras 

l 
24 

állati erővel rendelkező husók visszaáHi~ák a kozmikus rendet l'-"_ 

hőség fogan, fc.kad. 

AZ )\RATÓK JÉZUST 

n:ndből pedig emberi _;oie-l és 

.,.;. mag (búza~ lli-pa, rozs, zab) halálának és újjászületésének megrendi!:ő ceremóniája az ó2őrő2: 
Dionüszosszal került kapcso:latba, akinek halálakor és .te!támadásakor a n1isztériun1ok rész~re·vöi 
nevén szólÜ.,.v'a hívták magukhoz is-tenüket. A Dráva menti (somogyí) horvátok és a hercegszántói 
(bácskai) 1:rorvát aratók az aratás végezté·vei Jézus Hevét kiáltották. i\. búzakaiász Ozirisz embiérré.ja 
;,~oit~ haláláé és feltámadásáé, &'TI.elynek párhuz&uait a hazai hoP:átok is mef:őrizték. Jézus 
halálának fe-lmagasztalását Szent János jelenti be a búzamag szimbóiurnát felhasznál-va (Já.~os 12, 
23-25). ' 

Az aratást letérdelve, a köz-ösen elmondott ilna elmondásával kezdték meg. i;_ hercegszár1.tói 
sokácok, valamint a hazai Dráva rnenti horvátok hasonlóan a göcseji~ .._ magyarolG.~oz az 
aratás bef-ejezt-ével e1készüit kévét Jézus ·kév:é..Tlek nevezik. i\ lakócsai horvátok az utolsó aratási 
kévét nagyobbra készítették, úgy hogy a kaiászok egyik .fele egyik mi~ a másik fele a 
1násikba nézett Az aratóeszk-özöket - sarlókat és a kaszát - abba &u előtte búZ&Llagból 
kinőtt három kalászt piros színű pamutszállal át.Izötve ráhelyeztek~ maki a kalászokat hazahozták és 
a szOba sarkában lévő Jézus kép keretébe tűzték, illetve a fábó J- Krisztlls-kereszthez 
kötözték~ s az ott maradt a következő vetés elérkeztéig, arnikor a beiöle rrvert mag-vakat a többi 
búzamaggal összekeverve vetették eL ,., ---

_4.z aratás végeztével, a búzru'Tiag halálát követően a Jézus-kéve is rr1cghai: a kévébe történő 
aratószerszá..TTI.o.k bevágásávaL Az aratók a ·halál ceremóniáját letérdelve közös ima elmondásá\'al 
érzékeltetik~ majd a Jézus kévét háromszor a levegőbe emelve ,.Jézus, Jézus. Jézus~" kiáltással 
magukhoz hívják Krisztust, miként tették azt a görög .Dionüszoszi·kuitusz részvevői. 

i\z aratási szokásokban a -termékenyre fordu-ló élet halál fólőtti győzelme testesül -meg az élet 
színét jelképező piros pamutszál képében, s a hármas búzakalászban, melynek magvaiból új élet, 
bőséges termés sarjad. Az új élet a-dusnoki rác-horvátok legendáiban már a learatott búzame~őn is 
megjelenik. Máriának teje - a kisded Jézus szoptatásakor - lecsöppegve fehér foltot hagy a tari ón. 
i\ magyar mondákban a szent család üldözői e1ől menedéket·egy búzavető földjén talál . A. szár;.tő
vető .még csa:k nem is végez a vetéssel, mire az üldözők oda érnek, ám addigra az elvetett búza -
csoda folytán - megnő és beérik. A magyarak és a horvátok Jézust Szent Péter társaságában 
gyakran a búzamező-ben jelenítik meg. A .. búzavetéssei és a búzaterméssel áll kapcsolatban a 
Mester, aki akkor is termést hoz, ha nincs eső. A hazai horvátok bosnvákok és a Dráva 
meUett éiők) Jézust és Pétert a szorgos aratólármyal és a lustajuhászbojtárral ho;zák kapcsolatba, 
vala.1111nt a kenyeret sütő asszonnyal, aki a visszatérő vfu;_doroknak nem kiván adni a frissen sült 
kenyérből, hanem a dagasztóteknő alá bújik, s gonoszságáért Jézus teknősbékává változtatia 
Ismert ,a Dráva menti Potony községből .. az a honrát legenda~ amikor Jézus ~ldőzői elől e~:y~ 
rétestésztát nyújtó asszonynál keres menedéket. ,_D-,.,z üldözők az asztal alá menekülőt ne1n 
találják~ -men Jézus csodát tesz, az addig kinyújthatatl&J. rétestészta leér egészer: a 

Adalékként mondjuk el, hogy a búzaszemen a magyarok, a bácskai buny~evácok és a Dráva 
menti horvátok Jézus képét vélik felismerni, hasonlóan az egyiptomi akik Ozirisz jelének 
tekintették a búzakalászt. A hármas kalász, Jézus szent képe n1ellé ker,.Hve~ annakjelképévé válik. 
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A KARÁCSON~fl ÉS AZ ÚJÉVI ARANYMENNYORSZAG 
TERMÉKENYSÉGI ISTENEI 

Az év kozmikus idejér ,,az istenek müvei szemelik meg", Mivel pedig a legnagyobb sza~ású 
isteni műnek ~ _vi_lág megtere:nr~:e., számít~ ezé.rt a ko_zm~~gór~ia ünnepe sok ~.r~~.á.s~~an;_...iá~_zi:.~ot:o~ 
szerepet. _.A..z UJ eY a -teremtes elso eggyez1k. _i\z e"'ll a kozmosz ldObel.t dim-....u:z .. vJa Ha. 
elmúlik egy év, ezt mondják: ~~El-múlt a vílág.~~ Minden új év kezdetén. megismét:lik a kozmog-ó_:..iát; 
újból megteremtik a világot~ és ezzel megteremtik az időt is. P.,.. vallási fulllep valamilyen őser~deti 
esem-énv .~szent -történelem~~ megjelení:tése. ame-lyben a cselekvő szen1élyek istenek és féEsterre~. A 
,"szent tÖ~énelm.ef' a mftoszokb~n beszélik eL /\z ünnep résztvevői tehát, Mircea Eliade szerü~t,· az 
istenek és a félisteni lény:e-..1::. kortársai>.:á válnak. 

