
A Horvát Sajtó Napja 

 

Az Országos Horvát Önkormányzat közgyűlése május 2-át, a Hrvatski glasnik első száma 
megjelenésének napját a Horvát Sajtó Napjává nyilvánította. Ez alkalomból május 4-én az 
OHÖ szervezésben a Croatica rendezvénytermében ünnepi konferenciára került sor. A 
konferencia résztvevőit a magyar kormány képviseletében Soltész Miklós az egyházi, 
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, a horvát kormány 
képviseletében pedig Milan Bošnjak a Határon Túli Horvátok Hivatalának helyettes 
államtitkára köszöntötte. 

A köszöntőket követően Tircsi Richárd főosztályvezető tekintette át a nemzetiségi média 
szerepét a nemzetiségek identitásának őrzésében, erősítésében. Előadását rövidített, 
szerkesztett formában közöljük. 

Nemzetiségi sajtó és nemzetiségi identitás 

 

„Szeresd nemzetem nyelved mindenek felett  

Benne élj és halj is meg érette!” 

(Petar Preradović) 

A 2011-ben életbe lépett nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény új fejezetet 
nyitott a hazai nemzetiségek életében. Az alaptörvénnyel összhangban jelen törvény is 
kiemeli, hogy a nemzetiségek államalkotó tényezők, valamint, hogy „a nemzetiségek által 
létrehozott kulturális értékek Magyarország kulturális örökségének szerves részei, a 
nemzetiségek sajátos egyéni és közösségi jogai alapvető szabadságjogok […]” Az új jogi 
keretrendszer biztosítja a nemzetiségi jogok gyakorlását, a kultúra ápolásának, az anyanyelv 
használatának és az anyanyelven történő oktatás lehetőségét, a kulturális autonómia 
megvalósulását és az önigazgatáshoz való jogot. E széles, és átfogó szabályozás mellett a 
támogatások struktúrája és mértékének növekedése is ezt támasztja alá. 

A nemzetiségi kerekasztal mára történelmivé vált eredményeire alapozva a kisebbségi lét 
nemcsak terminológiai, hanem szemantikai értelemben is nemzetiségi létté alakult át. A 
nemzetiségi lét a passzív – vagyis a felülről irányított – kultúra- és identitás-megőrzés 
állapotából aktív, illetve proaktív állapotba került, amikor is az önkormányzás lehetőségén 
keresztül helyben, saját maga dönthet bizonyos – főleg kulturális és oktatási – kérdésekben. A 
kulturális identitás megőrzése és építése ezzel egyre inkább a helyi közösségek kezében 
összpontosul. 

Amikor a kulturális identitás témaköréről beszélünk, akkor egyben a nemzetiségi nyelvre, 
mint a kultúra hordozójára és továbbadásának eszközére is gondolnunk kell. Az identitás 
egyik legfontosabb alkotója, az anyanyelvi közlés és kifejezés a sajtó és médiatermékek 
csatornáján keresztül jelenik meg a hétköznapi életben, mely az adott nemzetiségi közösség 



összetartóerejének fontos eszköze is egyben, szerveződjön az települési vagy országos 
léptékben. A törvény úgy fogalmaz:  

6. § (3) „Azokon a településeken, ahol valamely nemzetiségnek a népszámlálás során 
regisztrált aránya eléri a tíz százalékot és a településen nemzetiségi önkormányzat, vagy 
nemzetiségi egyesület működik, az érintett települési nemzetiségi önkormányzat, vagy 
nemzetiségi egyesület kérésére a helyi önkormányzat által fenntartott vagy finanszírozott 
médiaszolgáltató rendszeres nemzetiségi közszolgálati műsort biztosít az adott 
településen élő nemzetiségi közösség anyanyelvű tájékoztatása érdekében. A rendelkezés 
a helyi önkormányzat által kiadott vagy finanszírozott sajtótermékre is vonatkozik.”  

A helyi önkormányzatnak biztosítania kell az „[…] írott és elektronikus sajtójával […] 
kapcsolatos helyi önkormányzati feladatokat.” 

Ezzel a rendelkezéssel a jogalkotó törvényerőre emelte a média- és sajtómegjelenés 
lehetőségét települési szinten is, feladatot és kötelezettséget keletkeztetve a települési 
önkormányzás szintjén.    

„A nemzetiségek médiatartalom-szolgáltatással összefüggő jogai” részben külön kifejti a 
jogalkotó azokat a tartalmi követelményeket is, amelyeket biztosítani kell. Alapvető 
fontosságú a nemzetiségi anyanyelv, mint hordozó kifejezése a szövegben, az információ 
hozzáférését és továbbadását, a tájékozódást, tájékoztatást, valamint a sajtótermékek elérését 
és terjesztését illetően.   

Az eddig elhangzottak alapján jól látható tehát, hogy erősödtek a sajtó- és médiatermékek 
kiadásához és előállításához fűződő jogok az alapvető kulturális identitáshoz kapcsolódó 
jogokkal párhuzamosan.  

A nemzetiségi sajtó és a médiatermékek megjelenése fejlődésen megy keresztül az új 
törvények adta lehetőségeknek is köszönhetően, amely részben a saját anyagi bázisuk 
megerősödésén alapuló optimizmusként értékelhető.  

