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I. AZ ÍROTT SZÓ GAZDAGSÁGA, A SZLOVÉNIAI
MAGYAR KÖNYVKIADÁS 1945-TŐL 2004-IG

»A múltat is teremteni kell. Egy korszak attól lesz múlt, hogy megírják.«
Illyés Gyula

»Milyen volna a sorsa a muravidéki magyaroknak a könyvek nélkül,
amelyet anyanyelvükön írtak? Valószínű, hogy továbbra is olyan őshonos
nemzetiségnek számítanának Szlovéniában, melyek több mint ezeréves
hagyománnyal és kultúrával büszkélkedhetnek, ám sajnos lesüllyedtek
volna azon nemzeti kisebbségek sorába is, melyek elvesztették irodalmi
nyelvüket, és a nyelvi sorvadás lassú folyamatát élik meg. De – mint ahogy
munkámban bizonyítani kívántam – nálunk ez nem történt meg!«
Zágorec-Csuka Judit
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I.1.

BEVEZETŐ GONDOLATOK

Választott témám címe A szlovéniai magyar könyvkiadás-, sajtó- és könyvtártörténet 1945-től
2004-ig. Ezért dolgozatom első részében a magyar könyvkiadás meghatározó korszakait,
összefüggésrendszerét elemzem 1945-től napjainkig, szellemtörténeti és kultúrtörténeti
szempontból. Saját pátriámhoz, a Muravidékhez kötődő nevekkel, műcímekkel és sok
idézettel teletűzdelt meghatározásokkal, amelyek a magyar könyvkiadást illetően olvashatók.
Valószínűleg meggyőzően bizonyítja mindez, hogy a szlovéniai magyar irodalom,
könyvkiadás és a szlovéniai magyar kisebbség kapcsolata 1961-től kezdve sokrétű és
összetett. Hogy miért? Mert a magyar határon túli, így abból a kialakuló szlovéniai magyar
irodalomból építkezik, amely a közös nemzeti történelemből eredezteti magát, még akkor is,
ha 1920-tól sajátos határon túli magyar történelme van. Elszánt következetességgel szeretném
megidézni tanulmányom által ennek a könyvkiadásnak a korszakait, eseményeit és alakjait.
Nem valamilyen okból, hanem valamilyen céllal: saját kisebbségi helyzetünkből kiindulva és
oda visszaérkezve. Természetesen ennek a könyvkiadásnak megvoltak a speciális problémái,
kivételes teljesítményei, tehetségei, írói és költői.
A szlovéniai magyar könyvkiadás nagyon gazdag múltra tekint vissza, hiszen magyar
nyelvű könyvek a térség egyik középkori művelődési központjában, Alsólendván már a 16.
század második felében is megjelentek. A múlt század végétől állandó jelleggel működött
nyomda ez említett városban. A magyarság sorsélményének egyik fontos időbeli cezúrája a
trianoni határok meghúzásával kezdődik. Innetől beszélhetünk kisebbségi létről, határon túli
magyar világról, Szlovéniában élő magyarokról, muravidéki magyar irodalomról és
kultúráról. Abban, hogy a kisebbségi nyelvi, kulturális identitás megmaradjon, nagyon fontos
szerepet tölt be az irodalom, amely mint mindenütt, a Muravidéken is a nyelven keresztül
közvetíti a kultúrát, és egyben az anyanyelv megőrzését is segíti (Rudaš, 2002). Az említésre
méltó előzmények ellenére, a két világháború közötti időszak kísérletei mellett, a muravidéki
magyar irodalom tényleges kibontakozására csak a 20. század hatvanas éveinek elején került
sor. Az irodalmi tevékenység felvirágzása jelenti a magyar nyelvű könyvkiadás intezívebb
időszakának a kezdetét is Muravidéken.1 A nyolcvanas évekig a muraszombati Pomurska
založba kiadó gondozásában jelenhettek meg a magyar írók művei. Azt követően azonban a
nemzetiség leginkább önállóan végzi el ezt az igényes és jelentős szakmai tudást igénylő
1

A Muravidék földrajzi névvel azt a ma Szlovéniához tartozó tájegységet jelölik, amelyik 1919 előtt a történelmi
Zala és Vas megyékhez tartozott. Azon belül Zala vármegyéből az alsólendvai járás jelentős része, valamint Vas
megyéből a muraszombati járás teljes egészében (két-három település kivételével) és a szentgotthárdi járás
néhány települése – összesen mintegy 910 négyzetkilométernyi terjedelemben került - a trianoni békediktátum
értelmében a korabeli Szerb-Horvát-Szlovén Államhoz.
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feladatot. A 90-es évektől évente 8-10 különböző kiadvány – szépirodalmi művek,
tanulmánykötetek, állandó irodalmi és tudományos folyóiratok – jelenik meg a Magyar
Nemzetiségi Művelődési Intézet gondozásában. Mostanáig kétszáz különböző magyar könyv
látott napvilágot, ami a kis létszámú nemzeti közösség szempontjából mennyiségi és
minőségi értékeket egyaránt képez. Az árusítás részben a Muravidéken folyik, részben
Magyarországon, illetve ha kétnyelvű kiadványról van szó, Szlovéniában is. Rendkívül
fontos, hogy az „illyési síp” immár egy ágaként, az egyetemes magyar irodalom részeként
nyilvántartott muravidéki magyar irodalom rendszeresen megjelenhet. Ez a magyar nyelv
megőrzését és fejlődését illetően szükségszerű, ugyanakkor pedig ösztönző hatása is van.
Kezdetben esztétikai értelemben kevésbé értékes művek születtek, de annál nagyobb volt a
nemzetfenntartó, társadalmi szerepük. 1997-ben alakult meg Lendván a Szlovéniai Magyar
Írók Társasága, amely a kis közösség megtartása ügyét, a közönségteremtésnek és az
önszerveződésnek az ügyét vállalta fel tevékenységének fő feladataként. A muravidéki
magyar irodalom és könyvkiadás tehát nemcsak esztétikai mércével mérhető, hanem etikai,
nemzetfenntartó mércével is. Ennek a könyvkiadásnak és szépirodalomnak ez az arcéle.
Szlovéniában a 2002-es népszámlálás hivatalos adatai szerint 6243 fő valotta magát a magyar
etnikum tagjának, ebből a határ menténi régióban a Muravidéken (szlovén-magyar
határsávban, Vas és Zala megyék szomszédságában) 5212 magyar nemzetiségű személy él.

I.1.1. Társadalmi helyzetkép
A II. világháború után a "Kuss, magyar!" korszaknak is nevezett hosszabb időszak előzte meg
az érdekvédelem kibontakozását. A megtizedelés, kitelepítés és teljes jogfosztottság korának
elmúltával is csak lassan oldódtak a görcsök, s még hosszú ideig a bizalmatlanság jellemezte
a muravidéki magyarságot. Az oldódás jelei csak az ötvenes évek végén kezdtek mutatkozni,
amikor Muravidéken is megalakult a Magyar Közművelődési Bizottság (1954). Ez volt az
itteni kisebbségi magyarság

első szervezete, mely a központi hatalmak kifejezett

ösztönzésére jött létre. Erre főleg a Tájékoztatási Irodával (Kominform, 1947-es
megalakulása, majd 1948 eleji irányváltása) való titói szakítás után került sor, ami az egész
délszláv állam belpolitikájának újrafogalmazását tette szükségessé.2 Valójában a titóista
Jugoszlávia és a sztálinista szocialista tábor, azon belül a rákosista Magyarország között
2

Bence Lajos: A szlovéniai magyarság. www.hhrf.org./prominoritate/1996/osz03.htm
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alakult ki a konfliktus. A magyarságtudat megszakításának törésvonala a 40-es évek vége felé
rajzolódott ki. A Muravidéken is lezárult a vasfüggöny, átmenetileg kialakult a bűnös nemzet
tudata a muravidéki magyarokban is. Magyarország a szovjet zónába került, Muravidéken
nem volt megfelelő alternatíva, az itt élő magyaroknak azonosulniuk kellett a jugoszláv
értékrenddel. A magyar iskolák elnéptelenedtek, 1958-ban bevezették a kétnyelvű oktatási
modellt. Az 50-es években elenyésző hatással volt Magyarország a muravidéki magyar
közösségre, inkább a délszláv kultúra éreztette hatását egészen a 70-es évekig.
A Magyar Közművelődési Bizottság (1954) közgyűlésén egy 11 tagból álló vezető
testületet is választottak, amelynek Vlaj Lajos költő, baloldali kisebbségpolitikus lett az
elnöke. A kínálkozó lehetőségeket és a felcsillanó reményeket azonban hamarosan
meghiúsították a központosítási törekvések, amellyel megszűnt létezni

a magyarság

többségét felölelő lendvai járás. A közigazgatás átszervezésével a járás a muraszombatihoz
került, itt pedig a magyarság érdekeit teljesen figyelmen kívül hagyták. Csak az ötvenes évek
végén történt újabb kísérlet a közművelődési bizottság újjászervezésére, de ezek a tervek is
csak papíron maradtak.
Jugoszlávia

szétesése

után

(1991)

a

Muravidéknek

újra

kellett

kezdenie

önmeghatározásikísérleteit, hiszen irodalma addig a jugoszláviai magyar irodalom része volt,
annak egyik változatát alkotta. Bori Imre A jugoszláviai magyar irodalom rövid története
(1982) című könyvében alig néhány fejezetet szentel a térség magyar irodalmának. A
szlovéniai irodalom a vajdasági árnyékában létezett. A muravidéki magyarság egy földrajzi
tájegységek, tájszólások, regionális tudatok, mentalitások és történelmi hagyományok által
bonyolult módon tagolt új önálló állam keretében találta magát. A Muravidék magyarok lakta
térsége maga is minirégiókból tevődik össze: Lendva és vidéke szellemi kisugárzása
évszázados hagyományokra megy vissza, de az őrvidéki (goricskói) magyarság területi tudata
is árnyalja a képet. A muravidéki magyarság mintegy huszonkilenc vegyesen lakott (magyarszlovén) településen több közigazgatási terület, község vonzáskörében él, amelyek gazdag
összefüggésrendszerrel kapcsolódnak egymáshoz, valamint a szomszédos régiókhoz és a
határos országokhoz. A területi sokféleségek egységében létező magyar irodalomnak egy
olyan részrendszeréről van szó a szlovéniai magyar irodalom és könyvkiadás esetében,
amelynek talán a legfontosabb jellegadó vonása a többszörös peremhelyzet.3

3

Szíjártó Imre: Igék a megmaradásért. In: Tisztáj, 2002. 8.sz.62.p.
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I.1.2. Az önszerveződés formái a hatvanas és hetvenes években
A szlovéniai magyar irodalom elég későn, csak a hatvanas évek elejétől kezdődően tudott
szépirodalmat teremteni. Az itt élő magyar íróknak tehát szembe kellett nézniük az
irodalomteremtés feladatával, hiszen a középkori hagyományok megszakadásával a térségben
nem hogy magyar nyelvű irodalom, de még értelmiség sem volt. E folyamatosság nélküli
földrajzi-települési alakzat közösséggé válása volt és maradt a tét a nyelv- és kultúravesztés
folyamatos

fenyegetésének árnyékában. Az 1974-es alkotmányban emelkedtek törvényi

rangra a kisebbségi különjogok, s ezáltal az alkotmányban is megfogalmazódott a nemzetiségi
önigazgatási érdekközösségek alapításának lehetősége.
Így csaknem fél évszázados hiábavaló törekvés, erőfeszítés után, 1975-ben megalakult
a Magyar Nemzetiségi Oktatási és Művelődési Érdekközösség, s ezzel a szlovéniai magyarság
történetének egy új fejezete kezdődött el. Főleg a művelődés, ezen belül a könyvkiadás, a
falusi műkedvelő tevékenység és a hagyományőrzés, valamint a kisebbségi tömegtájékoztatás
területén ért el látványos eredményeket a közösség. Ezért a kisebbségi önszerveződés két
évtizedes szakaszának és a kisebbségi joggyakorlat tényleges meglétének köszönhetően ma
egy sajátos, szlovén mintára kialakult kulturális autonómiáról lehet beszélni, amely teljes
egészében mégsem épült még ki, de nagy

mértékben hozzájárulhat a magyarság

asszimilációjának lelassításához. A muravidéki magyarságnak a száma tízévente a statisztikai
adatok szerint 1500-2000 fővel csökken. A vegyes házasságok esetében zajlik le a
legnagyobb mértékben ez a nagy arányú asszimiláció és identitásvesztés. A 60-as évek
progresszív politikai fordulata a 70-es, 80-as években hatott csak igazán, s a 90-es években
nőtt meg az a kulturális igény, amelyhez egy megfelelő intézményrendszer is kiépülhetett
(Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Magyar Tájékoztatási Intézet, Muravidéki Magyar
Rádió). De ez sem kielégítő, hiszen közben megnőtt az áttérés a kettős identitás, kettős
kötődés irányába (vegyes házasságok), és csökkent a magyar identitás felvállalásának aránya.
Muravidéken minden második család (az 50 év alatti réteg) vegyes házasságban él. Ezek a
tények a magyar kultúrára is kihatnak.

I.1.3. A rendszerváltás után, a kilencvenes években
1990 márciusában a rendszerváltás előkészületi fázisában az önigazgatási érdekközösségek
egy része megszűnt, a másik részét pedig átszervezték. A lendvai és a muraszombati község
7
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nemzetiségi közösségeinek meghagyásával, a

tömörítés

szándékával alakult meg az

integráló szerepet betöltő Muravidéki Magyar Nemzetiségi Önigazgatási Közösség. Ennek az
önkormányzati szintű érdekképviseleti szervezetnek a legfelsőbb szerve a közgyűlés (tanács).
Ez az érdekképviselet felvállalta a művelődésre kiterjedő teendőket is. Az első, 1990-es
demokratikus választásokat követő új alkotmány előkészítésének folyamatában sok új dologra
derült fény. A többpártrendszerre épülő demokrácia a magyar nemzetiségi képviselőktől is
nagyobb felkészültséget, politikai tudást várt el, mint a pártállam. A helyzetet tovább
súlyosbítja, hogy bár többször is történt kísérlet a megalkotására (anyanyelvápolás,
hagyományápolás, a kétnyelvű ügyintézés követelése, irodalomteremtés, a gazdasági
fellendülés szorgalmazása stb.), még mindig nincs megfelelő túlélési stratégiája az itteni
magyarságnak. A közösségteremtés nem könnyű feladat. A könyvkiadás és az egyéb,
anyanyelvápolással és identitás-megtartással összefüggő tevékenység az 1994-ben megalakult
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetre hárult Lendván. Az irodalmi, a tudományos és
ismeretterjesztő művek kiadását állami költségvetésből fedezi a művelődési intézet. Ha a
muravidéki könyvkiadás mennyiségi mutatóit vesszük szemügyre, az eredmény nem
lehangoló: az elmúlt évtized folyamán évente nyolc-tíz szépirodalmi és egyéb, tudományos
jellegű művet bocsátottak az olvasóközönség rendelkezésére. A szépirodalmi jellegű könyvek
mellett helytörténeti és néprajzi tárgyú kiadványok is megjelentek. A tudományos irodalmat a
különböző dialektológiai munkák képviselték.
Szlovénia és Magyarország között jelenleg vitás kérdés nem maradt. S ami
gazdasági téren csak nehézkesen valósul meg, kulturális téren a régiókban már megvalósult.
Zala és Vas megye között a kulturális együttműködés több évtizedes múltra tekint vissza. Az
1992-ben aláírt szlovén-magyar kisebbségi egyezmény és az 1994-ben mindkét fél részéről
ratifikált alapszerződés mintájára a Muravidéki Magyar Nemzeti Önkormányzat évente aláírja
a

kulturális

együttműködésről

szóló

megállapodást.

Az

alapszerződésből

eredő

kötelezettségeket a már működő kormányközi kisebbségi vegyesbizottság évenként legalább
egyszer

tárgyalásokon

értékeli.4

Ám

a

pozitív

diszkriminációra

épülő

szlovén

kisebbségpolitika és a már két évtizede működő kulturális autonómia sem jelent garanciát,
sem megnyugtató választ a kis létszámú magyarság jövőjét illetően. Ezen belül viszont a
magyar könyvkiadásnak fontos szerepe van, hiszen nagy mértékben hozzájárul a magyar
kisebbség megmaradásához.

4

Székely András Bertalan: Magyar-szlovén kapcsolatok. In: Társadalmi Szemle, 1996. 5.
sz.,64-65.p.
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I.1.4. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) és a Bánffy Központ szerepe
a szlovéniai magyar könyvvilágban
1994. január 1-jével a Szlovén Köztársaság Alkotmánya 64. cikkelyének értelmében
alapították meg a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetet, amelynek feladatkörébe tartozik
a magyar nyelvű könyvkiadás is. Az MNMI segíti a muravidéki magyar irodalom és egyéb
alkotóközösségek munkáját, valamint szorosan együttműködik azokkal, akik a magyar
könykiadás révén segítik az írókat, költőket könyveik megjelentetésében. A könyvkiadás
terén ma már állandósulni látszik az évi nyolc-tíz kiadvány, amely tartalmát illetően a
szépirodalom, a helytörténet, a néprajz, a szociográfia területére terjed ki. Az általában 8001000 példányban megjelenő könyvek mintegy kétharmada kel el az olvasóközönség körében
és a kötelező példányok küldésének keretében a magyarországi és a szlovéniai
közgyűjteményekbe, valamint jelentősebb tudományos és irodalmi műhelyekbe. Egyharmada
pedig a térség kulturális tevékenységét és az irodalom népszerűsítését szolgálja. A
kiadványok tartalmi és esztétikai minősége egyaránt évről évre javuló tendenciát mutat. A
nyolcvanas évekig a muraszombati Pomurska založba kiadó gondozásában jelenhettek meg a
magyar írók művei. Azt követően azonban a nemzetiség leginkább önállóan végzi ezt az
igényes és jelentős szakmai tudást igénylő feladatot. 1994-től a Magyar Nemzetiségi
Művelődési Intézet gondozásában jelennek meg a magyar nyelvű kiadványok.
A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) a muravidéki magyarság
művelődését, irodalmát, könyvkiadását, valamint tudományos tevékenységét felkaroló és
segítő közszolgálati intézmény. Tevékenysége – tartalmát és földrajzi kiterjedését illetően
egyaránt – túlszárnyalja Muravidék magyarlakta vidékeinek határait. Ennek értelmében
munkájára egyrészt az egyetemes magyar kulturális értékek tejesztése, közvetítése és
létrehozása, másrészt a multikulturális környezet sajátos művelődési adottságainak
kibontakoztatása jellemző. Az MNMI – a muravidéki magyarság politikai, oktatási, kulturális
és tájékoztatási intézményei mellett – szorosan együttműködik az egyetemes magyar
értékeket képviselő tudományos és kulturális intézményekkel, a szomszédos Vas és Zala
megyék múzeumaival, levéltáraival, könyvtáraival és művelődési központjaival, valamint a
határon túli más magyar közösségek művelődési szervezeteivel és tudományos műhelyeivel.
Az elmúlt esztendőkben tevékenysége folyamatosan bővült, így jellegét és szerepét tekintve
az intézet megszilárdult. 1997 decemberében a magyar kormány a rangos Kisebbségekért
Díjban részesítette, a muravidéki magyarság nemzettudatának és anyanyelvének megőrzése
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mellett külön méltatva a Kárpát-medencei és az azon túli magyar-magyar kapcsolatteremtés
terén felvállalt munkáját.
2004. augusztus 20-án nyílt meg Lendván a Bánffy Központ, amely a Magyar
Nemzetiségi Művelődési Intézet keretében működik. A beruházás közel 70 százalékát (840
millió forint) a magyarországi Illyés Közalapítvány támogatása fedezte. A költségek többi
részét a Szlovén Köztársaság Művelődési Minisztériuma, az Információs Minisztérium, a
Határon Túli Magyarok Hivatala és a Lendvai Községi Magyar Önkormányzat állta. A
Bánffy Központ az a műhely, amely összefogja az itt élő magyarságot, és tevékeny szerepet
vállal a magyar-szlovén kulturális együttműködés építésében. Többek közt a magyar könyvek
népszerűsítése és árusítása is itt folyik,

mivel a magyar könyvesbolt is a központ

intézményei közé tartozik. A Bánffy Központ internet kávézójával, kiállítóhelyiségeivel és
magyar könyvesboltjával, valamint programjaival nyitott minden kulturális, tudományos,
ifjúsági rendezvény és kezdeményezés előtt.

I.1.5. A magyarságtudat védelme – kisebbségben
A szlovéniai magyar nyelvterület, amely minden irányban meghaladja a politikai határokat,
széleiben bizony töredezik. Különösen nagy a veszély a szórványvidéken, a Muravidéken is,
amely egyben magyar nyelvszigetnek is számít. Késleltetni a nyelvi és etnikai eróziót nem
könnyű feladat. De eközben kialakulóban vannak azok a stratégiák, amelyek a
magyarságtudat megtartását, az identitásőrzést jelölték meg irányelvként. A 90-es években
sikerült szabad, önálló sajtót és hiteles képviseleti intézményeket: politikai, érdekvédelmi és
kulturális szervezeteket létrehozni. A magyarság megtartásának és megerősítésének
stratégiája pedig most mindenekelőtt azon múlik, hogy a kisebbségi sorsban élő magyaroknak
sikerül-e polgárosodniok, fel tudják-e építeni önkormányzatukat: autonómiájukat, helyre
tudják-e állítani azt a nemzeti egységet, amely egyaránt kiterjed az anyaország, az
utódállamok és a nyugati világ magyarságára, végül képesek-e arra, hogy megvédelmezzék és
megerősítsék nemzeti kultúrájuk intézményeit.
A szlovéniai magyar könyvkiadás ötven évtizede is azt bizonyítja, hogy egy alapvető
törekvés részeként elemezhető, ez pedig: az ezredforduló körül a nyolc országban élő Kárpátmedencei (és természetesen a nyugat-európai és tengerentúli szórványokban élő) magyarság,
a világ tizenötmilliós magyarságának kulturális és lelki integrációja. A "politikai nemzet"
koncepciójával szemben állt a német romantikus bölcsek, elsősorban Herder „kultúrnemzet"
10
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fogalma, amely azt hirdette, hogy valamely nemzet összefogó ereje nem a közös állam,
hanem a közös nyelv, a közös etnikai és történelmi tudat, a közös kultúra és hagyomány által
valósítható meg. Ez a felismerés a szlovéniai magyarság szellemi fejlődésére is érvényes,
főleg magyar könyvkiadására, amelynek a mai helyzetét is az szabja meg, hogy a többségi
nemzet hatalmi intézményei milyen mértékben fogadják vagy tűrik el a magyar kulturális
közösség eszméjét, és ezt anyagiakban, állami dotációval mennyire támogatják.
A magyar kultúrának vállalt hagyományai, nemzeti tudata és esztétikai értékrendje
értelmében egységes szellemi entitása, több központja, vagyis történetileg kialakult
intézményrendszere van. A jövő is erre irányul – a magyarság lelki egyesúlyának a
helyreállítását követeli, amely leginkább sürgető történelmi feladataink közé tartozik. A
régiókban bekövetkezett változások után már elmondhatjuk, hogy egy új beszédmód
kialakítására van szükség, amely elutasítja a történelmileg kialakult kisebbségi önkorlátozást
és a túlzott óvatosságot, meg tud küzdeni a szabad beszédért, és valóban a "sajátosság
méltóságát" képviseli. (Pomogáts, 2000). Ha a kisebbségi magyarság – a magyarországi és az
egyetemes magyar támogatás birtokában is – ráébred végre arra, hogy össze kell szednie
minden erejét, és felelősséget kell vállalnia saját sorsának alakulásáért, akkor fog igazán
létrejönni az a szellemi-lelki kondíció, és akkor fognak igazán felépülni igazán azok az
intézmények, amelyek a magyar nemzettudat fenntartásának hatékony biztosítékai lehetnek.
A szlovéniai magyar könyvkiadás is erre épül a 90-es évektől.
A magyar könyvek műfaji skálája bővült a 60-as évekhez képest. Kezdetben a líra
volt túlsúlyban, majd kezdtek kibontakozni a prózai műfajok, s a 90-es évek végén már filmet
is forgattak Bence Utrosa Gabriella Visszahozott szép karácsony 1994-ben kiadott mese- és
elbeszéléskötete nyomán. Hosszú évtizedekig nem volt kritikája ennek az irodalomnak, s a
90-es évektől ez is kialakulóban van. Magyarországi kritikusok is reagálnak az itt megjelenő
szépirodalmi és tudományos jellegű művekre. A kiadványok példányszáma nőtt: a 200-300-as
pédányszámhoz viszonyítva (érvényes a 60-as évekre) ma már alig jelenik meg kiadvány
1000 példány alatt. A muravidéki magyarság irodalmának, mint kis közösségének,
természetesen

körülményei

következtében,

minőségi

szempontból

nincsen

mit

5

szégyenkeznie.

