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A Magyarországon é l  horvátokról

A magyarországi horvátok elfogadták a kisebbsé gi ön-
kormányzati rendszert, mert ú gy vé lik, hogy e demok-
ratikus modell adta lehet sé gek keretein belül jobban
é s haté konyabban tudják é rvé nyesí teni é rdekeiket é s
meg rizni önazonosságukat, Erre nagy szüksé gük van,
mert sok é vszázad után - bár a magyarhorvát együtt-
lé t ezer é ves törté nelmi mú ltra tekint vissza -, csak
I 990-ben, Magyarország demokratizálódásával kapták
meg az  ket megillet , önálló kisebbsé gi státuszt. Ko-
rábban a jugoszláv minta alapján é s a Il. világháború
utáni politikai cé loknak megfelel en, a magyarországi
szlové nekkel é s szerbekkel e€yütt, egy ,,utópisztikus"
,,dé lszláv" né pcsoportot alkottak, amely nem vette fi-
gyelembe a magyarországi horvátok gazdag kultú ráját,
sokszí n sé gé t é s tá j nyelveit,

A törté nelmi igazságtalanságok ellené re a magyar,
országi horvátokról tudni kell, hogy er s a fennmara-
dási öntudatuk. Ezt - hetvenné gy önkormányzatot
alakí totva meg -, az l998, é vi helyhatósági é s kisebb-
sé gi választásokon is bebizonyí tották, Az önkormány-
zatok száma megfelel szé tszórtságuknak é s azon tele-
pülé sek számának, ahol é lnek, örvendetes, hogy vá-
]asztási bázisuk állandósul, hiszen a megalakult ön-
kormányzatok ké pvisel iel ltiei l998-ban - é ppen
ú gy mint né gy é wel korábban -, közel l30,000 szava,
zatot kaptak, A választásokon szerencsé re ismé t elke-
rültek bennünket a nem közé nk tartozók, akik kihasz,
nálva a választási törvé ny anomáliáit etno-businesst ke-
restek a kisebbsé gi ké pviselók között, Az elmú lt é vek
tapasztalatai alapján ú gy vé lem, hogy a közeljöv ben
módosí tani kell a Kisebbsé gi töryé ní jt, a hazai kisebbsé -
gek ,,második alkotmáryát" - Termé szetesen a jogharmo-
nizáció é rdeké ben összhangban pé ldául a Választási
törvé nnyel,

A MaElaroszági HOnátOk Qrszágos Önkormányzatánaí l
egyik fontos straté giai cé lkit Zé se a felgyorsuló asszi-
milációs folyamat lassí tása, ami a hátté rinté zmé nyek
(óvodák, általános- é s közé piskolák, a Horvát Szí nház,
a Horvát Tudományos Kutatók Egyesülete, a BáziS
Mú zeum é s Bázis Kön}ntár) stabilizálásával, ú j inté z-
mé nyek lé trehozásával é s horvát tartalommal való el-
látásával sikerülhet, amelyekhez termé szetesen a szü-
i i ház partnersé ge is szüksé ges, Az ilyen inté zmé nyi
hálózat lé trehozása é s m ködé se el segí theti a hor-
vát anyanyelv társadalmi szerepé nek visszaállí tását é s
né pcsoportunk táí sadalmi fennmaradásához is fon,
tos, A legjelent sebb, orszógos jelleq  inté zmé naeinket sze-
retné nk átvenni, mert vé lemé nyem szednt, eZ a kisebb-
sé gi önkormányzatiság lé nyege, Ezen inté zmé nyek
né Ikül nem lé tezhet a kulturális autonómia sem,
amely vé gs  soron minden jöv ké ppel rendelkez  ki_
sebbsé g cé lla. Mindezek el felté tele az idevonatkozó
törvé nyek miel bbi módosí tása, mert az inté zmé nyek
lé trehozásához, átvé telé hez é s fenntartásához konk-
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ré t, törvé nyben gaí antá]t jogi é s anyagi garanciák
szüksé gesek, Az aktuális politikai hatalom itt bizonyí t-
hatja a kisebbsé gekkel kapcsolatos pozití v diszftrimináci-
ós elvejt, illetve komolyságát,  SZintesé gé t a hazai
nemzetisé gekkel kialakí tott viszonyában,

