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A bolgár közössé g Magyarországon
az  i é vezred kezdeté n

f,r | ször iS Szerel né n köszönele-
El met kiteiezni a szervez knek
ezé rt a csodá]atos konferenciáé rt,
ame]yet a té ma Szempontiából
igen aktuáiis id pontban sZerVeZ-
tek meg, Ugyancsak szeretné m ki-
feiezni köszönetemet a lehet sé -
gé rt, hogy egy civiJ szervezel ké pvi
sel jeké nt vehetek ré szt ezen a fó_
rumon, mert erí e egyre kevesebb
alkalom adódik_

Az utóbbi é vekben Magyaror-
szág jelent s eredmé nyeket é rt el
a kisebbsé gi politikában, a kisebb-
sé gek iogajnak e|jsmete,-e es rög-
zí té se az l993-as törvé nyben ko-
moly el relé pé s volt ezen a terüle-
ten, A törté nelemben visszatekint-
ve örömmel ke]1 e]ismernem, hogy a magyar toleran-
cia a nemzeti é s etnikai kisebbsé gek 1rányában, leg-
alább is a bolgár kisebbsé g irányába nem ezzel a tör-
vé nnyel kezd dött, Mindig is jelen volt attól a pilla-
nattó] kezdve, hogy a bolgárok megje]entek a magyar
földeken, A mai Magyarország területé n a XIV század_
tól kezdve talá]hatunk feljegyzé seket kisebb számú
bolgár csoportok megtelepedé sé r l,

Az els  bolgár áttelepülé si hullám, amely nyomot
hagyott a töfté nelemben - é s hatássaIVolt a ie]enkori
kózé p-európai demográfiai té rké pre is - a CSipIoVói
bolgár katolikusok áttelepedé se Vo]t,  k a tör kókt l
 zve, a csí provói felkelé st követ en telepüItek meg eI-
s sorban Bánátban, a mai Románia területé n, a XVIL
század vé gé n, Utódaik a mai napig meg rizté k sajátos
vonásaikat, nyelvüket, kultú rájukat,

A második jelent s áttelepülé si hui]ám a bolgár ke,
resked k é s vállalkozók megjelené se volt, akik nem-
csak a magyar földeken hagytak maguk után tartós
nyomokat, hanem a bolgár gazdaság- é s kultú í töí té -
netben is, közvetí tve a közé p,európai hatásokat Bul-
gáriába,

A ]etelepedé s Közé p-Európában a XVIIl, é s XIX, Szá-
zadban is fol}tatódott. A vándorárusok els sorban
mé zze\, b rrel, faggyú va1 é s gabonával kereskedtek,
amelyet a Dunán szál]í tottak, Telephelyeiket a legtöb-
ben pesten, a kiköt  közelé ben hozták lé tre, A kereske-
d k hatására a bolgár ú ijászületé s szel]emi é rté krend-
szeré ben a magyar kultú ra ú gy jelenik meg, mint az eu-
rópai kultú ra ré sze, mint a bolgárok számára követend 
pé lda. Ez meghatározza a bolgárok pozití v viszonyát a
magyarok irányába már a XIX. század elejé t l.

A szetz  a Bolgár Kulturális Fórum elnöke.
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A keresked k é s vál]alkozók után
a XlX. század vé gé n é s f leg a )fi,
század e]s  ké t é vtizedé ben jelent-
kezik a bolgár zöldsé gtermel k
er telies ]etelepedé si hu]láma Kö-
zé p-Európában, s az els  világhá-
ború t követ en a tengeren tú l, A
korriners sztvebp erkez  boIgá r
zöldsé gtermel k Magyarországon,
Romániában, Ausztriában, Csehor-
szágban, Szlovákiában, Szerbiá-
ban, Szlové niában é s Horvátor-
szágban, els sorban a nagyváros-
ok körü| leIepü|Ié k le ahoI utódia-
ik a mai napig megtalálhatók, s ki-
sebb vagy nagyobb mé rté kben
meg rizté k nyelvüket, kultú rálukat,
mentalitásukat,

A ké t Világháború  közötti é vekben - ré szben a bolgár
külpolitikának köszönhet en is - Közé p-Európában
meger Södtek a bolgár közössé gek, Magyarországon a
bolgár közössé g meger södé sé hez kedvez  fe]té telek
alakultak ki, a magyar áilam to]eráns Viszonya miatt iS.
A bolgár iskolát l9l7-ben alapí tották bolgár támoga-
tással. A ké t ország kózötti kapcsolat a ké t világháború
köZött baráti volt, é s ez aZ együttm ködé st minden te-
rületen er Sí tette _ 1933-ban fejez dött be a bolgár
templom é pí té se a Vágóhí d utcában, ekkor szentelté k
feI a Szent Kiri]l é s Metód templomot, Cseré be a szófiaj
magyar nagykövetsé g a városközpontban egy keresett
helyen kapott telket, amelyen ma is áll a é pü]ete, a brit
diplomáciai ké pviselet szomszé dságában.

