
A magyarországi horvátok könyvkiadása
1945-t  napiainkig

Z í rott (nyomtatott) SZó minden né p számára kü-
önös je]ent sé ggel bí r, Amikor egy nemzeti ki-

sebbsé g nyelvé n í ródott könwekr l van szó, tú lzás
né lkül mondhatjuk, hogy azok a kisebbsé g fennmara-
dásának é s é leterejé nek é kes bizonyí té kai, Most, ami-
kor egyre többen használják a videót, a számí tógé pet,
aZ internetet, té rsé günkben hihetet]en mennyisé g 
könyv, folyóirat é s ú jság lát napvilágot, Ez egyfel l va-
lószí n leg a modern kommunikációs eszközökkel
szembeni önvé de]em megnyilvánulása, másfel l - kü-
]önösen ami té rsé günket illeti -, az é vekig h n áhí tott
sa jtószabadság megva]ósulását jelenti,

Az irodalom tóbbek között a szerz , az irodalmi m 
é s az olvasó kölcsönhatásának eredmé nyeké nt jön
lé tre, A keletkezett m veket azonban valahogyan el
kell juttatni az olvasóhoz, az olvasóközönsé ghez, Gu-
tenberg óta ez mind a mai napig - az elektronikus mé -
dia egyre er szakosabb fellé pé sé nek el]ené re -, els -
sorban könyvek vagy folyóiratok ú tián törté nik, Ily
módon a kiadási lehet sé gek jelent sen befolyásol-
ják az irodalm1 é ]et alaku]ását, a szerz k formáIódá-
sát, hjszen a kritika is csak akkor mondhat vé Jemé nyt
egy alkotásról, ha az elé rhet vé  vált a nyilvánosság,
az olvasóközönsé g számára is,

Egy nemzeti kisebbsé g kulturá]js é ]ete á]talában
közvetlenül függ aZ adott ország poIitikai berendezke-
dé sé t I é s a mindenkori hatalom kisebbsé gi politiká-

A 200l. április 27-é n a vlll. Büdapestl Nemzetközi K nMesz"
tlválon elhangzott el adás í rásos változata. A szerz  a pé csl
|anus Pannonius Tüdományegyetem Horvát Tanszé ké nek lro-
dalomtörté né sze.
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jától, Ez különösen igaz akkor, ha a nemzeti kisebbsé g
telületileg szé tszórtan helyezkedik el az adott ország-
ban, ha nem alakult ki egy ;elent s kulturális központ,
é s ha nem rendelkezik komolyabb önszervez dé si ha-
gyományokkal. E megállapí tások, sajnos a magyarol-
szági horvátságra is jellemz ek,

A második világháború  után, már l945-ben megala-
kultak az els  horvát (dé lszláv) szervezetek.l Mire kon_
szolidálódott az ország, é s lassan megteremt dtek a ki,
sebbsé gi é let szervezeti keretei a Táié koztató lroda
l948-ban jugoszlávellenes határozatokat fogadott el.' A
többi szocialista országhoz hasonióan, Magyarország is
aláí rta a dokumentumot, Ennek következté ben a ma-
gyar-jugoszláv viszonyok teljesen megí om]ottak, Az or-
szágban horvát- (jugoszláv)ellenes hangulat alakult ki,
Elé g volt valakire ráfogni, hogy a zágrábi vagy a belgrádi
rádió adásait hallgatta ahhoz, hogy ké mkedé ssel é s ál,
Iamellenes tevé kenysé gge1 vádoliák, elí té ljé k, é s hosszú
é vekre bebörtönözzé k, v agy ké nyszermunkára hurcol
iák,r llyen politikai helyzetben a magyarországi horuát-
ság az anyaország (JUgoszláVia) segí tsé gé re Sem SZámí t-
hatott, Az eddig nagyré szt alulról szervezked  Magyar-
országi Dé lszlávok Demokratikus Szövetsé ge vezeté sé t
leváltották, egy ré szük lugoszláviába emigrált, s a szer-
vezetet állami irányí tás alá vonták,