Az irodalomszervezés és a könyvkiadás a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet
keretein belül folyik. A Kárpát-medencében létező magyar kisebbségi intézmények közül az
MNMI küldi el a legmagasabb kötelespéldány-számban a kiadott könyveket Magyarországra,
5

Király M. Jutka: Hang a Kárpát-medencében, kapcsolat itthon. In: Népújság, 2003. január
16. 9.p.
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az OSzK-ba, a megyei könyvtárakba és más kisebbségi intézményekhez, testvérlapokhoz, és
magánszemélyekhez. A szlovéniai magyar könyvkiadás nem létezhet állami támogatás,
szubvenciók nélkül. A magyar könyveket Lendván a Bánffy könyvesboltban árulják, nem
magas áron. A Bánffy névre „keresztelt” magyar könyvesbolt az MNMI 1998. március 15-én
Lendva központjában – nonprofit jelleggel – kezdte működtetni. A muravidéki magyarság
kis létszáma miatt lehetetlennek tűnt egy önfenntartó könyvesboltban gondolkodni, azonban a
lelkes közönség állandó érdeklődése indokolttá tette e sajátos jellegű, státusát tekintve a
szélesebb térségben egyedülálló létesítmény megnyítását. A működés sikeressége a döntés
helyénvalóságát bizonyítja. A könyvesboltban – a könyvek, térképek és folyóiratok mellett –
magyar nyelvű napilapok is kaphatók. Kitágult a világ, változtak a lehetőségek. Új kihívások
előtt áll a szlovéniai magyarok könyves szakámája. A szlovéniai magyar írók hangja terjed a
Kárpát-medencében, többé nem légüres térben alkotnak.
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I.2.

AZ IRODALMI ÖNSZERVEZŐDÉS

I.2.1. A nemzetiségi (kisebbségi) irodalom fogalma
Muravidéken szükség volt az új helyzetből következő új fogalmak tisztázására. Világosan
kellett látni, hogy a második világháború után létrejött muravidéki magyar irodalom más
nyelvi és társadalmi közegben született, formálódott, és a magyarországítól valamelyest eltérő
jellegzeteségekkel is rendelkezett, de kétségtelen, hogy a magyar kultúra része. 1920 és 1961
között a politikai változások nem segítették a magyar könyvkiadást. Ez a korszak csupán
sajtótörténetet hagyott maga után, s egyben a magyar könyvkiadás mélypontját is jelentette.
60-as évek vége felé fontossá vált a szlovéniai magyar irodalomban a kisebbségi
létformából következő alapkérdések megjelenítése is. Tisztáznia kellett az íróknak a
viszonyukat az államban többséget alkotók irodalma és a nemzetiségi irodalom közt. Volt
olyan szándék, főleg a szlovén írók és költők részéről, hogy a nemzetiségi irodalom ún. "híd
szerepet" töltsön be a két nemzet, a két nyelv és a két irodalom között. Ez kezdetben
nemzetiségpolitikai fogalom volt, de ma már korrigálásra, tartalmi módosításra szorul. Mivel
a szlovéniai magyar irodalom és a szlovén irodalom két kultúrát tud közvetíteni, egymással
bensőséges viszonyban vannak, s a kultúraközvetítő szerepet is be tudják tölteni.
A rendszerváltás óta a "Régiók Európájáról" és irodalmi régiókról is beszélhetünk. A
kulturális régiók általában nem írhatók le állami és közigazgatási határokkal: összekötik a
határ két oldalán élő magyarságot, és összekötik a régióban élő különböző nemzetiségeket,
népeket is. Ha azonban csak ezt tennék, akkor éppen arról mondanának le, amiért létrejöttek:
a kisebbségi létformából következő életérzés és sorshelyzetek megjelenítéséről. Ugyanakkor
ez az irodalom is az egyetemes magyar irodalom részét képviseli, de közvetít a regionális
(Vas és Zala megyei) irodalmak közt is. Ez az irodalom kétirányú és kétéltű jellegzetességgel
indult, vagyis a mellérendeltségi viszony (a szlovén irodalommal) és az együvé tartozás (az
egyetemes magyar irodalommal) jellemzi. Hogy milyen a viszony a nemzetiségi kultúra
(irodalom) és az illető állam kultúrája (irodalma, intézményrendszere) között? Milyen volt a
kapcsolatrendszer az írói műhelymunkák mellett a kultúra létezését segítő intézmények
között, valamint a közösség politikai képviseletében? Sok esetben az írók feladatává vált a
magyar közösség politikai képviselete is.
A "muravidékizmus" mint "ideológia" a szlovéniai magyar irodalomban nem kapott
pontos fogalmi meghatározást, inkább magatartáseszménynek, munkaprogramnak tekinthető,
mint tételes elméletnek. Vagyis a muravidékiség gondolata nem alkotott kidolgozott és
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szerves rendszert, esetleges politikai hagsúlyt úgy, mint a transzszilvanizmus Erdélyben,
viszont léteznek bizonyos írókhoz, költőkhöz vagy egyéb szellemi csoportokhoz kötődő
változatai.
Az irodalmi egység kérdéséhez tisztázni kellett a nemzeti, nemzetiségi és a kisebbségi
irodalom fogalomkörét is. A trianoni határmeghúzás után kialakult sajátos arculatú, a genius
loci védőszárnyai alatt kibontakozó magyar nyelvű irodalom köréből az egyetemesnek is
nevezett magyar irodalom élő fájának legfrissebb hajtását kétségtelenül a Szlovéniában élő
mintegy hatezer főnyi magyar kisebbség irodalmi alkotásai jelentik. E maréknyi magyarság
negyedszázados irodalmi, publicisztikai és tudományos törekvései ma már számottevő
szellemi erővel bírnak, és a hírük eljutott a határon túlra, az anyaországba is. Sőt az utóbbi
egy évtized alatt a Kárpát-medence nagyobb tömbben élő irodalmi és szellemi közvéleménye
is tudomást szerezhetett róla. Megbízható megoldást jelentene a teljes értékű kulturális
autonómia kiépítése, amelynek a folyamatát éljük ma is, de a multikulturális közösségben ez
csak akkor valósulhat meg igazán, ha a szlovéniai magyar írókat, költőket, tudósokat, a
kisebbséghez tartozó értelmiségieket partnerként kezelik, és ha ez a kultúra éppen olyan
fontos szerepet tölt be, mint a többségi magyar vagy a többségi szlovén. Alapkérdésnek
számít az is, hogy hogyan épül be a szlovéniai magyar irodalom és könyvkiadás a
magyarországi irodalomba és könyvkiadásba, mennyire kisebbségi és mennyire egyetemes
magyar értékeket közvetítő médium. De ha az irodalom és a könyvkiadás szerepét firtatjuk a
politikailag újraformálódó világban, ugyancsak azzal az igazsággal találjuk magunkat
szemben, hogy nem szakítható el az irodalom a kultúra konglomerátumától. Nem szakítható
el az ezredvégre kiteljesedett kulturális válságtól sem, amelyet oly sokféleképpen írtak már le:
filozófiai, vallási, erkölcsi értékválságként, az eltömegedésből és a hatalmi koncentrációból
következő elidegenedésként, a globalizációban rejlő apokaliptikus veszélyként. Tehát ha ma
az irodalom válságát emlegetjük, a kultúra egészének válságáról beszélünk.6 Ez a folyamat a
szlovéniai könyvszakmát is érinti és sújtja, de mint kisebbségi irodalom a kulturális nemzet
fogalmát testesíti meg többnyire. A magyar könyvkiadással kapcsolatos gondolatmenetemet
épp a történeti traumák és a jelenkori tapasztalatok kereszttűzében szeretném felvázolni.
A szlovéniai magyar irodalom – többnyire a muravidékizmus ábrándja nélkül – élte a
maga külön, az anyaországi irodalommal ugyan kapcsolatban álló, mégis voltaképpen
"önellátó" életét, amely a szlovéniai magyarság szellemi bázisa volt, és életrevalóságával azt
bizonyította, hogy érvényes értékrendet alakított ki, amelyre még ma is épít. Az irodalomnak
6

Ács Margit: Kölcsönös garancia. In: Pannon Tükör, 2001. január-március. 6.évfolyam. 1.
szám. 9-15.p.
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nagy szerepe van - ha ezt a szerepet egyesek provinciálisnak minősítik is - a nemzetiség
fennmaradásában és tudatformálásában. 1989-90 óta egyre jobban kikopott az "ötágú síp"
metafora a használatból, ma általában egyetemes magyar irodalomról szól a közbeszéd. Úgy
vélvén, hogy a kulturális nemzet összefogásához az egység hangoztatása megfelelőbb eszköz.
A kisebbségi írótól eleve közössége szolgálatát, sőt kiszolgálását várják el. Az író, benne
élvén e kisebbségi sorsban, ráadásul át is érzi e szolgálat szükségességét. De a harmincasnegyvenes írónemzedékben igen erős törekvés mutatkozik az író szerepének átértelmezésére.
Ez – bár szerencsére nem kizárólagosan – jelen van, vagyis náluk a nemzeti kötődés a
meghaladott múlt rekvizítumának számít. A posztmodern irodalmiság kevésbé foglalkozik a
magyarságnak, a nemzetnek, az országnak és a kisebbségi helyzetbe kényszerített
magyarságnak a dolgaival. A kisebbségi irodalom szerepvállalása talán az lehetne, hogy a
hagyományos emberi és nemzeti értékek mentén haladjon tovább. Mivel a szlovéniai magyar
kultúra irodalomközpontú, elsősorban a kisebbségi irodalomra hárul a lelki, nemzeti,
kisebbségi szellemi egység létrehozása.

I.2.1.1 A „szlovéniai magyarok” fogalom vitatott értelmezése
A muravidéki magyarságot fizikai és szellemi kisebbségi létében háromféle szempontból
vizsgálhatjuk: a kialakított magyar nemzeti közösségteremtés folyamatában, az egymás
mellett élés (együttélés a szlovénekkel, a többségi nemzettel) viszonyrendszerében és az
anyaországgal (Magyarországgal) kiépített kapcsolatrendszerében. A határon túli magyar
közösségek

értelmezésében

történetileg

kényszerkisebbségnek,

kényszerközösségnek,

szociológiailag csonka, töredék- és peremtársadalomnak, antropológiailag a magyar
életvilágok és halózatok rendszerének elemeként, néprajzilag a nemzeti kultúra regionális
csoportjaként (hetési és göcseji régiók), nyelvészetileg kétnyelvű, vasi és zalai nyelvjárást
beszélő közösségnek és politológiailag pilléresedő társadalomnak nevezhető.
A szlovéniai magyarság intézményesültsége szerint kulturális jellegű közösség, amely
egyre inkább szórványként működik. Határon túli megkonstruáltságát tekintve van politikai
érdekvédelme (Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség), önkormányzati
pozíciói

(Lendvai

Községi

Magyar

Önkormányzat,

Dobronak

Községi

Magyar

Önkormányzati Nemzeti Közösség), civil szférája, szakértői-tudástermelő intézményei
(Szlovéniai Magyar Írók Társasága, Muravidéki Magyar Tudományos Társaság) és egyháza.
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A szlovéniai magyarság sajátosságait és készségeit tekintve a határon túli magyar
közösségekhez viszonyítva (a burgenlandi magyarok kivételével) a leggazdagabb
közösségnek tekinthető a nemzeti jövedelem tekintetében. Az egy főre jutó nemzeti
jövedelem Szlovéniában kb. 10.000 EUR. Foglalkozási szerkezetét tekintve a szlovéniai
magyarságnak 32,1%-a mezőgazdaságban dolgozik (1990-es adatok), végzettségét tekintve
10,8% 24 évnél idősebb és van felsőfokú végzettsége (Magyarországon 10,1%). A magyar
többségű (50%) településeken élő kisebbségi magyarok arányát tekinve (1990-es adatok) a
muravidéki magyarok 71,9%-a él a magyar többségű településeken, 23,9%-uk pedig
városban. Területi elhelyezkedése szerint (1980-1990) azokhoz a nyelvszigetekhez,
szórványokhoz tartozik, amelyek 32,9%-ban teszik ki a határon túli magyarok részarányát.
Ennek a magyar közösségnek az elöregedési indexe nagyon magas: 99,9, mivel ennyi a 100
gyerekkorúra jutó öregkorúak aránya.7

I.2.1.2 Drámai kérdés drámai helyzetben – Kik vállalnak felelősséget a magyar
nemzetért a Kárpát-medencében?
A kisebbségi létben levő magyarok túlélési stratágiájának különböző szintjei léteznek. Ezek
közül az első szint a család, majd erre épül az iskolarendszer, azt követi az egyház és a
kultúra. Fontossági sorrendben az ötödik szinten helyezkedik el a sajtó és a könyvkiadás.
Majd ezt követik a gazdasági lehetőségek és a politikai felelősség megszilárdításának a
tényezői. Ezen értékviszonyoknak kell meghatározóaknak lenniük, amikor a muravidéki
magyarság dönt saját jövőjét illetően. Amikor felteszik

a kérdést, van-e értelme, hogy

magyarnak vallják magukat, vagy feladják-e még azt is, amivel rendelkeznek.
Az európai integráció a muravidéki magyarság számára is lehetőség. A
összmagyarság integrációjának a terepe is az Európai Unió, melynek Szlovénia is tagja lett.
Hogy ezen belül mi határozza meg a kisebbségek sorsát és jövőjét? Erre még csak
következtethetünk. Valószínűleg attól is függ, hogy a kisebbségek mit gondolnak önmagukról
és saját társadalmukról. Ez esetben figyelmbe kell venni az asszimilációt, a demográfiai
adatokat és a migrációs tendenciákat is. És sok minden mást, ami nehezíti vagy könnyíti

7

Bárdi Nándor: A határon túli magyar társadalmak és magyarságpolitikák átalakulása a
kilencvenes években. A muravidéki magyarság a népszámlálási adatok tükrében.
Konferencianyag-előadás. Lendva,2003. május 30.
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léthelyzetük alakulását. A magát magyarnak valló 6 ezernyi szlovéniai állampolgár mellett
egyre nagyobb azoknak a száma, akik kettős identitásúnak érzik magukat.

I.2.2. A 60-as évek. Az indulás – a szlovéniai magyar irodalom és könyvkiadás kezdete
1961-ben Vlaj Lajos verseskötetével
A hatalom és a kultúra látványos megbékélése a 60-as évek elején lehetővé tette a magyar
könyvek kiadását is. A szlovéniai magyar könyvkiadás történetében a 60-as évek jelentettek
korszakhatárt, amikor nyomtatásban megjelenhetett az első magyarul írt könyv. Vlaj Lajos
(1904-1966) a muravidéki magyar irodalom alapítójának tekinthető. Ő volt az első szerzők
egyike, aki megjelent a jugoszláviai magyar lapokban, a Kalangyában, a Hídban már a 40-es
évek végén. A hallgató írók táborából kilépve megtette a magáét, ami író embernél
természetes vágy volt, hogy nyomtatásban láthassa műveit. Kötetei, a Versek, 1961 és a Szelíd
intés, 1968 az újkori szlovéniai magyar szépirodalmi könyvkiadás első darabjai. Vlaj Lajos
szerepe és jelentősége hasonló volt a vajdasági Szenteleky Kornéléhoz, noha körülötte a
kialakult tisztelet nem nőtt mítosszá.8 Vlaj Lajos egészen máig meghatározta a nemzeti
identitás etikai dimenzióját, aki lojális baloldali íróként tevékenykedett, de mint a muravidéki
magyarság első költője, munkásságával, tevékenységével hozzájárult ahhoz is, hogy a
következő évtized elején, 1972-ben a Tavaszvárás című antológiaban nemzedékként
jelentkezhetett Szúnyogh Sándor, Szomi Pál és Varga József (Rudaš, J., 2002). Így kezdett
lassacskán kialakulni a muravidéki magyar irodalmi életnek és könyvkiadásnak a sajátos
öröksége, egyéni karaktere, fontossága.

A szlovéniai magyar irodalom a vajdasági

árnyékában létezett még akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy élénk személyes kapcsolatok
voltak, a horvátországival együtt, a három köztársasági irodalom művelői között.
A szlovéniai magyar íróknak a 60-as évek közepén tehát szembe kellett nézniük az
irodalomteremtés feladatával, hiszen a középkori hagyományok megszakadásával a térségben
nemhogy magyar nyelvű irodalom, de még értelmiség sem volt. Egy folyamatosság nélküli,
szinte légüres irodalmi közegben vállalkozott Vlaj Lajos a nyelv- és a kultúravesztés
folyamatos fenyegetésének

árnyékában a magyar nyelvű irodalom teremtésére. Joggal

nevezhetjük őt irodalomalapítónak is, hiszen a Muravidék megjelenítésének hagyománya
nála

fogalmazódik meg újra, és ő teremt újabb hagyományt háromszáz év

8

Szíjártó Imre: Igék a megmaradásért. Jegyzetek a szlovéniai magyar irodalomról. In:
Tiszatáj, 2002. 8..sz. 65.p.
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hagyománynélkülisége után ebben a térségben.

Versek (1961) című verseskötetét Miško

Kranjec muravidéki szlovén író méltatta: "Vlaj Lajos feltűnése az új, tizenhat éve fennálló
szocialista Jugoszláviában, amelyben szintén sok nemzeti kisebbség él, összehasonlíthatatlan
Avguszt Pavel (Pável Ágoston) költő annakidei feltűnésével. Vlaj Lajos saját anyanyelvén
írja költeményeit."9 Miško Kranjec író felismerte Vlajban azt az irodalomteremtő erőt, amely
meghatározó volt a 60-as évek légkörében. A muravidéki magyar kisebbség elég távol állt a
vajdasági magyarságtól, habár egy országban, Jugoszláviában éltek. Vajdaság nemcsak
földrajzilag, hanem a kulturális hagyományok szempontjából is távol esett Muravidéktől.
A második világháborút követően a magyar értelmiség elhagyta ezt a vidéket. A
kisebbségi iskolákból hiányoztak még a magyar tanítók is. A politikai és az igazgatási
tevékenységekben munkások és parasztok vettek részt, akik nem voltak képesek kulturális
téren erősebb befolyást gyakorolni. Ilyen helyzetben volt Vlaj Lajos költő feltűnése látszólag
egyedülálló és teljesen természetes. A muravidéki magyar irodalom első kritikusának, Palkó
Istvánnak a megállapítása szerint a muravidéki irodalomszemlélet és -igény nincs benne sem
a vajdasági, sem a magyarországi irodalom sodrában, főleg a kezdeteket és az azt követő
néhány évtizedet tekintve. A vele való együttlélegzés, együttélés helyét a népköltészeti
izoláltság, elszigeteltség foglalja el. Innen van, hogy modellje sok esetben régies, múlt
századi, vagy még korábbi. A kultúra és a könyvkiadás nem lehetett másodhegedüs a politika
mellett, s ennek a tudata egyre jobban erősödött a 60-as évek vége felé. Ekkor még a költő
maga volt a terjesztő, a könyvek terjesztésére még nem alakultak ki magyar intézmények
vagy érdekvédelmi szervezetek. Összesen 2 szépirodalmi mű jelent meg ebben az évtizedben.

I.2.3. A 70-es évek. A Tavaszvárás-nemzedék
A hetvenes évekig a szlovéniai magyarság valóban alig volt szellemi kapcsolatban
Magyarországgal, de még a Vajdaság nagy kultúrcentrumaival és ennek pezsgő szellemi
életével sem. Vlaj Lajos fellépésének időszakában már jelen vannak a Tavaszvárás (1972)
című antológia programjának alkotói: Szomi Pál, Szúnyogh Sándor és Varga József. A
Tavaszvárás antológiát tekinthetjük a muravidéki magyar irodalom igazi indulásának. A
Tavaszvárásnak és körének írói képviselik a szlovéniai magyar irodalom második
nemzedékét. A kötet címének alapján nevezték el őket a Tavaszvárás-nemzedéknek az
9

Miško Kranjec: Versek. Találkozás a költővel. Murska Sobota, Pomurska založba, 1961. 89.p.
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irodalomtörténészek, mivel együtt léptek az olvasóközönség elé. Ezek a költők többé-kevésbé
folytatják a vlaji hagyományt, a népi diskurzust. Verseikben tükröződik a muravidéki ember
élete, érzelemvilága, küzdelme. Ha Tamási Áron szerint azért vagyunk a világon, hogy
valahol otthon legyünk benne, akkor az említett költők megtalálták hazájukat, ami nem más,
mint a Muravidék, szűkebb értelemben Lendva és környéke. Hihetetlenül erős a kötődésük
ehhez a tájhoz. Ezzel definiálják magukat, és ez sugárzik ki a versekből is, melyekben a
Muravidék valóban pannon vidék, gazdag hagyományokkal. (Rudaš, J, 2002). A kötet nem
csupán kiadói vállalkozás és irodalmi csoportosulás, hanem egyrészt a régió önálló hangja
megteremtésének alkalma, másrészt az alkotók első szerveződésének terméke is.10
Mindhárom alkotót áthatja a közösségért érzett felelősségtudat. Mai szemmel nézve ezek a
versek túl pesszimisták, másrészt néhol patetikusak.
A Tavaszvárás létrejöttében nagy szerepe van annak a Szúnyogh Sándornak, aki
nemzedéki vezérként és irodalomszervezőként is jelentős. Az antológia egyik hozadéka éppen
az ő sokhangú, változatos érzelmi-hangulati skálán mozgó lírája. . Kétségtelen, hogy
Szúnyogh Sándor költészetében teljesedik ki a zaklatott, ugyanakkor életerős és élni vágyó
ember Vlaj Lajos által kimunkált lírai arculata, amely ugyanakkor összefonódik a közösségi
szerepvállalással, az értelmiségi küldetés és a szolgálat gondolatával. Szúnyogh Sándor
költészetének egyik jellemző vonása, hogy kísérletet tesz az avantgárd verstechnikák
alkalmazására, és ezzel megbontja a versszerűség hagyományos formáit. Érdekes, hogy
különböző irodalmi és politikai akadályok miatt Magyarországon Kassák poézisén kívül az
avantgárd nem bontakozott ki, annál erősebb volt viszont a vajdasági magyar irodalomban és
a határon túli irodalmakban, így Szúnyogh által a muravidéki magyar irodalomban is.
Varga József is a Tavaszvárás antológiával induló költő, elbeszélő. A muravidéki
magyarság egyik legmeghatározóbb egyénisége, verseivel a tájköltészet jellegzetes
hagyományait eleveníti fel, de költészetében gyakran megszólal a nemzetiségi létért való
küzdés hangja is. Elbeszélései a falusi parasztvilág identitás-példázatai, amelyeket szintén
meghatároz a tájhoz való kötődés. Ezeket az elbeszéléseket a valóságfeltárás eszménye
jellemzi, az archaikus kultúra bemutatása, a folklór, a letűnt korok utáni nosztalgikus vágy
(Rudaš, 2002). A Tavaszvárás másik vonulatát a novellák alkotják. Az epikai műnem e
művek és Szomi Pál említett regényének ellenére legkevésbé művelt ága a szlovéniai magyar
irodalomnak.