A közelmú ltban a budapesti bolgár templom ú 1 aián-
dé kot kapott a magyar áIlamtól, a Szent Trjfon eklé zsiát,
ahol a papi hivata] é s a lelké sz lakása található,

A viszonylag kis számú  bolgár közössé g Magyaror-
szágon szé tszórva é l Budapesten é s a f város környé -
ké n, va]amint nagyobb magyar várásokban, mint Pé ,
csett, Misko]con é s Debrecenben ta]álhatók nagyobb
számban,

,|| közössegben harom l  ré tegel kü]önböZlethe-
í l, lünk neg, Az cgvikel a kerteszek ulodiai aIkotják,
akik f ké nt az 

'O-es 
é vek elejé t l felhagytak hagyomá-

nyos lé tfenntartó tevé kenysé gükkel, Ennek számos
oka volt, de legf ké ppen az, hogy a gazdasági é s piaci
felté telek alapvet en megváltoztak, sok helyütt lehe-
tet]enné  vá]t a földek bé rlé se, Azok földjeit pedig, akik
földbirtokra tettek szert Magyarországon, elvetté k
vagy a szövetkezetekbe ké nyszerí tetté k,

A magyarországi tartóZkodást szal].ál:J ozó törvé nyek-
ben olyan változtatásokat haitottak vé gre, amely a meg-
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telepedett bolgár állampolgárok |elent s ré szé t
ké nyszerí tette visszaté ré sre Bulgáriába, í gy a kerté szek-
nek csak kis ré sze maradt Magyarországon. Utódaik egy
falusi patriarchális ku]tú ra é ité keinek hordozói, annak
minden el nyé vel é s hátrányával együtt, AZ eddigi kuta-
tások alapján megállapí tható, hogy a patriarchális Vo-
nások alapvet  elvké nt je|entkeztek ebben a kultú rá-
ban, amely meghatározta a közössé g tagiainak világné -
zeté t é s é rté krendjé t egé szen a mai napig, E közössé g
magáé vá tette a magyar kultrlra számos elemé t, töké le,
tesen ismerik a magyar nyelvet é s magyar állampolgár-
ok, sok vonatkozásban nem változott mentalitásuk
sem, különösen ott, ahol kisebb köZössé get tudtak al-
kotni, mint pé ldául Halásztelken é s Csepelen, El deik
f ké nt azé rt é rkeztek ide, hogy munká|ukkal pé nzt ke-
ressenek, í gy f  eszmé nyük az anyagi é rté krenden ala-
pult, s apai ágon ez át is örökl dött a kis, Zárt bolgár
közössé gben, amelyben é lnek, Körükben ]assú  feledé s-
re í té ltetett a bolgár anyagi é s szellemi kultú ra mint
egé sz, é s a bolgár nyelv is, Ma már a mindennapi Jé te-
zé sük sem közvetí ti számukra a bolgár szokásokat é s
nyelvet, F ké nt magyar környezetben é lnek, í gy az asszi-
miláció teliesen termé szetes folyamat, Ez ré szben meg
is magyarázza, hogy mié rt találunk egyre kevesebb gyer,
meket a bolgár iskola padsoraiban.

A nem oly ré g mé g egyetlen bolgár egyesület tevé -
kenysé gé nek aktí v ré SZtVeV i nagyré szt e körb ] kerú 1-
nek ki, A ré gi egyesület aktí V iagjai a legutóbbi é VeS
közgy lé s tapasztalatai szeí int a kerté Szek utódjainak
40-50 f s csoportlából áll, kiegé szülve kisebb-na-
gyobb mé rté kben családtagIaikkal, barátaikkal, vagyis
í gy a kultú rháZ é s az egyesület ügyeiben aktí V ré sztve-
v k csoportia mintegy 80-90 f t számlál.

A társada]mi é let, amelyet az egyesület összefog
né hány naptári ünnep köZös megünneplé Sé b l, tánc-
házból áll, é s csak ritkábban kerülnek a programba
másfajta rendezvé nyek, Az a helyzet, hogy a totalitári,
us rendszer é veiben lehetetlen volt egyné l több szer,
vezet m ködteté se, komoly nyomokat hagyott ezen
emberek gondolkodásában- Az önkormányzatok lé tre-
hozását ellensé gesen fogadták, azokat ú gy fogták fö1,

mint az egysé get gyengí t  káros inté zmé nyeket,
Ugyancsak ellensé gesen fogadják bármilyen más ú i
Szervezet megjelené sé t,