f lven körülmé nvek között irodalmi é lelröl aligha be-
lsze|herUnk n Áagyarországi horvjlságnak nem vo|I
irodalmi folyóirata, sem kiadói tevé kenysé ge, A ma-
gyarországi horvát í rók m veiket egy hetilapban a
Naie noviIeban í A Mi ÚisáOunft) ké s bb a Narodne
novineban |Né pú lsdq), valamint a Naí  kalendarban (A Mi
Kalendárí umunh) majd a Narodní  kalendar (Né pi Kalenddri-
unr) cí m  é vkönyvben publikálhatták. A óO-as é vek kö-
zepé ig versekkel é s egy-egy m fordí tással ta]álkozha,
tunk. Drámairoda]om szinte nem iS lé tezett, egy-egy
rövidebb e]beszé lé sen kí vül prózai m vek sem jelen-
tek meg, A kedvez tlen körülmé nyek ellené re a heti-
lap hasábIain tí z-tiZenöt í ró m veiveI ta]álkozhatunk,

fu l945 utáni magyarországi horvát iroda]om els 
könyve l9ó9-ben látott napviiágot, Ekkor ielent meg aZ
U kolo í KóIóba) cí m  antológia a Magyarországi Dé ]szláv-
ok Demokratikus Szövetsé gé nek kiadásában. A követke-
z  könyvre már,,csak" nyolc é vet kellett várni. Ig77 -ben
jelent meg losip Gr,t/n§ Dí uretin Povratak u Podravinu
(Hazaté ré s a DráVa-menté re) cí m  verseskötete a Tan-
könlvkiadó gondozásában, Ez volt az 1945 utáni ma,
gyarországi horvát ií odalom els  önálló kötete, (22 é V
alatt egyetlen Verseskötet ielent meg|) A 80-as é vek vé -
gé ig aztán a horvát nemzeti kisebbsé g irodalmj é s más
m vei aránylag rendszeresen jelentek meg a Tankönyv-
kiadó ióvohából, (Egy 197ó-os kormányrendelet e kiadó

loso Matoí lc §zaval
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feladatai közé  sorolta a magyarországi kisebbsé gek iro-
dalmi m veinek meglelenteté sé t is.) Az ú j lehet sé gek
mintha lendí tettek volna az irodalmi é leten. l980-tól a
Narodne novineban Zbornih i album na§e pleziie í KöIté szetünk
albuma) cí mmel ú i rovat indult. Hamaí osan azonban vi-
lágossá vált, hogy a hetilap egyetlen oldala nem tud lé -
pé st tartani a szüksé gletekkel, amit az elbeszé l  próza
megielené se csak tovább fokozott, Folyóirat né lkül
nemigen fej| dhetett tovább a magyarországi horvátok
irodalma, Mivel irodalmi folyóirat megjelenteté sé re
nem volt lehet sé g, a hiány pótlására a Naí odne
novine (Né pú iság) l982-ben kulturális, irodalmi é s m -
Vé szeti mellé kletet indí tott Neyer' cí mmel, l989-ben
megalakult a rövidé let  Magyarországi Horvát, Szerb,
Szlové n Í rók Egyesülete, AZ egyesület legjelent sebb si-
kere a Glas (Hang)' cí m  irodalmi é s kulturális folyóirat
kiadása volt,

A 80,as é vek vé gé n ú j fejezet kezd dött a magyaror-
szági horvátok könyvkiadásában. A rendszerváltás, va-
lamint a magyar társadalom általános demokratizá]ó-
dásának következté ben a különböz  tevé kenysé geket,
í gy a kisebbsé gi könyvkiadást is elé rte a decentralizá-
ció, ami ú j lendületet adott a kiadói tevé kenysé gnek,
A budapesti Tankönyvkiadó mellett Pé cs lett a ma-
gyarországi horvát könyvkiadás másik központja,Ó de a
helyi kezdemé nyezé sek is egyre sokasodtak 1pl_
Csávoly, Kópháza, Kimle, Murakeresztú r stb.). Az
ú labb el relé pé st 1996 hozta meg, amikor megielent
a Rijeé  |Sz ) cí m  irodalmi é s kulturális í olyóirat, az
l945 utáni id szak els  önálló horvát ií odalmi
sajtóvállakozása, Sainos, kiadását azóta is állandó
anyagi nehé zsé gek kí sé rik.? Horvátország önállósodá-
sával az anyaországból é rkez  támogatás is eí  sö-
dött, lgy most már elmondható, hogy nagyjából meg-

