
A fiatalok lapia: a Ludové

A magyarországi szlovákok hetilapia, a ,,Ludovó novint1"
(magyarul, Népúiság) 1917 október 4-én jeJent meg
először: az l95ó-os forradalom után a nemzetiségi la-
pok közül a ,,Narodne Noyine" szerb-horvát kisebbségi
lap és a magyarországi németek hetilapja után har-
madikként. Az újság 1997-ig a Magyarországi Szlová-
kok Demokratikus Szövetségének orgánuma volt,

l995-ben megszűnt a szervezet, és a kisebbségi tör-
vény alap|án megalakult Országos Szlovák önkor-
mányzat Vette át a tulajdonosi jogok gyakorlását, A
lap főszerkesztője , Bárkánui Zoltán e]mondta, hogy aZ
Önkormányzattal nagyon jó a kapcsolatuk, és még
nem fordult elő, hogy beleszóltak volna az újság szer-
kesztésébe

A lap alapítása óta csak szlovák nyelven jelenik meg
és ezen a szerkesztőség a szlovák kisebbség növekvő
a nya n ye I weszlése el lenére sem kivá n vá ltorl a tn i.,A -§üfu];^l-::"*""*
nqilv ai identitds leqíóbb hordozója. Ha |eladruink ezt az újsao _§SS* ffi§*r
ban, akkor sziovtik azonosságunkat is elleszíteuénk" . mondía _§*-É .Sffil
Bárkányi Zo|tán Mindazonáltal több olvasó szerint t5i.-J:"- *§Nii
nehéz a lap nye|vezele, Ez persze összefü8g arral, *ffilffi ffiE_H. '
hogy sok magyarországi v|ovák elósorban salát , 
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;§:;ni-i."i.',;';;,;"ii":';;;;;:U;,:]; i.ü*,j|il,i:i" /l
szik könnyedebben íogalmazni, de az olvasóknak \iÖl"it],ii:i l_
Így 's vannak szövegértés! problémáik. A iőszer ----q*:,-.-J1'

nyeIviárását ismeri a ]ap nyeIve, az iroda.lmj sz|o- i^+*l, ,_.
:í,T] :í::.::l:,":1ál:|I1 1_:,"jlY9::*:gt:|: $§§l§jjji;itr",,.::

kesztő érdekességként elmondta, hogy l949-50-ben Tót-
komlóson még ottani szlovák nyelvjárásban íródott
havilap is megjelent,

A főszerkesztő a lap elsődleges feladatát a nemzeti- Egqetem" úlságíró szakáról érkezik, ahol magyarországi
ségi önismeret erősítésében és elmélyítésében lát|a, szlovák egyetemisták is tanulnak,
,,Mindemelletí hetilapunk ryitt fóruma minden szlovák kisebb, A lapban három o]dalas külön rovat szól a
sági őnkormánqmtnah és társadalmi swnezetnek, amelqeft szí- gyemekeknek, fiataloknak, ,,Íqq akarluh a fiatalokat rá-
víikön viselik nemzetiségünk sorsdf", mondja Bárkányi. szoktatni a szlovák nqelv olvasására" , magyarázza a íőszer-

A lap l400 példányban jelenik meg, melyből l 200 kesztő, Ezen kívül külön rovatuk szól a nőknek, Kül- és
az előfizetőkhöz kerül, így a remittenda, az el nem belpolitikával, gazdasággal, havonta egysze1 vallással
adott példányok száma, igen csekély, A ,,Ludové és természetesen nemzetiségpolitikával is foglalkozik
noviny" az anyagi támogatást, a többi nemzetiségi úi- a hetilap. A,z újság az alkotó éítelmiség szellemj mű-
sághoz hasonlóan, a Nemzeti és Etnikai Kisebbséqekért helyének is tekinthető, hiszen rendszeresen jelennek
KözalapítványtóI kapia. Ebben az évben 27,5 millió Ft-ot meg a hasábokon magyarországi sz]ovák írók művei,
biztosított a KöZalapítvány a lap megjelenésére. Az A lap olvasótáborát l998-ban a Tárki kutatóintéZet
úiságnak a problémamentes műkódéshez ezen kívül térképezte fe], Eszerint a iap olvasói 38 százalékban
még 9,5 millió Ft-ra van szüksége, melyet kiadója, a falun,40 százalékban kisvárosban élnek. 42 százalékuk
Magaar Hivatalos Közlönykiadó Kft. fedez, ,,Így tartani tud- főiskolát vagy egyetemet végzett, ó8 százalékuknak
juk a színvonalat és munkatársakat sem kell elbocsá- szlovák az anyanyelve, 83 százalékuk vall1a magát
tani", - mondja a főszerkesztő. Az újságnak hét főállá- szlováknak, 58 százalékuk rendszeres olvasó, A kor,
sú munkatársa van, közüIük öten írják és szerkesztik a csoport alapján a legnagyobb arányban a hatvan év fe-
hetilapot, Ezen kívül sok külsős munkatárs, helyi tu- lettiaÉ olvassák a lapot, Viszont a húsz év alatti olvasók
dósító segíti a munkát. A főszerkesztő elmondta, hogy aránya - 18 százalék - a nemzetiségi lapok közül a
az anaalrsz.tigtól anaagi támogatást nem kapnak, második legmagasabb,

Az űiságíró utánpótlás jórészt a pozsonyi ,,Komenshq Karácsony Zoltán
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