z é rtelmisé gi ré teg a mai magyarországi bolgár kö-
zössé gben nagyré szt távol marad az els  egyesület-
E ré teg nagy ré szé t az egyé ni emigránsok adják,
vagy Magyarországon vé gezté k tanulmányaikat,

vagy itt é lt é rtelmisé giek gyermekei. A kerté szek utódai
nem tudták lé trehozni saiát é rtelmisé gi ré tegüket, Má-
sodnemzedé kbeli utódaik többsé gükben vegyes házas-
ságban é lnek, gyengé n ismerik a bolgár nyelvet é s f -
ké nt csak a beszé d szintjé n hasznáIják azt. A 80-as é vek-
ben a ré gi egyesület keretei között m ködött egyfajta
é rtelmisé gi klub, ami a Szakemberek Klubia nevet visel-
te, Azt a cé lt szolgálta, hogy az é rtelmisé gieket bevon|a
a kultú í háZ é leté nek szervezett formáiba 1pé ldául eI -
adásokat é s találkozókat szerveztek é rdekes szemé lyisé -
gekkel). A klub intenzí ven m ködött egy-ké t é vig, tevé -

kenysé ge azonban fokozatosan elhalt, Í gy sikertelenül
vé gz dött a kí sé riet a magyarországi bolgárok é rtelmi-
sé gi köreinek megnyeré sé re,

A második kí sé rlet arra, hogy Szorosabban köt dje-
nek az é rtelmisé gek a közössé ghez, a 90-es é vek ele-
jé n kezd dött, amikor a nemzeti kisebbsé gekkel kap-
csolatos politika ké rdé se ismé t er teljesen napirend-
re került. Ekkor hozták lé tre é s támogatták anyagilag a
Hemusz foIyóií atot, amely körül rövid id re ismé t csak
összegy lt az é rtelmisé giek egy kis csoportia, akik lel-
kesedé sse] dolgoztak a folyóiraté rt,

Az alkotó é rtelmiSé giek egy ré SZe l999-ben ú i szer,
Vezetet hozott lé í re BOIgár Kulturális Fórum né ven,
amely egy ké tnyelv  ú tságot é s más kiadványokat is
megjelentet, rendelkezik saiát Inteí net-oldalla1, ahol
szinté n ké t nyelven né pszer sí tik a magyarországi
bolgár alkotók tevé kenysé gé t, Van több programuk a
gyerekek é s fiatalok számára, a fórum m ködtet egy
né prajzi, kulturális kutatásokat vé gz  tudományos
csoportot. Folytatódnak a Magyarországi Bolgátok
Kutató Inté zeté ben megkezdett kutatások. P\z inté Zet-
ben egy f  fe|adat van - a bolgár-magyar nagy szótár
összeállí tása. A fórum kutatócsoportlában vé gzik
munkájukat azok, akik aZ inté zet keretein belül kezd-
té k e a kisebbsé gi kutatásokat,

A kulturáljs [órum ielenleg kiegé szí li é s galdagí tia
fl az országos önkormányzat tevé kenysé gé L, AZ é r-
telmisé gre jellemz , hogy családiukban tudatosan tö,
rekednek a bolgár nyelv átadására, s gyakran nemcsak
gyermekeiknek, de házastársaiknak is, E családokban
a magyar fé rj vagy felesé g többé -kevé sbé  megtanu]ja
a bolgár nyelvet, é s tisztelik a szellemi é í té keket, tel-
iesí tmé nyeket, Általában az é rtelmisé gi családok ké p-
visel i a magyar társadalomban elismeré sre mé ltó
pozí ciókat harcoltak ki maguknak, ami segí tette integ-
rációjukat, Magyar kollé gáik a különfé Ie szakmai cso-
portosulásokban elismerik é s szeretik  ket.

A magyarországi bolgárok harmadik ré tegé t a vál-
la}kozók é s keresked k alkotiák, akik nagyré szt ugyan-
csak az individuális Jeteleped k közül kerültek ki. E
ré teg kis ré sze az egykori bolgár zöldsé gtermel k le-
Származottja. Körükben nem tú I gyakran figyelhet 
meg a bolgár nyelv é s kultú í a ápolása, s átadása a fel-
növekv  nemzedé keknek, Az anyagi é rté kek felé  való
törekvé s ugyanolyan er teliesen jelentkezik az   é r,
té krendszerükben is, Azé rt é Ieztem fontosnak, hogy
né hány mondatban jellemezzem a jelenkori bolgár
közössé g helyzeté t, mert annak állapota adhat alapot
számos elgondolásnak. Ahhoz, hogy milyen változá-
sokat kejl vé grehajtani az etnikai é s nemzetisé gi ki-
sebbsé gekr l szóló törvé nyben, akárcsak a választási
törvé nyben, amelyek által a kisebbsé gek megválaszt-
hatják önkormányzataikat. Mint máí  emlí tettem, az
els  reakció a magyarországi bolgárok köZött inkább
negatí v volt az önkormányzatok lé trehozásával kap-
csolatban, Kisebbsé gben voltak azok, akik felfogták,
hogy pontosan mir l is van szó, A többsé g nem ú gy
tekintett aZ önkormányzatokra, mint egy ú jonnan
megjelen  jogra, hanem ú gy, hogy ezzel megfosztják
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 ket attól a lehet sé gt l, hogy szabadon ré szt vehes-
senek a közössé g ügyeinek inté zé sé ben, ú gy amint azt
é vtizedek óta megszokták,