ÚJÉVI HORVAT KOLEDAK, MAGYAR REGÖS ÉNEKEK 
' 
l 

A rnúlt század első felében a ·leles horvát népdalgyűjtő F·ran Kurelac többek között arch~ikus 
.rítusérrekeket 1nentett meg a feledéstől, a ny·ugat-magyarországi horvátok között végzett gyűjtés~nek 
köszönhetően. Franj-o ;[(saver KuhaC is ellátogatott erre a vidékre, ahol további le nem jeg~rzett 
népdatokat gyűjtött, ilietve kottákkal egészítette ki Kurdac páTatlan hagyatékának közkinccs~ tett 
(1871) szépszámú horvát népdalát,- többek között az azóta e :t.r,idékefl már fe~ledésbe merült- újévi 

, d . ' , , ' ' , . . , ' 'r , . • . .. , "t• l koi e a eneKeKet 1s, arneryeKet a norvatorszag11van JvJ.lic.etu: 1s gyU]tO .... : 

A magyar szokásru<yagban szintén kimutatható a koledálchoz hasonló regölés - főkéint a 
Dunántúlon, de a Székelyföldön és }.ioldvában is ismert-, amelynek hatalmas irodalma ~~ran. sfapu 
lvfagda közE, hogy a kutatás e -legrégibb népszokásban a finnugor sámánvarázslás csökev~nyét 
fedezte fel benne. ~-\regösök, eredeti felfogás szerint varázslók. l\. szó mágikus erejébe veteft 'hit 
alapján kívánnak szerenesés évkezdést, termékenységet, boldogságot. Valójába..~ évkezdő! a téli 
napforduló ó-európai hagyományait és az archaikus magyar keleti hitvilágot egybeötvöző szokás ez, 
amely a középkorbru'1 országosan ismert volL Ma már jobbára a hajdani gyepűvidéken gyűjthető; 

A hor;át koledák páratlan értékeket képviselnek. A Sopron környéki nagybárándi hDrvát 
koledálók nemcsak .a házüzazdát köszöntötték énekkel, hanem a férjhez menni kívá.11ó lányok~t is. 
Párosító énekeket énekelt;k, hogy a lányok minéi előbb férjhez menjenek. A Vas megyei m~gyar 
falvakban a falu érdemesebb házasuló legényei regöltek a karácsony és újév közti estéken azokhál a 
házaknál, ahol eladólány volt, vagy ahol mulatságra összejöttek, Vezetőjük, aki őket rendszerint 
betanította, a hadnagy nevet kapta, Ennek toilas csákója és láncos botja voh, a többiek süvegükön 
fölpántlikázott rozmaringágat viseltek_ Az utóbbiak közül egy, a hátán nagy zsákot vitt az 
összegyűjtött ajándék számára. Az így összegyűjtött élelmet a regölés végeztével köZösen 
elköltötték, pénzüket pedig borra és muzsikusokra fordították. 1 

Kezdjük az ismerkedést egy horvátcsencsi (a község az első világháború után át~erült 
Ausztriába) újévi párosító jellegű rítusénekkel: 

Z éijega mi dl·ora pavenke van zliéu? 
Z 1Warinoga dvora pavenke van zliéu. 
Cije mi je polje ps enicom sijano? 
A1arino je polje pS enicom sijano. 
éija mije gora s vinom oósajena? 
Marinajegora s vinarn obsajena. 
Pred éijomje hiiom trnja do kolena'i 
Pred 1\Jarinorn hiio;n trnja do kolena. 
Ki trnje pregazi, on lvfaru ~ostane. 

2 ó 

Kinek az udvarából szállnak a pávák') 
Mária udvarából ott felszá!Ianák. 
Kinek a mezeje búzával bevetett? 
Mária mezeje búzával bevetett. 
Kinek a hegye borral telis-tele? 
Mária hegye borral teiis-tek 
Kinek a háza előtt térdig nő a tüske? 
fvfária házánál térdig ér- a tüske. 
Aki átgázol, Máriára rátaláL 

Jure ga pr€gazil i on }vfáru dostai, 
On je lviaru dos ta{ i pa n -rn:u je pos ral. 

György azon átgázol t. ?v1ária 01.-e lett~ 
I\1áriát Inegkap,la úr o iz be.lőie. 

P. ... horvátcsencslek karácsonyi koieda bevezető sorai megegyezneK a kópháziak újévi 
soraival, ám az éneket lezáró sorok párosító daiok. 

Do bar veCer, gopsodar~ 
V"rz'te na se lnoder pla§é! 

Pro§eé'te se na dvor va.S1 
J-/a ze len bor~ 

Jó estét. gazdUram: 
Terítse magára kék köpenyét~ 

Sétáljon ki udvarára~ 
Az udvaron zöld fenYŐ. 

Pod vrani konju, Fenyő alatt a pejkó. 
Azon ül a kisfia. Na njen-z sidi sinak va§. 

Ter surlicom ~fYkuje. 
ÁVa boru golubica, 

Ko ja guée i poje, 
Dobro .fero vartz zove: 

Da bi Zito rodilo .. 
Zita i bela psenica. 

V a 'voj hizi j' divojka, 
Zaruénika b' dobila, 

Dabr_ga 
Daj nam, }vfare, jabuku 

Vsinz nam vajednu ruku., 
Ar ;ni éemo putovat, 

Sviéu Bo gu dcu·ovat_ 
éemo sviéu kupüi, 

Ka nam bude gorila 
Od Celja.pak do Rima_ 

Ormányát (?) -sodorgazja. 
Fenyőn ül a \·adgalamb~ 

Énekelve dudorász, 
Jó -év-et kiván: 

Hogy teremj-en gabonánk, 
Bő gabonárJc s fehér búzánk. 

Házban van a nagylány, 
·vőlegényre Yárva, 

Megis kérné magána.Lc. 
Ivíáre lelken1~ adj almát 

Mindegyikünk kezébe, 
Útra kéne indulnur.:....k. 

Istenünk majd gyertyát kap. 
Megvesszük azt most menten, 

Hadd -égjen az kedvünkre 
Máriazelitől Rómáig. 

HÁZASSÁG, SZEXUALITAS 

kuleda 

i\ déli szláv népeknél, ha egy lány almát ad a kérők..11ek, illetve a-lmát :tOgad el a legény-ről, azzal azt 
a .szándékát fejezi ki, hogy férjhez szeretne menni. P~ - a falu szintén átkerült 
~-\usztriába- éneke telis-tele var1 szexuális szimbólumok_kal. ~A.. páva, a maggal bevetett-}nező; a 
borral behintet domb, a ház körül növő tüske~ stb. Bernáth Béla kutatásaiban még arról szóL, .h9gy 
núnden bokor, berek~ kis kerek erdő a szerelmi népdalokban is a női pubesnek a fedőneve. -.A. ~~ház" 
eleje. az ~,édes gunyhó~; a női altest eleje, amire a koledában egyérteiműen utal a _ 7 ,női térd~~ 