Szomi Pál prózai témái mindig társadalmi érdekűek, akkor is, amikor a

külföldön dolgozó vendégmunkásokról vagy azoknak itthon maradt s hányódó gyermekeiről
10

Szíjártó Imre: Igék a megmaradásért. Jegyzetek a szlovéniai magyar irodalomról. In:
Tiszatáj, 2002.8.sz.65.p.
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ír, vagy akkor is, amikor egy-egy belterjes érdekházasságot mutat be, esetleg egy útját kereső,
tapogatózó gyermeki lélek vergődését ábrázolja.11 Szomi Pál magányos írói alkat volt. Rövid
tárcáiban, novelláiban a hétköznapi emberek mindennapi életét tárja fel mikszáthi
technikával.

Nemcsak a Tavaszvárás társszerzője, hanem a muravidéki magyar irodalom

szervezőinek egyike is volt. Amikor 1972-ben az antológia alkotói "létrehozták" a szlovéniai
magyar irodalmat, senki sem hitte, még a túlzottan optimisták sem, hogy az „a nagy magyar
irodalmi vezetői réteg" támogatása és elismerése nélkül is képes lesz gyökereket ereszteni a
Murán inneni „sivár irodalmi talajba", s hogy 2000-re már része lehet az egyetemes magyar
kultúrának és irodalomnak.12
1970-ben a „Tavaszvárás-nemzedék" írói és költői létre akarták hozni a Petőfi
Kultúrkört, amely általános művelődési területen működött volna különböző formákban, és
önkéntes alapon szervezte és kapcsolta volna össze a művelődést és a művészetet kedvelő
állampolgárokat. A Kultúrkör munkája nyilvános és önálló lett volna, fejleszthette volna a
kulturális alkotómunkát, bátorította volna az igényes önkezdeményezáseket, segítette volna a
művészeti alkotások megértését ás értékelését. Továbbá fejlesztette volna a magyar nyelv és
irodalom ápolását, a népi hagyományokat, a népszokások megőrzését és a népi kultúrát. A
Kultúrkör együtt kívánt volna működni a Szlovén Szocialista Köztársaság, valamint a
JSZSZK területén működő testvérszervezetekkkel az eredményesebb munka megvalósítása
érdekében.13 Sajnos ez a kezdeményezés politikai korlátok miatt nem valósulhatott meg, a
Lendvai Község belügyi szervei elutasították és jogilag elvetették a megalapítás lehetőségét,
nem regisztrálták a kultúrkör tevékenységét.
1974-ben Varga József kiadta a Pomurska založba gondozásában a Naphívogató
című gyermekverskötetét, ezzel elindította önálló költői pályafutását is. Kocsis Gyula, a kötet
recenzense a következőképpen méltatta: „Jó adottságai vannak ehhez az érdekes műfajhoz. A
gyermek elfogulatlan szemével tudja látni a világot."141975. november 16-án Lendván
megalakult a Szlovéniai Magyar Írócsoport, amelynek külön költségvetése volt a Magyar
Nemzetiségi Oktatási és Művelődési Érdekközösség keretein belül a könyvkiadásra,
reprezentációra és az irodalmi rendezvények támogatására. Az írócsoport elnöke Varga József
lett. A muravidéki alkotók közül Dobosics József, Fehér Ferenc, Gábor Zoltán, Magyar

11

Szúnyogh Sándor: Szomi Pál (1936-1989). In: In memoriam. In: Népújság, 1989. április 21.
4.p.

12

Dr. Varga József: Szomi Pálra emlékezem. In: Népújság, 2000. november 3.11.p.
Varga József.: A Petőfi Sándor Kultúrkör jegyzőkönyve. Lendva, 1970. április 12.
14
Kocsis Gyula: Naphívogató.Utószó.Murska Sobota, Pomurska založba, 1974..54.p.
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Margit, Szomi Pál, Szúnyogh Sándor, Varga József, Varga Sándor és Völgyi János lettek az
alapító tagok, s egyben azok az alkotók, akik a 70-es években publikáltak.
1975-ben jelent meg Szúnyogh Sándor Halicánumi üzenet című önálló verseskötete,
amely Kocsis Gyula véleménye szerint több mint biztató kezdetet jelentett. 1979-ben adták ki
a Pomurska založba gondozásában Varga József Pásztortüzek című, verseket és
gyermekverseket tartalmazó kötetét, amelyet S. Kanyó Leona méltatott azzal, hogy Vargát
„született gyermekversköltőnek" nevezte. 1979-ben látott napvilágot ugyanannál a kiadónál
Báti Zsuzsa könyve, a Kettőnk évszakai. Ő a Népújság újságírójaként már ismert volt
Muravidéken, de költőként most lépett a nyilvánosság elé. Sz. Kanyó Leona, a kötet kritikusa
„rutinos, magabiztos, helytálló költészetnek" nevezte Báti verseit. Ugyanebben ezen az évben
megjelent a költőnőnek még egy verseskötete Útravaló címmel a Forum könyvkiadónál a
Vajdaságban, ahonnan Báti Zsuzsa származik.
A szlovéniai magyar költők (Szúnyogh Sándor, Varga József, Sz. Kanyó Leona,
Báti Zsuzsa, Bernják Erzsébet, Bence Lajos), valamint Vas és Zala megye költőinek
válogatott verseit együttesen adták ki az Összhang című antológiában 1979-ben a Pomurska
založba gondozásában. Azóta sem került sor hasonló közös irodalmi bemutatkozásra,
vállalkozásra, közös kiadványra. A hetvenes évek végének legjelentősebb magyar műhelykiadványa a Naptár,a szlovéniai magyarok évkönyve. Ebben következetes gyakorisággal új
nevekkel találkozunk: Báti Zsuzsával, a Vajdaságból érkezett újságírónővel, Rozsmán
Erzsébet munkásköltővel, Bernjak Elizabeta szlovéntanárral, Sz. Kanyó Leona tengermelléki
magyar költővel, Toplak János, Völgyi János, Bence Lajos költőkkel és Gábor Zoltán
festőművésszel, művészeti szakíróval. De ezeknek az alkotóknak csak a következő évtized
folyamán jelentek meg a köteteik. Ebben a korszakban összesen 7 magyar könyv jelent meg.

I.2.4. A 80-as évek
A 80-as években a Tavaszvárás nemzedék írói, költői, Szúnyogh Sándor, Szomi Pál és Varga
József rendszeresen publikáltak, két- három önálló kötettel is jelentkeztek, illetve tovább
folytatták

írói

tevékenységüket.

Munkásságuk

kezdett

kiteljesedni,

írói-költői

kibontakozásukat élték meg. Új tendenciának számít a tanulmányírás, főleg a nyelvészet
területén, és új műfaj az irodalomtörténet-írás Bence Lajos tollából. A szlovéniai magyar
könyvkiadás kezdetekor nem bővelkedett minőségi kiadványokban, de már a Tavaszvárás írói
is korán rájöttek arra, hogy az irodalmi élet kialakulásának nagyon fontos eleme az olvasó.
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Nélküle nincsen irodalmi élet, nincsen intézményrendszer, sőt a könyvek megjelentetésének
sincsen különösebb értelme (Bence L, 2003).
Szúnyogh Sándor Ernest Ružič muraszombati szlovén költővel együtt adta ki 1980ban a Naj-Leg kétnyelvű (szlovén-magyar) verseskötetet. Majd 1985-ben került az olvasók
kezébe Hóvágy című verseskönyve, amelyhez Péntek Imre írt recenziót, s eképpen méltatta
őt:

„Eszköztelenségével,

minimalista

szövegformálásával,

lényegre

koncentráló

megoldásaival szervesen kapcsolódik a magyar lírai törekvések neoexpresszionista
áramlatához.”15

1987-ben

jelentette

meg

a

Virágköszöntőt,

gyermekverskötetét

a

muraszombati Pomurska založba és az újvidéki Fórum könyvkiadó közös kiadásában.
Bence

Lajos

mint

fiatal

bölcsészhallgató

jelentkezik

Szíves

szívtelen

verseskönyvével 1981-ben a Pomurska založbánál. Czine Mihály, a kötet recenzense így
méltatja: "ember szól, igaz ember; váratlan asszociációkkal; hangja olyan tiszta, mint az eső
utáni levegő."

16

Bence

a neoavantgárd poétikai nyelvét honosította meg költészetünkben

váratlan asszociációival, s az irodalomban valamiképpen megújította a költői nyelv
teljesítőképességét (RudaŠ, J., 2002).

Pályája ekkor indult, tehetséges költőnek és

irodalomtörténésznek ígérkezett. 1983-ban már kiadta Vlaj Lajosról írt kismonográfiáját,
amellyel elindította tevékenységének egyik vonulatát, az irodalomtörténet-írást. A Magyar
Nemzetiségi Oktatási-Művelődési Önigazgatási Közösség és a Szlovéniai Magyar Írócsoport
adta ki 1989-ben Létlelet címmel második verseskötetét. Gyurácz Ferenc, a kötet kritikusa,
az Életünk munkatársa ezt írta róla: “A költészet ősi funkciójából is őrzi, ami törmelékes
világképű, mítosztalan korunknak még őrízhető: a személyes örömök-fájdalmak és félelmek
kifejezését, s az élet és a halál lét-meghatározó alapkategóriáinak szorongástűző
megnevezését.”17 Bence Lajos szövegeit a muravidéki magyar irodalomban korábban nem
tapasztalt önirónia, a programos bizonytalanság, a tematizált kísérleti jelleg, a bonyolultabb
nyelviség jellemzi.
Varga

József

Tanulmánykötetekben is

Élni

című

verseskötetével

(1983)

jelentkezett.

szerepelt. 1981-ben jelent meg a Sozvočje – Összhang című

kétnyelvű (szlovén-magyar) antológia, amelyben hat karintiai szlovén és öt Szlovéniában élő
magyar nemzetiségű költő (Bence Lajos, Szúnyogh Sándor, Báti Zsuzsa, Sz. Kanyó Leóna és
Varga József) mutatkozott be. 1982-ben adta ki a Pomurska založba Rozsmán Erzsébet
15

Péntek Imre: Recenzió Szúnyogh Sándor Hóvágy c. verseskötetéhez. Murska Sobota,
Pomurska založba, 1985. [Fülszöveg].
16
Czine Mihály: Recenzió Bence Lajos Szíves szívtelen c. verseskötetéhez. Murska Sobota,
Pomurska založba, 1981. [Fülszöveg]
17
Gyurácz Ferenc: Recenzió Bence Lajos Létlelet című verseskötetéhez..Lendva,1989.
[Fülszöveg]
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egyetlen verseskötetét Vallomások címmel, s 1982-ben Gábor Zoltán Postagalamb című
esszékötetét. 1983-ban jelent meg a Pomurska založba gondozásában az Anyanyelvünkért
című tanulmánykötet, amelyet Guttmannn Miklós szerkesztett. Ebben Gadányi Károly,
Guttmann Miklós, Kercsmár Rózsa, Szabó Géza, Szomi Pál, Varga József és Vörös Ottó
tanulmányai olvashatók. A szerkesztő a kötet bevezetőjében így fogalmazta meg azt a célt,
amelyért a kötet íródott: "Anyanyelvünkért. Ezt a címet adtuk kötetünknek. Ezzel az egyetlen
szóval akarjuk érzékeltetni szándékainkat, törekvéseinket, amelyek vezéreltek bennünket
összeállításakor. Muravidéken anyanyelvüknek tartják a magyar nyelvet, azok is, akiknek
nem anyanyelve, de ismerik, használják."18
Szomi Pál Szeretni kell című regénye 1984-ben

jött ki, Húzd rá cigány c.

elbeszéléskötete pedig 1987-ben. 1987 könyvterméséhez tartozik Szabó József Nem is olyan
régen történt című elbeszéléskötete is. Juhász György írt hozzá előszót, amelyben kifejtette:
"A szerző nem szépíró, műszaki ember, ezért nem is kérhetünk számon

rajta olyan

stilisztikai, dramaturgiai pontatlanságokat, amelyeket esetleg hivatásos művészeknél joggal
megtehetnénk."19 A muravidéki magyar irodalom, így Szabó József kötete is szervesen
kapcsolódik a szerzők életének töténetéhez. Ebben az évtizedben 19 magyar könyvet adtak ki
a Pomurska založba kiadónál.

I.2.5. A 90-es évek könyvkiadása
A 90-es években a kelet-európai régió egészét érintő politikai fordulat nagy mértékben hatott
a muravidéki magyar irodalmi rendszer átalakulására. Mindehhez hozzájárult az is, hogy az
irodalmi önreflexió új formája is jelentkezett, ugyanis 1989-ben jelenik meg a muravidéki
magyar irodalom első irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirata, a
Muratáj, melynek legfőbb célja „az öneszmélés, a nemzeti érzés, az identitás felébresztése,
ezek

mellett

pedig

az

itteni

irodalom

horizonttágítása,

új

törekvések,

alkotók

bekapcsolásával.” A könyvkiadás és a szépirodalom terén a 90-es években új alkotók tűntek
fel, egyesek közülük a Muratáj műhelyének új alkotóivá váltak: Halász Albert, Bence Utrosa
Gabriella, Varga Sándor, Gönc László, Cimmermann Toplák János, Kocon József, Balazsek
Dániel, Hagymás István, Szabó Mária, Kercsmár Rózsa, Vida István, Göntér János és
18

Guttmann Miklós: Anyanyelvünkért. Bevezető. Murska Sobota, Pomurska založba, 1983.
5.p.
19
Juhász György: Előszó helyett. Szabó József: Nem is olyan régen történt. Murska Sobota,
Pomurska založba, 87.p.
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Zágorec-Csuka Judit.

Fellépésükkel szaporodtak a kiadott könyvek is. A szépirodalmi

művek mellett helytörténeti kiadványok is születtek.
A 90-es évek évek irodalmának és könyvkiadásának megváltozott távlatai
lehetővé tették továbbá, hogy az írók, költők nemcsak helyi, hanem magyarországi lapokban,
folyóiratokban is publikáljanak, író-olvasó találkozókon vegyenek részt. A kilencvenes
években ugyan ennek az irodalomnak és könyvkiadásnak hiányzott még a szélesebb
magyarországi recepciója, kritikai vagy irodalomtörténeti feldolgozása, de ezen a területen is
voltak

előremozdulások

Alapmunkának

számít

Bence

Lajos

irodalomtörténeti,

művelődéstörténti monográfiája, az Írott szóval a megmaradásért (1994), amelyben feltárja
a szlovéniai magyarság irodalmi és történeti múltjának 70 évét. Ebben a korszakban is
keletkeztek és mélyültek el írói és költöi kapcsolatok a székesfehérvári Árgussal (szerkesztő
Péntek Imre), a Pannon Tükörrel, a Zalai Írók Egyesületének kulturális folyóiratával
(szerkesztő Czupi Gyula). Ezenkívül számos határon túli és magyarországi folyóirat
szerkesztősége és írói, költői mutatkoztak be Lendván (Kortárs, Korunk…stb.).
Mivel a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) 1996-ban a nemzetiségi
önkormányzatoktól intézményesen is átvette a könyvkiadás szerepét, rövid időn belül látható
eredményei voltak a szerepváltásnak. A könyvkiadás területén számos új kapcsolatra és
együttműködésre került sor. Megmaradt

a jó viszony a győri Hazánk Kiadóval, de

kooperációt alakítottak ki a budapesti Hadtörténeti Múzeummal, a Maribori Egyetem
Pedagógiai Karának Magyar Nyelv és Irodalom Intézetével, a Magyar Köztársaság Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériumával és a lendvai Studio Artis magánkiadóval is.
A 90-es években a szlovéniai magyar könyvkiadás műfajilag is bővült, a
szépirodalom mellett fejlődött a helytörténet, egyháztörténet (Varga Sándor), az
irodalomelmélet (Bence Lajos), a néprajzkutatás (Kerecsényi Edit, Halász Albert, Szabó
Mária), a memoár-irodalom (Vida István, GöntérJános). Több esetben a doktori disszertációk
kiadására is sor került (Bence Lajos, Halász Albert), továbbá képzőművészeti és esszékötetek
(Zágorec-Csuka

Judit),

asztrálmítoszi

filmelemzések

népmesegyűjtemények (Szúnyogh Sándor),

(Hagymás

István),

hazai

antológiák, nyelvészeti tanulmánykötetek,

hagyományőrző irodalom, történeti művek és tanulmánykötetek is megjelentek. Így a líra
egyeduralma megszűnőben volt. A lényegesebb elmozdulás, előrelépés műfajilag a gyermek(Bence Utrosa Gabriella meséi) és ifjúsági irodalom (Varga József meséi és elbeszélései) felé
történt. De továbbra is hiányoznak még a nagyepika és a drámai műfajok. Formailag is
fejlődött a könyvművészet. Meszelics László, a Népújság tervező-grafikusa szakmai
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felkészültséggel és művészi látásmóddal, egyéni formatervezési stílussal tervezte már a
magyar könyveket. A kiadványok száma a 90-es években megsokszorozódott.

I.2.5.1 A szépirodalmi és irodalomtörténeti művek
A 90-es években 15 szépirodalmi mű jelent meg, többnyire verseskötetek, elbeszéléskötetek
és meséskönyvek. Regény még nem született, az írók még nem bírkóztak meg ezzel a
műfajjal. Viszont jelentkeztek elsőkötetes szerzők is, főleg költők: Halász Albert, Göncz
László, Cimmermann Toplák János és Zágorec-Csuka Judit.
Varga József volt ebben az időszakban a legtöbbet publikáló szerző. Négy
szépirodalmi művét adták ki: Sorvadó népem (1990) című

elbeszéléskötetét, Konokhit

(1992) és Hangbona (1995) című verseskötetét és Az ellopott tündér (1998) című
meséskönyvét, amelyet Alenka Bošnak illusztrált. Szúnyogh Sándornak egy szépirodalmi
műve jelent meg 1990-ben Halicanumi rapszódia címmel, amely 1963 – 1989 között kiadott
verseit tartalmazza. A kötet verseit három évtized terméséből válogatta a költő. A kötet
címében szereplő „rapszódia” is arra utal, hogy egy szenvedélyes hangú, csapongó
gondolatvilágú, hangulatú költői személyiség verseit olvashatjuk. E válogatás összességében
a muravidéki emberek életét érzéseit és küzdelmeit tükrözi.
Halász Albert első verseskötetét 1991-ben adta ki Mosolymorzsák címmel, a
másodikat,

az IKONOK-at

1996-ban.

A fiatal költő indulására, aki 1991-ben még

egyetemista volt Budapesten az ELTE BTK magyar néprajz szakán, Péntek Imre, az Árgus
kritikusa hívta fel a figyelmet: „Nem véletlen a többes szám első személy, a mi-tudat, a
hovatartozás, a kollektív önmeghatározás megjelenése. Bravúros szövegképeket alkot, a
vizuális költészet logikája szerint szervezi sorait.”20
Bence Utrosa Gabriella Mégis harangoztak
kisebbségi

(1999) című elbeszéléskötetében a

helyzet szülte furcsa és nem egy esetben abszurdnak tűnő helyzetek is

megfogalmazódtak.

Érdeklődésre tarthatnak számot azok az elbeszélések is, amelyekben

különc figurák élednek fel újra. A női problematika ábrázolása, annak hétköznapi bemutatása
érdekes prózai bravúr Bence Utrosa Gabriella elbeszéléseiben, akár személyes gyökerüek,
akár mások által megmintázottak, hiszen egy idő után túlnőnek a személyességen, és
általánossá válnak (Zágorec-Csuka J, 1999).
20

Péntek Imre: Recenzió Halász Albert Mosolymorzsák című kötetéhez. Lendva, 1991.
(Fülszöveg)
25

AZ IRODALMI ÖNSZERVEZŐDÉS

Bence Lajos 1991-ben Napraforgó-papagáj című gyermekverskötetével jelentkezett,
amelyet Suzane Kiraály-Moss illusztrált. Az író számára ez egy új műfajt is jelentett. Bence
Lajos 1994-ben jelentette meg – részben a Magyar Művelődési Minisztérium támogatásával
– Írott szóval a megmaradásért (A szlovéniai magyarság 70 éve) című irodalomtörténeti
monográfiáját, amelyben a szlovéniai magyarság 1919-89 közötti hetven esztendejének
történelmét, ezen belül pedig tudományos és művelődési életének kibontakozását és
kiteljesedését

tekinti

át.

Győrffy

László

a

„magyarságtudomány

nélkülözhetetlen

kézikönyvének” tekinti a művet, melyet 1996-ban II., bővített kiadásban is kiadtak.
A bemutatkozó három elsőkötetes költő a 90-es években: Cimmermann Toplák
János Flagelláns énekeskönyv (1991) című kötetével, Göncz László Életfoszlányok (1997) és
Zágorec-Csuka Judit Viharverten (1997) című versgyűjteményével. Göncz László számos
közéleti szerepvállalás, nemzetiségtudományi írás után most mint költő lépett az olvasók elé
(Pomogáts B, 1997), Zágorec-Csuka Judit pedig a fiatal költőnemzedéket képviselte,
bizonyítékként egy kis létszámú közösség sokszínű irodalmának létezésére. Kercsmár Rózsa
újságíró 1996-ban adta ki első és egyben utolsó elbeszéléskötetét Kihűlt a ház melege
címmel, amellyel az őrségi magyaroknak állít emléket. 1993-ban jelent meg Hagymás István
Casanova napja (Fellini Casanovájának asztrálmítoszi vonatkozásai) című könyve.
Az 1998-as Igét őrizve című antológia három költőnemzedék verseit tartalmazza.
Benne azok a költők szerepelnek, akik már kötetekkel bizonyítottak: Báti Zsuzsa, Bence
Lajos, Göncz László, Halász Albert, Rozsmán Erzsébet, Szúnyogh Sándor, Cimmermann
Toplák János, Varga József és Zágorec-Csuka Judit. Bence Lajos, a szerkesztő az antológia
előszavában így írt:
„Az antológia címe – Igét őrizve – ma már parancsként hangzik. Ahogy a pásztor számára is
parancs: úgy őrizze a nyáját, hogy az szét ne széledjen! Hogy földönfutóvá ne váljon! Hogy
érezze az akol melegségét, akkor is, ha odakint cudar szelek fújnak. Lelket és fogat vacogtató
hidegben is őrizni, Szúnyogh Sándor szép szavával élve, a „szívfűtő lángot”…”.