E! rdekes, hogy - dmint azt egy videki kisebbsé gi ön-
_Ll kormányzat elnöke megosztotta ve|em - mosl egy
olyan egyesület alapí tását tervezik, amelyben megkö,
té sek né lkül lehetnek tagok, é s mindenki ré szt vehet,
aki tevé kenykedni akar a közössé gé rt, Ané lkül, hogy
e]eve kizárva é rezné k magukat mint ahogy az az ön-
kormányzati váIasztásokon Volt, AZ önkormányzatok
lé trehozásának egyszerre volt pozití v é s negatí v oldala
is. A bolgároknál a f városi é s az országos önkor-
mányzat a lé gi egyesületiel, valamilyen nem tiSztáZott
párhuzamban jött lé tre, s a szervezetek cé liai é s fel,
adataj összemosódtak, lefedté k egymást, kisebb-na,
gyobb konfliktusok alakultak ki, Ez vé gzetes hatással
Volt a köZössé gre, amely - amint az a korábbiakban
eimondottakból is látszik - eddig sem volt egysé ges,
A magyar államhataIom számára e]s bbsé ggeI az ön-
kolmányzat rendelkezik, miközben a kisebbsé g tagiai
az egyesületeket ré szeSí tik el nyben.

Az 1998-as választásokat követ en é lesen megmutat-
kozott a törvé nymódosí tás szüksé gessé ge_ Közvet]enül
a választások után a saltóban é s számos fórumon is
szé les körben vitatták é s é rtelmezté k a rendszer azon
hiányosságait, amelyeket a törvé nyhozásnak ki keli javí -
tania, Azóta azonban nem sok minden törté nt a változ-
tatások é rdeké ben. Általában, amikor a kisebbsé gekr l
esik szó a pozití v dolgokat emlí tik, Ezek száma té nyleg
nem cseké ly, é s szüksé ges a sikerek emlí té se a könyvki,
adás, a mé diumok, a tudományos konferenciák, a gyer,
mek é s ifjú sági táborok vonatkozásában. Ezzel szemben
azonban - benyomásaim szerint - egyre kevesebbet
hallani a törvé nymódosí tásról,

A választási törvé ny hiányossága, hogy 1ehet Sé get
ad a kisebbsé gek számára idegen, az adott kisebbsé g
é leté ben addig soha meg nem ielent szemé lyek beke-
rüié sé re az önkormányzatokba_ Ez a legutóbbi válasz-
tásokat követ en számos esetben el  is fordult, A sta-
tisztikai adatok szerint a kisebbsé gek a hazai lakosság
mintegy tí z százalé kát teszik ki, í gy a kisebbsé gi ön-
kormányzati ké pviseJ kre szavazók nagy ré sze a több-
sé gi nemzet tagia. Ók nem is ismerik a jelölteket, csak
ú gynevezett szimpália-szav azatot adnak le.

A jelölteknek a választások el tt nincs lehet sé gük
a kampányra, nem ismertethetik meg a választókkal, a
magyar közvé ]emé nnyel magukat, program jukat, illet-
Ve azokat a cé lokat é s fe]adatokat, amelyeket maguké -
nak vallanak_ Nincsenek kisebbsé gi jelöltállí tó gy lé -
sek, Ez is növeli a veszé lyé t annak, hogy vé letlen önje-
löltek, vagy akár rossz-szándé kú  emberek is bekerülie-
nek az önkormányzatokba,

Cyakori, hogy ezek az ismeretlen jelöltek munka-
né lküli, szakmájukban sikerteIen, nem az adott ki-
sebbsé ghez tartozó emberek, akik egyedül az önkor-
mányzati költsé gveté sek alapián biZtosí tott anyagi le-
het sé gek miatt indulnak a vá]asztáson. Az alfabeti-
kus választási listarend miatt, amikor a betölthet  he-
lyek számánál több a ielölt, az ilyen emberek minden
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további né lkül, pusztán nevük kezd bet je miatt kap-
hatnak több szavazatot olyanoknál, akik a kisebbsé g
elismert é s megválasztásra é rdemes tagjai, Miután a
szavazók többsé ge nem ismeli a 1elölteket, a gyakor-
lat azt mutatia, hogy a listákról általában az els  öt
jelöltre adják le a legtöbb szayazatot, s  ket iuttatják
be az önkormányzatokba,