kifejezés. i\. "mag~\ a ~~bor'\ a férfivai, azaz a nősülni szándékozó legénnyel 
Egyértelmű a ~,szá..11tás-vetés'"', a ,,borral behintett ház", a "bokor tüskéin való áthatolás~' 
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tnegfogalmazások szimbolikus jelentése, ainelyek a nemi a..lctust írják le. Jvfare (fviária) 

~~~:~ni~~!~;:7 ;Ys~":e;;:~~é:~~t:i~a~=~~~~~:,~:.~~~~ f~:~e~;,~~~' t!:;~ny jegyesévé, i 

_A.. koleda-ének záró sorai valé:}ában kontamin5lódta..K: a kettős hitélet pogány elemei et a 

k~:~szté:tJ-)'' vai.'I~s egymás,n:ellet~is~gén~k _g~&.zod~t~r&l s~ó,ln~:· egyú;~a1 a_ ~ei~ile~ is fe:i.s~e~~~:~;é 
";ank az ottani Katol1-kus la-'r<:essag nucsuJarasi szoKasa. aKiK JV1aruueux e~ Romaba zaranao-Kotr a.. ...... 
A .. búcsújárás alkahr.aival vásárolt szent gye~-tya megvédett a villárntót ele a haldokló kez-ébe is ~zt 
tették. l 

A TÉTLEN ISTEN LOVON ÜLÖ GYERl"lEKE 

P.~ kópházi újévköszöntő kotedálók rítusén-eke mellett, ismert még a közeli nagybaron iak 
köszöntője, ameiy ugyan valamelyest eltér az előbbiekétőL ám motÍ"vl.lmaiban hallatlanul gazdag. 

Bog. daj dobar ve cer, 
JezuS,(i) lvfartja! 
I 'vom gospodinu, 
I svoj hiinoj druibi! 
Stani gori, gospodar, 
Vrzi na se piast modar, 
Ter se se éi na svoj dvor. 
Na dvoru je zel en bor, 
Pod boron1je vr ani k011j, 
Na njem sidi si nak tvoj: 
s aunáascem osedlan, 
S ziatom uzdom obuzdan. 
V ruku drii jabuku, 
Hajabuki kiticu. 
Na kitije ptica, 
Dobro leto kiica: 
Da bi abrodilo 
Zito i psenica, 
I vino érljeno. 
Ki je budu pili 
I veseli bili, 
'Vomu gospodaru, 

Isten~ adj jó éjt" 
Jézus és fvlária! (a sor végig megismétlőd-ik) 

E házigazdlli"1ak 
"Egész háznépéYel! 
Kelj -fel menten~ jó uru11k, 
'Dobd reád kék köpe-nyed 
Sétálj ki -udvarodr-a. 
Udvarodon zöld fenyő, 
Fenyö aiau a pejló~ 
Rajta ül a kisfiad; 
Györ;~gyözött nyeregben, 
Aranykötőfékkel éken. 
Kezében almával~ 
Az aLmán csokorraL 
/\ csokro n madár ül~ 
Jó nyarat kiáltva: 
Hogy jól megteremjen 
Búzád<: és gabonánk, 
És a piros borunk. 
~r\ki azt megissza 
Vig Lesz bíz az tőle, 
Enrtek a gazdána.lz, 
Ki inni ad nékünk Ki ée nam dat piti 

I veselinz bit~. Vígságunkat nézve. 

(Kópháza 1 

l 
A rítusénekben szereplő udvar, valójában szent tér, amelyet a rituálé során hoztak létre, sr csak 

annyiban hatásos, amennyiben az istenek művét idézi fel, áHítja Mircea Eliade. A __ szent (t~r) is 
1' ' h • ' ' " 'j ' • '' ' r · ! . vaiosagos atalom, natoero~ az e et es a ·t-ermeKenyseg 10rrasa. 1 

A sötétszínű (fekete) lovon ülő gyennek nem más mint a gabonát és a bort biztosító, az :éjjeli 
sötétség~ől születő isteni, g~ermek, aki nem _eg-:J közön~éges halandó," am~re kék köp~nf'_ege, 
gyöngyöKkel gazdagon d1sznett nyerge, aranyKantara utaL (Az oroszoknm ralalkozunk hasomo 

1 
•o vas 

szentekkei, akik láthatatlanok, s a kettős hitélet gyakorlatának köször{netően megőrizték a pogány istenek vonás1_it.) .. A 
lóháton ülő fiúgyermek kapcsolatba hozható a somogyi Szenta község regölőivel, a.>tol Együd Jl.rpád 
közlése szerint egykor lóháton mentek Istvánt köszönteni (december 26.) úgy, hogy a Ilovat 

. ! 
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betakartá..X fehér lepedőveL Ketten vezetttk~ 
kantárát feldíszítették, s a rajta lovagló férfi cifra sisakt."!t 

~;_balKáni térség népeinél hasonló fehér alakú iovasok ;;t idóbcn 

~~~;;:,~~e~~d~~~~~~\:~~~,t:~~~~~~f~-~~~;:~~:c;:::;:~~:::'~~~~;~~,;~:~;;' ;~~~;;:,:;;:Ul 
k ..... ruh.~:....,& J.~!..allDJUK.ua. Vzromrr bet.aJ KOZ1-esenen a balti n.,;pekn.6.1 Jzani;,; .:.s h·nFJ'" 
a-::;-.! n1 ,.-. .,...." S-""~ i 1- ~-~ > , .J ; • • ' • ' ' ~ '-'. -..~'-'-'.L ~~· '--"•> • t ~I<"'-
eu..iü-p.t-'Dd.ll .K.OZLeKeGIK, a norvatorszag1 nervatoknal Jurai lGvörzv) ióh·;toP érir·-·zií 
K [;;:;:.0 ";-.pol.· "?~~'7.;.. .,...,,:J.' "r ; l ~ r l - • .'"-' • ., "'T "J : ~; ·.....,_,; • .a d L~.....-~ T\. .. 

-,a"""---:~ u '-:'"'.,o!_~~ t.fa..ulCl~ro.t sZ01\'a kozh~ nogy az ahatokat vedo Gospod Bog fehér to von 
erkez1K., a nen.:at ,. zeleni Juraj" (zöld Gvörgv) fekete lovon. 
. ~ ~:- pa:os:tó ,énekbe~ _a fiúgyennek Jure ·fdnöve },,faret -veszi el feleségtiL Az újévi rítus ének az 
lSt-er,.e.!:(_ naszat, azaz a villá:"llszúró Perun hioosztázisának J urajnak a nő,ülésér n..-""~o:-"":d1:::t o-J 

~ Az udvaron a zöld íenyő pedig nem ;,ás, mint a világfa, ameipek a c~ú~~~ ~~oé~!Z~és a földi. a 
tö-ld&atti szintek közötti kornmunikációs·kapcsolat megteremtését teszi lehetövé.. ,_, " 

A JÓT HOZÓ BEHlJNYT SZEJVI 

-~ déli szla\l népeknél, -,alamint az indoeu o' oa· ~ eJ. 1 
• ., r 'b . . ' 

_ ~ '""\-7,.,_,.... ." ... ;-'""o. .;. 
3
: , ... .1. .. • "r: ... ~l. r:ep, ..... K_ ~ll:V11aga ~n ne?: iSmereneneK az al• .. :ó" 