I.2.5.2 Gyermek- és ifjúsági irodalom
A 90-es években a gyermek- és ifjúsági irodalom négy kötettel gazdagodott. Bár eredeti, a 60
-70-es évek merev, külsőleg ráaggatott nép- és nyelvőrző funkciójától kissé eltávolodott, de
kétségtelen, hogy anyanyelvünk »építhető« bástyájának kell tekintenünk a gyermek- és
26

AZ IRODALMI ÖNSZERVEZŐDÉS

ifjúsági irodalmat ebben a korszakban (Bence L, 2003).Varga József
gazdagította

két

könyvvel

az irodalmat: a Hangbona válogatott gyermekverskötetével (1995) és

Az

ellopott tündér (1998) című meséskönyvével, amelyet Alenka Bošnak színes illusztrációi
díszítenek. Bence Utrosa Gabriella a 90-es évek elején jelentkezik mint meseíró. Két
meséskönyvet adott ki: a Visszahozott szép karácsonyt (1996) és a Ki lakik a sötétben? (1996)
című meséskönyveket. 2000-ben a Visszahozott szép karácsonyt meg is filmesítették.

I.2.5.3 Történelmi és a helytörténeti művek
A 90-es évek könyvkiadásának egyik sikeres törekvése a történeti művek és a helytörténeti
művek kiadása. A már ismert helytörténészek mellé (Varga Sándor) új szerzők is jelentkezek
első köteteikkel: Göntér János Dobronak múlt és jelen a határ mentén (1998) és Vida István
Egy petesházi tüzér visszaemlékezései a II. világháborúra 1941-1945

(1998) című

munkájával. Mindkét szerző a memoár-irodalmat képviseli.
Varga Sándor három helytörténeti művet adott ki: A lendvai plébánia történetéből
(1992), A szlovéniai magyarok műkedvelő tevékenysége 1920-1970 (1995) és A dobronaki
plébánia története (1997) címmel. Göncz László számos történeti tanulmányának publikálása
után a 90-es években történeti és helytörténeti témájú könyvek kiadásával jelentkezik. 1996ban jelenik meg Fejezetek Lendva történetéből 1920-ig című műve. Dr. Nagy Zoltánnal mint
társszerzővel adják ki a Őrségi végeken-Na robovih Őrséga című helytörténeti könyvüket.
Dr. Zsiga Tibor Muravidéktől Trianonig című műve a Magyar Nemzetiségi
Művelődési Intézet gondozásában jelent meg 1996-ban a magyar honfoglalás 1100.
évfordulója alkalmával. A történeti mű, amelyet magyarországi szerző írt, számos vitát keltett
a muravidéki szlovén sajtóban a szlovén történészek, írók és publicisták között. A kiadvány
célja az volt, hogy útbaigazítson bennünket azon kérdésekben, amelyek ezidáig számunkra
ismeretlenek voltak, »fehér foltnak« számítottakTrianon értelmezésében (Göncz L, 1996).
Szúnyogh Sándor (társszerzők Gálics István, dr. Tomka Miklós) helytörténeti kiadványa
Pozdrav iz Dolnje Lendave-Üdvözlet Alsólendváról 1889-1945 (1997) színes képeslapok
által eleveníti fel Alsólendva százafordulós múltját egészen 1945-ig. A kötetet Lendva
Község adta ki, szlovén (Zver Ilona) és angol (Fabčič Melaniija) nyelvre is lefordították.
Gábor Zoltán festőművész, művészeti szakíró Ápisz nyomában című írástörténeti
tanulmánykötete 1990-ben jelent meg, később szlovén (1992, Milojka Žalik Huzjan) és
horvát nyelvre is lefordították.
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I.2.5.4 A néprajzi témájú művek
A szlovéniai magyar könyvkiadás egyik legismertebb néprajzi műve a 90-es években Halász
Albert Jeles napok, népi ünnepek a Muravidéken című kötete volt, amelyben doktori
disszertációjának anyagát jelentette meg könyv formában 1999-ben. A kötet kiadását a
Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Szlovén Köztársaság
Művelődési Minisztériuma is támogatta. A szerző a tanulmánykötetet a muravidéki
magyarságnak ajánlotta. Művében a muravidéki magyarság jeles napjaihoz és ünnepeihez
kapcsolódó népszokásokat és hiedelmeket írta le, s ezzel egy letűnő kor néprajzi kincseit
mutatta be. A kötet szlovén nyelvű (fordító: Gabriella Zver) és angol nyelvű (fordító: Halász
Gordos Márta) összefoglalókat tartalmaz. A fejezetek címlapjaira az illusztrációkat Göncz
János készítette.
Kerecsényi Edit nagykanizsai néprajzkutató vidékünk néprajzáról is írt egy
tanulmánykötetet Távol a hazától, vagyis a Lendva-vidéki magyar kivándorlók és
vendégmunkások címmel, amelyet 1994-ben adtak ki Lendván. Szabó Mária Így játszunk mi
című hagyományőrző kötetével 1998-ban jelentkezett. A szerző a könyvében a
szájhagyomány által terjesztett mondókákból, kiolvasásokból, énekekből és egyéb
szövegekből örökít meg néhányat. Vannak köztük olyanok is, amelyek feledésbe merültek,
amelyeket a gyermekek nevelése során már nem vagy csak elvétve használnak.

I.2.5.5 Nyelvészeti tanulmánykötet
A nyelvészet területén a 90-es években csak egy tanulmánykötetet adtak ki, annak ellenére,
hogy a Muratáj és a Naptár hasábjain számos tanulmányt közöltek ebben a témában. Varga
József doktori disszertációja könyv formában 1999-ben jelent meg Nyelvhasználat, névdivat
címmel. Alcíme: Az anyanyelv (magyar, szlovén, horvát) használata és a névdivat a vegyes
házasságokban élők körében a Muravidéken. A szerző a kötet bevezetőjében elmondja, hogy
kutatásainak

eredményeit a Mura mentén élő őshonos szlovén és magyar nemzetiségű

lakosság 31 vegyesen lakott falvaiban, az úgynevezett kétnyelvű területen gyűjtötte, a
Szlovén Köztársaság északkeleti részén, a Göcsej, Hetés és Őrség tájegységein, a szlovénmagyar határ közelében Hodostól Pincéig. A kötet tartalmazza ezt a nyelvi anyagot, ennek
feldolgozását, rendszerezését a nyelvhasználat és névdivat tematikában.

A tanulmánykötet

számos tekintetben rávilágít közegünk nyelvhasználatának és névdivatának sajátosságaira.
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Hiánypótló, hiszen ezekkel a fontos kérdésekkel ennyire behatóan a mi esetünkben még senki
sem foglalkozott. A tanulmánykötetből számos következtetés vonható le. A magyar nyelv
torzulásiai a különböző táblázatok segítségével szépen követhetők. Megmaradási stratégiánk
jövőbeni alakításában Varga József tanulmánykötete bizonyára fontos műnek számít majd
(Göncz L, 1999). Ebben az évtizedben összesen 34 magyar mű jelent meg.

I.2.6. A 2000-es évek könyvkiadása (2000-2004)
A 2000-es évek elején (2000-2004) létrejövő muravidéki magyar könyvkultúrára és
könyvkiadásra jellemző a műfaji választékosság és az új irodalmi-, könyvkiadási- és
könyvterjesztési kapcsolatok teremtése. A

nemrég indult

írók, költők, tudósok

nemzedékének pályája kezd kibontakozni (Bence Utrosa Gabriella, Göncz László, ZágorecCsuka Judit), illetve olyan irányban haladnak már, amerre elindultak. Az irodalmi és a
szellemi élet kedvezően alakul, annak ellenére, hogy még mindig hiányoznak a nemzetiségi
irodalomból a szociográfia- és esszékötetek, de már kialakult a regény műfaja.
Fontos

az is, hogy a négy évtizedes magyar könyvkiadás fejlődéstörténetében

megjelent a történelmi regény: Varga József A lendvai vár kapitánya (2001) ; Göncz László
Olvadó jégcsapok (2003).

Magyarországi kiadók is érdeklődnek a muravidéki magyar

könyvek iránt (a pécsi Pro Pannonia Kiadó, a budapesti Bíró Family Nyomdaipari és
Kereskedelmi Kft., a pilisvörösvári Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, a budapesti
Krúdy Gyula Irodalmi Kör). A muravidéki magyar könyveket magyarországi (budapesti,
győri, zalaegerszegi) könyvvásárokon is árusítják és terjesztik.
A magyarországi egyetemeken sikeresen megvédett doktori értekezéseket, amelyek
tudományos teljesítményeknek számítanak, a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma anyagi támogatásával és hazai forrásokból

kiadták szakkönyv-

formában is (Göncz László: A muravidéki magyarság 1918-1941 ; Kovács Attila: Földreform
és kolonizáció a Lendva-vidéken a két világháború között). A magyar könyvek mögött is
megjelentek a szponzorok, noha egy évtizeddel ezelőtt az állammi könyvkiadásban ez még
ismeretlen támogatási forma volt Szlovéniában. Megindult az a folyamat is,

melyben

muravidéki magyar szerző műveit fordítják le és adják ki szlovén nyelven (Zágorec-Csuka
Judit verseit a V ognjenem kresu (2001) és a Slepci na zemljevidu (2003) című
fordításkötetekben).
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A muravidéki magyar írók nem térhetnek ki a kisebbségi sors elől még akkor sem, ha
2004-ben az Európai Unió országai közé került Szlovénia és Magyarország is.

Annak

ellenére, hogy lazultak, légiesültek a határok, a szlovéniai magyar íróknak még mindig
szerepet kell vállalniuk a magyar közösség identitásának megtartásában, s reménykedniük
kell a békés együttélésben az EU határain belül is. Annak a magyar könyvtermésnek, amely a
2000-es évek elején keletkezett, nagyobb esélye lesz a bemutatásra, értékelésre és a
magyarországi

terjesztésre is. Talán könnyebben

közkinccsé válhatnak a magyar

könyvkiadásban, mint évtizedekkel ezelőtt. A szlovéniai

életnek,

a magyar könyvek

kiadásának lehetőségeit a helyi történések, a magyar nemzetiség sorskérdései által lehet
megfogalmazni, megírni, könyv formában kiadni. Útkeresések kereszttüzében él a
muravidéki magyar írótársadalom. Az alkotóknak ebben a közegben kell megtalálniuk a
lehetséges utakat az együttéléshez a többségi nemzettel. Az anyaországi kapcsolatok révén a
magyarországi könyvkiadásban is nagyobb az esélyt kell teremteniük, hogy felismerjék a
szlovéniai magyar könyvkultúra szellemi arculatát. Véleményem szerint a muravidéki magyar
könyvkiadásban sosem volt ennyi lehetőség a kulturális integrációra Magyarországgal és az
európai térségben, mint most.

Reményeket keltő áramlatokban élünk, s a muravidéki

könyvkiadásnak, írótársadalomnak egyszerre van közösségépítő és kulturális diplomáciai
szerepe.
Összefoglalva: 2000 és 2004 között összesen 18 magyar könyv jelent meg, ebből 2
könyvtörténeti és sajtótörténeti mű, 2 történelmi szakkönyv, 8 szépirodalmi mű, 1
irodalomtörténeti tanulmánykötet, 2 nyelvészeti

és 2 néprajzi munka.

Ezenkívül

2

fordításkötetet is kiadtak magyar szerzőtől szlovén nyelven.

I.2.6.1 Könyvtörténeti és sajtótörténeti kiadványok
Farkaš Brigita magyar könyvtáros A „Naptár" repertóriuma 1960-2000 címmel jelentette
meg 2000-ben sajtótörténeti kiadványát,

a Knjižnica Lendava-Könyvtár Lendva

gondozásában. A lendvai könyvtárnak ez a könyv volt az első sajtótörténeti kiadványa. A
szerző a mű előszavában elmondta, hogy a repertórium mint könyvészeti tájékoztató a
Naptárnak, a szlovéniai magyarok évkönyvének 40. évfordulójára készült, annak
megerősítésére, hogy a honismereti és más témájú írásokat tartalmazó gazdag periodika nem
merülhet feledésbe. A Naptár, illetve annak elődje, a Pomurje szövetkezeti naptára ugyanis a
muravidéki magyar kiadványok egyik gerincét képezi. Mint könyvtári kiadványnak, a
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repertóriumnak elsődleges feladata az, hogy a Naptárban megjelent cikkek formai és tartalmi
feldolgozását segítse. A számba vett cikkek ugyanis mindig az aktuális év adatait és nézeteit
tartalmazták. A laikus pedig a 210 oldalas könyv és az 1359 cím segítségével negyven év
tudományos-irodalmi és tágabb értelemben vett kulturális életének háttérrajzára tud
következtetni. A lendvai könyvtár első nagyobb igényű könyvészeti-bibliográfiai kiadványa
volt ez a repertórium.
Zágorec-Csuka Judit könyvtáros-tanárnak 2003-ban jelent meg kétnyelvű
(szlovén-magyar) könyvészeti, könyvesztétikai, könyvtörténeti tanulmánykötete Ilustratorji
madžarskih knjižnih izdaj v Sloveniji – A szlovéniai magyar könyvillusztrátorok címmel, a
Galéria - Múzeum – Galerija - Muzej Lendava kiadásában. A szerző az igényes szlovéniai
magyar könyvillusztrálás útját mutatja be 1961-től napjainkig és a szlovéniai magyar
könyvillusztrátorok öt meghatározó csoportját, formatervezői tendenciáit. A kiadványt
gazdag bibliográfia egészíti ki, amelyben 19 muravidéki könyvillusztrátor életpályája és
illusztrációs anyaga lelhető fel.

A tanulmánykötetet szlovén nyelvre Tanja Šimonka

művészettörténész és Livia Horvat könyvtáros fordították.

I.2.6.2 Történelmi monográfiák, szakkönyvek
Göncz László történész 2001-ben jelentette meg A muravidéki magyarság 1918-1941 című a
tanulmánykötetét, monográfiáját, amelyet egyben a Pécsi Tudományegyetemen megvédett
(2001) dissszertációjának az anyaga is. A monográfiát a Magyar Nemzetiségi Művelődési
intézet adta ki. A kötetet támogatta a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma. a mű reziméjét Novak Császár Jolán szlovén nyelvre, német nyelvre pedig
Kelemen Attila fordította. Szarka László21 a monográfia recenzensének a véleménye a műről a
következő: "A könyv, amelyet az olvasó a kezében tart, minden tekintetben alapmunka.
Összegzi és rendszerezi mindazt az ismeretet, amely a szlovének és a magyarok által lakott
Muravidéken s azon belül a magyar többségű határmenti sávnak a délszláv államhoz
kerüléséről, a trianoni döntés előzményeiről, alternatíváiról és következményeiről
rendelkezésre állt. Ebből a könyvből kaphatunk

először rendszerezett képet azokról a

folyamatokról, amelyek a magyar-jugoszláv határvonal meghúzása után kialakult politikai

21

Szarka László: Göncz László: A muravidéki magyarság 1918-1941. Előszó. Lendva, 2001.
6.p.
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helyzetben a többség-kisebbség viszonyt, a határellenőrzési rendszer működését, a magyarmagyar kapcsolatokat meghatározták."
Kovács Attila történész Földreform és kolonizáció a Lendva-vidéken a két
világháorú között című munkája 2004-ben került nyomdába. A szakkönyv egyben a Pécsi
Tudományegyetemen megvédett doktori disszertációjának bővített változata. A szerző a
tudományos kutatások módszereivel a földreform és a kolonizáció végrehajtását mutatja be
Lendva-vidéken, valamint annak kihatását a vidék nemzetiségi összetételére, a magyarszlovén nyelvhatár alakulására, továbbá a terület agrárstruktúrájában beállt változásokra. A
könyv több olyan szemszögből tárja fel a tárgyalt időszak egyik legfontosabb társadalmi és
gazdasági jelenségét a Mura mentén, amelynek jelentős befolyása volt a vidék etnikai
összetételére,

szociális és kulturális helyzetére. A rangos kötetnek nagy jelentősége van a

magyar nemzetiség saját értelmiségének, tudományos kutatóinak tekintélye szempontjából is
(Göncz L, 2004). A dolgozatban önálló fejezetek mutatják be a földreform és külön fejezetek
a kolonizáció kivitelezését.

Elemzést olvashatunk a vidék nemzetiségi összetételéről és

birtokviszonyairól a földreform előtt, valamint a reform után beállt változásokról. A szerző
külön foglalkozik az Eszterházy-nagybirtokkal a földreform kivitelezése szempontjából. A
könyvben számos térkép, táblázat és különböző

dokumentumok, fényképek is találhatók,

hogy közelebb hozzák a témát az olvasóhoz.

I.2.6.3 Művészettörténet, szépirodalmi és irodalomtörténeti művek
Művészettörténet
Zágorec-Csuka Juditnak 2002-ben jelent meg Gábor Zoltán festőművész portréja - Portret
akademskega slikarja Zoltána Gáborja című monográfiája az MNMI kiadásában Lendván.
Bence Lajos, a kötet szerkesztője a következőket írta az

előszóban: „Zágorec-Csuka Judit

Gábor-könyvének legfőbb érdeme, hogy az életmű fontosabb művészi opusainak, főbb
motívumainak és kompoziciós megoldásainak ismertetése mellett az egyéniség világképének
a fejlődését is nyomon követhetjük." Említésre méltó az a tény is, hogy a monográfia kiadását
A Szlovén Művelődési Minisztérium (Ministerstvo za kulturo Republike Slovenije,
Ljubljana) és a Magyar

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, valamint egyéb

szponzorok is támogatták. A kötet szlovén nyelvű összefoglalóját és a képeket Tanja Šimonka
művészettörténész válogatta, a fotókat Mester Tibor készítette. A monográfiát a legszebb
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muravidéki magyar könyvnek választották a szakemberek, hiszen jól sikerült a színes képi
anyaga, a reprodukciói, és kiváló a formatervezése.
Szépirodalom
Bence Lajos 2000-ben adta ki Lendván RÁ olvasások című válogatott és új verseit tartalmazó
kötetét, amelyben jelzi, hogy versei valójában az alkotás öröméről és fájdalmáról, az írói
szabadságról, az elődök iránti tiszteletről szólnak. A kötet új versei viszont „továbbgondolási
igénnyel” – egy-egy új aspektussal bővülnek, a „sokszorosított” világ egy-egy újabb
„lenyomatával”. Újabb versei is a teljesebb Világ-kép megrajzolásának az igényével
íródtak.22
Varga Józsefnek A lendvai vár kapitánya című regénye 2001-ben jelent meg, Orbán
Péter készített hozzá illusztrációkat. A szerző 70. születésnapja alkalmából egy kellemes
történelmi regénnyel lepte meg

olvasóit. A számos hetési és lendva-vidéki néprajzi és

történeti értéket megörökítő munka a Mura mentén élő magyar közösség önazonosságának
újabb, szépirodalmi dokumentuma. Létforgácsok című elbeszéléskötete és Mag – Szó – Álom
című válogatott versgyűjteménye 2001-ben, Tar Mihály szüretjén című elbeszélő költeménye
2002-ben s Mégis fény gyúlt című legújabb verseskötete 2004-ben jelent meg Budapesten a
Bíró Family Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. kiadásában.
Czimmermann Toplák János író, költő, képzőművész 2003-ban jelentkezett
Szentimentális utazásom a kanadai On(l)tárijóba című útleírásával. Útja élményeiből,
amellyel húgát és öccsét látogatta meg, s amelyet öt hét alatt élt át, kanadai útleírás lett,. A
»szentimentális utazás«, amelyet a szerző túlnyomórészt gyalogosan vagy kerékpárral tett
meg, nemcsak fotókat eredményezett, hanem egy színes és tanulságos

könyvet is, amely

arról szól, hogy hogyan élnek Markhamban és Ontarióban a Muravidékről kivándorolt
vendégmunkások és emigránsok.
Zágorec-Csuka Juditnak újabb verseskötete 2003-ban jelent meg Kiűzve az
Édenből címmel Dr. Varga József23 így értékelte: „Vágyik egyfajta más világba! Egy jobb,
egy emberibb és igazságosabb közösségbe, ahol a megértés, a másság megbecsülése és az
érdem elfogadása az értékmérő mérce. Mozaikszerű motívumrendszerében kiábrándult
csalódottságot jelenít meg új hanggal, színnel, mondanivalóval és esztétikai-irodalmi
22

Bence Lajos: RÁ-olvasások. Válogatott és új versek. Lendva, Magyar Nemzetiségi
Művelődési Intézet, 2000.[Fülszöveg]
23
Dr. Varga József: Zágorec-Csuka Judit: Kiűzve az Édenből, versek barátaimnak, Lendva,
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2003.91-92.p.
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kifejezésmóddal. De a keserűség, a fájdalom és a "kitaszítottság" érzete mellett nem a
belenyugvás, a lemondás, a meghunyászkodás, a "térdhajlítás", hanem az élniakarás szilárd
elszántsággal dominál nála: csak azért is megmutatom ennek a "komisz világnak". Ilyen
Zágorec-Csuka Judit, az ember és a költészete is. Megalkuvás nélkül haladni a maga által
kitűzött cél felé, bármilyen göröngyös is legyen az út." Balazsek Dániel költő a kötet
fülszövegében a következő gondolatokat fogalmazta meg: "Eme összetört világban viszont
sajátságos módon, női lényéből kiindulva azonosul a szülőfölddel, hozzá hasonlóvá,
teremtővé ("én teremtettelek,, "újrateremtenélek") válva próbálja az ősi feminin
harmóniateremtés vágyával helyrehozni a darabokra tört világot, a hiánnyal tátongó létet."
Göncz Lászlónak 2003-ban jelent meg a pécsi Pro Pannonia Kiadói Alapítvány és
az Illyés Közalapítvány támogatásával Olvadó jégcsapok című regénye. A szlovéniai
magyarság XX. századi történelmének kutatója, Göncz László most nagyívű történelmi
regénnyel mutatkozott be olvasóinak. A mű a muravidéki magyarság múlt századi történelmi
hányattatásainak, szenvedéseinek meggyőző erejű ábrázolása, az elhibázott nagyhatalmi
döntések – egyént és nemzetet érintő – súlyos következményeinek megrendítő rajza.
Trianontól a második világháború közepéig mutatja be Kiss László
generációjának a történetét.

családja három

Annak a bemutatása ez, hogy a különböző történelmi

sorsfordulók (az első és a második világháború, de mindenekelőtt Trianon) milyen súlyos
következményekkel jártak a magyarság gazdasági, kulturális életére, és milyen pszichikai
súllyal nehezedtek a kisebbségi sorsra kárhoztatottakra. A mű ugyan egy átlagos életutat
mutat be, Kiss

László életútját, tehát

átlagos életsorsot ábrázol, ám ugyanakkor jól

érzékelteti azt is, hogy ami a regénybeli Kiss családnak jutott osztályrészül, az csak egyike
volt sokak XX. századi sorstragédiájának. A könyv egyben keserű és figyelmeztető
bizonyítéka a politikai döntések emberekkel gyakran nem számoló jellegének is. Ács Margit
költő-irodalomtörténész a könyv bemutatóján arra hívta fel a közönség figyelmét, hogy a
nemzetiségieknek kell legyen sajátos eposzuk. Kiss László a családjáért él, neki, illetve a
hozzá hasonló kisembereknek köszönhető, hogy a muravidéki magyarság fennmaradt, tovább
él. Ez akkor is igaz, ha a főhős erkölcsisége nem öröklődött tovább, mert őt is lesújtotta a
trianoni trauma.
A regény megörökíti a muravidéki magyar falvak mikrovilágát is. Ez
családregény

a

feleletet ad arra, hogy "Kik voltunk? Kik vagyunk?". A trianoni trauma

Muravidéken nagyobb volt, mint pl. az azelőtt önálló Erdélyben, hiszen erre Muravidéken
nem építhettek. Göncz László családregénye a "megmaradás misszióját" szolgálja.
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Ifjúsági- és gyermekkönyvek
Bence Utrosa Gabriella 2003-ban jelentkezett új meséskönyvvel, amelynek a címe Egy kis
makk története és más mesék. A kötet 12 új mesét tartalmaz, hozzájuk

Sinko Szabina

készített színes illusztrációkat. Varga József gazdag szépirodalmi terméssel büszkélkedhet. A
Krúdy Gyula Irodalmi Kör kiadásában jelentette meg Tavaszi ébredések (2002) című
gyermekverskötetét és az „Egyperces mesék”-et (2004) leporelló-formában. Mindkét kötetet
Varga Timea illusztrálta.
Irodalomtörténet
Zágorec-Csuka Judit A Zrínyiek nyomában című irodalomtörténeti tanulmánykötetében,
amelyet a pilisvörösvári Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület adott ki 2003-ban, a
szerző a Zrínyi-kultusz kultúrtörténeti hátterének a megrajzolására tesz kísérletet. A kötet
első része két fő fejezetre tagolható: az első, a rövidebb a csáktornyai Zrínyi család és az
alsólendvai Bánffy család között kialakult, a török elleni közös fellépés által igen erős, szinte
sorsszerű szövetségről szól. A másik, a hosszabb a Zrínyi-kultusz a történelmi Zala
vármegyében 1880-1920 között címet viseli, mely mintegy 20 oldalnyi bibliográfiai
jegyzékkel is kiegészül. A Zrínyi-kultusz kialakulását, meggyökeresedését és terjedését a
szerző a tudományos jellegű publikációkban, okmányokban, okiratokban és különböző
helytörténeti és történeti feljegyzésekben kíséri nyomon. Az egyszerűségében is szép
kiállítású könyvet korabeli és újabb keletű rézkarcok, fotók és történelmi dokumentációs
anyag teszik változatossá.24

I.2.6.4 Egy nyelvészeti tanulmánykötet
Dr. Varga József

2003-ban nyomtatta ki

az MNMI gondozásában

A muravidéki

személynevek című tanulmánykötetét. Benne a szerző a hivatalos és élő nyelvhasználatban
alkalmazott névalakok használatáról szól, amelyet 20 muravidéki településen gyűjtött és
dolgozott fel. A tanulmánykötet első része öt nagyobb fejezetre tagolódik: a muravidéki
magyar, illetőleg kétnyelvű falvak személynévvizsgálatára, a vezetéknevekre vagy családi
nevekre, a keresztnevekre vagy utónevekre, a becenevekre vagy becézőnevekre, A Murán
24

Bence Lajos: A Zrínyiek nyomában. In: Népújság, 2004. január 8.11.p.
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inneni két tájegység (Göcsej, Őrség) keresztneveinek összesített adattárára ez. A
második részében a szerző

kötet

szintén öt fejezetben elemzi a murántúli falvak magyar

ragadványneveit. 2004-ben Budapesten publikálta Varga József a Krúdy Gyula Irodalmi Kör
kiadásában Mondjuk, írjuk helyesen hetésiesen? című tanulmánykötetét is, a muravidéki
nyelvhelyességről és nyelvművelésről.

