
Bunyevác népviselet  

Bunjevačka narodna nošnja 

A bunyevácok (horvátul: Bunjevci) délszláv népcsoport 

a Bácskában. Magyarországon elsősorban Baja környékén, 

a Vajdaságban főleg Szabadka, Zombor és Bács városokban és 

vidékein élnek jelentősebb számban. A horvát nyelv ún. štokav és í-ző 

nyelvjárását beszélik, latin írásmódot használnak. 

Hagyományosan római katolikus vallásúak. Korábbi források 

gyakran katolikus rácok néven különböztetik meg őket az 

ortodox szerbektől. Nyelvük és szokásaik alapján megállapítható, 

hogy Dalmáciából és Hercegovina vidékeiről települtek be a török 

hódoltság alatt lévő Magyarország elnéptelenedett területeire. A 

bunyevác lakosság népviselete egységesebb volt, mint a magyaroké. 

A férfiak fekete posztónadrágot, kabátot, csizmát, a legények tarka, 

selyem-, bársonymellényt viseltek ezüstpitykékkel vagy 

aranygombokkal. A mellény alja spicces volt. A régi viseletükhöz 

tartozott a csancsanás ujjú ing. Munkára ők is kedvelték a 

kordabársonyt, nyáron a bőrgatyát és a bocskort. A nők brokátselyem, 

préselt vagy virágokból készítették ruháikat. A század elején a 

szoknya földig ért, a 10-es években bokáig rövidült és a hossza ma is 

ez. A 20-as évek végén, 30-as évek elején kötény nélküli szoknyákat 

viseltek, ezek elejét simára hagyták, oldalt és hátul ráncolták, így 

olyan hatást keltett mintha kötény lenne. Ilyenkor apró gombokkal 
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díszítik az elejét. A blúz alja hosszú, csípő alá ért, a derékvarrásból kb. 

50 cm hosszú. Szabása nagyon változatos. A blúzok oldalt is, vállon is 

záródnak, vagy elől a nyakkivágásban plasztront patentolnak. 

Díszítésük csipke, arany-ezüst csipke vagy ugyan ilyen csipke. Ők is 

viselték a dukátot, a lázsiást de később szintén áttértek a medaillonra, 

aranyláncra. Az ékszereket kedvelték, fülbevalók vagy gyűrűk 10 

karátos aranyból készültek, vagy színes kövekkel díszített arany, ezüst 

karikák voltak. Bársony papucs és cipő volt a lábbeli. Farkas 

főkötőjüket ugyancsak arannyal és ezüsttel díszítették. 

 

Bunjevci su jedna od najbrojnijih grana hrvatskog naroda čija je 

kolijevka zapadna Hercegovina i kontinentalna Dalmacija, odakle su 

se u kasnijim vremenima naselili na području Velebita, 

dijelovima Like i Gorskog kotara (Lič) i kasnije po Vojvodini, 

odnosno Podunavlju i Potisju. Život ranih Bunjevaca u 

područjima Zagore, Ravnih Kotara, Dinare, Promine i Svilaje nije bio 

lagan. Živjeli su od stočarstva i u kamenim kućama poznatim kao 

"bunje" (jedn. bunja). Po imenu tih do danas sačuvanih nastamba 

od suhozida, Bunjevcima su ime dali Mlečani: od talijanskih 
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riječi: bugna koja znači kamen tesanik i bugno košnica – kuća s 

mnogo stanova ili prostorija.[1] 

Bunjevci su plemenita grana hrvatskog naroda koja se, tijekom i 

poslije kršćansko-turskih ratova u našim krajevima, naseljavala na 

širokim, uglavnom opustjelim područjima središnje i sjeverne 

Dalmacije, Like i Hrvatskoga Primorja, te sjeverne Bačke. Pripadnici 

su Rimokatoličke Crkve, a govore štokavsko-ikavskim dijalektom. 

Bunjevci su se doselili u te krajeve iz Dalmacije odnosno nekadašnjeg 

Hercegovačkog sandžaka, to jest zaleđa Zadra i susjedne 

Hercegovine. 

Bunjevaca najviše ima u velebitskom području i sjevernoj Bačkoj te 

u Lici, istočnoj Slavoniji i zapadnom Srijemu. Najveći bunjevački grad 

u Bačkoj je Subotica. Osim u subotičkoj, ima ih i u somborskoj općini, 

te u mađarskom gradu Baji i okolici. Nekada je Segedin bio bunjevački 

grad (pretpostavlja se da su se Bunjevci pomađarili tijekom 18., 19. i 

20. stoljeća). Ostala mjesta u kojima žive bački Bunjevci 

jesu Tavankut, Stari i Novi Žednik, Đurđin, Bajmaki druga. 
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Linkek, amiket használtam: http://www.garaweb.hu/bbuny.htm; 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bunyev%C3%A1cok;  

https://www.google.hu/search?q=bunyev%C3%A1c+n%C3%A9pvisel

et&espv=2&biw=1280&bih=694&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved

=0ahUKEwi6k_rAw5zQAhUBVSwKHXBmC6sQ_AUIBigB#imgrc=Zj5un

_PlPEHGBM%3A; 

https://www.google.hu/search?q=bunyev%C3%A1c+n%C3%A9pvisel

et&espv=2&biw=1280&bih=694&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved

=0ahUKEwi6k_rAw5zQAhUBVSwKHXBmC6sQ_AUIBigB#imgrc=Vhmr

GpgD4viG-M%3A   

Készítette: Sárácz Tijáná  
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