~~hUL..~~~ ~~e:U~ .. _st-vns ..... gen... ~ benunyl_szemu at vo 1sten j Ot noz, az enek tanúsága szerint: gab-onát 
e~ bon. J-'t netlun .. yt szem parhuzama1 a Qvermekek 1/ilávában őrződött n1ea 1~ut0 .... áhh ~G·.;S7""'n 

.. • 1 • <t "r '-'-' 0 '-' '- .._ - b -'-'c-~ . Li~' -VO'-" ~......-,_.._ 

~apJ air~~:~ g,_ ?:1~a:rl a n1agyar .gyermekformula:'~ Hunyd be a szemed~ l Nyisd ki a szád; / Kapsz egy 
~alat cuKorkat , Illetve nyeremények sorsofásakor a nyereményt húzónak be kell hunvnia a szemét 
am József i\ttila az ._-'\Itató círnű versében is éi e n1otívu1nma-L ~ 

1 

, I'vfásr~s~~ az alvó, ~,messzi isten'~ problematikája is hangsúlyt kap a bemutatott ritusénekben~ aki 
,,eitavoiod:Ik"· az emberektől, visszahúzódik az égbe. Eliade szavaival élve dei otiosi-vá Yátik~ 
,Járadtna..._k'~ érezve magát~ mert a teremtés óriási mun...~ája túlzottan igénvbe vette erőit. de a földö~ 
hátrahagyja fiát, iovon ülő isteni gyermekét, vagy valamilyen - akik beíejezik a teremtés 
műveletét.. A.z eltávolodó isten helyét fokozatosa..11 más isteni alakok, anvaistefl...nők_ termékenvséo-i 
istenek foglalják eL · ' - b 

ARANYALMÁT TARTÓ GYERMEKISTENEK 

A kezében almát, aranyalmát, illetve foldgömböt tartó istenek ismertek más többek 
köz?tt a ~~gat-mag:varországi horvát lovas gyermekisten....l,_ez hasonló, a kőből születő lliirhrász 
nap1sten, dletve a magyar énekekbenjelentkező moth:u._mok alapjá..T} a kisded Jézus 

Paradicsom mezejében 
Arar1y szinye (szönyeg) leterítve. 
i\zon vagyon rengő bölcső, 
Abban fekszik az Úr Jézus. 
Jobb kezibe ara.'l.yvessző, 
Bal kezibe aranyalma ... 

A. világrnodeU-almát tehát gyermekistenek tartják a kezükben. Nos, az égi istenek almá! án álló 
madár, hasonló a világfa tetején ülő madárhoz. a.rr.:elv a Yilág népéinek m1tolóaiá~ába.."l1. nP..1:n ea"',;ed; 
~e!en~é~, <;tzle.ggy~aK;abban az égi istenek (a rÓmai Jupiter, ~ siáv.~Perun:· stbJ ~ttribú~~:ai. ~~el~ 
lenet KetS:gu,:X aJ:elol sem, hogy az égi istenségek az illud rempus (világfa, a későbbiekben 
arailY gyruogut~ a szérűn lévő nyomtatóoszlop stb .. ) megteremtődésé\:el a Yiláa közepérőL a szent 
' l k ' ' ' ' . " b . ~e~yne' szam!to mermyorszagbol elhozzák a terménybőséget, a gabonát és a bort. míg az 
köszöntő koledálók, regösök, a csángó "újévi urálásf' mondók a házakba betérve e: UJra es 

29 



• - ,.,. • . r .. }_ .._ ( •• ,,, • ·",,.lrben a demiuraosh07 
újra az él:!i istenek születésének mítoszát, Va12 ... '11Int teremtoKepessegur.:et \a KeSOi)DlvK. • ~~ .~ ~~ 1,-

'-' , -- ., aQ.•a'rteve'K' eD.ységtiket (szántás, vetés~ aratas, gaoonaodes, 
~apwoiódóan a csángóknál lesz meg rola szo), .. / .. _ _ , 

kenyérsütés). 

A SZÜLETŐ KARÁCSONY, AZAZ BOZI é 

Boiié ide uz ulicu, te se vese li. 
Utcán megyen a Karácsony és örvendezik 

Pred nj im ide Zar ko sunce, te mu svijetli ~ _ 
E-lőtte megy a tűző nap, s világít nekL 

Vosi Boio u rukama kite cvijeéa. 
- l".._ Karácsony kezében virágcs-okor -díszlik. 

[! desnici ruci nosi granu raasline, 
Jobb kezében pedig friss olajágat tartva, 

[J liievu oranat' oranu odlovorike. 
-' o 

0 

Bal kezében ágas-bogas babérágat hoz. 

Da kitimo naSe kuée .. svete ikone, 
Hogy díszitsiLl<. há.zuPJ<at, szent ikonjair.ulcat, 

I badnjake bozitnjake, sto nas vesele. 
A bővedesti tűzet, a:.""TI.-ely vigaszt hoz el. 

Veseli se mlado, staro í sve nejako. 
Örvendj ifjú, örvendj öreg, minden zsengeség. 

Vesel'mo se, ljubimo se, mirboiajmo se l , , 
Örvedezzünk, csókazzunk szépen békessegge1! 

' 
! 

A házakba betérő. az ünnepet megszeméiyesítő BoZié (karácsonY) megk~lő:böz~et~ 
tiszteletnek örvend. Mi~t tapasztaltuk az égi istenek arra haji~~, ho,~· elve~zlts~k va;las,l 
~'K•ua'ita'sUK' a• EPVes ~seV>kben ezekne. k az isteneknek a stnhlcturaJa. es ero1 a naplstenben é

1

,neK 
a c 1. c. 0 . ~ ~ f 'k') "1 'f 
tovább, különősen. a magasan fejlett kultúrákban (Egyiptom, hellenisztikus ~i~t, N ex1 o", :1.~p1 J~ 
meg Mircea Eliade. Esetünkben is az ünnepelt Bozié napisten, a~me~ am:Ibutu;n_a -~. t~o, n~p, > 

vélhetőerr a mediterrá.'1Í vidék lakóinak hellenisztikus örökségérói szamol be a Kozoh Karacsonyl 

rítus ének. 

TERMÉKENYSÉG! KARÁCSONYI ISTENNŐK 
-MÁRIA, AZ ÉG KIRÁLYNŐJE . 

' r~e'rr~1 1
· ~·en ( J. ó urunk") mellett a: termékeny·ségi istennő ala:..'<jában megjelenő égi Istenanya 4lakja 

n. >l l ,. . ' ' "] k" .. t"k 
sejlik fel a nagybaromiak és a horvátlövőiek koleda-énekekben, alonek elerkeztero, a oszqn o , 

mint isteni hírv·ivők értesítik a házigazdát l 

Srani gore, gospodari 
Jezus i Marijal 
Otpr'te na vrata! 
Vu obrhu krutovna 
V vas em dvoru Boija mat'. 
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Keljen fe!, jó unmk! 
Jéz~s és :0.'íária! (sorok végén ismétlődik) 

Nyissa ki ajtaját! 
A sarkok szögletében, 
Udvarában Istenanya. 

l 

Posrid dvora je érve n ko nj, 
!Va korzjiczt .Yinak rnv_'j; 

Az udYar közepérr a pejJO, 
~A._ pej lovon az én :tlru-n: 

és M-~í~e~!i~~~,s~~~:~~~i~~:!~~:~~~~:~~=~ ;~~~t ;~e~~b:r;J:~~~:~~~~:: :c:z~~;:.'j:a,~;~u: 
fején lévő kala-pon van a madár . 

