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Burgenland é s a né pcsoportok

Szelid lankák sz l vel, a dombokon várak, kasté lyok, a
sfton gyógyí tó hatású  források, páratlan növé ny- é s
állatvilág. no, é s a Fert  tó. Aki vé gieutazik Burgenlan-
don, Ausztria e legfiatalabb, mestersé gesen kialakí tott
tartományán ilyen benyomások é rik, l92 l -ig a hosszú ,
keskeny terület mé g Nyugat-Magyarország ré sie volt,
s csak ekkor, három é wel a Monarchia szé thullása
után Vált Ausztria ré szé vé , A 3ó92 né gyzetmé teres te-
rületen 270 ezres lakosság é l: 89 szazalé kuk né met, 9
százalé kuk horvát, 2 százalé kuk magyar anyanyelv 
(igaz, a Statisztika nem é ppen fí iss, aZ l99l-es né p-
számlálás óta nincs ú i adat). Valóiában a ké p sokkal
tarkább enné l: roma é s szlové n nemzeti kisebbsé g is
é l itt,

Az utazót meglepheti, hogy nemigen lel ké tnyelv 
feliratokra - pedig sok teIepülé st akár a háromnyelv 
is megillethetne, A kisebbsé gekr l szóló törué ny
ugyanis megengedi a ké tnyelv  helysé gné vtáblát,
amennyiben a lakosság legalább 25"Á-a az illet  né p-
csoporthoz tartozik - csak é ppen nincs vé grehajtási
utasí tás, amely felsorolná, mely közsé gekr l van szó,
Fels  r - a burgenlandi magyarok központia - a há-
romnyelv  táblát is kitehetené . osztrákok, horvátok,
magyarok é lnek itt bé ké sen együtt é Vszázadok óta, fu
 rvidé k területé n ma  shonos magyar né pcsoport
azoknak a határ röknek az utóda, akiket a xlszázad-
ban az els  magyar királyok a nyugati határok vé del-
mé re telepí tettek be. A horvátok ké s bb, a XVI. század
els  felé ben telepdetek itt le. A romákat Mária Teré zia
annak idejé n a faluszé Ire telepí tette, é s az l995 febru,
ári szörny  meí é nyletig velük is jól elvolt a lakosság.
Azóta változott a ké p, Fels  r - Oberwart - ,,hí rbe ke-

A fels  rt (oberwart) Magyar Né ptáncc§oport bemutatóia.

rült", az idegengy lölet bé lyegé t viseli, s paradox mó-
don ezt kimondatlanul is a cigánylakosság rovására í r-
;a. Ók pedig behú zódtak városzé li házaikba, Sok id 
kell, amí g enyhül a feszültsé g, Pedig a romák is  sla-
kosok itt: nyomaik a XV, századig visszavezethet ek,
 k is a török hódoltság el l 1öttek, s sorsuk mindig az
elnyomás volt, Az osztrákok nem sokat foglalkoztak
velük - olyannyira, hogy é ltizedes harc után sikerült
csak eIé rniük a holocaustban elszenvedett loma vesz-
tesé gek elismeré sé t,

A nemzetisé gek beolvadása Ausztriában látszólag
fáidalommentes. ,,osztrák" né V Szinte nincs, a köZé iet
legtöbb szereplóié nek cseh, szlovdk, horvát, ritkábban
ma.guar neve van. Az, hogy Burgenland tartományi
f nökhelyettese egy |ellasits, a taftományi f nök
sajtószóví v |e Darabos, az nem ie]enti a horvát vagy a
magyar nyelv ismereté t. Ugyanakkor Ausztria szerte
találkozni olyan osztrákokkal, akik burgenlandi gyer-
mekkorukbó], ha törve is, de beszé lik a magyart - s a
határon tú li igazi magyarral találkozva boldogan mu-
tatják be e tudományukat. A né pcsoportok jogait több
törvé ny is biztosí tja, A mai napi€ é rvé nyben lev 
l8ó7-es alaptörvé ny l9_ §,a minden monarchiabeli
nemzetisé gnek egyenl  jogokat biztosí t, Kolszer bb a
szinté n é rvé nyes l919-es Saint Gelmain-i kisebbsé g-
vé delmi törvé ny, Különös mozzanat, hogy né hány he-
lyen mé g ma is betartják a soproni né pszavazás utáni
rendelkezé st, amely iffedentizmusnak bé lyegezve be-
tiltotta a magyar himnuszt é s a piros_fehé r-zöld zász-
lót, A törvé nyról valahogy megfeledkezett a világ, (gy
akik bet  szerint veszik, azok inkább elhagyiák a ma-
gyar rendezvé nyeken ezeket a ,,küls sé geket". Igaz,