I.2.6.5 Egy néprajzi kiadvány
Mód László és Simon András ismeretterjesztő tanulmánykötetét „A hajtástól az újborig,
vagyis a szőlő és a bor ünnepei Lendvavidéken”-t 2002-ben jelentette meg az MNMI. A
kötetben a szerzők a szőlő és a bor ünnepeihez kapcsolódó régi és új szokásrendet, rituálét
írják le, ezáltal a könyv több a hagyományos értelemben vett néprajzi vizsgálódásnál. A
témáról szlovén (Novák Császár Jolán) és német nyelvű (Ségi Norberta ; Guba Szilvia)
összegezést is olvashatunk. Göncz Jánosnak 2001-ben került közönség elé a Gyermekkorom
faluja, Forgácsok Göncz János hetési képeiből, emlékeiből című néprajzi ihletésű műve az
MNMI gondozásában, Bellon Tibor néprajztudós szerkesztésében.
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I.3.

AZ ANYAORSZÁG ÉS AZ ÖSSZMAGYAR SZERVEZETEK SZEREPE A
KÖNYVKIADÁSBAN

A határon túli magyar kisebbségek kulturális felemelkedése, szellemi felzárkózása csakis
Magyarország segítségével, sokoldalú támogatásával következhet be, melyet főleg
alapítványok, pályázatok és céltámogatások formájában kapnak.
A kilencvenes években már jelentős anyagi segítség érkezett az anyaországból a
kisebbségi régiókba, amelyből a magyar könyvkiadás is kapott támogatást. Mindenekelőtt a
Magyarok Világszövetsége, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága,

az

Anyanyelvi Konferencia, az Illyés Közalapítvány, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Főosztálya, a Hátáron Túli Magyarok
Hivatala segített. Az Illyés Alapítvány a határainkon túl élő magyarság identitásának
megőrzését és megerősödését célzó kezdeményezéseket; az anyanyelv ápolását, fejlesztését
szolgáló akciókat; az e közösségeket érintő tudományos munkát; a kisebbségi magyar fiatalok
Magyarországon történő képzését; az anyanyelvű hitélet tárgyi és személyi feltételeinek a
javítását; valamint a magyar kisebbségek magyarországi kulturális bemutatóit támogatta. A
kuratórium élén akkor Csoóri Sándor állt. A Határon Túli Magyarok Hivatala a Kárpátmedencei őshonos nemzetiségek és a nyugati szórványban élők sajátos politikai, gazdasági,
kulturális és egyéb gondjainak regisztrálását végzi. A hivatal szakembergárdája országokra
specializált csoportokból épül fel, jelentős mértékben az adott területekről származó, így
alapos hely- és témaismerettel, kapcsolatokkal, egyben elkötelezettséggel bíró munkatársakat
alkalmazva. Folyamatosan együttműködnek a határon túli magyar szervezetekkel is. Saját
erőből vagy más állami, társadalmi szervek bevonásával segítik a magyar kisebbség
kibontakozását.
A többség és a kisebbség viszonyát törvényszerűen meghatározza a kölcsönhatás
jellege, ami a legtöbb esetben a nemzetiség rovására megy, sok esetben a spontán vagy a
tudatosan irányított asszimiláció formájában. Trianon után a szlovéniai magyarság olyan
közegbe került, amely gazdaságilag fejlettebb volt, mint az anyaország, ami először
értékválsághoz, majd jelentős öntudatzavarhoz vezetett. A legjobb jogi helyzet, és ennek
alapján viszonylag elfogadható kulturális intézményrendszer Szlovéniában jött létre a
nemzetiségek számára. Ennek eredménye, hogy az értelmiség aránya a megelőző húsz évhez
viszonyítva enyhén növekedett (a hetvenes évektől lehetőség nyílt továbbtanulni
Magyarországon) annak ellenére, hogy a muravidéki magyarság létszáma nominálisan is a
trianoni arányok kétötödére esett vissza. Amennyiben

e kérdést illetően Közép-Európát
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tekintjük, azon belül a Kárpát-medencét, akkor megállapíthatjuk, hogy itt egy cseppet sem
kecsegtető a helyzet, mégha vannak is kivételek és alkalmi pozitív villanások. Egészében
nézve itt a demokrácia alapvető értékeivel, a politikai kultúrával és az itt élő nemzetek közötti
történelmi összefüggésekkel egyaránt gond van.25 Az elmondottak különösképpen
vonatkoznak a térség immár nyolc országban élő őshonos magyarságára, köztük a szlovéniai
magyarokra. A számarányokat tekintve a burgenlandi magyarok után a legkisebb magyar
kisebbségnek számítunk, s ebben a léthelyzetben kell figyelembe venni bennünket.
A 90-es évek az anyanyelv és a kultúra szempontjából mégis lehetőségeket
nyújtottak az anyaország és a szlovéniai magyar szervezetek, a magyar könyvkiadás területén.
A kis közösségek esetében, amilyen a szlovéniai magyarság is, csakis közvetlen állami
támogatás jelentheti a kulturális intézményrendszer stabil szervezését. Az ezredfordulóval
pedig a globalizációs folyamatok elérték a kisebbségi kultúrákat is, és számos problémát,
változást, kételyt, újabb identitáselméleteket vetettek fel.

Pedig az identitás mindenkor a

kultúrában gyökerezik és a kultúrával újul meg (Schöpflin, G., 2001). A kultúrák egyik
lényeges jellemzője az, hogy gondolatvilágot, gondolkodási stílust termelnek ki, amelyet
„normálisnak és természetesnek vélünk”, és amely egyedül a mi kultúránkra érvényes. Az
identitás kialakítására szolgáló fontos szimbólumrendszer a nyelv. Abban, hogy a szlovéniai
magyar kisebbség nyelvi, kulturális identitása megmaradjon, nagyon fontos szerepet tölt be az
irodalom, amely a nyelv, főleg a könyvkiadás által közvetíti a kultúrát. A könyvkiadás
mindenképpen a kulturális identitás feltétele, a kollektív identitás, a tudatosult társadalmi
hovatartozás megvallása.
A regionális, kisebbségi magyar könyvkiadás folyamatai helyzetükből következően
sajátos részei a magyar könyvkiadásnak, hiszen ezek a művek magyar nyelven íródtak, s
nélkülük nem állhat össze a korszak magyar irodalmának és könyvkiadásának teljes képe. Így
a szlovéniai magyar könyvkiadás sem kerülheti meg a jelenkori magyar kultúrának a
megítélését, akkor sem, ha esztétikai értelemben még nem mindig a legmagasabb művészi
értékeket hordozza. Kísérletek, törekvések, próbálkozások vannak az esztétikailag minőségi
irodalom megteremtésére. Kivételes művek ebben a negyven évben is létrejöttek –
kisebbségi léthelyzetből, szempontból értékelve mindenképpen. Elsősorban azokat a műveket
helyeznénk előtérbe, amelyek fontos kutatók, történészek (dr. Göncz László és dr. Kovács
Attila), irodalomtörténészek (dr. Bence Lajos), nyelvészek (dr. Varga József) doktori
disszertációinak könyv formában kiadott változatai.
25

Göncz László: Összmagyar és kisebbségi nemzeti kulturális értékeinkről. In: Muratáj, 1997.
1.sz. 44 -45.p.
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I.3.1. Magyar nemzetiségi – szlovén – anyaországi kapcsolatok
Egymás megbecsülésének szellemében alakulnak a magyar-szlovén kapcsolatok is. Itt a
múlton sincsen semmi árnyék; az emlékezet sem őriz semmilyen vitát a két nép között. A
magyar-szlovén kapcsolatokban Pável

Ágoston

apostoli alakja a jellemző, „a két nép

hűséges fia” – Illyés Gyuláé ez a kép –, aki megteremtette a magyar-szlovén művelődési
kapcsolatok alapját, aki a szlovén irodalom teljes bemutatására törekedett, aki – többek között
– Weöres Sándor tanára is volt.
S akinek a Cankar-fordításáról azt írhatta a kritika: „olyan könyv, mintha magyarul
írták volna.”26 Jelezve, hirdetve, hogy a két nép kölcsönösen becsüli egymás irodalmát is; jó
szándékkal, következetesen építi mindkét oldalról az összekötő hidakat – mondta
bevezetőjében dr. Czine Mihály irodalomtörténész 1991. április 5-én Budapesten, a
szlovéniai magyarság helyzetéről rendezett kerekasztal-beszélgetésen és azt követően a
Gellért szállóban megrendezett irodalmi esten. Pável Ágoston régi szavaival élve:”Szentül
meg vagyok győződve, hogy a szellemi kapcsolatokból kivirágzó kölcsönös megismerés és
megértés javára lesz mindkét nemzetnek és kultúrának.” Ennek jegyében indultak meg a
magyar – szlovén

és a magyaroroszági kapcsolatok háromszögében az új szellemi

konstellációk a szlovéniai magyar, a többségi szlovén és az anyaországi magyarság között A
szlovéniai magyarságnak a budapesti bemutatkozás „sorsesemény” volt, hiszen elkezdett
végre integrálódni saját anyaországi kultúrájához, irodalmához, nemcsak elméletben, hanem a
gyakorlati utakon is. A magyar kormányzat – összefüggésben a társadalomban lezajló
demokratizálási folyamatokkal és az emberi jogok kérdéskörének a nemzetközi politikai
életben lezajlott előtérbe kerülésével – az 1980-as évtized derekától folytatott gyakorlati
tevékenységében is aktív kisebbségvédelmet vállalt.27
A kilencvenes években már a reális folyamatokban feltáró, probléma- és
megoldásközpontú, az önazonosságot értékként tételező politika bontakozott ki. Ebből a
folyamatból a szlovéniai magyarság sem maradt ki. Könyvkiadásában, irodalomszervezésben,
irodalmi estek létrehozásában beindultak a kölcsönös megismerési folyamatok és lehetőségek
is. Ez fontos tényezőnek számított, hiszen a szlovéniai magyar irodalomnak és
könyvkiadásnak alig volt és még ma is hiányos, vagy alig van kritikai recepciója,
irodalomtörténeti feldolgozása. A kilencvenes évek irodalmának megváltozott távlatai
26

Dr. Czine Mihály: A szlovéniai magyarság budapesti köszöntése. In: Muratáj, 1991. 28 29.p.
27
Székely András Bertalan: Az új magyar kisebbségpolitika, különös tekintettel a szlovéniai
magyarságra. In: Muratáj, 1991. 29.p.
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lehetővé tették továbbá, hogy alkotóink ne csak a helyi, hanem a magyarországi lapokban,
folyóiratokban is publikáljanak, író – olvasó találkozókon vegyenek részt a határokon innen
és túl. De még ennek ellenére sem lehetünk teljesen nyugodtak.
A
Természetesen

kilencvenes

évektől

sok

minden

megváltozott

a

Szlovéniában a rendszerváltás után (1991) is létezik

kultúrpolitikában.
burkoltan vagy

nyíltabban, gyöngén vagy erősebben, de azért mégis – többségi kultúrpolitika. Bár a magyar
kisebbségi könyvkiadás a Szlovén Művelődési Minisztériumtól kapja az anyagi támogatást,
de pályázati alapon az anyaországtól is. Bizonyos külső és belső szűrők által létezik
valamiféle cenzúra is, hiszen az íróknak és a költőknek, a szakíróknak és a tudósoknak fel
kell vállalniuk írásaikat. Míg a korábbi elvárások főleg a többségi nemzet irányából érkeztek,
most egyre inkább a saját kisebbségi magyar közösségek, valamint a magyarországi könyves
szakma és az „összmagyar” irodalom felől. Saját itthoni közösségünk, a szlovéniai magyarság
elvárja íróitól és költőitől, hogy könyveik, tanulmányaik történelmi szemléletűek legyenek,
hogy vállalják fel a nemzeti sorsot. Hiba lenne eltitkolni, hogy most már jól érzékelhető: az
anyaország megoszott társadalma részéről kétféle az elvárás a határon túli irodalommal és
könyvkiadással kapcsolatosan. A szakmának és az olvasóközönségnek van egy olyan rétege,
amely a hagyományos, konzervatív nemzettudatra épülő eszmei vonulatot támogatná a
könyvkiadásban. Másfelől egészen mások az igények azok részéről, akik az emberi
individuumot és az alkotói autonomitást előtérbe helyező, liberális vagy urbánus vagy
kozmopolita vagy posztmodern vagy avantgárd, vagy újabban a globalista vonulatot
képviselik, részesítik előnyben, és ezt várnák el a szlovéniai magyar könyvkiadástól is.
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I.4.

A SZLOVÉNIAI MAGYAR KÖNYVEK KIADÓI

I.4.1. A muraszombati POMURSKA ZALOŽBA könyvkiadó és könyvkereskedési
vállalat jelentősége a magyar könyvkiadásban
A Pomurska založba könyvkiadót és könyvkereskedési vállalatot 1954-ben hozták létre
Obmurska založba néven, amely a Naš tisk folyóirat és könyvkiadási vállalat egységeként
működött Muraszombatban (Murska Sobota). 1991-től lett önálló vállalat. Mint kiadó
felkarolta a muravidéki szlovén és magyar alkotókat. A Pomurska založba adta ki a 60-as,
70-es és a 80-as években egészen a 90-es évekig a Szlovéniában, a Muravidéken élő magyar
szerzők (Varga József, Bence Lajos, Szomi Pál) műveit, köztük a Naptár (1970-1989) című
évkönyvet és az Összhang (1979,1981,1989) című antológiát is. Több évtizedig
együttműködtek a pécsi Jelenkor Kiadóval.
Jože Ternar, a Pomurska založba igazgatója fogalmazta meg 1980-ban a Naptárban
A kultúrhagyományokra alapozott fejlődés című tanulmányában a következőket:
"Fejlődésének éveiben a Pomurska založba új feladatokat vállalt magára, vagy pedig azokat
önmaga állította fel. Hadd említsük meg ezen a helyen a másik jelentős feladatát is: a
Szlovéniában élő magyar nemzetiségű polgároknak az aktuális társadalmi, politikai,
gazdasági és egyéb irodalmát, a tankönyveket és szépirodalmi műveket irodalmi nyelvükön
közvetíteni, és ezzel serkenteni őket az önálló alkotásra. A magyar nemzetiség és a kétnyelvű
iskola szükségletei meg a kétségkívül az egyik ok, amely miatt a Pomurska založbának
állandóan szélesíteni és gazdagítani kell a könyvkiadói programját."28
A magyar nemzetiség és a kétnyelvű iskolák szükségletei (tankönyvek, iskolai
kiadványok) is kétségkívül ösztönözték, hogy a Pomurska založba állandóan szélesítse és
gazdagítsa könyvkiadói programját a magyar nemzetiség könyvkultúrájának bővítése
érdekében. A hatvanas években mégis akadtak problémák, főleg a magyar könyvek
árusításával és a megjelentetési költségekkel kapcsolatosan.
"A Pomurska založba a hatvanas években túlnyomó részt veszteséggel dolgozott. Sok könyv
raktáron maradt, mivel nem vásárolták őket. Főleg a magyar könyvekkel volt gond,
amelyeknek nagy volt a megjelentetési költségük, alacsony volt a példányszámuk, és így nem
28

Jože Ternar: A kultúrhagyományokra alapozott fejlődés. In: Naptár, 1980. Murska Sobota,
Pomurska založba, 1979. 86-91.p.
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hoztak nyereséget. A kis dotációból viszont a könyvkiadó nem fedezhette a nagy kiadási
költségeket. Ez a helyzet csaknem a hatvanas évek végéig tartott, amíg a Pomurska založba
meg nem jelentetett néhány közkedvelt, ismert, jól áruba bocsátható, mégis értékes
szépirodalmi művet, köztük Jókai Mór Zlati človek – Az Aranyember című művét szlovén
nyelven." (Jože Ternar, 1980)
A muraszombati Pomurska založba 1954-ben csak egy könyvet jelentetett meg
2500 példányban, míg 1963-ban már 18 könyv került ki általuk a nyomdából 58100
példányban. Ebben az évben kapta a kiadóház az első magyar szerkesztőt, majd a következő
években egyre több külső magyar munkatársat foglalkoztattak (szerkesztőket, fordítókat stb.),
elsősorban a magyar kiadványokhoz. A hatvanas évek végére teljesítette az első feladatát,
hiszen a szlovén nyilvánossággal nagyjából megismertette a Mura szlovén partjain folyó élet
múltját és korszerű lüktetését s a könyvek által is gyorsabb ütemben kapcsolódott be ez a
térség a szlovén élet ritmusába országos szinten. E szlovén könyvek közt egy-két magyar
könyv is megjelent kezdetben. Ezekben az években kevés olyan magyar szakember, író,
költő, műfordító élt Szlovéniábanm, akiket

szakemberként alkalmazhattak volna a magyar

könyvkiadás programjának a megvalósításához. A muravidéki magyarság fiataljai még nem
folytathatták tanulmányaikat Magyarországon, csak a hetvenes évek elején, ebből kifolyólag
a kétnyelvű térségben hiányzott a bölcsész-beállítottságú értelmiségi réteg is. Csak miután a
kiadó kapcsolatot teremtett az újvidéki FÓRUM és a budapesti EURÓPA könyvkiadóval,
juthatott könnyebben jó munkatársakhoz a magyar nyelvű könyvek megjelentetéséhez.
Anyagi helyzetén javítottak az 1971 után kiadott egyes kézikönyvek is. 1969-ig a Pomurska
založbának csak négy saját könyvesboltja volt. 1969-ben szervezte meg a nagykereskedelmi
árusítást, amelyet egészen a megszűnéséig fejlesztett, és állandóan tökéletesített.
A hetvenes években a kiadó bővült. 1972-ben szervezetileg csatlakozott a jól
menő ZGP Pomurski tisk (Muravidéki nyomda) vállalathoz, annak egyik alvállalatává vált.
A nyomdának a hetvenes évek végére már 85 dolgozója volt, azokkal együtt, akik kiadási és
könyvárusítási tevékenységet folytattak.

Minőségi változásnak számított az is, hogy a

jelentősebb művek megjelentetésekor író – olvasó találkozókat szerveztek, ahol a könyvek
szerzői és a közönség közvetlen viszonyba kerülhettek. A kiadott könyveket már
könyvterjesztők juttatták közelebb az olvasókhoz, és megteremtették azt a kapcsolatot, amely
a könyvkereskedések és környezetük, az olvasói réteg közt fontosnak számított. Ezen
törekvésekkel összhangban a könyvterjesztők 1978-ban megalapították a Könyvkereskedések
Tanácsát, és kitűzték annak széleskörű feladatait. A könyvkereskedések dolgozói a tanács
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tagjaival és a Pomurska založba többi dolgozójával karöltve gondoskodtak a könyvek
népszerűsítéséről, közreműködtek a könyvkereskedés kulturális szerepének elmélyítésében,
valamint annak munkáját és szerepét kötötték össze a Muravidéken működő többi kulturális
és művelődési intézetekkel. A hetvenes évek végére a Pomurska založba országos szinten
bizonyított. Jelentős kiadóvá nőtt, többféle részlege jött létre: az irodalmi szerkesztőség, a
műszaki szerkesztőség és az értékesítési részleg, valamint a nyomdai részleg. A
kéziratelőkészítéstől a kiadandó alkotás a műszaki szerkesztésén, a tipográfiai előkészítésen
keresztül

a

nyomdai

munkálatokig

és

könyvkereskedelem

értékesítési,

marketingtevékenységéig a Pomurska založba önállóan végezte a könyvkiadáshoz tartozó
munkálatokat.