Fuhl Imre fe]Vé teIei

teremt dtek az irodalmi é lethez elengedhetetlen fel-
té telek: a viszonylag rendszeres kiadói tevé kenysé g, a
fo]yóirat, a kritika é s az olvasóközönsé g,

A könyvkiadás területé n a legú iabb eredmé ny talán
az, holy Croatica Klit, né Ven az Országos Horvát Önkor-
mányzat é s a Magyarországi Horvátok SzöVetsé ge ki-
adói vállalatot alapí tott, amelynek fe]adata a Hryarsí i
qlasnik (HOwát Hí rmondó) cí m  hetilap kiadása, é s a
magyarországi horvát nyelv  könlvkiadás tervezé se,
összehangolása.

r egiobb tudomásom szerint egyenl re sem a Ma-
l-rgiarországi Dé |sz|ávok Demokral ikus Szövetsé ge,
sem a Magyarországi Horvátok Szövetsé ge, sem aZ or-
szágos Horvát Önkormányzat, s t a Croatica Kht, Sem
rendelkezik pontos kimutatással mennyi é s milyen hor-
vát kön}"i jelent meg Magyarországon l945-t ], azaz
pontosabban l977-t l napjainkig, A Tankönyvkiadó Vál-
lalat kb, hú sz irodalmi m vet é s ugyanennyi tudomá-
nyos Vagy ismeí etterjeszt  |elleg  könyvet ielentetett
meg. Pé csett kb. harminc kiadvány látott napvilágot, Ha
ehhez hozzáadjuk a Croatica Kht, eddigi kiadványait é s
a helyi szerkeszté s  könyveket is, elmondhatjuk, hogy
l945-t l naplainkig kb,l00-120 kiadvány lelent meg
horvát nyelven Magyarországon_3

Az eddig elmondottakból is kit nik, hogy az elmú lt
é vtized folyamán a magyarországi horvátok könyvki-
adása é s ezzel együtt irodalma is ielent s átalakulá-
son ment (megy) keresztül, MegpróbáJom e folyamat
jelent sebb ismerveil számba venn i,

l, Talán é ppen a Rijeö (Szó) cí m  folyóiratnak kö-
szönhet en ú j nevek jelentek meg a hazai horvát iroda-
lomban. Többek között S, Blaí etinra, C. cq Náira, S.
lle§re, S. Lukaira, D_ Mandióra, A. Ralbovskqra é s termé sze-
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tesen Katarina Qubinsh|Takaóra é s Horváth Tí meáí a gon-
dolok, akik több verset is megjelentettek az emlí tett fo-
lyóirat hasábjain, amelyek ké s bb bekerültek köteteik-
be is, Katarina Gubrinski-Takaö Dragoljubi i
krizanteme/Sarkantqú hák é s kizantanoft cí m  köteté t a
Croatjca Kht, ielentette meg tavaly, A könyv több szem-
pontbÓ] is é rdekes. É n egyet emelné k ki: a magyaror-
szági horvátok irodalmában ez az els  haiku9 verseskö,
tet. Horváth Tí mea Afto nisi tu_,.|Ha nem tlagq velem_. _) cí ,
m  kötete fol}tatja a nyugat-magyarországi, gradistyei
horvát ií odalmi hagyományokat. Szeretné m kiemelni,
hogy a könyv osztrák-magyar együttm ködé sben 1elent
meg a güttenbachi Pannon Inté zet gondozásában,'0