egyre kevesebb az ilyen eset,
Az 1955-ös áIlamszerz dé s vi-

szont nem feledkezett meg az
ausztriai szlové n é s horvát kisebb,
sé g iogairól, amelyekre külön is ki-
té r, (Nem cseké ly gondot okoz ez a
mai Ausztria é s Horvátország, illet-
ve f ké nt Szlové nia kapcsolatában,
mert Bé cs kölcsönössé gi alapon,
hasonló í rott rendelkezé st ké r szá-
mon az ottani né metaikú  csopor-
tocska számára), Ezen az alapon
elmondható, hogy törvé nyileg a
legbiztonságosabb helyzetben ez a
ké t - számszerint is né pes - ki-
sebbsé g van, A mindennapi é letet
az 1,976-os törvé ny szabályozza:
ausztriai né pcsoportnak ismerve eI a ma-
qqar, a horvdt, a szlovón, a cseh, a szlo-
váft é s 1993 óta a roma, valamint a
szinti közössé get, s a Kancellári Hiva-
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A í elsó ri Ké tnyelv  clmnázlüm ú i é pülete.

tal mel]ett mí lköd  Né pcsoplrt-Tanácsra bí zza az é rde-
kek ké pviseleté t, A magyar né pcsopoí t-tanács l992-
ben - a korábbi nyolc tagú  helyett - tizenhat tagú vá
b vült: igaz, ez a dönté s viszál}t okozott a burgenlan-
di é s a bé csi magyarság között- El bbiek nem tartják
né pcsoportnak a különböz  id szakokban Ausztriába
menekült magyarokat, márpedig a b Ví tett tanácSban
ez utóbbiak ké pvisel i is helyet kaptak, Azóta már
más a gond, l997-ben lejárt a tanács megbí zatásának
ideie, ké t é v ké nyszer  szünet következett, é s sokszori
í gé retek után talán ezekben a napokban vé gre sor ke-
rüi az ú j tanács alakuló ülé sé re, A tanácsnak egyé b-
ké nt csak a szövetsé gi költsé gveté Si támogatás elosz-
tásában van szerepe - talán ezé rt is van ú jabban vita
a magyal ké pviseletr l ké t bé csi egyesület között, Bár
a né pcsoport-tanács szünetelé se okoz fennakadáso-
kat, a Burgenlandi Magyar Kultú regyesület l998-ban
megkapta a Kancellári Hivatalból származó anyagi tá-
mogatást. A né ptanács nagy hibáia egyé bké nt, hogy a
tagok kinevezé se, illetve a ké pvisel  egyesületek meg-
nevezé se a kancellár hatásköre, márpedig a kormány,
zatnak é rdeke a fesZültsé gekt l mentes m ködteté S,

A törvé nyes jogok elismeré se ellené re a né pcso-
portok é lete nem mentes a visszásságoktól, Ennek is
tudható be, hogy jeient s az elté ré s a né pszámlálás-
kor lögzí tett é s a té nyleges adatok között: a valósá-
gosnál jóval kevesebben vallották magukat hivatalo-
san egyik vagy másik né pcsoporthoz tartozónak-

A horvátok becsült száma Burgenlandban legalább
ötven ezer, a magyaroké  huszonöt ezer, a romáké  tí z,
ezer - miközben az I99I-es né pszámláláskor csak
hú szezer burgenlandi vallotta magát horvátnak, hé t-
ezer magyarnak (egé sz Ausztriában ez a Szám hivata-
losan 33 459, becslé sek szerint legalább hetven ezer),
A tí ZeZeI loma é s szinti számára l99l-ben mé g nem is
volt lehet sé g a né pcsoporthoz taltozás jelölé se - e
státuszukat csak ké t é wel ké s bb kapták meg,)

A nemzeti kisebbsé gek asszimilációját Ausztria oly ter-
mé szetesnek tekinti, hogy - a né pcsoportok utóbbi id -

ben er söd  bánatára - nemigen
foglalkozik nyelvük, kultú rájuk meg-
tartásának biztosí tásával, Eiké pesz-
t en nagy dolog volt 1992-ben afel
sí  i ké tnuelv  - valójában három-
nyelv  {osztrák-horvál-magyart -
qimllázium megnqitása. Az é rdem a
Burgenlandi Magyar Ku ltú  regyesü-
let azóta elhunyt elnöké t l, dr.
Suberónyi Lajostól aligha vitatható
el. ó volt az, aki már az l980-as
é vek ele|é n javasolta Fels s rt
helyszí nké nt, s azt a szervezeti fel-
é pí té St, amely a magyal mellett a
horvát nyelvi oktatást iS bevezeti,
Szeberé nyi Lalos álmának megvaló-
sulásához kellett az akkori illeté kes
m in iszrer bátorsága, aki egyszer en
szemet hun1t a töí vé nyi keretek hiá-
nya felett, Akkor mé g nem lé tezett
ugyanis olyan oktatási törvé ny,