Az l998-as váiasztásokat megel z en az Országos
Választási Bizottság csak az országos önkormányzat-
okkal, pontosabban azok leiárt mandátumú  elnökei-
vel tartotta a kapcsolatot. Í gy - rosszak voltak vagy iók
.- csak  k fé rtek hozzá a választási információkhoz, Ez
nagy el nyt Ielentett számukra, hogy megszervezzé k
ú iraVálasztáSukat_ AZ 1998,as törté né sek azt mutatják,
hogy kis kivé telekkel az ú jraválasztás tömeges ielen-
sé g volt, alig né hány kivé tel akadt,

Másik problé ma, hogy hiányoznak az önkormány-
zatok m ködé sé t szabályozó el í rások, É ves költsé g-
veté ssel rendelkeznek, amelynek elosztását nem sza-
bályozzák, Semmi sem szab gátat a szemé lyi ie]]eg 
kiadásoknak (honoráriumok, szemé lyi kiadások, kikül-
deté sek, fizeté sek stb,), amelyek aránya í gy az önkor-
mányzati kötsé gveté seknek gyakran 85-90 százalé kát
is elé rik, vagyis a tagok megé lheté sé t szolgálják, Ez az
állapot azonban é rtelmetlenné  teszi az önkormány-
Zatnak, mint a kUltuí ális autonómia megva]ósí tását
garantáló inté zmé nynek a lé té t,

p bben a he]yzelben aZ önkormánylatok t ké nL ú gy
El ielentkeznek, mint pá|yálók a küIönböz , kuIturá-
lis cé lok megvalósí tását szolgáló állami forrásokra,
ahelyett, hogy sa|át forrásaikból küiöní tené nek e] er-
re, Elvileg az önkormányzatok hivatottak arra, hogy
ápolják a ku]tulális autonómiát, de semmi sem köte-
lezi  ket erre. Nem fogalmazták meg ezirányú  felada-
taikat, Termé szetesen, amikor magyar kollé gáim vagy
ú jságí rók el tt ezekr l a hiányosságokrói beszé lek,
mindenki é rtetlenül né Z é s azt mondia: adott a dönté s
szabadsága.

A gyakorlat keser  tapasztalata azonban az, hogy a
dönté s szabadsága a leggyakrabban kimerül a szemé -
lyi kiadásokról szóló szavazásban, Az e]mú lt é vek gya-
korlata arra a megállapí tásra ké sztet minket, hogy az
önkormányzatokat oiyan demokratikusnak nevezett
választások nyomán váIasztották meg, ahol a demok-
ratizmus nem ielentett többet né hány formálisan be-
tartott szabálynál.

Az államapparátus számára könyebbsé get ielent,
hogy a kisebbsé gi ügyekben csak az önkormányzatok,
kal tartsa a kapcsolatot. Ez a konstrukció egy hí dhoz
hasonlí t, amely az állami partról indulva egy kanyart
tesz a ví zben é s az állami partIa vezet vissza. Ez a hí d
nem Vezet a tú lpartra.

AZ emlí tett l993-as törvé ny nem fogalmazza meg az
önkormányzatok feladatait, költsé gveté sük felosztásá-
nak szabályait é s a felhasználás elien rzé sé t, Tevé keny-
sé gük, a kisebbsé gek ké pviselete tehát né hány (esetleg
egyetlen) ember iáté kává válik. A kötelez  meghallgatá-
sokon nem ielenik meg senki. A szüksé ges módosí tások
né lkül lehetetlen a törvé ny tisztessé ges vé grehajtása.



Miné l nagyobb nyilvánosságra lenne szüksé g ezen a te-
rületen, hogy eikerülhet  legyen a látszatdemokrácia
káosza. Azt kí vánom az állami tisztsé gvisel knek, hogy
ne csak az országos önkormányzatok tanácsait é s vé le-

mé nyé t ké rlé k, Egy szé lesebb kör  társadalmi alapokkal
rendelkez  konzultációs testületre kellene támaszkodni
ahhoz, hogy a hí d ne a fo|yó ugyanazon partján kezd d-
jön é s é rjen Vé get,

M. Kozár Mdria

eredeti fáratemplom (Ve]ikj Do-
lenci) szenté lye, az alsószölnöki
temet é  pedig aZ ausztiriai St,
Martin templomának szenté lye
felé  né znek.