./\ sötétségből fénygyermekét szülő Istenanva alakja sem ismeretlen. s a szimbólumok részben a 
keresztény jelképrendszerből magyarázhatók, párh~amai ugya._tJ.is , kimutathatók a karolikus 

:;:;~~;~:~e;~a :~:;:, ~~~z:~~ : ~:~~~j~~~e;~~~:u:::s~~~~f~:z D~~~ít~:r~~~~yakran a~ 
kato1ikus- e~;tvház közérX!(ori jeikénrendszerét~fl az éa az ég kapuja, abla..l.ca~ a hor-\:át 
ko ledában ;;;_ég ud\rar;. az é2: aJ· taJ: a· ~~n.y·Hás" a~ é cr be. e: 

- '-' '-· .::::> 

~íária a !lénynek, a "'i1ág fényének szülőanyja a latin hilnnuszokban és nemzeti nyeh·ű 

változataik barr. 
Karácsonykor a vízen túli világból érkező gyermekisten sem hian)Zlk a haza· (voh 

alsószentmártoni) és a b~cskai~ hercegszfu~tói soká;:ok (horvátok) karácsonyi köszöntőikből; de a 
Dráv·a menü hon•átok hitvilágában BoZié~ azaz Karácsony valójában fiú~ eg;nlttal a szerb néphitben 
is gyermekként szerepeL i\z alsószentmártoni sokácok karácsonyi gyermekversében például: 

Ide Boiié Dr ave 
,.Przvezire rne~ 
Ako nisu ljudi donta 
l Zene ée raeL.:~ 

Jön a Karácsony a Dráván át 
"V" igyetek a vízen t{üral 
Ha nincsenek otthon a férfiak 
Átvisznek majd az asszonyok: ... ;, 

P. ... gyermekvers záró soraiban a versikét mondó gyermek ör~il a Karácsonynak, mert az nem fe
ledkezik meg róla, a versike elmondása fejében kalácsot hoz neki. l:.. túlvilágot a déli szláv és más 
népek mítológiai re?dszerükben a vízen túl képzelik el, a,~ova a víz fóiött igen vékony bürü, hajszáL 
kötél ível csak át. "''\tmenni csak azon -lehet, azonba.il ha a lélek bűnös~ a_Xkor a bűnök sú1ya alatt le
szakad a .,híd". sa !élek a pokolba esik. 

KIRÁLYNÉJÁRÁS 

A bácskai horvátoknál (bunyevácok és sokácok), a baranyai horvát sokácoknál, bosnyá..\cokrl.ál és a 
nyugat-magyarországi horvátoknál a húsvétot C~duhi"-nek nevezik) kö\rető pürLk::ösd szokása 
"kraljicék" {királ.vnőiárásl néven! ismert. 

Napkelte előtt a l O év körJ.li lányok csapatokba verődve, án1 m1na1g páratlan számban; be
betértek a házakba, ahol előadták a királynéjáráshoz kapcsolódó énekeket. /\_ lánvos csapatot hét. 
kilenc lá..'ly alkotta, s középen a "kraljica" (királyné) helyezkedett el, akít néh;-néha kardoLkaÍ 
felÍegyv'-erkezett lefulyDk kísértek, a templomi zászlókhoz hasonló maguk készítette zászlók alatt. ~-:\ 

központi "kraljica" arca némely helyen átlátszó tül!ei voit letaka.rva. Láthatatlan maradt, mivel 
valrunilyen pogány kori termékenységi istennőt jeienített meg. Az istenek arca a világ népeinek 
';litológiájában láthatatlan. A lányok egyike egy nagyobb taríszn.yába gyűjtötte az ajándékot. 
AltalábMl kaptak. Az utcán énel<:elve közelítették meg a házak népét. 

Kad ídu od kuée do kuée 
Od dvora do dvora, 
Do careva stola. 
Di car vino pije, 
Car carint óudi, 
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Házról-házra járva 
Udvartól-udvarig, 
C:h"nak asztaláig, 
Ahol bort iszik a cár, 
Cár a cáinét ébresztgeti, 



L-: oéije 

car-carice, 
se krafiice, 

Orv·araj sanduke~ 
.Pa 
Pa daru} kra?fice, 
Kra{fa i kraljicu, 
Bana i banicu. 
Sva éetir ph:aCa 
I dva rasrav-Lfaéa. 
Sto kolo rastavlja 
l sve ko-la redonz, 
Koio na okolo. 
(Bácsszentgyörgy) 

Szemé·t: csókolgatja, 
,,Kelj etek fel cár -cáménk~ 
Hallhatók már a kraijicék 
Nyisd ki ládátok~ 
V edd ki az almádat, 
Ajándékozd-megakraljicéket, 
A királyt és a ki-rálynét. 
Bánt -és a bánnét~ 
Mind a négy énekest 
És két szétválasztónkat. 
Ki a kóló< szétvMasztja 
Mindegyiket sorjában" 
Körtáncukat körbe-körbe. 

A háziaktól illendően me2.kérdezték, hog-y előadhatják-e a ,~kraljice"-járás énekeit. A közp nti 
'Krafii'""=~" eo-v ~zékre ült=ttók ... aki hano-talanul szemlélte a körülötte Járáshoz hasonlítható táncot. Az ~' '-J~V\"d. O.; '-' '-' '-' ' - O>. -' • 

1 ének és a tánc végeztével á szék-en lévő párnát a ,,kraijice' fel-feldobta a magasba ezeKet mon va 
.Ji ven ma2asra női ön kendtek kendere!'. 

i\zokba a házakba lli~ová nem engedték be a királynőjárás szereplöit csúfolódó énekerKet 
énekel tek, s azokban nem éppen jámborna..!( monch'lató óhajukat erejezték ki. , 

A .. kraljice" rítusénekek tanúsága szerint, ha két kraljice csapat találkozott egymassal, akfor 
azok ö~szeverekedtek. A balkáni térségeken nem ismeretler1ek az úgynevezett "kraljice"-temefk, 
ahol állítólag az ilyen csatákban elhunyt szerepiök nyugszanak. ' 

Kad se susretnu dvije kraijice 
ll' se klanjajte~ 
ll' nam krune da_fte! 
ll' éemo se biti, 
Pa ée krvi liti; 
Krvi do kolina, 
A1eso do pojasa. 
{Katymár, Bácsszentgyörgy) 

Amikor két kraljica csoport találkozik 
VaQV térjetek ki előlünk:, 
Vag;. adjátok nékünk koronátok! 
V agy összecsap unk, 
S vér folyik majd; 
Térdig ér majd, 
A hús meg az -övig. 