amely lehet vé  tette Voina a többnyelv  oktatáSi inté Z-
mé nyeket. A miniszter ú gy döntött, hogy a realitást a
szabályzat fölé  helyezi, s külön rendelkezé st bocsátott
ki az engedé lyezé s é rdeké ben, A,,szí vjóságon" tú l politi-

hai bölcsessé get iS jelzett a dönté s, a határok megnyitása,
a szomszé dos országok Eu-csatlakozásának nem tú l
gyors, de fe]taí tóZtathatatlan közeledé se, elké peszt en
megnövelte a kis nyelvek iránti igé n}t, mé gpedig nem-
csak a konyl-ranyelv ismerete szintjé n. A gyakorlat ezú t-
ta] megel Zte, avagy egyenesen kiké nyszerí tette az el-
mé letet: I994-ben meqszületett az a burgenland,i nemwtisé qi

tdrvé wtr, amelq már rendehezik a ké tnyelví í  oktatós lehet sé qeiró1,

s egy é we1 ké s bb az oktatási törvé nyben is he]yet ka-
pott a fakultatí V é s köte]ez  nyeivoktatatás. Als  r
(Unterwart),  risziget (Siget in der Wart) é s Fels  r
(obeMart) elemi iskoláiban második nyelvké nt taní tiák
a magyart, másutt mód Van a magyal nyelv fakultatí v
oktatására, A fels  ri ké tnyeiv  gimnázium egyedüii [i
sórlet maradt.lmmár hatodik é ve indulnak ú iabb é s ú iabb
osztályok, s ú gy tú nik, valóra válik a Burgenlandi Ma-
gyar Kultú rális Egyesület számí tása, miszerint az iskola
e] segí ti a hiányzó magyainyelv  é rtelmisé gi ré teg ki-
a]akulását. Már nem olyan nehé z magyarul is beszé l 
gyerekkel megtölteni az osztályokat - van ami a magyar
gyöker  családokat a nyelv otthoni használatára is ösz-
tönzi, Volt egy igen sikeres kí sé rlet is: a ké twJelv  kereske-

delmi akadé mia elsí  vóg s óvfolqama l995-96-ban qond nákiil
taláIt állást. Annál is sainálatosabb, hogy nem indult
tóbb é  olyam, A legnagyobb gondot az oktatásban
mindenesetrc a megfelel  magyar nyelv , avagy ké t-
nyelv  óvodák, pontosabban a megfelel  ké pzettsé g 
óvón k hiánya okoua. Aa innen kikerül  gyerekek len-
né nek az utánpótlás az iskolákban - ám a kicsik inkább
né metül beszé lnek, másré szt a nyelvet manapság nem
a család, hanem a televí zió közvetí ti. Bár Burgenland-
ban a Magyar Televí zió l,es adása vehet , ebb l hiá-
nyoznak az osztrákhoz hasonló gyerekprogramok - í gy a
legkisebbek inkább a né met nyelv  té vé zé sné l marad-
nak. Az Osztrák Né pl:slport Kózp0nt (Volksgruppenzent-
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rum) idei, - a feis  ri roma-meré nylet é l,forduló ján im-
már negyedszer megtartott - kongresszusán é ppen
azé rt Választotta f  té mának az anyanyelvi oktatást,
mert e té ren é les ellenté tben Van a törvé nyi lehet sé g
é s a gyakorlat, sok esetben egyé bké nt a törvé nyek meg-
valósulásához szüksé ges vé grehajtási utasí tások hiánya
miatt. Igaz, ennek oka hanyagság, de eZ nem Változtat a
té nyeken - teszik hozzá a bé csi központban. Ausztriá-
nak nincs sok dicsekednivalója a né pcsoportok anya-
nyelvi oktatása teré n - í gy aztán é rthet , hogy pé Idául a
Meciar-kormány idejé n a hivatalos politikai tárgyaláso-
kon roppant óVatosan é s csak az általánosságok szint-
ié n - a politikai kultú ra alapkövetelmé nyeinek megfe-
lelni akarva * kerültek szóba aZ ottani nemzetisé gi gon-
dok, Ausztriának aligha van erhöIci alapja más országon
számonké rni akár a ké tnyelv  táblákat, akár a ké tnyelv 
oktatást. A né pcsoport központ kongresszusán most
konké t követe]é sek fogalmazódtak meg| integrdlni keII a
ké tnyelv  iskolák ]é tesí té sé nek lehet sé gé t az osztrák
oktatási rendszerbe, másré szt fokozatosan be kellvezet-
ni a roma-oktatást, szüksé g van óvodákra, A fels okta-
tásban is VáltoztatáSra van szú ksé g: itt a né pcsoportok
nyelve ugyanis csak margináIis szerephez jut.