2. Kutatóink egyre nagyobb é rdekl dé ssel nyú lnak
vissza a mú ltba, olykor szinte már elfeleitett í rók
munkásságával ismertetve meg a magyarországi hor-
Vát olvasóköZönSé get, Az l999,ben beindí tott Hrydr5É i
knjií evniti u Maá arskoj (Magaar1rszági honlát í rók) cí m 
könyvsorozatban eddie ké t kötet je]ent meg: 1999-ben
lyan Petre: összes m veit Marin Mandi(, tavaly pedig
Mi§o ]elil öSszes m Veit iivko Mandií  rendezte sajió
alá, A kötetek a Croatica Kht, gondozásában jelentek
meg, E sorok szerz je l998-ban ielentette meg a
Kniizevn\st Hrví ta u Maá arskoi od l9l8_ do danas í A ma-
gqarorszáqi horvátok irodalma 19181ól napiainkigJ cí m 
irodaIomtörté neti áttekinté sé t az eszé ki Matica
hrvatska é s a pé csi szé khely  Horvát Tudományos Ku-
tatók Egyesüleie közös kiadásában.

3. Egyre 1elent sebb a magyarországi horvátok for-
dí tói tevé kenysé ge is, Í róink egyaránt fordí tanak ma-
gyarról horvátra é s horvátról magyarra, Ezzel a gya-
korlatban is magukra váJlal|ák a sokat emlegetett hí d-
szerepet: közvetí tenek a ké t né p irodalma é s kultú ráia
között. Í gy pé ldául tavaly látott napvilágot |osip Cvenií
eszé ki horvát í ró e]beszé lé seinek magyar fordí tása
Word, Perfect mesé k cí mme] a Horvát Tudományos Kuta,
tók Egyesületé nek kiadásában. Az elbeszé lé seket - a
sajnos nemré g elh unyt - Blazsetin István fordí totta ma-
gyarra, A magyarországi horvát í rók egyre gyakrabban
jelentetnek meg ké tnyelv  könyveket, (Pi, ]olanka
Ti§ler V zrca]u rodice/Szivárvánltükörben, vagy a már
emlí tett Gubí inski-Takaö Veí seskötet,) A foí dí tásokat
mindké t esetben Lukáts István ké Szí tette, aki maga is
í r, é s - ma már elmondhatiuk - rendszeresen fordí t,
Kisebb-nagyobb rendszeressé ggel többek között
Prodán Ágnes, So[.sryits Dé nes é s ií j. Blazsetin lstván is
foglalkoziklm fordí tással.

4. A korán elhunlt Dráva menti horvát költ , duso
§imara Puí arov verseib l a Lengqel Gábor-Matlria |ó-
zsef kett s tizenhármat megzené Sí tett é S a Croatica
Kht. ióvoltából U blatu traglvi í Sárba vesz  nalmlk) cí m-
mel tavaly CD-é n is megje|entetett, Nem ez az els 
eset, hogy megzené sí tik egy-egy magyarországi horvát
költ  va]amelyik versé t, de megzené sí tett versek mé g
sohasem jelentek meg hanglemezen- Ez a vállalkozás
is bizonyí tja, hogy a magyarországi horvátok egyre in,
kább tudatában vannak é rté keiknek, é s bátran vállal-
iák hagyományaikat. ltt Szeretné m megjegyezni, hogy
né gy magyarországi horvát í róró] (|osip Guiaé
Dzuretinró], Stipam Blazetinr l, Marko Dekiór l, duso
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§imara PuZarovról) 30-30 perces dokumentumfilm is
ké szült, A magyarországi horvátok é lni kí vánnak a mé -
dia adta ú j lehet sé gekkel is.