I.4.1.1 A Pomurska založba könyvkiadó fejlődési irányzatai
A Pomurska založba könyvkiadó

nem működhetett volna sokáig kizárólag saját szűkebb

területére korlátozva. Ezek után úgy is mondhatjuk, hogy a könyvkiadó megnyitotta a szlovén
és a jugoszláv, később a magyaroszági kultúrterület felé irányuló kapukat, ugyanakkor
minden szlovén szerzőnek és a kétnyelvű területen élő magyar alkotóknak megmutatta a
kiadó felé vezető utat. Nyilvánvaló azonban, hogy nem csupán az irodalmi igény tette
szükségessé a könyvkiadást. Már a Pomurska založba munkatársai felismerték, hogy meg kell
menteni

a feledéstől a kultúrtörténeti, szociális-, gazdasági és nemzetiségpolitikai

hagyatékot. A kiadó első gyűjteményes sorozata a DOMAČA KNJIŽEVNOST (Hazai
irodalom) című vállalkozás volt, melynek keretein belül a muravidéki szezőktől adtak ki
műveket, de magas irodalmi értékű alkotásaik miatt más szerzők is lehetőséget kaptak. A
PANONIKA sorozatban a szépirodalmi alkotások mellett olyan kiadványok is megjelentek,
mint a Pannon gyűjtemény, Muravidék etnográfiája, a Murántúl és Prlekija történelmi értékei,
szociális, irodalmi és művészettörténeti monográfiák a murántúli szerzőktől, a Muravidék
műemlékeiről stb.
A kiadó harmadik híres sorozata a SOZVOČJE – ÖSSZHANG, amelynek
létrehozása néhány, különösen a magyar nemzetiségű irodalmi és egyéb szellemi területeken
dolgozó egyénnek a kívánsága volt, hogy mondanivalójuk anyanyelvükön kapjon
könyvformát. A Naptár, az első magyar nyelvű almanach

1960-tól zökkenőmentesen

minden évben megjelent. E kiadványban értek be az első magyar írók, alkotók, kiknek
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műveiből aztán hamarosan előkészülhetett az első magyar nyelvű antológia (Tavaszvárás,
1972).
"Megtörtént az első lépés. Ezt követően egymás után jelentek meg az első verses
gyűjtemények, prózai művek, amelyek már igazolttá tették a Sozvočje – Összhang című
sorozat létezését. Ez a szimbolikus cím érzékelteti a hazai magyar nyelvű alkotómunka
lehetőségét, de hamarosan biztosítékot nyújt a szomszédos Magyarországon megjelent
irodalmi alkotásoknak is. A magyar klasszikusok és kortárs írók lelkiismeretes fordítása
hamarosan kellemes, de mindenek előtt hasznos kötelezettséggé vált, hiszen ez a nagy
irodalmi érték eddig majdnem ismeretlen volt a szlovének előtt. Olyan nevek, mint Petőfi
Sándor, József Attila, Weöres Sándor, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond,
Németh László és mások, akiknek az értékei, a nyelvi és egyéb akadályok dacára is, már az
európai irodalom szoros tartozéka."29
A Sozvočje – Összhang

sorozatnak volt visszhangja a szlovén olvasóközönség

körében is. Jelentőségét méginkább fokozta a budapesti Európa Kiadó munkatársaival való
együttműködés. A Pomurska založba kiadónál fellendült a fordítói munka, ami olyan szlovén
művekkel gazdagította a magyar irodalmat, mint Prešeren versei (a Prešeren-költészet
válogatása), Oton Župančič Te titok virág című válogatás-műve, valamint Ivan Cankar, Matej
Bor, Miško Kranjec, Kajetan Kovič, Ciril Kosmač, Ciril Zlobec és mások munkái.
A nagyon eredményes kölcsönös és kooperatív munka a Pomurska založba és a
már említett kiadóvállalat között még felelősségteljesebb lépésre ösztökélte a Pomurska
založbát: a MOSTOVI sorozat könyveinek a kiadására. A közvetlen hatás természetesen az a
tudat volt, hogy a kiadói politika nagyszabású törekvéseit az el nem kötelezett országok
(Nigéria, Mexikó, Kongó, Mali, Macedónia, Irán, Indonézia, az elnyomott Dél-afrikai
Köztársaság stb.) irodalmát ismertette meg az olvasókkal. Az el nem kötelezett országok
mellett más európai és egyéb

kontinenseken levő országok, köztük Finnország,

Magyarország, Portugália, Szlovákia, Románia, Malawi

irodalmát is kiadták. A legtöbb

esetben a művek többségét csak most fordították először szlovénra. A MOSTOVI és a
HELIKON sorozatok által bemutatott művek áttekintést nyújtottak az egész világ korszerű
regényirodalmáról. A PESTI (Kezek) sorozat viszonylag rövid életű volt. Azoknak az
olvasóknak a kívánságára jött létre, akik inkább a történelmi, áltörténelmi és háborús
29

Jože Hradil: Az első könyvtől a Pomurska založba tizedik sorozatáig. In: Naptár 1980,
Murska Sobota, Pomurska založba, 1979. 92-97.p
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regények iránt érdeklődtek. A PORTRETI (Portrék) életrajzi regényeket tartalmazott. A
legnagyobb példányszámú és a legelterjedtebb a MAVRICA sorozat volt, amely kevésbé
igényes olvasmányokkal elégítette ki az olvasók óhajait.
A Pomurska založba a felsorolt kiadói ötletekkel

emelni kívánta a

példányszámokat. A minőség fogalmán természetesen a választékot, a tökéletes fordítást és a
kiadványok esztétikus külalakját értették, ezt szorgalmazták. Mint vidéki kiadó a Pomurska
založba is kibocsátott a regényeken, versesköteteken, antológiákon és tankönyveken kívül
még különféle kézikönyveket, képeslapokat, naptárakat is. A kiadó a hetvenes években igen
jelentősen együttműködött a budapesti Európa és az újvidéki Fórum Kiadóval. Más magyar
kiadókkal ápolt kapcsolatai a magyar nemzetiség íróit és költőit serkentették alkotói
tevékenységre. (Habár Szúnyogh Sándor és Báti Zsuzsa verseskötetein kívül nem jelentek
meg szépirodalmi kiadványok az újvidéki Fórum Könyvkiadónál.)

I.4.2. A Szlovéniai Magyar Írócsoport (1989–1997) és a Magyar Nemzetiségi
Művelődési Intézet kiadói tevékenysége
A

Pomurska založba

kiadó munkájával elégedetlen, s ezért a kiadóval szakító írók

létrehozták 1989-ben a Szlovéniai Magyar Írócsoportot. Néhány évig ez az írótársulás
(időnként Muravidéki Magyar Írócsoportként) jelentette meg a Muratáj című folyóiratot, a
szlovéniai magyarok Naptár című évkönyvét és több szépirodalmi művet. Kiadói
tevékenységüket 1995-től a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, az írók érdekvédelmét
1997-től pedig a Szlovéniai Magyar Írók Társasága vette át 1997-ben.

I.4.2.1 A Szlovéniai Magyar Írók Társasága (1997) mint érdekképviselet
Tizenhárom szlovéniai magyar költő és író Lendván 1997. március 24-én hozta létre a
Szlovéniai Magyar Írók Társaságát, azt a társasági formát, amely képviseli az írók és költők
érdekeit, támogatja a szépírói alkotómunkát és műfordítást, javaslatokkal segíti a szlovéniai
magyar könyvkiadást és a szlovéniai magyar irodalom széles körű megismertetését, s ennek
érdekében közreműködik irodalmi estek, könyvbemutatók szervezésében.

Szervezetileg a

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet keretében fejti ki önálló tevékenységét, székhelye
Lendva, Fő utca 126. Az írói társaság kollektíve tagja a Magyar Írószövetségnek és a Zalai
45

A SZLOVÉNIAI MAGYAR KÖNYVEK KIADÓI

Írók Egyesületének, és szorosan együttműködik a Szlovén Írók Társaságával is.
Együttműködési megállapításokat is kötöttek. A Szlovéniai Magyar Írók Társaságának
elnöke dr. Bence Lajos.
Tagságát a szépirodalom műfajait művelő szlovéniai magyar írók és költők
alkotják. Alapító tagjai: Báti Zsuzsa, Bence Lajos, Bence Utrosa Gabriella, Czimmermann
Toplák János, Gábor Zoltán, Göncz László, Hagymás István, Halász Albert, Kercsmár Rózsa,
Szúnyogh Sándor, Varga József és Zágorec-Csuka Judit. Az irodalmi folyóirat (Muratáj) és
az írói társaság létrejötte, illetve a kettő együttes jelenléte lehetővé tette a magasabb mércével
mérhető irodalmi alkotások létrehozását is. Az elmúlt években történtek ugyan minőségi
változások, de könyvkiadásunknak széles értelemben vett kultúr-funkciója, egyéni és
közösségi identitásteremtő szerepe az elsődleges. Az írótársaság tevékenységei közé tartozik,
hogy képviseli a szlovéniai magyar írók érdekeit, segíti a szépirodalmi alkotómunka és
műfordítás fellendítését, javaslatokkal támogatja a szlovéniai magyar könyvkiadást, a
könyvkiadási kuratórium munkáját, valamint a magyar könyvek népszerűsítését és
megismertetését.
Az írói társaság tagjai alkotják a közgyűlést, amely a társaság legfelsőbb szerve.
A Szlovéniai Magyar Írók Társaságának öttagú elnöksége van. Bence Lajos Az etikum mellé
esztétikumot című tanulmányában mint az írói társaság elnöke az irodalomszervezésről a
következőképpen írt:
»Egy irodalmi életet egyengetni, annak intézményrendszerét kialakítani sosem volt könnyű
dolog. A szlovéniai magyar irodalom fogalmának tudatosítása sem volt az. Sem idehaza, sem
az országhatárokon túl.«
Mivel 1988-ban létrejött a Muratáj irodalmi folyóirat, amely alaporgánumnak tekinthető
Muravidéken a magyar szépirodalom és tudományos irodalom publikálásában, szükségszerű
volt az írók és költők szervezeti fórumát is létrehozni. Ez hívta életre az írói társaságot.
Nélküle és a folyóirat nélkül »csupán« magyar könyvek lennének. Nyitottsága által a Muratáj
az elszigetelődés veszélyétől óvja ezt az irodalmat. Mellette pedig a magyar könyvek azok,
amelyek egy irodalomnak a lényegét alkotják.
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I.4.3. A TOP-PRINT Grafikai Stúdió és Könyvkiadó
1997. augusztus 20-án nyílt meg hivatalosan a TOP-PRINT Grafikai Studió és Könyvkiadó,
amelynek igazgatója Halász Albert lett. Magánvállalkozásként indult, és egy évig működött
önállóan három

szerződéses alkalmazottal: Vanja Šmit, Davor Guttierrez számítógépes

szakemberek és Alen Dominić tördelő végezték a kiadási és formatervezési tevékenységeket.
A Top-Print Kiadó főleg Lendva Község és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet
megrendelésre

dolgozott,

a

Lendva-vidéket

célozta

meg

kiadói

tevékenységével.

Elsődlegesen térképek és egyéb helyi érdekű kiadványok határozták meg profilját. Mivel a
piac igényei megkívánták szolgáltatásaik bővítését, egy év múlva Studio Artisra változtatták
meg a nevét.

Fő tevékenysége továbbra is a könyvkiadás maradt, de egyéb szolgáltatásokkal

is bővítette kínálatát. Számos számítógépes szakemberrel működtek együtt a grafikai
tervezés, a számítástechnika, a térképészet és a fordítás területén. A Top-Print Kiadó
művészeti műhelyként is működött. Könyvkiadással, újságok, katalógusok, térképek,
évkönyvek,

üzleti

jellegű

kiadványok,

prospektusok,

plakátok,

naptárak,

címkék,

árjegyzékek, hirdetések szerkesztésével, valamint cégek számára teljes körű grafikai arculattervezéssel: levélpapírok, borítékok, névjegykártyák, bélyegzők, mappák, igazolványok
készítésével is foglalkoztak. Tevékenységük a könyvkiadás mellett kiterjedt a számítógépes
adatok CD-s archiválására, számítógépes dokumentumok post script lézer és post script
tintasugaras nyomtatókkal való nyomtatására, szkennelésre, internetes keresésre és
adatmásolásra is. Szlovén, magyar, angol, német és francia nyelvre fordítással, gépeléssel és
lektorálással szintén az ügyfeleik rendelkezésére álltak.
A

Top-Print

Kiadó

főleg

a

Magyar

Nemzetiségi

Művelődési

Intézet

megrendelésére dolgozott. Ilyen megbízással jelent meg 1997-ben Zágorec-Csuka Judit
Viharverten című verseskötete és Szúnyogh Sándor Muravidéki kincsesláda című néprajzi
műve. Önálló kiadványuk Feri Lainšček Argo Cirkus című regénye volt 1999-ben, amelyet
Gállos Orsolya fordított magyar nyelvre. A kiadó fenntartott egy önálló hirdetési újságot is,
amely minden háztartáshoz eljutott a magyar lakta vidéken. Sajnos a Top-Print nem nőtte ki
magát kiadóvállalattá, de elsősorban nem a piac beszűkűlése miatt szünt meg, hanem főleg
azért, mert Halász Albert munkahelyet változtatott: a Szlovén Rádió és Televizió nemzetiségi
műsorainak a programigazgatója lett. A kiadónál az üressé vált igazgatói helyre nem találtak
megfelelő személyt, így 1998. november 31-én hivatalosan meg is szűnt a Top-Print önálló
stúdió és kiadóvállalat Lendván, és azóta sincsen utódja.
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I.4.4. A FRANC-FRANC muraszombati könyvkiadó
1992 januárjában jött létre Muraszombatban a Franc-Franc Könyvkiadó Vállalat, amely a
muravidéki szlovén kultúra és könyvkiadás népszerűsítését tűzte ki céljául. Alapítói Feri
Lainšček író és Franci Just szlovéntanár, irodalomtörténész voltak. A könyvkiadó az elmúlt
tizenegy évben Szlovénia észak-keleti részén speciális kultúrateremtő erővel és könyvkiadási
stratégiával rendelkezett. Az adott körülmények között ez a kiadó keresi a Muravidéken
leginkább azokat a lehetőségeket, amelyek a kultúra és a gazdasági szférák között adódnak. A
művelődés népszerűsítése és a tudományos-kutatási tevékenységek felkarolása mellett fő
tevékenységük a könyvkiadás. Jellegzetes sorozatokat indítottak el: Novi obrazi (Új arcok),
Cicibanija (Gyermekirodalom), Križpotja (Keresztutak), Med Muro in Rabo (A Mura és a
Rába között), Redkosti (Ritkaságok), Podobe Panonije (Pannónia arculatai), Novi mostovi
(Új hidak) és a Mega. A 90-es évek elején a főleg szépirodalmat, szakirodalmat és
helytörténeti kiadványokat adtak ki regionális szinten, és ma már országos és nemzetközi
szinten is bekapcsolódnak a művelődés és könyvkiadás szellemi áramlataiba. A Franc-Franc
kiadó jóvoltából évente 10 -15 könyv születik.
Számos szerzővel tartanak Szlovénia-szerte irodalmi kapcsolatokat. Könyvkiadási
programjuk megvalósításában két belső szerkesztőjük van: Franci Just és Feri Lainšček, de
megbízott külső szerkesztőkkel is dolgoznak, illetve ilyeneket is felkérnek recenziók írására,
lektorálásra és szerkesztésre. Milan Vincetič, Jože Hradil, Štefan Kardoš, Miran Korošec és
Robert Titan-Felix tartoznak külső munkatársaik körébe. A könyvkiadó a Szlovén
Művelődési Minisztérium pályázati támogatása révén jut anyagi forrásokhoz. Ezen kívül
mecenatúrával (szponzorálással), valamint a könyvek árusításából fedezik a könyvkiadás
költségeit. Szépirodalmat általában 500-tól 1500 példányszámig adnak ki. A kiadó könyvei a
Mohorjeva družba által kerülnek a szlovén könyvpiacra. A 2002-es év sikerkönyvének
számított Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című regényének szlovén nyelvű kiadása
(Sveče so dogorele), amely a Novi mostovi z Madžarsko (Új hidak Magyarországgal)
sorozatban jelent meg a Fran-Franc kiadónál. A regényt Jože Hradil fordította szlovén
nyelvre. A kiadónál jelent meg 2003-ban Zágorec-Csuka Judit muravidéki magyar költő
szlovén nyelvre fordított verseskötete Slepci na zemljevidu (Vakok a térképen) címmel a Novi
mostovi sorozatban.
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I.4.5. A győri Hazánk Könyvkiadó
Az 1989-ben Győrött megalakult Hazánk Könyvkiadó azóta is

változatlan céllal

tevékenykedik: a Győr-Moson-Sopron megyéhez kötődő értékeknek prioritást biztosítva, a
kortárs szépirodalom megjelentetése mellett történeti, pedagógiai és néprajzi tárgyú művek
kiadását vállalja elsősorban. Mindezek mellett – kulturális szolgálata keretében – ösztönzi és
segíti a határon túli kiadókkal való kapcsolatteremtés is, hogy a határon túli, többek közt a
szlovéniai magyar irodalom

értékei is felmutathatók legyenek Magyarországon. A Hazánk

Könyvkiadó ügyvezető igazgatója Szabó József.
A lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézettel és a muravidéki magyarsággal
a kiadónak több évtizedes kapcsolata van, elsősorban a művelődés, a magyar kultúra, az
anyanyelvápolás

és a könyvkiadás területén. A 90-es évek elejétől kezdve eddig

12

szlovéniai magyar könyvet, kiadványt bocsátottak közre. Ezek: Varga Sándor: A lendvai
plébániaitemplom története, Hagymás István: Casanova napja, Varga Sándor: Lendvahegyi
bortermelés, Bence Lajos: Írott szóval a megmaradásért, Bence Utrosa Gabriella:
Visszahozott szép karácsony, Lendvai Füzetek, Varga Sándor: A szlovéniai magyarok
műkedvelői tevékenysége, Halász Albert: Cor-kór;Kór-kör, Lendva-Lendava (idegenforgalmi
kiadvány), Alsó-Lendva nagyközség milleneumi emlékkönyve, Kercsmár Rózsa: Kihűlt a ház
melege és Göncz László: Életfoszlányok című műve.
A 90-es évek vége felé a kiadóval megszűnt a konkrét könyvkiadásra irányuló
kapcsolat, tekintettel arra, hogy a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szlovéniai
nyomdákban nyomtatja többnyire a könyveit és kiadványait, mivel a nyomdaköltségek
Magyarországon sem olcsóbbak, sőt felfelé mennek. A kiadóval való szakítás oka gazdasági
jellegű, de a kulturális kapcsolatok megmaradtak, hiszen a 2001-től megrendezett Győri
Könyvszalon nevű nemzetközi könyvbemutatón és –vásáron rendszeresen jelen vannak a
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet kiadványai is. Így évente több muravidéki magyar
könyvet és egy kiválasztott szerzőt mutatnak be Győrött.

I.4.6. Magyarországi kiadók: a pécsi Pro Pannonia, a budapesti Krudy Gyula Irodalmi
Kör és a pilisvörösvári Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület
A muravidéki magyar írók könyvtermésének bemutatása Magyarországon már a 90-es évek
elején megtörtént, de a 2000-es évek elejére már kialakult egyfajta kiadási tendencia is,
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vagyis bizonyos szerzők műveiket, tanulmányköteteiket magyarországi kiadóknak ajánlják fel
és ott adják ki. Ennek természetesen több oka is lehet. Lehetséges, hogy már Muravidéken is
annyira megnő a könyvtermés, hogy mindegyikre nem jut kapacitás, vagy az írók új utakat
keresnek (pályázatok, baráti, írói ismeretségek), amelyek magyarországi kiadókhoz vezetik
őket. Annak ellenére, hogy a muravidéki íróknak, költőknek, tudósoknak elsősorban
Muravidéken, illetve a muravidéki magyarság életében kell felmutatniuk

irodalmi és

tudományos értékeiket, de kapcsolatokat is kell tartaniuk a körülöttük levő nemeztek, az
anyaország irodalmával, tudományos életével.
A Pro Pannonia pécsi Kiadói Alapítvány pályázati úton adta ki Göncz László
Olvadó jégcsapok című regényét 2003-ban. A könyvet az Illyés Közalapítvány is támogatta.
Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület 2002-ben jelentette meg

Pilisvörösváron

Hagymás István Utazások Fellinivel filmelemzéseket tartalmazó kötetét, amelyet a Magyar
Nemzetiségi Művelődési Intézet is támogatott. Majd 2003-ban szinten ennek a kiadónak a
gondozásában látott napvilágot Zágorec-Csuka Judit A Zrínyiek nyomában című
irodalomtörténeti

tanulmánykötete

(támogatók:

Illyés

Közalapítvány,

Pest

Megye

Közgyűlésének alelnöke, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Muravidéki Magyar
Önkormányzati Nemzeti Közösség). Mindkét muravidéki szerző egyben tagja a kulturális
egyesületnek, amely kiadóként is működik. A Krúdy Gyula Irodalmi Kör Budapesten Varga
József néhány művét vállalta fel kiadásra. Így jelentek meg: Egyperces mesék (2004), Mégis
fény gyúlt (2004), Mondjuk, írjuk helyesen hetésiesen? (2004) című könyvei.
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I.5.

A SZLOVÉNIAI MAGYAR KÖNYVEK TIPOGRÁFIÁJA

Fontos feladat elemezni a szlovéniai magyar könyvtermés létrehozásához igénybe vett
eszközök és módszerek együttes hatását, vagyis a tipográfiát. A kiadott könyvek betűformáit,
grafikus elemeinek a kiválasztását és elrendezését, azaz: a betűtípus, betűméret kiválasztását,
a szedést, a betűk és az illusztrációk közötti harmónia megteremtésének arányát. A
könyvművészet számos tényezőit (az írásjeleket, más speciális szimbólumok alakját, a betűk
és szavak távolságát, a sorok hosszát, a sorközök, a margók nagyságát, az illusztrációk
méretét és elhelyezését, a színek alkalmazását, a címek, az alcímek kiválasztását és térbeli
elrendezését) figyelembe véve állapíthatjuk meg az említett könyvtermés külalakjának
jellegzetességeit.

I.5.1. A szlovéniai magyar könyvillusztrátorok 1918-tól napjainkig
"Te vagy a felelős, olvasó, azért, hogy milyen könyvet tesznek eléd, mert te vagy, és a te
igényed szabják meg azt, hogy a könyv milyen irányban fejlődik" – így nyilatkozott Goethe a
német könyvművészet nagy mestere egy híressé vált röpiratában. És mennyire igaza van,
hiszen minden emberi munkatermék sorsát nagy vonalaiban az iránta jelentkező igények
szabják meg!

I.5.1.1 A 60-as évek, a kezdetek – fekete-fehér tónusban
A 60-as években többnyire fekete-fehér nyomtatásban jelentek meg az illusztrált magyar
könyvek. Ezeket Gábor Zoltán festőművész, grafikus tusrajzai és Gálics István festőművész,
grafikus grafikái díszítették. Ebben az időszakban nemigen lehetett beszélni igényes
muravidéki magyar könyvkultúráról, művészi kivitelezésű könyvről, hiszen ezeknek az
elvárásoknak nem tudott eleget tenni az akkori magyar közösség, de megfelelő anyagi
feltételeket sem tudott teremteni az évente egy vagy két könyv megjelenéséhez. Az igényes
könyvkiadási kultúra csak később, a 90-es években teremtődött meg.
A muravidéki magyarságnak a 60-as években újra szembe kellett néznie az
újrakezdéssel és a talpon maradással. A megkésett kezdet nem volt könnyű, annak ellenére,
hogy 1573-ban Hoffhalter Rudolf vándornyomdász Kultsár György református prédikátor
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prédikációit, három magyar nyelvű könyvét éppen Alsólendván

nyomtatta ki. A

könyvnyomtatás hagyományai visszavezethetők a 16. század végére, és mégis csak négyszáz
év elteltével teremtett újra a muravidéki magyarság magyar könyvkultúrát magának. A
trianoni békeszerződés után negyvenegy évvel jelent meg Vlaj Lajos Versek című kötete
(1961), amelyet Gábor Zoltán illusztrált tusrajzaival. Előtte 1942-ben már olvasható volt
Horváth Sándor Alsólendva múltja és jelene című helytörténeti műve is, de abban még nem
volt illusztráció. Ez nem jelentette azt, hogy dísztelenek az ekkori könyvek, ugyanis a feketefehér grafikák a könyvek méreteihez és a tartalmukhoz illő illusztrációnak számítanak.