A k.raljice"-járás szövegek szépszámúak. Egyedül csaJ:. a nyugat-magyarországi (undi) énekek 
térnek ~l a baranyai és bácskai énekektőL Az előbbiek egyértelműen egyházi tarta1'TI~~, ~í~ az 
utóbbiak pogáitykori jelképrendszerükkel tűil..'l.ek ki. Némelyikük humoros ta..'i:almarol !S tsm.ert. 
Ilyen például: 

U Budimu gr adu 
l·lovo éudo lr.-aiu: 

P atka potkavana 
Guska osedlana, 
j\la kurjaku zvonce, 
Da polupa lonce. 
(Csávoly) 

Buda városában 
Új csodáról szólnak: 
Kacsa talpán patkó, 
Liba hátán nyereg, 
Farkason a csengő, 
Verje szét az edényt. 

Altalában az alvó királyt, királynét, bánt, bánasszonyt ébresztik fel mély álmukból. l\Z ~vó 
istenek gyakorta jelennek meg a rítus-énekekben. Szerepkörükbe beletartozik a felébredést kö~·ető 
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termékenység ·elhozataia: az eső, jó termés, de nem ismeretienek a fiatalokat összepárosító énekek 
sem. 

Sife 
G.,. Katinorn dvuru. 
.. ~ 1 -

JVarasía;e trcr,/a 

.l'tfiSu do koiina. 

Zab i do po.faso.. 
Skupi ]van mobu 
Da poko si proji. 
Zaklo !van mrava. 
Tog bFava, 
Cudila se moba 
Kaka j' masna Corba~ 
Od to g malog -mrava, 
Od tog d12belog brava~ 
Dedposetaj, 
Pakfon' s' bcllialaaru. 
(Katymár) 

-'\,fornku/LeQénvnek 

Iván kölest vet 
Katalin udvarában . 
Meg is nőtt a köles 
Eg-érnek térdéig~ 
Békának övéig. 
~h,rán kalákát -hiv 
Hogy kaszálnák a kölest. 
Hangyát vágott nekik~ 
E kövér hízócskát, 
Csodálkozott is a kaiáica 
Mily zsíros levese, 
E kicsiny hangyátói 7 

E kövér hízótóL 
Sétálj egyet 
Köszönj zászlóvivőnknek. 

Remek péidíiink ·vannak a :tOldművelés szent titkainak a megismerésére is. 

-Gdje ima dva brata 
Na sirokom po lj u 
U znoju se kupa, 
Nuz volave ide, 
Tudu zemlju para 
l vesele piva 
lvflailano slugance. 
Vidi, svitli kralju, 
l ti barfakt.aru, , 
Gle, svitla ·kraljice 
I, mlade divojke, 
Znoj kaka se care, 
I za drugo m-uCi. 
Ded zavedi kolo, 
]Va srailjevo polje, 
Da smilja beremo, 
Da kraija kitimo, 
Kraija i kraljicu, 
Bana i banicu, 

l dva barfaktara -
Dafte nama dara! 
(I:fercegszántó) 
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Ahol két testvér él 
Széles mezejében 
Izzadásában fürdik, 
Ökrök mellett haladvár1, 
MásJ:?-ak földjét szá."1tja 
Vígan énekel•.re 
A fiatal szolga. 
Nézzed csak, királyom, 
És te, zászlótartóm, 
Lám, fényes királynőm~ 
És ti, fiatal lányok, 
Hogy az izzadást-letörCHni~ 
Másért .megszenvecL.11.i. 
Járd körtáncuk szaporán . 
.Árvalányhaj mezej-én, . 
Szedjük az árvalá..~yt csokorba, 
Díszítsük fel véle királyun_,_lcat, 
Királyunkat és királyn~nkat, 

Bánunkat és bánnénkat, 
Két zászlótanánk -
Adjatok nékünk ajándékot! 



_A hazai bácskai bunyevácoknál és sokácoknái Préié· !ve, Vujicsics Tihamér, Vélin 

Szoftw. En:es~ .~s ('~i~in Antal ~yűjté~.~i ~rdem~i~ek m;.~~lö~~öcz~e~e~~ :~~yelmet. 
százao n1asoc:hK teieoen Tordznac Azxota men-t.et.L meg t.Obt>e1. a. l~le-ue~tOL 