Az áilamhatár megnehezí tet-
te a Szentgotthárd kórnyé ki
sz]ové n fa]vak lakóinak é leté t is,
Ké nltelenek y o]tak .semp é szé ssel

is foglalkozni, A legtöbb árufé le-
sé get Ausztriából hozták át fe-
keté n Magyarországra (SüVegcu-
kor, só, szaharin, t zk , edé ny,
cip ta]p, petróleum, ruha, ké k-
fest  anyag, köté ny é S különbö-
z  szerszámok), Ausztriába pe-
dig Szappant, hú st, tyú kokat,
malacokat, tojást é s borral töl-

tött hordókat juttattak át, (fu utóbbiakat az erd ben
gurí tották oda é s vissza, vagy - trágya, szé na stb. közé
reitve - szeké ren Vitté k át é s a Rábán ú sztatták vissza),
]ugoszláviába Magyarországról leginkább dohány ke-
rült, melyet friss hú sé rt Cseré ]tek el. onnan pedig
delé nkend t, fé rfiinget, mé teres szövetet é s pálinkát
hoztak.

A trianoni hatál a páwálasztósra is hatással volt. Az
osztrák-jugoszláv határ találkozásánál fekv  Feis szöl-
nök l924-ig hat közsé get magában foglaló köriegyz sé g
szé khelye volt (Fels szölnök, Ritkaháza, Kerkaf , Ma-
gasfok, Marokré t, Szt, Mátyás], A párválasztásra l89ó-
1924, között a körjegyz sé gen beiül területi, nemzetisé -
gi é s vallási endogámia volt a jellemz . Ptz 1924 el tti
körjegyz sé ghez tartozó falvakból került ki a meny-
asszonyok 53 é s a v legé nyek 24 százalé ka.

tr második viIáeháború  Utáni é Vekben {Iq4o.195óJ a
AkOrelez  terrié nybeszoigá ltatás é s al é |e|miszer-
jegy-rendszer a vasi szlové neket is é rintette. A nehé z
gazdasági é S politikai helyzet miatt l949-1960. között a
lakossáq 28 szizalé ka elhagtlta a szlové n falvaí aí . A kulákoknak
bé lyegzett szlové n családokat pedig hortobágyi munka-
táborokba telepí tetté k ki. l953 után Sem té rhetett min,
denki vissza szül faluiába, csak attó1 ó0-80 kilomé teres
távolságig, Ré szben ezé rt is lakik több szlové n család
Vas megye Szentgotthárdtól távol es  közsé geiben,

P,z l956-os forradalmat követ  id szak a szigorí tott
hatáné delem, a vasfüqg ny id szaka volt. Az osztrák é s ju-
goszláv határt magas szögesdrótkeí í té ssel é s speciá-

A határon inneni szlové nek

A ma8ydrországi. szlové nek - mint
fl  slakos etnikai kisebbsé g már a
magyar honfoglalás el tt itt é ltek, A
magyarok a Kárpát-medence nyugati
ré szé re 900-ban jutottak el. Az ú j hatá,
rok az itt é I  szlové neket elszakí tották et-

nikai tömbiüktó1, í gy nagyobb ré szük már
az Árpád-kor vé gé ig beolvadt a ma-
gyarságba, A nyelvüket, etnikai öntu-
datukat meg rz k magukat é s nyelvü,
ket azóta is szlové nnek nevezik, A ma,
gyaroktól a,,tót, Vendus-tót, vend" ne-
veket kapták, melyeket a trianoni bé ,
keszerz dé s el tt a ,,szlové n"
szinoní má|aké ni haSZná]tak.

A szlové nek többsé ge rua a Vas me-
gyei Suntqotthárdnn, a hozzácsatolt
Rábatótfaluban (Slovenska VesJ é S hat kör-
nyez  közsé gben í Fels sznlnök - Gornji Senik, Alsósziilnök -
Dolnji Senik, Szakonjfalu - Sakalovcí , Apátbtvánfalva - é te-
vanovci, olail .- Andovci, Kav|jba - Yerica-Ritkarovci), a
Rábátó] dé lre, a Magyarországot Ausztriától é s Szlové ni-
átó] elválasztó határ köu é kel d  területen é ], Laknak mé g
szlové nek Smmbathelyen, Moslnmaguarlvárlt1 Budapesten 6
szé ts|irtan MaOuarorszig eqé sz területé n. AZ 1990. é Vi statiszti-
ka Szerint 305ó-an Vannak, becsült lé tsámuk 5000 f - Et-
nikailag a SZloVé n KöZtársaságban, az ausztriai Kaí intiá-
ban é s Stáierorságban, az olaszországi határmenti tar-
tományokban, illetve szerte a világon é l  hárommilliónyi
szlové nsé ghez tartoznak.