Mind a 13 hazai nemzetiség megjelenése a közszolgálati médiában törvény által biztosított 
jog (2010. évi CLXXXV. törvény 83. §), mely a nemzetiségi nyelvű rendszeres tájékoztatás 
mellett kiemeli és nevesíti a nemzetiségi kultúra bemutatását. A közmédiában korábban a M1 
csatornán jelentek meg a kora délutáni műsorsávban a nemzetiségi műsorok (ismétlés: M2); 
jelenleg a Duna televízióban (ismétlés: Duna World) a létszámában legnagyobb haza 
nemzetiségek (horvát, német, roma, román, szerb, szlovák) a hét minden napján megjelennek 
nemzetiségi műsor keretében, míg a kislétszámú nemzetiségek a Rondó magazin 
összeállításaiban szerepelnek műsoraikkal, kéthetente, fél-fél órás műsoridővel.   

Az MR4 nemzetiségi adója a hazai nemzetiségek saját szerkesztésében készül és anyanyelvén 
szólítja meg hallgatóságát. A horvát, német, román, szerb és a szlovák nemzetiségeknek napi 
2 órás, a bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin, szlovén és ukrán nemzetiségek részére heti 
30 perces anyanyelvű műsor készül. 

Tekintettel a mai rendezvény témájára, a horvát nemzetiség médiáját külön is említve az 



alábbiak szerint foglalhatom össze: 

A horvát rádióműsor a közszolgálati rádióban minden nap 08.00 – 10.00 között kerül adásba, 
a magyarországi horvát közösség életéről szóló információkkal.  

A köztévében szerdánként sugározzák a Hrvatska kronika-t. A magazin tájékoztat a 
magyarországi horvátok kultúrájáról, történelmi, zenei, eszme- és művelődéstörténeti, 
tudományos, gasztronómiai, etnográfiai értékeiről, valamint küldetésének tartja az 
anyaország, Horvátország értékeinek bemutatását is. 

Írott sajtótermékük a jubiláló, horvát nyelven megjelenő Hrvatski glasnik folyóírat, melyet a 
sokoldalú kiadói tevékenységgel foglalkozó Croatica Kiadó publikál. A Croatica Kulturális, 
Információs és Kiadói Nonprofit Kft. az újságkiadás és kiadói tevékenysége mellett 
egyedülálló módon televíziót és rádiót is működtet.  

A fentiek alapján elmondható, hogy a magyarországi nemzetiségek a törvényi előírásoknak 
köszönhetően és ezeknek megfelelően megjelennek a rádiós és televíziós csatornákon, 
legtöbbjük önálló műsorral, legalább heti rendszerességgel. Kevés kivétellel mindegyikük 
önálló írott sajtóval rendelkezik, amelyet legfeljebb heti, de legalább negyedéves 
rendszerességgel jelentet meg saját anyanyelvén vagy a magyarral együtt két nyelven. Ezeket 
részint – haladva a kor követelményeivel – interneten is megjelentetik, hiszen mindegyikük 
működtet internetes platformot, ahol tájékoztatást nyújtanak aktuális eseményeikről, 
témáikról. Ez lehet a folyóiratuk online elérése vagy országos önkormányzatuk honlapja. A 
technikai lehetőségek bővülésével és a nyomtatott sajtótermékek kiadásával járó anyagi 
kiadások miatt minden nemzetiségnél megfigyelhetően az interneten elérhető anyagok aránya 
és a honlapok szerepe növekszik. 

Léteznek olyan nemzetiségek, mint a horvát, a szerb és a szlovén nemzetiség, amelyek önálló 
rádiót tartanak fenn. Ezek vélhetően azért is jelentősek, mert az idősebb korosztály továbbra is 
stabilan támaszkodik a rádióra, mint mediátorra. Az is örvendetes tény, hogy a nemzetiségek 
nem tekintik kizárólagosan államilag finanszírozott „terepnek” a média- és sajtómegjelenést, 
így számos nemzetiségnél megjelennek alternatív kezdeményezések médiumok elindítására és 
működtetésére. 

Általánosan megállapítható, hogy a magyarországi nemzetiségek a médiában való 
megjelenésükkor a legnagyobb hangsúlyt saját kultúrájuk megismertetésére, programjaikról 
való tájékoztatásra helyezik, legtöbbjüknél pedig megjelennek az anyaországot érintő témák 
is. Ez a tény pedig egyértelműen hozzájárul a kulturális identitásuk megőrzéséhez. A 
nyomtatott és elektronikus sajtótermékek – legyen az anyanyelven megjelenő vagy kétnyelvű 
– pedig jelentősen hozzájárulnak a nemzetiségi nyelvek használatához, de legalábbis a 
használatból való kikopásuk lassításához. Az elektronikus médiumok, közösségi oldalak 
alkalmazása ezen a téren új irányba terelheti a nemzetiségi anyanyelv elvesztésének 
folyamatát, visszanyerve a fiatalabb generációk érdeklődését is.  

Azt is fontos látni azonban, hogy a nemzetiségi szakterület támogatásának növekedése a 
nemzetiségi kultúra megőrzéséhez elengedhetetlen. Komplex szemlélettel kell hát viszonyulni 



e bonyolult kérdéshez, ugyanúgy szükséges a köznevelés, a nemzetiségi hitélet és intézményei 
fejlesztésére, mint a falusi tájház funkcióbővítésének támogatására. Hiszen milyen szép példa, 
ha a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj motiválja a diákokat az anyanyelvükön való 
megszólalásra, és akkor egyre többet hallhatjuk, hogy: 

 „LJUBI RODE JEZIK IZNAD SVEGA, U NJEM ŽIVI UMIRI ZA NJEGA!” 

 

 