VINCE-NAPI SZOKÁSOK, REGULÁK 

i\ 'Vince-nani nagYmise alatt a gömböcöt kiakasztottá.lc a szőlőkarókr.a a pécsi horvát szárm~ású 

~~~~~~:?~~~:~::~~~;:i:Ei2~r::~~=:::~:~:~~:~:, ~::~::~~::~~~2r:?j:~~J:! 
m""O'lo"so11ák a sző!ötőkét borral hocrv jobba..n. teremlen. P.,. mohácsi sokác..:i'l.-orvTátok meg kivonulna..i< 
~"~:~y~e ~~~y v.íga~ságot csapv~, u;Yanis zsigereikben érzik, hogy a vidlliuság - ének, zene, :tánc -
termékenvséget idéz elő a szőlőben. 

Több hazai vidéken a szölő és a bor patrónusától szent Vincétől várják a szőlősgazdák a 
bösPo""s r""~m.;st Az ,.;vszázados .-•:lé ..... i ·rPauia S?erint fél szemmel fel-fe:l }esve az ereszte, hogy 
olv;re r:~~~"~ú~-g:~sap~ mond·ván: .:H~ ;;;c;ord~i Vince.' mectel.ik a pince'" 

Kultíims ~z~kások tanúi lehetünk a fa.rsangi időszakban a nagykozári, kátolyi, de a távolabbi 
Zala megyei horvát asszonyoknál, akik a farsang előtti csütörtökön a szőlőspincékben ~;,;igado~flak~ 

nagy-nagy eszem-iszom közepette. , 
A .. hazai horvátok a török időKven Magyarország területén eherjesztik a vörösbor termele~t, s 

a..~oi ·csak tnegvetik iábukat, ott .Noé apánk szőlővesszeje is megered. -Pécsett például a török ura~ om 
idején a -fehér--:borok meHett a vörös borok is a kedvelt fajták közé tartoztak, s hiába tiltotta a_hód~tó: 
vallása a hegv levének~ nedűjének idogálását, mégis, és nem akárki fia, h&J:em a nagyt1szte~etu 
Ghazi Giari<-~örök -kán: a háborúk szüneteHével pécsi borokat ízleigetett-kóstolgatott, s versk:et 
költött b:'JZzá}uk, iHetve, ki tudja, lehet, hogy épp fordítva volt. De már -hét évvel Pécs \:árosá..~af az 

oszmá~ok áÚali elfoglalása ~!,őt: ?láh M.i~l~s l_S~?~~:n Hungária cí~ű r:;űvéb~r~sz~l a péc,sí,bqr~~ 
jó hírero!, s szegedi an.!SltasaroL A torok hoditok uralma IdeJen ::.zegeaea b a Dub,o~n~~ 
kömvékéről áttelepült horvátok nagy szeretettel terjesztik a nemes borok és a papnka termesztese L. 

Ez ;tóbbit csípősége okfu1 nem a pörkölthe vagy a szalámiba .rakták, &~ire, mi tagadás, csúszott 
volna a jó bor, hanem rryógyítás céljára, a magas láz letörésére használták. . 

Az 1711-es oécsi' tizedlajstromban név szerínt kL.'Ilutatható, hogy a helyi polgárok közűl kl 
mennvi bort szaidáltatott be a decimátmoknah .. S elég csak egy pillantást vetni a beszolgáltatott i bor 
faitáiÁra. s nem a~ néne, máris megállapítható, hogy magyar, horvát, illetve német volt-e a ter~elő. 
A" németek leginkább a fehér bort kedvelték, a horvátok a vöröset, a magyarak egyarán.t kedve!tfk a 

fehér- és a vörösbort l 

Idővei oedig Mecsek !a.'1káinak minden zeg-zugába felfutott, feikúszott a szőlővessző. A 
horvátok szÓlői Alsó- és Felső G-viikésen (azaz [)ukiéon), Kispiricsizmán (áliítólagos mapar 
jelentése: Piri basa kútja), Cerék (ami magyarul Cserfás erdőrészt jelöl) Rigoder. Kasszián. Bá.'il.om 
és Meszes-dűlőben voltak, míg a töröktől l686~ban a várost felszabadító horvát Makár Jt'fnos 

- " , , " •.... , 'T'k ' t . + ' , l l">; • ezredes a császártó! a ]'v! akár i szőLóhegyenlróla kapta nevét) lev o ,oroK szo,o. et l(apca JU,:a,mu , s n~ml 
szőlőterületet a városban, meg még hozzá a bárói ra.ngot.. Visszatérve a Kispiricsizma elnevezésj-lez, 

v~lhe~ően .Piri .?~s~ se~ voi: ellen~ége a ~~gy levének, de akár.lehet~tt+~p-~~te~-ne~~ egy~~' i~, mel' gs~ 
rola es csizmaJarol esiK szo az emevezesoen A magyaros csrzma a ,orok "vse;Lmaool e,ed, _a.t'Il, 
vizforrást jelent. A magyaros hangzású Piri .a horvát "periből", azaz a "mossr' fels~ólító igfből 
ered. "víondhatnám azt is, hogy e forrásnál egykoron mosta.~ az as_szonyok, ~árcsak a, Tettye f9rrás 
vizében. i\m vélhetően kis Piri basa a tiszta vizet kedvelhette 1n..f.cább, m1nt a bort. Te-hat a hely ry.eve 
is erre utalhat inkább. 
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.,_'\z ormánsági-~ zalai-7 tolnai magyar~ a Drá;,'a menti-· és a zalai hor-,..rát hagyornány szt~rint a Szent 
György-nap táján :11:uüó meieg eső aranyat ér a gazdának. aminek "török átok'' a neve. !\ rnagyar 
néphagyományban a ha?_ánkból kivonuló tör:ök ,~szcntgyörgy-harmattaJ".~ új hannattat átkozta el az 
országot. A.. Dráva m.eHetti horvátok meg úgy tartjii.ic~ hogy ~~i\.mikor a törökök ki,voaultak 
1\:fa:2:varországbóL akkor egvikük Gvörgv-nani esővel és nün_._l(ösdi hannattal eiátkozta .az országot'~. 
(Eleink még hittek az átok megfoganásában, állitólag az később módosult oly formában~ hogy csak 
a lvíohácsi vészig hatott.) A kölesdi ·magyarok szerir:t -egy .. magyar katonagyerek, aki a muszká...~ 
fogságába esett átkot szórt hazájára: ,,l\:1egátkozlak minden évben Szent Györg)'-napi 
esőveL" ·s azóta ad is Isten minden. Szent György napon esőt _?,._ szegediek mondjá._!z, hogy ló lesz a 
termés. ha a Szent Gvörgv-napi vásárban esik az eső és a koldusnak besározódik az orra. 

l\z utóbbi rn:otívumok remek párhuzamaira .lelüJrk a zalai horvátok és a horvátországi kaj 
tájszólást beszélők foikiórjában. "!';.. szegedi magyar koldusnak -(habár egy jelentős szá:.~ú horvát 
lakosság telepedett meg e Tisza-varti városban -és beolYadt a mafTvarságba") az orra válik ·vizessé~ 
á_r:n a h~rvát zeleni Juraj {zöld György)~ aki neve napján zöld ág;t hord, s minden házba betér~ a 
sárban ·hemperedik ·meg, hogy tojást kapjon. ~A .. horvátok György-napi rítusénekeiben azonban 
:telsejiik a pogány kori szláv ősvallás esőhozó, gabonát biztosító, villámszóró Perun alakja~ akinek 
jeg:veit több mitikus lény átörökölte, tanúsítva a kettős hitélet párhuzamos voltát és ilyeténképpen 
meglétét hDsszú évszázadokon át. A horváto-k énekeikben megéneklik zöld Györgyöt, azaz "Gvönzv 
megv a ·híd alatt /hog-v ·mindenbő1 sokat kap ion. / {!vönzy a sárban hempereg~ l hog'""- toi.ást kap ion.·~ 
("tJuro ide ispod mosta l da dobi.je svega dosra. 1 Duro se valia / dadobije joja. ') A sáros orrú 
szegedi ·koldus és a sárban hempergő ·György - ez utóbbi is koldul -, egyazon ,motivllmokat 
tartalmaz.T).ak. Ném eL~anyagolh~tó azonban és történelmi tapasztalatokkai is igazolható, hogy az 
ellenség (török, "katonagyerek") valójában rabló, pusztító, tennéslopó, állatokat elhajtó, nőket 
megerőszakoló ilyetérJeéppen alakja a magyar, horvát, sziovén, olasz népi képzetekben a 
kutyafejűekhez {tatárok, .. L\~ttiia húnjai) kapcsolódnak_ A kuryafejűek, mint alvilági lények Perw1 
eHenfelétől, a terméslopó Velesztől elválaszthatatlanok. Ó az. aki eihajtja (ellopja) PerúJJ. állatait, 
elzárja az égi vizeket, de a biztonság kedvéért magával viszi a viHá.TTiszóró főisten feleségét is, a..\:i 
eg-:jéhk:ént nem nagyon tiltakozik az "erőszak~ ellen. Az alvilág"i lények: ördö2:, a szerbeknél és 
horvátoLn.ál zmaja, no meg a magyarok sárkáilVa, hatahnas szexuális éhhel bírnak, hasonlóan a 
nőfaló, sűrűvérü fekete istenséghez Vei-esz.l:tez. 

A Karlovac,(Károlvváros) környéki Gy·örgy-napi hor·,rát köszöntőket már hajnalban éneklik: 

Eljött, eljött az zöld György 
Piros tengerből, zöld -erdőből, 
Száraz úto:a, vastag rögökön, 
/Sima úton, fekete lovon. 
l\ télnek nincs heiye~ nagy az öröm. 
/J\1i Gyöigyöt hozzuk, Isten nevét kérve./ 
Aki Isternlek ad, az mindent maga előtt megtaláL 
Szent György a fegyveres~ minden isten segítője. 
Szent Györgynek a n1ise, minden bokornak legelő, 
Minden gödörben tU, esznek majd belőle a tehenek. 
A.djon nekünk, adjon~ kedves öreg anyánk! 
Nem esik nehezün .. Í<.re ajtajuk előtt megállni. 
Messzire kell még mer1.r1ün..~ csizmán..k: meg vizes, 
Csizmánk -. . .rizes, sár van belsejében. 
Sár a térdig ér, a víz meg a vállig. 
Nincs már nékünk lábbelink~ sem folt a csizmánkra.~' 
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i\ hor·v:it n-ütopoetikus hagyomány zöld G}·ö;gy alakjában megőrizte a mély álomból 
Perw1t, aki elhozza a vörDs tengeren túlróL a zöl-d erdőből a váliig érő vizet, tehát az e-sőt. -ök 
és a György-napi Köszöntők) 'valójában a túhrilágról, az égi szférábó1 -érkeznek az emberek 
a..honnar1 száraz út v·ezet le a földre~ s köti össze a világokat (a felsőt -é-s a köz~psőt)~ 
embereket megtanítsák a :földművelésre (szántás:ra utal a· hatalmas rög). i\lakjuk a feke~e 
kapcsolódik, Yalójába..~ zőld György lo·vas harcos iste~ség, minden isten segítóje. A~. kc,szö~tt<lk 

egykorDn véihetően PenL.t képmását hordhattá.~ magukkal, arrüre az éneksorok utalnak, aki is:[et.. _A .. 

