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Szlové n diplomások

A magyarországi szlové nek közül els ké nt Kozár Mária
tanult ösztöndí iaské nt Szlové niában. l973 é s l 978 kö-
Zött Volt a Liubljanai Egyetem né prajz,szlové n szakos
ha]]gatója, Budapesten sZületett é s é lt, ahova szülei
hazai szlové n települé sekr l, a Szentgotthárd környé ki
Fels szölnökr l, illetve Szakonyfaluból, költöztek fel
az l950-es é vek elejé n. Mária fels szölnöki nagyma-
májától tanulta szlové n ,,nagyanyanye]vé t", a helyi
nyelvjárást, AZ iSkolai szünid ket iS ott töltötte, a

,,XlX, században", Fels szölnökön ugyanis abban az
id ben az  sök hagyományos paraszti é letformáiát é l-
té k, Mária grafikusnak ké szült, s a hagyományos é let-
mód tárgyai el ször eszté tikai szempontbói ragadták
meg a figyelmé t, Közgazdasági szakkózé piskolában
é rettsé gizett, majd háromszor iS SikerteIenü] felvé teLi-
Zett aZ lparm Vé szeti F iskolára. A Né pm VeLé Si Inté ,
zetben helyezkedett ei, ahol né prajzosok, bábosok, fil-
mesek, fotóm vé szek é s m vé szettörté né szek voitak a

munkatársai, HatáSukra kezdett már nemcsak grafi-
kuské nt lelkesedni a né pm Vé szet tárgyi öröksé gé é rt.

MUkics Ferenc

l970 ví zkeresztjé n, a fels szölnöki bálban ismerke-
dett meg Mí frics Ferenccel, aki akkor Aikára járt váiár-
iskolába, s mások mellett Frankovics György is tanára
Volt, Ferenc t le hallott el ször a szlové niai óSztöndí j
lehet sé gé r l. Ez pályamódosí tásra ösztönözte: ma-
gánszorgalomból az irodalmi szlové n nyelv tanulásá-
ba kezdett, A szakmunkáské pz  után a tatabányai ak-
nászké pz  technikumban é rettsé gizett, Akkor már
nem bányásznak, hanem bö]csé sznek ké szült, Mivel  
egy é wel ké s bb é rettsé gizett, Mária megel zte egy
esztend vel Ljublianában, Ez alatt az egy é v alatt
minden nap í rtak leveIet egymásnak, hogy gyakorolják
az irodaImi szlové n nyelvet. Ez egy id  után felt nt a

vámosoknak, akik ett l kezdve minden levelet fe]bon-
tottak é S e1olvastak,
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KoZár Mária é s Mukics Ferenc l974 szeptemberé -
ben összeházasodtak, S most már együtt utaztak
Liublianába, Az egyetemvárosban Máriának már vo]t
szobája a ,,lányok blokktában", Ferenc a ,,fiú  blokkban"
kapott ágyat. A szobák ké tágyasak Voltak, Né hány
é pület földszintié n laktak a házas é s gyermekes egye-
temisták, MáIia é s Ferenc is beadták ké rvé nyüket, s
vártak a válaszra. Addig is Ferenc szobájában laktak,
mivel neki mé g nem volt szobatársa. Egyik reggel a fo-
lyosó vé gé n lé v  fürd szobábóI mentek vissza szobá-

iukba, amikor látták, hogy abból a helyisé gb l egy
megtermett csokjbarna fiú  ]é pett ki. Megiött Ferenc
afrikai szobatársa, Összepakoltak, átköltöztek Mária
szobatársához, s í gy é ldegé ltek egy darabig né gyes-
ben, mivel a szobatáIsn nek is volt barátja, Vé gül is
sikerü]t közös szobát kapni, ahol nyugodtan tanulhat-
tak, nem kellett idegenekhez alkalmazkodniuk, Ferenc
is szlové n szakos volt, í gy a , már akkor is nagyon -
drága tankönyvekb l, iegyzetekb l, szótárakból, lexi-
konokból csak egyet kellett venniük. Egyik tanáruk
meg is ké rdezte egyszer aggódva, mi lesz, ha e]válnak?
Hogyan osztoznak meg a könlveken? A közös szlové n
szaknak az is el nye volt, hogy kölcsönösen eljártak
egymás tanulmányi kirándulásaira, í gy kett s alkal-
muk volt megismeí ni Szlové niát, A szlové n szakon na-
gyon sok hallgató volt, a né prajzon kevesebb, Barátaik
ezé rt els sorban né praizosok voltak, akikkel minden
hé tvé gé n elmentek kirándulni, Naponta iártak mozi-
ba, havonta szí nházba, é s a legú iabb rock-lemezekhez
is hozzáiutottak,

Kozár Mária é s Mukics Ferenc együtt vé geztek,
l978-ban kapták meg diplomájukat. Szlové niában
mé g három é vig kaphattak vo]na ösztöndí iat, hogy
doktorálhassanak, ám Budapesten a miniszté í iumban
nem hosszabbí tották meg szolgálati ú t]eve]üket, AZt
mondták: ,,örüljenek, hogy nemzetisé gi lé tUkre dip1o-



májuk van, ne akarjanak mé g doktorálni is". Azóta
sem doktoráltak, ,,csak" í rtak né gy-öt könyvet.