Az ilyen változások ké tsé gkí vül nehé zkesek, s hogy
é vtizedeken át nem volt haté kony a harc, az is é rthet :
a Vasfüggöny id szakában a táVolság óriási Volt, Az
é rdekek átcsoportosí tása valójában az l989-es Pán-
európai piknikkel kezd dött meg, pedig a Burgenlandi
Magyar Kultú regyesület már l9ó8-as megalakulása
óta a magyar nyelv é s kultú ra ápolására törekedett,
Igazi eredmé nyek akl<or kezdtek mutatkozni, amikol
1976-ban a magyar né pcsoport is bekerült a né pcso-
porttanácsba. M vé szeti együttesek alakultak, ióVal
el bb, mint ahogy kiderült, ez a ré gió elválaszthatat-
lanul összetartozik, s ráadásul az ilyesfajta határon át-
nvú ló területi egysé gbe rendez dé s megfelel a korsze-
r  - é s az Európai Unió által oly szí vesen látott -
kommunálpolitikának, Ebben a té rsé gben nem olyan

meger ltet  eleget tenni a kor kihí Vásának, amikor ta-
valy  sszel Burgenland é s a szomszé dos Gy r-
Sopron-Moson, va]amint Vas megye ké pvisel i aláí r-
ták a Nuugat-Panhónia Euroré qió alapí tási okmányát, Az
ünnepé lyes rendezvé ny szí nhelye a kismartoni Ester-
házy kasté ly Haydn-terme volt, s a kí sé r  programban
olyan operettdalok is felcsendültek, amelyek szerz i,
ha akarom magyar, ha akarom osztrák származású ak.

Ezek nem küls sé gek, hanem aj&ó'swmpontjábóI fontos,
közös kulturáIis é s törté nelmi gqökereh. Olyanok, amelyeke az
elté r  közigazgatási berendezkedé s ellené re is lehet
é pí teni. IgaZ, gondot okoz, hogy az ausztriai födetáció
mer ben más önállósági fokozatot biztosí t Burgen]and
tartománynak, mint ahogyan az é rintett ké t megye m -
ködik, mé gis könnyebb a megoldási módozatók kidol-
gozása ennyi közössé gre é pí tve. Az Euré gió fogalma ú j,
de a regionális együttm ködé sé  nem az: igencsak ered-
mé nyes volt korábban a RegionáIí s Tanács, amelynek f 
tevé kenysé gei - a területrendezé s é s tervezé s, a gazda-
ság é s idegenforgalom, a közbiztonság é s katasztrófa-
elhárí tás, a kulturális é s termé szetvé delmi együttmú kö-
dé s, közbiztonság, oktatás, humanitárius feladatok -
ezentú l haté konyabb é s korszer bb szerekezetben való-
sulhatnak majd meg, Az osztrák-magya1 illetve burgen-
landi-megyei szomszé dság ugyanakkor gondokkal is
terhes: a hé tezer magyar ingázó mellett szinte meg-
számlálhatatlan a í eketé n munhát váIlalóh száma. Burgen-
land gazdasági mutatói nem a ]egiobbak (igaz, é ppen
emiatt nagy kedvezmé nyezettjei az EU-csatlakozásnak
é s egyes számú  cé iövezetké nt sokmilliárdos blüsszeli
támogatás é lvez i), s a munkahely elveszté sé nek fé lel,
me a tartomány vezeté sé t az EU-csatlakozás elleni tilta,
kozás é lharcosaivá tette. Eközben a határ tú ]oldalán
sem né zik tú l jó szemmel az ott sokkal olcsóbb term -
földet sokszor zsebszezódé ssel megvásárló burgenlan-
di gazdákat, nem beszé lve a schengen-határ illegális át-
lé pói - illetve visszatoloncolásuk - miatt id r l id re
elmé lyül  feszüitsé gek l. Mindezen az Eulé gió segí t-

het - vé lik aZ é rintett magyar é s
osztrák vezet k Már csdk azé rt is,
mert a fejleszté si pé nzek igé nybevé -
tele a határ tú loldalán olyan
szí nvonalemelkedé st segí thet el ,
amelV egyszer en leleslegessé  teszi
az adminisztratí v korlátozásokat -
remé lik az optimisták, Másré szt a
határon átnyú ló beruházások, ipari
parkok, törvé nyes munkalehet sé -
geket biztosí tanak - teszik hozzá, s
annak is örülnek, hogy van fórum a
gondok megvitatására, Hogy mind-
ez hogyan kapcsolódik a né pcso-
portok té májához, az itteni magyar-
sághoz? Jobban, mint ahogy az els 
látszatra t nik, hiszen olyan össze-
kapcsolódások segí tik el  a termé -
szetes együttm ködé st, amelyek
mesteí sé gesen nem állí thatóak el .

Az alsó rt (Unterwart) clt€razenekar
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