~~~::~~~~~~=;hozza. a gazdag zöldellő legelöket {minden bokorban megnő a fű), a házialG"lak pfdig 

i\ .. z előbbi szerb (J-yörgy napi -rít-us-ének egyértelrnűen utal az ökrös ekés fóldművei~sre, 
amelynek csak hah--ttuy nyomai (kövér rög) körvona!azódnak, és a tőle elválaszrhata;tia.tl 
állattenyésztésre. A, tavaszi (húsvéti) rítus-énekekben a Dráv-a meuti ho.rvátoknál egyébként flég 
archaikusabb rétegek bányászhaták -elő: a matriarcbátus kori kapás tűldművelésé - rahszolg~ai 
végeztették -- a katonaság megléte, valamint a selyem mentébe, nyest kalpagba ö-ltözött felspbb 
uralkodói réteg é_ hátterükben a szövést v-égző asszonyokkat 

György .azo-nban nemcsak a felnőtteket ajándékozza meg~ hanem a gyereke..i(et is: a -ny-ugat
magy·arországi [Jndon a szülők csemetéiket ezen a napon valamelyik út menti szoborhoz kül~ték, 
hog}'· majd arra lovagol el szent (J-yörgy, ·s -megajándékozza őket "zöld cipőver\ -azaz ezutá-n illár 
mezitláb járhatna..l(. 

A za-lai horYátoknál is ismert a zö-ldág hordás; a megyében élő mag-ya~ok zöld ággal hajtj á~ ki 
az állatokat a ~tegelóre, azt tartva ezáltal szaporábbakká válna..i.c, -mondván: ._UQv zsendült ön a lószáQ. 
ah.Dgvan a zöld ágon a levél". A horvát legények az erdőből kizöldeHt ágakat hoznak a háza:..lilioz. 
~42 állatok kihajtása egykor nyírfa vagy rózsaággal történt rontáselhárító -céllal a magyarckn~!~ a 
honr-átok pedig inkább a kapuba, a ház ablakaiba, ajtajáha, és az istálló ajtajába tűzté~, a 
boszorkányok (,.copernice") elleni védekezésül. i 

Hajnalbw'1 az asszonyok - nemzetiségre való hovatartozás nélkül - szedték a harmatot: a 
mezsgyén, másnak a búzájában, egy nagyobb edénybe csorgatva az égi párát, de úgy ám, hogy 
közben felemelték a szoknyájukat, s kiJátszott a hátfelük. Volt úg-y is, hogy fehér lepedőbe csavartan 
szótlanul végezték rr-tun..~ájukat, más vidékeken meg anyaszült meztelenül tették a dolguf<at: 
lepedővel felszedve a harmatot, amivel megmosták a tehenek tőgyét, de az ilyen harmat bekerült a 
baranyai szerbek kenyérdagasztó kovászos vizébe, a tehenek itatóvizébe is öntöttek belple, 
mégpedig mágikus ·célzattal: a kenyér és a tej bősége, szaporasága reményében. ~; 

A zalai horvát legények a réten kukorica szárbó! hatalmas máglyát raktak, amit meggyújtoúak, 
s ezt énekelték: 

"Szent György tüzet rak 
Egyik kezével tüzet rak 
Másik kezével kó!ót vezet. 
Ne dobálj követ a hídról 
Míg nem merítek egy vödör vizet, 
Hogy megitassam a legényeket l 
Akik nem a.lcarnak kólózni l 

Sem a tüzet átugrani.'~ ""~z ének elhangzása után következett a legények tűzugrása, azt tartyá..fl, 
hogy aki átugorja, az olyan bátorrá válik, mint amilyen szent György volt. A .. magyaroknállányofat
-legényeket összepárosító, ilietve hibáikat kiéneklő énekeket énekeltek a legények, előtte a tüzet jegy 
nagy fa alatt megrakták, majd amikor az nagy lánggal-égett körültfuJ.colták és átugrál ták. i 

A ,.kőhaíítás" (vízverés), a "tűzrakás" {átugrása), a "tá.TJ.c" szímbolikája elválaszthatatlap a 
fiatalság egymásra találásának módjaitól és alkalmaitól, ám bizonyos értelemben szexuális jelképek 
is. 
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Szent György ókeresztény eredetű szenL ak~ DiocleJJanu.•: '~I< .. TÜ1l 

Öér~~~i~~á!t s:~:::~,e:aJ~~~~~~~~a~~~:~~i;~~~~l~'~:6~á:5~~á:ó?özei-Keleten (Egyi pimn. 

i\. horvátok hagyományában alakja a szláy viHámis!en Per-1n jegyei~.,:el gazdagodott. 
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