Kozár MáIia é s Mukics Ferenc az els  Liublianában
vé gzett szlové n diplomásokké nt té rtek haza, Itthon
azonban nem várta  ket munkahely, pedig az ósztön-
dí jszerz dé s szerint biztosí tani kellett volna, Munka-
né lküliké nt kezdté k tehát a pályájukat. Mukics Felenc
vé gül is Szombathelyen, a megyei lapnál, a Vas Né pé -
né l tudott elhelyezkedni, Magyar ú iságí ró lett, (Ljubl-
ianában egyé bké nt ú jságí ró egyetemre is járt, de dip-
]omát nem szerezhetett, mert az hivatalosan nem volt
páí osí tható a szlové n szakkal,) Kozár Mária ré szmun-
kaid ské nt kapott álláSt a megyei könfiárban nem-
Zetisé gi könyvtároské nt, ké s bb pedig ugyancsak né gy
órában a Savaria Mú zeumban szlové n né prajzoské nt,
F állásban azóta iS ott dolgozik, s az I982-ben alapí -
tott szentgotthárdi Pável Ágoston Szlové n Mú zeum-
nak is a vezet ie- A Magyar Rádió Gy ri Szerkeszt sé -
ge - a Magyarországi Dé lszlávok Szövetsé ge kezdemé ,
nyezé sé re - l979-ben kezdett szlové n nyelv  adásokat
sugáí ozni, Ezek eis  szerkeszt je, küls  munkatárs-
ké nt, Kozár Mária lett, aki mostanában - tí z é v után -
ismé t gondozza az adást, Mukics Ferenc - f állásban
- tí z é vig szerkesztett szlové n é s magyar m sorokat a
Gy ri Rádiónál, majd olvasószerkeszt ké nt, s ké s bb
számí tógé pes rendszergazdaké nt ismé t a Vas Né pé né l
dolgozott, Mindketten rendszeresen publikálnak,
l97O óta a magyarországi szlové nek ú jságjában, s é v-
könlvé ben (Narodne Novine, PorabIe, Narodni
Kalendar, Slovenski Koledar) jeiennek meg í rásaik,

A Magyarországi Szlové nek SzöVetSé ge é s az Orszá,
gos Szlové n Önkormányzat kezdemé nyezé sé re, a szlo-
vé neknek 2000 iú niusától önálló rádiójuk van, A
Szentgotthárd harminc kilomé teres körzeté ben fogha,
tó heti nyolc órás adás (Radio Mono§ter) f szerkesz,
t le: Mukics Ferenc,

Az 1998- é vi önkormányzati választások során, a
Szombathelyen é l  szlové nek is alakí tottak kisebbsé gi
önkormányzatot, majd l999 elejé n szlové n egyesüle-
tet, fu önkormányzat é s az egyesület lé trehozásánál
Doncsecz lbolya bábáskodott a legtöbbet, AZ apátist-
vánfa]vi származású  lbolya l97ó-tól tanult Liubljaná-
ban, szlové n-kónyvtár szakon- Kezdetben   sem bö|,
csé szké nt indult, hiszen a K szegi Mez gazdasági
Szakközé piskolában é rettsé gizett, Általános iskolai
szlové ntanára, Pavlics Iré n, javaslatára folytatta tanul-
mányait aZ anyanemzet fels fokú  inté zmé nyé ben, Ah-
hoz, hogy anyanyelvi szinten elsajátí tsa a szlové n iro-
dalmi nyelvet, sok é jszakát kellett átvirrasztania, Leg-
többször a szlové n szótár volt az álmatlan é iszakák kí ,

Doncsecz lbolya

sé r je, A nyelwel való,,birkózásnál" szlové n aikú  szo-
batársa, valamint é vfolyamtársai voltak nagy segí tsé -
gé re,

AZ egyetemVároSban, közös é pületegyüttesben Jak-
tak mindhárman, Naponta találkoztak, sok együttes
é lmé nyük van. Egyik ilyen felejthetetlen emlé kük, é le-
tük legels  repül ú tia. Szlové nia akkor mé g Jugoszlá-
via tagköztársasága volt. A belgrádi magyar nagykö,
vetsé g egy találkozót szervezett a ]ugoszláViában ta-
nuló magyarországi ösztöndí iasoknak, Ljubllanától
Belgrádig egy ,,döcög s" kis DC-gé ppel utaztak, ame-
lyik fé l óráig emelkedett, fé l óráig ereszkedett, S csak
lé l órát volt a leveg ben, Í gy is nagy é lmé ny volt a fel-
h k felett repülni,

Doncsecz lbolya l98l óia a szombathelyi Berzsenyi
Dániel F isko]a sz]ové n tanszé ké nek tanára, A sz]ové n
f városban eltöltött öt é v alatt nemcsak barátokat é s
nyelvtudást szerzett, hanem más szaktudományi is-
mereteket is, ott sZületett meg benne a szül föld, a
szlové n Rába-vidé k í rásos emlé kei iránti é rdek] dé se,
ami a mai napig is tart, 1993 óta a Magyar Televí zió
szlové n magazinjának {Slovenski Utí inki) szerkeszt -
jeké nt  rzi é s ápolja az emlí tett té rsé g szlové n kultu-
rális hagyományait,

Amire közösen ké szültek, közösen valósí tiák meg,
Doncsecz Ibolya a szombathelyi Pável Ágoston Sziové n
Kulturális Egyesü]et elnöke, Mukics Ferenc az elnöksé g
tagja, Kozár Mária pedig a szombathelyi Szlové n Kj-
sebbsé gi Önkormányzat vezet ie, A Szlové niában töl-
tött é Veik tapaszta]atai, aZ ott kötött barátságaik, isme-
retsé geik számos program megvalósí tásában el nyt ie-
lentenek a szombathelyi szlové nek számára,

K.
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