Az els  világháború  után a Párizs melletti Trianon
kasté iyban aláí rt bé keszerz dé s a Szerb-Horvát-Szlo,
vé n Királyság é s a Magyar Királyság közötti határlkat is

módosí totta: Vas megyé ben a Rába é s a Mura ví zválasz-
tóiát ielölte ki határvonalul, Í gy nemzeti kisebbsé g-
ké nt Szentgotthárd környé ké n kilenc sz]ové n falu la-
kossága továbbra is Magyarországon maradt, A dön-
té s következté ben a ,,Vendvidé knek" (S|ovenska krajina)
nevezett terület ké t ré szre szakadt, a szlové niai Murón-
tú Ira (PrekmurleJ é s a magyarországi Rába-vidé hre IPorabie}-

A trianoni határ nem csak az é l ket vá]asztotta el
egymástól, hanem a h\Itakat is. Az 1920 el tti egyház-
igazgatásról tanú skodik ké t sz]ové n temet , A temet k
Sí rjeleit ugyanis az anyaegyház templomának szenté lye
felé  fordí tották, Í gy a ritkaházi temet  sí rjelei ma is az

M. Kozár Márta a §zombathelyi sava a Mú zeüm tudományos
munkatáí §a.

M. Kozár Márla
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]is raké ta-riasztórendszerrel zárták le, A l5 kilomé te-
res határövezetben csak meghatározott engedé l|yel
lehelell larlCizkodni vagy é pí tkezn i,

A Magyarország é s a szomszé dos ál]amok közötti
határok megállapí tása a második világháború  után
egybeesett a nemzetisé qi lakosság dsszeí rásdval. A Szent-
gotthárd környé ki szlové nek fé ]tek a kitelepí té st l, ra-
gaszkodtak szül föJdjükhöz, ezé rt az 1949- é vi né p-
szám I áláskor,,maguar nemzetisé q  , szlov í n anq anqelv  " ál -

lampolgároknak vallották magukat, Ez a kett s identi-
tás a magyarországi szlové nek ré szé r l önvé delmi ref-
]exnek tekinthet ,

A sajtóhí rek szerint a párizsi magyar-jugoszláv bé ke-
delegációk között baráti tárgyalás fol}t a jugoszlávok áJ,
tal iavaso]t lakossáqcseré r , ami kölcsönösen 40 ezer f t
é Iintett volna, A Szabad Né p hí rei sem voltak
bí ztatóbbak, ,,Ha valaki szlové nnek vallja magát, akhor számol-
ni keII neki a ké nyszer-kitelepí té ssel, átadláfr óftet a Iuqoszlóvoft,
nak- Ha maqyarnak vallia magát, ahkor a vé gleges elmaElarosi
tósnah né z elóbe egé sz csalddla". A Szentgottháí d környé ki
szlové nek zárkózottak, bizalmatlanok lettek, Az t947.
február l0,i bé keszerz dé ssel a szlové nsé g területi ho-
vatartozása vé gké pp eld lt, maradt a trianoni határ,

aradt a bizalmatlanság, a zárkózottság is a sz1o-
vé nek köré ben, aminek felo]dását az l989, utáni

rendszerváltás során ú iból felszí nre hozott a ,,vend nem
szlové n" elmé let továbbra is nehezí t,

Az ú gynevezett,,vendké rdé s" felé leszté se, a,,vend,
Vendvidé k" kifejezé sek használata a magyar nyelvben
a szlové n, é s a Szlové n Rába-vidé k kifeiezé sek helyett,
negatí van hat a Szentgotthárd környé ki sz]ové nek
nemzetisé gi öntudatára, é s a teljes asszimildcióhoz vezet-

í eí . A rendszerváltás óta nemcsak a mé dia, a hivatalos
szervek, de id nké nt tudományos publikációk is hasz-
náliák a kifeiezé seket, ezzel ké tsé gbe Vonva a magyar-
országi szlové nek identitását, Az idei né pszámlálás-
nál az emberek sem vendnek, sem szlové nnek nem
fogják vallani magukat, hanem magyarnak, vagy nem
válaszolnak a ké rdé sre, mivel nem kötelez . Ez ismé t
termé szetes önvé delmi ref lexnek tekinthet ,

A magyarországi szLové nek között vannak kett s iden-
titású ak is, de ké t nyelvet beszé Ini, ké t kultú ra normái
szerint é lni, nem könny , Azon keveseknek, akik valóban
anyanyelvi szinten beszé lik mindké t nyelvet é s ismerik
mind a szlové n mind a magyar kuhú rát, sokat kellett
ezé í t tenniük, é s sámos nehé zsé get kellett leküzdeniük,
A magyaIországi szlové nek ma könnyebben boldogulnak ma-
guar é s nómet nqelvtudással, mint anyanqelvühkel, Szentgott-
hárd kömyé ké n 1990 után sokan lettek munkané lküliek,
A szomszé dos Ausnirában alkalmi munkát tudnak vállal-
ni. A szül k ezé rt az iskolában inkább né metre, mint
szlové nre iratiák be gyerekeiket. Azt gondolják, hogy a
né met nyelv tudásával gyermekük meg tud maid é lni, Az
anyanyelv használatára, a nemzetisé gi öntudatra tehát
nagy hatással van a gazdasági helyzet, Amí g a magyaror-
szági szlové neknek nem lesznek könetlen gazlasági hapcso-