I.5.1.2 A 70-es évek pangása
A 70-es évek könyvterméséből a legtöbbet Gálics István grafikusművész illusztrált. A
muraszombati Pomurska založba kiadó ebben az időszakban még nem adott ki bibliofil
magyar könyveket, amelyek maradandó, esztétikailag is igényes kivitelezésben kerültek
volna ki a nyomdából. Ezeket a könyveket fűzve, 500 -1000 példányban

nyomtatták,

egyenletes, fekete festékezéssel. Ennek ellenére a magyar könyvek formailag, esztétikalilag
nem voltak kifogásolhatóak.

I.5.1.3 A 80-as évek változása
A 80-as évek közepétől történt érezhető változás a szlovéniai magyar könyvkiadásban. A
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet átvette a Muravidéki Nemzetiségi Önigazgatási
Érdekközösségtől a magyar könyvkiadást, felvállalta a magyar könyvek terjesztését, és
lehetővé tette a magyar költők és írók kibontakozását is. A lassan növekvő igényekhez
anyagi kereteket is teremtettek. Így a Szlovén Művelődési Minisztérium támogatása által
évente 3-4 magyar könyvet is kiadhattak. Ezzel párhuzamosan jött létre a művészi könyv
iránti igény is. Ebben az időben a szlovéniai magyar irodalomban új írók és költők is
jelentkeztek: Bence Lajos, Cimmemann Toplák János és Bence Utrosa Gabriella, a fiatal
írók és költők már igényelték műveik igényes, művészi kivitelezésű kiadását.
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I.5.1.4 A 90-es évek könyvművészeti kibontakozása
Misztótfalusi Kis Miklós nyomdász szavaival élve: "A mesterművet csak ahhoz értő mester
tudja értékelni." Vagyis a muravidéki magyar könyvkiadásban a 90-es években már egymásra
találtak a szerzők, a kiadó, a technikai szerkesztők és a nyomdászok. Új alkotókkal is bővült
az írói, költői csoportosulás, hiszen most jelentkeztek a tanulmányaik befejezve Budapestről
hazatérő Halász Albert és Zágorec-Csuka Judit. Ekkor kezdett el szépirodalmat publikálni
Göncz László is. A Népújság szerkesztőségében dolgozó Meszelics László formatervező,
technikai szerkesztő vette át a magyar könyvek és kiadványok formatervezését is, s ennek a
90-es évek végére már látható eredményei is voltak.
1995-ben Halász Albert Studio Artis néven magánkiadót és grafikai stúdiót
alapított. A Studio Artisban nemcsak formatervezéssel és könyvkiadással foglalkoztak,
hanem a könyvek nyomdai gondozását is ellátták. Ez a magánvállalkozás új mozzanatot is
jelentett Lendván. Halász Albert megtervezte, illusztrálta és sajtó alá is rendezte saját
könyveit. Hagymás Istvánnal együtt fotóillusztrációkat is készítettek a magyar könyvek
díszítésére.
A 90-es években nagy változást jelentett az is, hogy a muravidéki magyar könyveket
már nem a muraszombati Pomurska založba kiadónál nyomtatták, hanem Magyarországon is
kerestek megfelelő nyomdákat, mint pl. a győri Hazánk Kiadó nyomdai kapacitása. Ebben az
időszakban már megjelentek a fűzött könyvek mellett az igényesebben megtervezett, kötött,
kemény címlappal ellátott kiadványok is, pl. Halász Albert: Jeles napok Muravidéken, 1999;
Bence Utrosa Gabriella: Ki lakik a sötétben, 1996; Igét őrizve, antológia, 1998. Ezeket már
színes illusztrációkkal, fotókkal adták ki, sőt megjelentek a bibliofil szépségű könyvek. S ez
a tendencia folytatódott a 2000-es évek folyamán is.

I.5.1.5 Vizuális anyanyelv határok nélkül. Magyar könyvillusztráció Magyarország
határain kívül 1918-tól napjainkig
A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társasága és az Országos Széchenyi Könyvtár
Budapesten Vizuális anyanyelv határok nélkül - Magyar könyvillusztráció Magyarország
határain kívül 1918-tól napjainkig

címmel 2001. április 18-án

és 19-én kiállítást és

konferenciát szervezett az Országos Széchenyi Könyvtárban. A kiállítást dr. Szörényi László,
az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatója nyitotta meg. A kiállítás és a hozzá
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kapcsolódó konferencia fő szervezője dr. Szabó Lilla,a Magyar Nemzeti Galéria
művészettörténésze, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társaságának elnöke volt. A
kiállítás anyagának módszeres feldolgozását és a kiállítás előkészítését Szombathy Bálint,
művész, művészeti író végezte.
A kiállítás anyagát és a

könyvillusztrációkról szóló előadásokat kutatók,

művészettörténészek, könyvtárosok mutatták be, illetve tartották: Hushegyi Gábor
(Szlovákia), Vesztróczy Éva (Szlovákia), Fedinec Csilla (Kárpátalja), dr. Murádin Jenő
(Románia), Gábor Dénes (Románia), Kovacsev Olga (Vajdaság) és Zágorec-Csuka Judit
(Szlovénia). Az Országos Széchenyi Könyvtárban a szlovéniai magyar könyvillusztrátorok
közül Gábor Zoltán festőművész, Cimmermann Toplák János formatervező-grafikus, Halász
Albert költő, író, Huzján István rajztanár, Orbán Péter tervezőgrafikus illusztrációit állították
ki. Így szerepeltek Meszelics László formatervező-grafikus borítótervei is, amelyeket a
muravidéki magyar könyvekhez készített.
A Magyar könyvillusztráció Magyarország határain kívül című kiállítás és
konferencia, amely felölelte a romániai, szlovákiai, kárpátaljai, vajdasági és szlovéniai
magyar könyvillusztrátorok válogatott munkáit 1918-tól napjainkig, azzal a céllal jött létre,
hogy a közöletlen és még feltárható anyagot közzé tegyék. A kiállításon nyomtatott könyvek
és eredeti, illusztrációra szánt munkák egyaránt szerepelhettek, és széles közönség tekinthette
meg őket. A konferencián, amelyet dr. Szabó Lilla művészettörténész vezetett, szóhoz
jutottak a könyvszakmát ismerő szerzők, kiadók, művészettörténészek. Dr. Szabó Lilla erről
így nyilatkozott:
" Az országos és az országos kereteket is meghaladó millenniumi művelődési rendezvények
palettáját egy olyan átfogó kiállítással kívánjuk gazdagabbá tenni, amely első ízben mutatja
be a maga történeti teljességében a határon túli magyar szerzők könyvillusztrációs
művészetét. A téma időszerűsége két szempontból fontos: egyrészt Magyarországon korábban
nem voltak meg az objektív feltételek egy ilyen rendezvény lebonyolításához, másrészt a
határon túli régiókban sem történtek olyan kísérletek, melyek a könyvillusztráció műfajának
magyar nemzetiségű ápolóit igyekeztek volna bemutatni. A könyvillusztráció jelentősége a
határon túli magyar alkotók munkásságának szempontjából azért mondható kivételesnek,
mert voltak olyan időszakok, amikor a nyilvánosság elé lépés egyetlen lehetőségét jelentették.
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A téma feldolgozása a magyar művészettörténet régi adóssága. A projekten jelenleg hét
művészet- és irodalomtörténész, valamint könyves szakember dolgozott."30
"Izgalmas feladat a könyvillusztráció kutatása, hiszen a műfaj igen szorosan
kapcsolódik az irodalomhoz, de ahhoz a közösséghez is, amelyik a könyvet kezébe veszi. A
politikai változás után a magyar kulturális intézmények rendszere összeomlott, de a
magántulajdonban lévő kiadók továbbra is működtek, a magyar szó mellett számos, magyar
művészek készítette képpel ajándékozva meg az olvasókat."
művészettörténész,

újságíró

a

Magyar

Nemzetben

31

- írta P. Szabó Ernő

2001-ben,

alátámasztva

a

könyvillusztrálásnak a könyves szakmán belüli fontosságát, majd így folytatta a cikkét:
"Égő város, romba dőlt házak, az épületekkel szemben, az előtérben karját magasba emelő

alak. A rajzot Kós Károly készítette, s 1924-ben jelent meg nyomtatásban, Bárd Oszkár Mi
lesz velünk? című könyve címlapjaként a kolozsvári Minerva Könyvkiadónál. A nagy
világégés, a feldarabolt Magyarország fájdalma éppen úgy benne van ebben a rajzban, mint
az aggódás azokért, akik az új impérium alattvalóiként is meg akarták tartani kultúrájukat,
magyarságukat, emberségüket. A könyv alighanem könyvészeti ritkaság, a rajz izgalmas
adalék a sokoldalú művész munkásságához, a XX. századi magyar művészettörténet
történetéhez."
P. Szabó Ernő: Magyar Nemzet. Kultúra, 2001. április 21. szombat,. 15. p.
A kiállítás anyagát 2002-ben a Hungarológiai Világkonferencián is bemutatták Helsinkiben
ugyanúgy, mint 2001 és 2003 között Magyarország különböző múzeumaiban. Ezek a
törekvések erősítik azt a tudatot, hogy a magyar könyvkultúra és a magyar képzőművészet
részét képezi a határon túl élő magyar közösségek könyves szakmája, könyvtermése és
könyvkultúrája. A felkutatott anyagot a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társasága
2003-ban tanulmánykötet formájában egy jól összeállított bibliográfiai jegyzékkel együtt ki is
adta.

30

Dr. Szabó Lilla: Magyar könyvillusztráció Magyarország határain kívül 1918-tól napjainkig
című kiállítás és konferencia. Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társasága, Budapest,
2001. [Konferencia-körlevél]
31
P. Szabó Ernő: Vizuális anyanyelv határok nélkül. Magyar könyvgrafikai kiállítás az
Országos Széchenyi Könyvtárban. Magyar Nemzet, 2001. április. 21. 15. p.
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I.6.

A SZLOVÉNIAI MAGYAR SZÉPIRODALOM, HONISMERET, NÉPRAJZ ÉS
KÉPZŐMŰVÉSZET JELES KÉPVISELŐINEK KÖNYVEI

I.6.1. A szépirodalom és esszéirodalom jeles képviselőinek munkássága és alkotásaik
Dr. BENCE LAJOS (Göntérháza 1956-

) költő, irodalomtörténész, egyetemi tanár, a

Népújság főszerkesztője, a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet igazgatója
1956-ban született Göntérházán. Szülei földműveléssel foglalkoznak. A lendvai gépészeti
középiskola elvégzése után Budapestre került bölcsészhallgatónak. 1981-ben középiskolai
magyartanári oklevelet szerzett, majd kilenc évig a muravidéki középiskolában tanított
magyar nyelvet és irodalmat. Közben másfél évig szerkesztette a Szlovén Televízió magyar
nyelvű műsorát, a Hidakat. 1988-tól óraadó tanárként a maribori Pedagógiai Egyetemen
irodalmat ad elő. 1991-1997 között mint tanársegéd, majd mint docens. 1993-tól a Népújság
felelős szerkesztője és igazgatója. 1994-ben doktori címet szerzett Budapesten az ELTE
BTK-n a szlovéniai magyar irodalom történetéből. Doktori értekezésének a címe Írott szóval
a megmaradásért, alcíme A szlovéniai magyarság 70 éve. Bence Lajos Lendván él
családjával: feleségével, Bence Utrosa Gabriella prózaíróval és két lányával, Virággal és
Szerénával. Számos tisztséget és közéleti szerepet tölt be a muravidéki magyarság köreiben,
hallatja szavát a nemzetiségi politika kérdéseiben. Magyarországi irodalmi műhelyekben és
irodalmi körökben is elismert költő és irodalomtörténész. Számos verseskötete, monográfiája
és tanulmánya jelent meg itthon és külföldön.
Doktori disszertációjának a címe:Írott szóval a megmaradásért : a szlovéniai magyarság
szellemi fejlődésének 70 éve. Alsólendva, 1993. 215.p.
Művei:
Szíves szívtelen: versek, Murska Sobota, Pomurska založba, 1981.63.p.
Vlaj Lajos: 1904-1966, Lendavski zvezki, Lendvai Füzetek 7, 1983.63.p.
Uő., Szabó Suzana, Vugrinec Jožef. Prekmurska madžarska književnost = Muravidéki
magyar irodalom:

1945-1987 : Pokrajinska študijska

knjižnica v Murski Soboti,

28.XII.1987. – 23. I.1988. Murska Sobota, Kulturni center Miško Kranjec, 1987. 30.p.
Vallomások Vlaj Lajosról, (Lendvai Füzetek = Lendavski zvezki), 1988.36.p.
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Létlelet : versek. Lendva : Magyar Nemzetiségi Oktatási - Művelődési Önigazgatási
Érdekközösség, 1989. 77p.
Napraforgó-papagáj : gyermekversek – vers-gyermekek. Lendva, Szlovéniai Magyar
Írócsoport, 1991. 37p.
RÁolvasások : válogatott és új versek. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet,
2000. 120.p. ISBN 961-6232-134.
Írott szóval a megmaradásért: (a szlovéniai magyarság 70 éve). 2. bőv. kiadás. Győr, Hazánk;
Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1996.165 p. ISBN 963-7586-47-4.
Antológiák:
Összhang : a szlovéniai magyar költők, valamint Vas és Zala megye költőinek válogatott
versei, Murska Sobota, Pomurska založba, 1979. 143p.
Sozvočje : predstavitev šestih sodobnih pesnikov koroških Slovencev ter petih sodobnih
pesnikov madžarske narodnosti iz Slovenije v slovenskem in v madžarskem jeziku =
Összhang : Karintiai szlovén és öt Szlovéniában élő magyar nemzetiségű költő mutatkozik
be szlovén és magyar nyelven, Murska Sobota, Pomurska založba, 1981. 158.p.
Sozvočje : izbor pesmi slovenskih in madžarskih pesnikov Pomurja = Összhang : válogatás a
muravidéki szlovén és magyar költők verseiből, Murska Sobota, Pomurska založba, 1989.128
p.
Svitanje = Pirkadat, Lendva, Községi Kultúrközösség, Lendvai Füzetek 9., 1988.9.sz.
Igét őrizve : szlovéniai magyar költők antológiája, Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési
Intézet, 1998. 166.p.

BÁTI Zsuzsa (Padé 1939 -

) újságíró, költő, fordító

1939-ben született a bánáti Padén. Iskoláit Nagybecskereken (Zrenjaninban) végezte, később
a Magyar Szó újságírója lett. 1963-ban a Muravidékre, Szlovéniába költözött családjával
együtt. A muravidéki magyarok hetilapjának, a Népújságnak lett újságírója, majd felelős
szerkesztője. 1991-ben vonult nyugdíjba. Egyik vallomásában erről így nyilatkozott:
"Szlovéniában

itthon vagyok, Vajdaságba haza- megyek. Jó érzés. Olyan, mintha híd

lennék." Báti Zsuzsa Lendván él.
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Művei:
Útravaló. Újvidék, Forum, 1979.77.p.
Kettőnk évszakai. Murska Sobota, Pomurska založba, 1979.68.p.

BENCE Utrosa Gabriella (Muraszombat 1959 -

) író, műfordító, tolmács

Bence Utrosa Gabriella 1959-ben született Muraszombatban. Az általános iskolát Lendván, a
gimnáziumot Mariborban végezte. 1988-ban diplomázott a szombathelyi Berzsenyi Dániel
Tanárképző Főiskola magyar nyelv és irodalom szakán. 2004-ben magyartanári oklevelet
szerzett a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi szakán. 1989 és
1993 közt magyar könyvtáros volt a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárban.
1993-tól magyar tolmács és fordító a lendvai járásbíróságon.
Művei:
Visszahozott szép karácsony: mesék és elbeszélések, illusztrálta Gábor Zoltán. Lendva,
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet ; Győr : Hazánk, 1994 73. p.
Ki lakik a sötétben? Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1996.58.p.
Mégis harangoztak. Lendva: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1999. 71. p.
Visszahozott szép karácsony – gyermekjátékfilm, Szlovén RTV 2000.
Egy kis makk története és más mesék. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet,
2003. 51. p.

CÁR Jenő (Dobronak 1944 -

) okleveles színész, költő

Az általános iskolát Dobronakon, a gimnáziumot pedig Muraszombatban végezte el 1963ban. A ljubljanai AGRFT-t (Akademija za gledališče, radio, film in televizija) 1967-ben
fejezte be. Diplomaelőadása Jean Cocteau: A füllentő (1967). 1968 -1979 között a Maribori
Színház tagja volt. 1980 óta a ljubljanai Mestno gledališče (Városi Színház) színművésze.
Időnként fellép a Slovensko mladinsko gledališče, Eksperimentalno gledališče Glejm Drama
Slovenskega narodnega gledališča, Prešernovo gledališče Kranj előadásain. Több mint 120
szerepben játszott, s mintegy 4 ezer fellépése volt. Tagja a ZDUS, a Szlovén Drámai
Színészek Szövetségének. 1998-ban jelent meg Poredušov Janoš : Egy monodráma leírása a
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színész – szerző

játékáról készült fotóalbummal a muraszombati Pomurska založba

kiadásában. 2003-ban adta ki Lendván a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet a Színes
paraszt című elégiagyűjteményét Göntér Endre illusztrációival.
Művei:
Poredušov Janoš : zapis monodrame z avtorjevim igralskim albumom, Murska Sobota,
Pomurska založba, 1998.88.p. illusztr.
Színes paraszt : elégia, illusztrálta Göntér Endre. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési
Intézet, 2003.53.p.illusztr.

CZIMMERMANN Toplak János ( Friesach 1958 -

) író, költő

1958-ban született Friesachban, az osztrák Karintiában, a szlovéniai Muravidékről disszidáló
szülők első gyermekeként. Kilenchónapos korában a szülei visszatértek Muravidékre,
Felsőlakosba. 1973-ban beiratkozott a zágrábi Iparművészeti Szakközépiskolába, s grafikai
szakon formatervező technikusként vég szinte minden műfaját. Az írás és a grafikai
önkifejezés az igazi területe.
Művei:
Flagelláns énekeskönyv, versek. Lendva, 1991.
Szentimentális utazásom a kanadai On(l)tárijóba, útleírás. Lendva, Magyar Nemzetiségi
Művelődési Intézet, 2003. illusztr. 136.p. ISBN 961-6232-22-3
Antológia:
Igét őrizve : szlovéniai magyar költők antológiája. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési
Intézet, 1998. 166 p.

GÁBOR ZOLTÁN ( Lendva 1922 -

) képzőművész, esszéíró, művészeti szakíró

1922-ben született Lendván. Az általános iskolát is itt végezte, majd 1939 és 1941 között a
zágrábi, 1941 és 1944 között pedig a budapesti Iparművészeti Középiskolába járt. 1949-ben a
zágrábi Képzőművészeti Akadémián tanul, ott szerez oklevelet, majd 1951-ben magiszteri
fokozatot. 1951-1952 között a zágrábi tanítóképzőben tanít, 1952 és 1953 között festészetéből
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Párizsban él. 1954-től 1956-ig Zágrábban gimnáziumi tanár. 1956 őszén Bécsben tartózkodik
mint szabad művész. 1957-től 1961-ig a zágrábi Bábszínház igazgatóhelyettese volt, majd
1961-től 1962-ig szabadúszó művész Zágrábban. 1962-től 1989-ig, nyugdíjaztatásáig a
zágrábi vrabčei Pszichiátriai Klinika képzőművészeti terápiával foglalkozó munkatársa volt.
Ebben az időben több mint 60 könyvet illusztrált. Tagja, majd titkára volt a Horvát
Képzőművészek Egyesületének. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagjává
fogadta Budapesten. Képei megtekinthetők Európa számos országában, az USÁ-ban,
Kanadában, Ausztráliában és Libanonban. A lendvai születésű festőművészek között
különleges személyiség, jelenleg Zágrábban él. Stílusa is egyedi, nem tart rokonságot más
művészek stílusával. Életszemlélete, világnézete épp olyan rokontalan, mint stílusa, de mint
ember humánus és rokonszenves. Művészete is szimbolikus, de megmarad a realista talajon.
Freskói már évtizede díszítik Lendva jelentős intézményeit. Gábor Zoltán prózai műveket,
elbeszéléseket, karcolatokat, képzőművészeti esszéket és tanulmányokat is írt. Nemzetközi
kapcsolatokat tartott fenn Zágráb és Budapest között, hiszen 1962-től 1996-ig a Horvát
Képzőművészeti Egyesület főtitkára volt. Így számtalan hazai és külföldi művésszel
ismerkedett meg s tartotta velük a kapcsolatot.
Tagja a Szlovéniai Magyar Írók Társaságának, a Horvátországi Képzőművészek
Egyesületének, és alapító tagja

a horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti

Társaságnak. Barátait is többnyire a művészszférából választotta, így erősen kötődik a
Muravidékhez, az itt élő festőművészekhez, írókhoz és költőkhöz.
Művei:
Postagalamb, esszék. Murska Sobota, Pomurska založba, 1982. 95 p.
Ápisz nyomán, Lendva, Magyar Nemzetiségi Közösség, 1990. 46 p.
Elmondom, karcolatok. Zágráb, Horvátországi Magyar Demokratikus Közösség, 1995.122 p..