5. AZ irodalomtörté neti kutatások mellett, egyre je-
lent sebb az anyanyelven publikáló magyarországi
horvát kutatók száma, A legnagyobb mrlltra az
Etnograí iia Hnata u Maáarshoj (A magyarorszdgi howátok
né prajzal, illetve el dle az Etno7rafria ]ui,nih Slavena u
Madarskoj (A maguarlrszáqi dé lszlávok né prajza) tekint
vissza, amely tavaly ünnepelte 2r, é vfoldulóját. A Ma-
gyal Né praizi Társaság kiadásában é Vente egy kötet
jelenik meg, Megalakulása óta a pé csi szé khely  Hor-
vát Tldományos Kutatók Egyesülete megpróbálja
összefogni a kú lönböz  teí ületeken dolgozó kutató-
kat, é s publikálási lehet sé geket biztosí tani számuk-
ra. Ezé rt Hrvatsfti znanstveni zbornik (Hon)dt Tudománqos
Közlemé ntlek) cí mmel l998-ban folyóiratot alapí tott,
amelyb l els sorban anyagi okok miatt, é vente csak
egy szám jelenik meg. Emellett Bibliotí te.a croatim
Hungaiae cí men könyvsorozatot is indí tottak. Az ed-
dig megielent né gy kötet a Pé csett ké té vente megren-
dezend  kroatisztikai konferenciák anyagát tette köz,
zé , AZ utolsó könyv IV Nemzetközi Krlatisztikai Tud.Omá-

nUOs Koní erencia cí mmel tavaly hagyta el a nyomdát,

Iré gezelül elmondhatluk, hogy az utóbbi é vekben
Y Magyarországon é vente tí z-tizenké t horvát nyelv 
könyv kerül forgalomba, Sok ez, vagy kevé s? Döntse el
a kedves olvasóI

IEGYZETEK
1 l94' . í ebí ld'ál 2-án Mohácson megalakult a Bácska,bara-

nyal Kültüráll§ Egye§ület, l94r. í é bí üár l8-án Battonyán a
szlávok Antlí asl§zta Front|a maid l94ó. má|üs l9,é n a Dé l-
szlávok Antlfaslszta Frontia. l947_ben megalakült a Magyar-
orságl Dé lszlávok Dernoklatlkú s szövet§é ge, arnely l990-it
szetvezeti keretet biztosí tott a magyarországi horvátok (szer-
bek é s szlové nek) számára. l990-ben alakult meg a Magyar-
orságl Hoí vátok szövet§é ge.

2 A Táié koztató |toda I948. iú ntüs 28-án keltezett hátáio-
zakí ban elí té lte a iügoszláv pártvezeté st é s loslp Broz Tito po-
llttká|át.

3 Ebben az id ben a magyarorságl horvát é rtelmisé g több
|eles ké pvlsel |é t t§ bebörtönözté k. Közöttük volt a mohácsl
szülé té §  Mattia Kovaaló taní tó ls, aklró'l á Magyar Telé ví zló
Pé cst stú dióiának Horvát szerke§zt sé ge dokumentumí llrnet
is ké szí tett Nafodni uiitelí (Né ptaní í ó) cí mmel.

4 A Neven l982-ben é s l983-ban egyszer-egyszeí , 1984-
ben ké tszer, l985-t l pedia é vente né ty alkalommal ielent
meg.

5 A folyóiÉ t l9E9-ben há.om (egy kett s) é s l990-ben
mlndössze egy alkalommal ielent meg.

ó Többek között a következ  szervezeteket kell megemlí te-
ni; Horvát lnté zet, Magyaí orságl Horvátok szövé tsé ge Ba.a-
nyal szervezete, Horvát szí nház, Horvát Tildományo§ Kutatók
Egyesülé te.

7 Mlnd a mal naplg nem slkerült állandó anyagl foí rást tá-
lálnt a í olyótí at rend§zere§ megielenté té sé hez. t99ó-ban egy,
l997-ben né gy, l99E,ban egyetlen egy sem, I999,ben né gy
sám ielent rneg, azóta vlszont lsmé t szünetel a liladása.

8 A horvát nyelven meglelent tankön},veket termé sz€tesen
nem soí olom lde_

9 A haiku egy iapán-kí nai eredetí í  versfoima.
l0 Amtkor o§ztí ák-natyal koprodükctóról beszé lek, ter-

mé szete§en a ké t orságban é l  horvát nemzeti ki§ebbsé gre
gondolok, de a kötet í gy t§ egy mültlkültuí álts együttmí í ködé s
eredmé nyeké nt iöhetett |é tre.