lntaik is Szlové niával, amí g nem lesz anyanyelvük ,,ke-
nyé rkeres  nyelv", addig nemzetisé gi öntudatuk, identi-
tásuk is alacsony szinten marad,
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A rendszerváltás után a,,vasfüggöny" lebontása, il-
letve aZ l 992-ben megnyí lt Fels szölnök-Martinje határdt-
É cló' megszüntette ugyan a Szentgotthárd környé ki
szlové n falvak elsZigeteltsé gé t, de a gazdasági kapcso-
latok egyetlen formáiaké nt eddig csak az almater-
meszté s é s aszaláS támogatása a]aku]t ki,

A magyarországi szlové nek é rdekfré pviselete viszont a
rendszerváltás után vált igazán lehet vé , A szlové ne-
ket ké t Szeruezet, aZ l990-ben alakult Maqqarorszáqi
Szllvé nek Szövetsé qe é s az l994-ben alakult Orszigos Szlo-
vé n Önkormányzat ké pviseli,

Szlové nia önállóságának nemzetközi elismeré se
után a magyar é s a szlové n kormány 1992, november
6-án aláí rt egy egyezmé nyt a Maguar Köztársaságban é I 
szllvé n nemzeti kisebbsóq é s a SzIOvón Köztársaságban é lí  ma-
qyar netnzeti közössé g külön iogainak biztosí tásárói, A megál-
lapodás mindké t országot kötelezi arra, hogy gondos-
kodié k a ké t nemzetisé g identitásának meg rzé sé r l,
anyanyelvi oktatásáról, kulturális tevé kenysé gé í  ], tá-
1é koztatásáról, Támogatja a kisebbsé gek é s anyaor-
száguk kapcsolatát,

Az 1994-1998 köZötti id szak egyik legnagyobb
eredmé nyé nek tartia a Szlové n Szövetsé g a Szlové n
Kulturális é s lnformációs Kijzp|nt felé pí té sé t, é s a szl\vé n
Fólonzulátus lé trehozását, melyet 1998, november l8-
án Milan Kuian szlové n é s Cöncz Árpád magyar köztár,
sasági elnök avatott fel SZentgotthárdon, A Szlové nek
Házában kapott helyet 2000-ben a magyarországi
szlové nek önálló rádióia, a Radil MOnOí ter.

Az l998, é vi választásokon szlové n kisebbsé gi ön-
koí mányzat alakult Szombathelyen, Mosonmagyar-
óvárott é s Budapest egyik ker leté ben is. Í gy ma a
Szlové n Szövetsé g é s az Országos Szlové n Önkor-
mányzat me]lett tí z szlové n ftisebqsé gi dnkormánazat ké pT i,
seli a szlové nek é rdekeit Magyarországon. A Budapes-
ten már é vek óta tevé kenyked  szlové n egyesület mel-
lett l999-ben Szombathelyen is alakult egy hasonló.

I Szlové n Slövetsé p é s az Országos Sz|ové n Önkor-
lJl mányzat egysé gei á|lásponrja, hogy a sz|ové n rá-
dió, az é l beszé d - a már ií z é ve megjelen  Porabje cí mí i
szlové n ú jság mellelt - az 6,nja,rujelvápolás, a kisebbsé qi kul-
tú ra é s az id.entitás meq né se swmpontjábóI ma a leqfontosabb

eszftöz- A,Z l992-ben Szlové nia é s Magyarország áItal alá-
í rt egyezmé ny a tájé koztatásról törté n  gondoskodásra
is kötelez. A szentgotthárdi szlové n rádió m ködé si fel-
té telei ennek ellené re sem bjztosí tottak,

Az osztrák-szlové n-magyar hármashatár á]tal körül-
zárt háromszögben é l  szlové nek a Fels szölnök-
Marti nye határátke]  nemzetkdziv é  min sí té sé t szeretné k
eié rni, Ezzel ú jból napi autóbuszjárat közlekedhetne
Szentgotthárd é s Muraszombat közótt. A Ké tvölq|J-

Óepin.i határátkelí  meqnljí tásával a vidé k dé li telepü]esei
is közvetlenebb kapcsolatba keIüIhetné nek a hatáí
tú loldalán é l  tokonaikkal, szomszé daikkal, a velük
egy nyelvet beszé l kkel, A magyarországi szlové nek
számára anyanyelvük, identitásuk meg rzé se szem-
pontiából rendkí vül fontos miné l több hatáí átkel 
megnyitása, illetve a határok átjárhatósága, vé gül
megsz né se az Európai Unióban.