A hazai horvátság jöv ké pe, politikai arculata - a IL
világháború t követ  traumák tú kré ben - er sen függ a
mai társadalom lé gköré t l. A sokat emlegetett ki-
sebbsé gbarát társadalmi klí ma kialakí táSához fe]té tle-
nül szüksé ges, hogy a többsóqi nemzet meOismerie t rté ne|-

münket é s az egyetemes magyar kultú rát is gazdagí tó
szellemi é rté keinhet. É vszázadok óta itt é lünk, í róink é s
költ ink, töIté né Szeink é s kutatóink, válogatott spor,
tolóink európai é rté k  hagyaté ka is bizonyí tja, hogy
egy é let- é s munkaké pes, erkölcsileg szilárd, töí vé ny-
tisztel  né pcsoportrói van szó, amely Jojalitását a ma-
gyar hazához már sokszor bebizonyí totta, Tapaszta]a-
tajnk szerint többsé gi nemzet csak akkor fogadja be a
kisebbsé geket, ha megismeri az el bb emlí tett szelle-
mi é rté keket é s azokkal nap mint nap találkozik, Ezé rt
a többsé gi nemzet fiataljai számára is hasznos lenne,
ha közé piskolai é s egyetemi tanulmányaik során meg-
ismerkedhetné nek a hazai horvátok törté nelmé ve] é s
kultú rkincseivel,

Tevé kenysé günk során nemcsak saját ké pvisel ink
munkáiára számí tunk, hanem olyan polgármesterek-
re, megyei közgy Ié sek vezet ire, ismeí t politikusokra
é s szaké rt kre is, akik közül többen már az el z  cik-
lusban is bizonyí tották segí t ké szsé güket, Szaké rt ink
é s ké pvisel ink, elemezve az elmú ]t é vek tapasztalata-
it, ráVilágí tottak né hány hiányosságra. A települé si é s
kisebbsé gi önkormányzatok nem mindig felh t]en vi-
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szonya els sorban anyagi ielleg , ugyanis több ki-
sebbsé gi önkormányzat számára nincsenek biztosí tva
a törvé nyes tevé kenysé gükhöz szüksé ges alapfelté te-
lek sem, A kisebbsé gi önkormántlzatok csak a telepüIé si ön-
kormángzatokkal egqüttw ködve ké pesek fennmaradni.
Ugyanakkor az emIí tett anyagi okok miatt a települé si
önkormányzatok több esetben elzárkóznak az együtt-
m ködé st l, ,,kisebb testvé rüket" pedig nem tekintik
egqenrangú  partnernek.

Az euroatlanti integráció, a globalizáció folyamatá-
ban, az országhatárok né lküli Európában a kisebbsé -
gek szerepe is megváltozik. Ez a folyamat várhatóan
kihat az anyaországgal való kapcsolatunkra is. örü-
lünk, hogy a magyar-horvát kapcsolatokat jószomszé -
di viszony |ellemzi. Ezt a közelmú ltban Orbdn Yí ktor
miniszterelnök horvátországi látogatása is bizonyí tot-
ta, A hazai horvátok loiális magyar állampolgárok, de
é rzelmileg köt dnek anyaországukhoz. Ez termé szetes
emberi é zé s, Országos önkormányzatunk inté zmé _
nyesí tett kapcsolatok kié pí té sé re törekszik a háború
sú itotta Horvátországgal,

Egyik legfontosabb feladatunk, hogy szaké rt ink be-
vonásával, tudományos alapossággal elké szí tsük a ma-
gyarországi horvátok átfogó, mindenre kiteried  (né p-

csoportunk lé tszáma, iskoláink helyzete, identitástuda-
tunk alakuIása, a közelg  né pszámlálásra való felké szü,
lé s stb.) helyzetfelmé ré sé t, mert csak ennek tudatában
s birtokában határozhatjuk meg táVlati feladatainkat é s
straté giánkat, Mint minden nemzetisé gnek, í gy a ma-
gyarországi horvátoknak is legfontosabb feladata, a
gyorsan változó világban a kor szel]emé nek megfelel ,
sikeres fiatal generációt nevelni, mely nemcsak büszke
kett s identitására, hanem tisztában van a ké t- vagy
többnyelv sé g é rté ké vel, Nemzetisé gi né pcsoportok
eseté ben a kányelví ké get már a szül i ház is biztosí that-
ia, amit sainos sok esetben nem tesz meg. EZé rt ezt a
szeIepet aZ  vodák é s az általános iskolák töltik be, A hor-
vát nyelv tudása igen hasznos lehet mindazoknak, akik
szertné nek bekapcsolódni az egyre intenzí vebb ma-
gyar-horvát gazdasági, turisztikai é s kulturális é letbe,

Kisebbsé gké nt é lni nem mindig könny : ez a saiá-
tosság napról napra ú i kihí vást jelent azok számára,
akik ezt felvállalják, Ugyanakkor megvan a maga szé p,
sé ge é s vonzereje is, hiszen a ké tnyeiv sé gnek, a ké t
kultú ra VáIlalásának lelket gazdagí tó hatása is Van,

Remé lem, hogy a magyarországi horvátok azt a gaz-
dag öröksé get, amit  seik hagytak rá|uk, meg rzik a
XXL században is,
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