GÖNC LÁSZLÓ (1960 Muraszombat -

) költő, történész, kisebbségkutató

1960-ban született Muraszombatban. Az általános iskolát és a közgazdasági szakközépiskolát
Lendván végezte. A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
művelődésszervező

történelem –

szakán diplomázott 1989-ben. 1996-ban Pécsett a Janus Pannonius

Tudományegyetemen történelemből szerez oklevelet,
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majd 2001-ben PhD – fokozatot nyert történelemből. 1980 és 86 között szakmunkás az INA
Nafta Vállalatnál, 1986-89 között művelődésszervező a Magyar Nemzetiségi Oktatási –
Művelődési Érdekközösségben. 1989 és 1993 között a Muravidéki Magyar Nemzetiségi
Közösség titkára, 1994-ben a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója.
Doktori disszertációjának címe: A muravidéki magyarság története 1941-1918.
Művei:
Életfoszlányok, Győr: Hazánk, 1997. 76 p.,

HAGYMÁS ISTVÁN (1955 Újvidék, Novi Sad -

) orvos, pszichiáter, esszéíró,

fotóművész
1955-ben született Újvidéken. Az általános iskolát és a gimnáziumot Zentán végezte el, azt
követően a Debeceni Orvostudományi Egyetemen szerzett oklevelet. Pszichiátriai szakorvosi
vizsgáját a ljubljanai Orvostudományi Karon tette le. 1982-ben katonaorvos az akkori
Jugoszlávia különböző részein. 1983-ban a törökkanizsai (Novi Kneževac, Vajdaság)
Pszichiátriai Kórházban dolgozott. 1984 -1986-ban a zentai mentőszolgálat, 1986 -1991
között a lendvai egészségház, 1991-2000 között pedig a muraszombati egészségház orvosa
volt. 1994 -2000 között elmegyógyászati rendelője volt a muraszombati egészségházban,
majd 2000 óta pszichiátriai szakorvosi magánpraxist folytat Rakičanban. Lendván él és alkot.
1972 óta foglalkozik fényképezéssel, 1974–1982 között tagja volt a debreceni Fiatal Fotósok
Stúdiójának, 1976–1982 között Debrecenben művészettörténeti tanulmányokat folytatott.
1993 óta írással is foglalkozik, tagja a Szlovéniai Magyar Írók Társaságának. Fényképeit s
műalkotásait folyamatosan kiállítja Szlovéniában, Magyarországon és a Vajdaságban. Esszéi,
tanulmányai s műelemzései jelennek meg a szlovéniai, magyarországi és vajdasági magyar
folyóiratokban és lapokban. Önálló fotókiállításai voltak: Törökkanizsán, Zentán,
Ljubljanában, Radomljén, Jesenicén, Črenšovcin, Varasdon, Lendván, Debrecenben,
Muraszombatban,

Szegeden,

Berlinben,

Kapolcson,

Budapesten,

Zalaegerszegen és Egerben. Közös kiállításokon vett részt

Szentgotthárdon,

Debrecenben, Szegeden,

Kecskeméten, Plovdivban, Budapesten, Hajdúnánáson, Pécsett, Temerinben, Újvidéken,
Zentán, Muzslyán,Oslóban, Esztergomban, Zalaegerszegen, Lentiben, Párkányban és
Berlinben. Számos könyvet illusztrált fotogrammáival és fotóillusztrációival.
61

A SZLOVÉNIAI MAGYAR SZÉPIRODALOM, HONISMERET, NÉPRAJZ ÉS KÉPZŐMŰVÉSZET
JELES KÉPVISELŐINEK KÖNYVEI

Művei:
Casanova napja, Fellini a Casanovájának asztrálmítoszi vonatkozásai. Győr, Hazánk, 1993.
126.p.
Utazások Fellinivel, a Zenekari próba, A nők városába és a Satyricon világába,
filmelemzések, Pilisvörösvár, Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2002.

HALÁSZ Albert (Gyertyános 1969 -

) író, költő, újságíró, néprajzkutató, tanulmányíró

Halász Albert 1969. február 5-én született Gyertyánosban. 1994-ben Budapesten az Eötvös
Lorábd Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom szakos előadói és néprajz
szakos diplomát. Hazatérve Lendvára 1994-től a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, a
Népújság újságírója. Majd egyéni vállalkozásba kezdett, megalapította a Top Print kiadót,
amelyet később Studio Artisnak nevezett el, s a grafikai stúdió vezetője lett. 1997-1998-ban
egyéni vállalkozásban könyvkiadó. 1998-tól a Szlovén Rádió és televízió Magyar Műsorok
Stúdiójának programigazgatója. 2000-ben Budapesten az ELTE BTK-n néprajztudományból
doktorált. Politikai tevékenységet is vállalt a 90-es években, a Lendvai Községi Magyar
Önkormányzat elnöke volt. Lendván él, költészettel és néprajzkutatással is foglalkozik.
Tanulmányai és cikkei sokféle szakterületet ölelnek fel.
Disszertációjának a címe:
Jeles napok, népi ünnepek Muravidéken, Budapest. 1999.
Művei:
Mosolymorzsák, Lendva. 1991.
Varázslatok avagy bűvészek receptkönyve, Budapest, 1992.
Cor-Kór/Kór-Kör, Lendva. 1993.
Ikonok, Lendva. 1996.
Antológiák:
Igét őrízve : szlovéniai magyar költők antológiája, Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési
Intézet, 1998. 166. p. ISBN 961-6232-06-1.

62

A SZLOVÉNIAI MAGYAR SZÉPIRODALOM, HONISMERET, NÉPRAJZ ÉS KÉPZŐMŰVÉSZET
JELES KÉPVISELŐINEK KÖNYVEI

Sz. KANYÓ Leona (1934 Kanizsa - 1984 Nova Gorica), író, költő, művészettörténész
1934-ben született Kanizsán a Vajdaságban. A gimnáziumot 1953-ban Zentán fejezte be,
majd Újvidéken szerzett tanári oklevlet, utána pedig Budapesten művészettörténetet tanult.
Visszatérve Jugoszláviába összeütközésbe került a hatalommal, politikai okokból Nyugat
Európába távozott, majd a 70-es években Nova Goricán telepedett le. Irodalmi,
képzőművészeti és más jellegű írásai Jugoszláviában, Magyarországon, Nyugat Európa és a
tanegerentúl számos országaiban, Amerikában és Kanadában jelentek meg. Az 1981-es év
végéig tizenhárom kötetről adhatott számot, amelyek Münchenben, Muraszombatban és
Budapesten jelentek meg. Élete utolsó szakaszában Nova Goricán élt, nyelvileg teljesen
idegen környezetben alkotott. Két lánynak volt az édesanyja.
Műve:
Fenyőim tüskéi alatt, versek. Murska Sobota, Pomurska založba, 1980.

KERCSMÁR Rózsa szül. SZÚNYOGH (Alsólakos, Dolnji Lakoš, 1936 – Muraszombat,
Murska Sobota, 1997) író, újságíró
1936-ban született Alsólakosban. Az elemi iskolát Felsőlakosban, az algimnáziumot pedig
Lendván végezte.1955-ben Szabadkán, a Vajdaságban diplomázott magyar nyelvű
tanítóképzőben, azt követően pedig magánúton 1965-1966-ban fejezte be tanulmányait a
maribori Pedagógiai Akadémián. 1955-től 1973-ig Domonkosfán az általános iskolában
tanított, s az 1970-ben megnyílt domonkosfai könyvtár vezetője volt. 1973-tól 1990-ig a Sajtó
és Rádióintézet (Zavod za časopisno in radijsko dejavnost) újságíró szerkesztője volt
Muraszombatban. Évekig ő szerkesztette a Muraszombati Rádió magyar műsorát, s számos
cikke jelent meg a Népújságban a muravidéki magyarság nemzetiségi létéről és a kétnyelvű
oktatásról. Aktívan részt vett a magyar nemzetiség életéen, több évig elnöke volt a Magyar
Nemzetiségi Önigazgatási Közösségnek Muraszombatban, s vezetőségi tagja a Muravidéki
Magyar Nemzetiségi Közösségnek. Két ciklusban a Szlovén RTV tanácsának tagja volt.
1990-ben alapító tagja és első elnöke a muraszombati Baráti Kör Művelődési Egyesületnek
1997-ig, váratlan haláláig.
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Művei:
Domonkosfa krónikája, helytörténet. Lendva, Muravidéki Magyar Nemzetiségi Közösség,
1990. 123.p ilusztr.
Kihűlt a ház melege, elbeszélések. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet : Hazánk
Kiadó, 1996. 58.p
Közös kötet:
Anyanyelvünkért. Murska Sobota, Pomurska založba, 1983. 151.p

ROZSMÁN Erzsébet (Göntérháza 1934 -

) költő

1934-ben született Göntérházán. Ott fejezte be az elemi iskolát, majd a lendvai Varstroj
vállalatban dolgozott, jelenleg nyugdíjas. Fiatal kora óta foglalkozik versírással. Költeményei
megjelentek a Varstroj Varlist című üzemi lapjában, a Naptár 1982, 1983, 1985 és 1986-os
számaiban, a Népújságban és a Muratájban. Ma Hosszúfaluban él, nyugdíjas.
Műve:
Vallomás: versek. Az utószót írta és szekesztette Gadányi Károly. Murska Sobota, 1982. 46
p.
Antológiák:
Sozvočje : Izbor pesmi slovenskih in madžarskih pesnikov Pomurja = Összhang : válogatás a
muravidéki szlovén és magyar költők verseiből. Murska Sobota, Pomurska založba, 1989.
128 p.
Igét őrizve : szlovéniai magyar költők antológiája. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési
Intézet, 1998. 166 p.

SZABÓ József (1927 Csente – 1989 Lendva), író, bányászmérnök
1927-ben született Csentében. Az elemi iskola négy osztályát Kapcán, a polgári iskolát
Lendván fejezte be. Majd a muraszombati gimnáziumban érettségizett. 1955-ben diplomált
mint bányászmérnök a ljubljanai Geológiai Karon. 1955 és 1958 között a Celje melletti
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počevniki szénbányában dolgozott, majd 1958-tól a lendvai nafta kőolajfinomító vállalatnál,
ahol több mint 30 évet volt műszaki igazgató, majd a fejlesztési és kutatási részleg vezetője.
Novellái és rövidebb írásai a lendvai Naptárban, s a Népújságban jelentek meg.
Műve:
Nem is olyan régen történt, elbeszélések. Murska Sobota, Pomurska založba, 1987 53.p.

SZOMI Pál (Petesháza 1936 - 1989), író, újságíró
1936-ban született Petesházán. Szülei földművesek voltak. Újvidéken szerez tanító, majd
általános iskolai tanári oklevelet. Egy ideig a Vajdaságban pedagógus, majd a Muravidéki
Rádió újságírója. 1962-től a muravidéki általános iskolákban tanít idő előtti nyugdíjazásáig.
1989-ben hunyt el hosszan tartó betegség után.
Művei:
Őszirózsa, elbeszélések. Murska Sobota, Pomuski tisk, 1977. 83 p.
Szeretni kel, regény. Murska Sobota: Pomurska založba, 1987. 97 p.
Húzd rá, cigány!, elbeszélések. Murska Sobota: Pomurska založba, 1987. 97 p.
Így kezdődött : regény. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2000. 154 p.

SZÚNYOGH Sándor (Alsólakos, 1942 – Lendva, 1998), költő, újságíró, szerkesztő
1942-ben született Alsólakosban. Az általános iskolát Lendván, a tanítóképzőt 1963-ban
Muraszombatban végezte el, majd évekkel később a szombathelyi Tanárképző Főiskola
magyar szakán diplomázik. 1963-1969 között Domonkosfán, 1969-1971 között Lendván
községházi fordító. 1972-1991 között a Népújság című hetilap, majd a muraszombati Sajtóés Rádióintézet munkatársa. 1991-ben a Hidak – Mostovi című nemzetiségi tévéműsor
szerkesztője, majd azt követően 1992-1998 között a Szlovén Rádió-Televízió műsorainak
programigazgatója. 1971-1996 között a Naptár szerkesztője. Számos írása jelent meg
szlovéniai magyar, magyarországi és vajdasági lapokban, folyóiratokban.
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Művei:
Halicánumi üzenet, versek. Murska Sobota, Pomurska založba, 1975.87 p.illusztr.
http://www.mek.iif.hu/szint/human/szepirod/modern/szunyogh/halica/
Naj=Leg, Ružič Ernest. Murska Sobota, Pomurska založba, 1980. 111p.
Hóvágy, versek. Murska Sobota: Pomurska založba, 1985. 76 p.illusztr.
Virágköszöntő, gyermekversek. Murska Sobota, Pomurska založba; Újvidék: Forum, 1987. 16
p. illusztr.
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/modern/szunyogh/virag/
Halicanumi rapszódia, válogatott versek 1963-1989. Újvidék, Forum, 1991. 118 p.
Muravidéki kincsesláda, gyermekjátékok és népmesék Muravidékről. Lendva, Magyar
Nemzetiségi Művelődési Intézet, Top Print, 1997.11.p.
Pozdrav iz Dolnje Lendave : mesto na razglednicah v letih 1889 do 1945 = Üdvözlet
Alsólendváról : Alsólendva képes levelezőlapokon 1889-től 1945-ig. Lendava, Občina, 1997.
176 p. illusztr.
Antológiák:
Tavaszvárás, versek és elbeszélések. Murska Sobota: Pomurska založba, 1972. 208 p.
Összhang, a szlovéniai magyar költők, valamint Vas és Zala megye költőinek válogatott
versei. Murska Sobota, Pomurska založba, 1979. 143 p.
Sozvočje, predstavitev šestih sodobnih pesnikov koroških Slovencev ter petih sodobnih
pesnikov madžarske narodnosti iz Slovenije v slovenskem in v madžarskem jeziku =
Összhang, válogatás a muravidéki szlovén és magyar költők verseiből. Murska Sobota:
Pomurska založba, 1983. 128 p.
Svitanje = Pirkadat. Lendva, Községi Kultúrközösség, Lendvai Füzetek, 9.,1988.80.p.
Igét őrizve, szlovéniai magyar költők antológiája, Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési
Intézet, 1998. 166 p.
Műfordításai:
Ela PEROCI: A kockaházikó. Murska Sobota, Pomurska založba, 1965.
ROŽNIK Pavle: Lepa Mankica : in druge prekmurske pravljice = A szép Mankica : és egyéb
murántúli mesék. Murska Sobota: Pomurska založba, 1978. 200 p. illusztr.
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Dr. VARGA József (Verőce 1930 -

) költő, főszerkesztő, egyetemi tanár, nyelvész, kutató

Varga József verseivel, kisprózájával, tudományos cikkeivel, tanulmányaival több mint
három évtizede jelen van a muravidéki magyar irodalomban. Nagy dolog ez, ha figyelembe
vesszük az indulás körülményeit, hiszen szinte légüres térben

a Naptár és a Népújság

ösztönző védelme alatt végezte szárnypróbálgatásait, irányító-segítő aktív író nem élt a
térségben. Jelenleg ő az, aki úttörő Tavaszvárás-nemzedék írói közül még él és alkot. 1930ban született Verőcén, Horvátországban, ahol édesanyja cselédeskedett. Két évvel születése
után Göntérházára került nagybátyjához, aki egy hold föld használata ellenében vállalta
családjával a nevelését – vallotta életrajzában a költő. Így lett valójában a már amúgy is népes
család tizenegyedik tagja. Göntérházát tartotta szülőfalujának, hiszen itt töltötte el
gyermekéveit. Itt ismerte meg a kisemberek és a kisparasztok nyomorúságos világát, akik
csak napról napra élhettek. Itt kezdett iskolába járni és itt ismerkedett meg először
unokabátya késztetésére a könyvekkel. A költészetét Petőfi Sándor és Arany János versei
jelentették számára. Sokszor nem is értette, hogy mit olvas, de ösztönösen érezte, hogy az
életét csak akkor teheti szebbé, elviselhetővé, ha mégis olvas. Varga József magának való
gyerek volt, aki az olvasás mellett szeretett rajzolni, festegetni, fúrni-faragni. Egyszóval:
alkotni, formálni az anyagot. Képzőművész akart lenni.
Doktori disszertációjának címe:
A murántúli (szlovéniai) falvak magyar ragadványnevei: bölcsészdoktori disszertáció.
Budapest: Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, 1985. 324 p, mell.
Művei:
Naphívogató. Murska Sobota: Pomurska založba, 1974.55.p.
Pásztortüzek: versek – gyermekversek. Murska Sobota, Pomurska založba, 1979. 89 p.
Élni: versek. Murska Sobota, Pomurska založba, 1983.67 p.
Sorvadó népem, elbeszélések. Lendva, Magyar Nemzetiségi Közösség, Muravidéki Magyar
Írócsoport, 1990. 116 p.
Konokhit, versek. Lendva, Szlovéniai Magyar Írócsoport, 1992.96 p.
Hang-bona: gyermekversek, Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1995.94.p.,
illusztr.
Az ellopott tündér, mesék. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. 1998. 93 p.,
illusztr.
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A lendvai vár kapitánya, ifjúsági regény. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet,
2001. 183 p. illusztr.
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/modern/varga
Létforgác(s)ok : elbeszélések, Budapest, Bíró Family, 2001. 111 p.
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/modern//varga/
Mag-szó-álom... .versek. Budapest, Bíró Family, 2001. 24 p.
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/modern/varga
Tar Mihály szüretjén. Budapest, Krúdy Gyula Irodalmi Kör, 2002. 60p.
http.//www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/modern/varga
Tavaszi ébredés, gyermekversek. A borítón és a könyvben található illusztrációkat Varga
Tímea készítette. Budapest, Krúdy Gyula Irodalmi Kör, 2002. 75 p. ISBN 963-8082-33-X
http:://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/modern/varga
Életfojtó lánc,versek. Budapest, Krúdy Gyula Irodalmi Kör, 2002, 90 p.
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/modern/varga
Egyperces mesék. Budapest, Krúdy Gyula Irodalmi Kör, 2004. 32 p.
Mégis fény gyúlt, verseskötet, Budapest, Biró Family, 2004. 80 p.
Antológiák:
Tavaszvárás, versek és elbeszélések. Murska Sobota, Pomurska založba, 1972. 208 p.
Összhang, a szlovéniai magyar költők, valamint Vas és Zala megye költőinek válogatott
versei. Murska Sobota, Pomurska založba, 1979. 143 p.
Sozvočje : predstavitev šestih sodobnih pesnikov koroških Slovencev ter petih sodobnih
pesnikov madžarske narodnosti iz Slovenije v slovenskem in madžarskem jeziku = Összhang
: hat mai karintiai szlovén és öt Szlovéniában élő magyar nemzetiségű költő mutatkozik be
szlovén és magyar nyelven. Ljubljana, Pomurska založba, 1981. 158.p.
Anyanyelvünkért. Murska Sobota, Pomurska založba, 1983. 151.p.
Sozvočje : izbor pesmi slovenskih in madžarskih pesnikov Pomurja = Összhang : válogatás a
muravidéki szlovén és magyar költők verseiből. Murska Sobota, Pomurska založba, 1989.
128 p.
Svitanje=Pirkadat.

Lendva,

Községi

Kultúrközösség,

1988.80

p.

ill.

[Lendavski

zvezki=Lendvai Füzetek; 9]
Igét őrizv,: szlovéniai magyar költők antológiája. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési
Intézet, 1998. 166 p.
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VLAJ LAJOS (Bodóhegyi Lajos. Lendva, 1904 – Lendva, 1966), költő
1904-ben Lendván született, egy szegény cipészmester harmadik gyermekeként.

Magyar

nyelven végezte az elemi iskolát és a négy polgári után gimnáziumba szeretett volna
iratkozni, de a szlovén nyelv ismerete híján nem folytathatta a tanulmányait. Apja mellett volt
cipészinas, utána vándorútra indult. Főbb állomáshelyei Csáktornya, Radkesburg, Pesnica
voltak, eközben alaposabban kitanulta a cipészmesterséget.
1931-ben szülővárosában csatlakozott a szocialista mozgalomhoz, 1940-től az illegális
Jugoszláv Kommunista Párt tagja, életének a szinterei, a fogház és internálótábor. 1941.
július 25-én letartóztatták, majd több ízben elítélték. Muraszombatban, Győrött és Pécsett
raboskodott. Költészete ezekben az időkben bontakozott ki igazán. Stílusára Ady Endre,
József Attila, és Illyés Gyula hatott. A muravidéki magyarság első költője, verseit a
harmincas években a Híd és a Kalangya is közölte. 1945 után elsősorban nemzetiségpolitikusi működése jelentős. 1966-ban halt meg.
Művei:
Versek. Murska Sobota, Pomurska založba, 1961. 81 p.
Szelíd intés. Murska Sobota, Pomurska založba, 1968. 54 p.
Antológiák:
Igét őrizve : szlovéniai magyar költők antológiája. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési
intézet, 1998. 166 p.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT (1967 Muraszombat -

) könyvtáros, tanár, költő

1967-ben született Muraszombatban. Az általános iskolát Göntérházán, a kétnyelvű
gimnáziumot pedig Lendván végezte. 1991-ben

Budapesten az Eötvös Loránd

Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom - könyvtár szakon diplomát. 19911994 között Lendván a Népújság munkatársa. 1995-1996 között magyartanár az I. sz.
Kétnyelvű Általános Iskolában, 1996-2000 között pedig a lendvai Kétnyelvű Középiskolában.
2000-től a lendvai I.sz. Kétnyelvű Általános Iskola könyvtárosa. 2001-tól a budapesti ELTE
BTK Könyvtártudományi és Informatikai Tanszékén PhD-doktori képzésre jár. Doktori
disszertációjának címe: A szlovéniai magyar könyvkiadás, sajtó- és könyvtártörténet 1945-től
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napjainkig. Versei, szépprózai alkotásai és tanulmányai megjelentek a Népújság c. hetilapban,
a Muratáj folyóiratban és a Naptárban. Emellett publikált magyarországi lapokban és
folyóiratokban is: Zalai Hírlap, Vas Népe, Napút folyóirat, Magyar Képes Újság, Pannon
Tükör, Árgus, Bárka, Hitel.
Művei:
Viharverten,verseskötet. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Top-Print,
1997.76 p.,illustr.
Teljes szöveg: http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/modern/zagorec/viharverten
V ognjenem kresu, pesniška zbirka,

(Örömtűzben) fordította Marjanca Mihelič. Murska

Sobota, Solidarnost, 2001. 62 p.
Slepci na zemljevidu. (Vakok a térképen). A verseket válogatta és szlovén nyelvre fordította
Maria Millas. Murska Sobota, Franc-Franc, 2003. 95 p., illusztrálta Orbán Péter.
Zágorec-Csuka Judit Válogatott versei a Magyar Elektronikus Könyvtárban,
http:// www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/modern/zagorec/csuka
Kiűzve az Édenből, verseskötet. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2003. 93.p.
illusztrálta Orbán Péter.
Antológiák:
Igét őrizve. Szlovéniai magyar költők antológiája. Lendva. Magyar Nemzetiségi Művelődési
Intézet, 1998.
A költő bűvöletében. Budapest, Falvak Kultúrájáért Alapítvány, 2000.
Csonka Magyarország. Antológia. Budapest, Alterra Svájci-Magyar Kiadó, 2001.
Stolpnica na brazdah, szlovén nyelvű antológia. Murska Sobota, Zveza Kulturnih
Društev,2002.
Zágorec-Csuka Judit fordításai:
Štefan Huzjan: Podaj roko svetlobi = Nyújts kezet a fénynek. Lendava, 2003.
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I.6.2. A honismereti,helytörténeti írók és néprajzkutatók könyvei, tanulmányai
A 70-es évek elején a Lendvai Füzetek időszakos periodikában is megjelentek már a
honismereti-helytörténeti-néprajzi jellegű tanulmányok magyar nyelven. A Lendvai Füzetek
2. számában egy Lendva község múltjáról és jelenéről című gyűjteményes anyag olvasható. A
60-as évek végén már a Népújság és a Naptár oldalain is publikáltak különböző történetihelytörténeti és honismereti-néprajzi jellegű tanulmányokat. Az első helytörténeti könyv
megjelentetése tehát nem számított előzmények nélküli vállalkozásnak.
1979-ben egyszere három település részletes helytörténetét adták ki Varga Sándor és
Pivar Ella tollából Dobronak, Göntérháza és Kót krónikája címmel, amelyben a szerzőpáros
az említett települések földrajzi-természeti viszonyait, közigazgatási és demográfiai
jellemzőit, oktatási körülményeit és egyesületi életét vázolja fel. Pivar Ellának a Muravidéki
Magyar Rádióban is elhangoztak mint újságírónak hagyományőrző ás honismereti írásai,
amelyek várhatólag a közeljövőben könyvalakban is megjelennek. Hosszúfalu, Hodos és
Lendvahegy címmel jelent meg 1982-ben Varga Sándor, Pozsonec Mária és Pivar Ella
szerzőpáros következő helytörténeti művét a Magyar Nemzetiségi Érdekközösség kiadásában.
A kötet jó minőségű illusztrációkkal és dokumentumokkal van ellátva. Pozsonec Mária a
hosszúfalusi emberek népszokásairól, hiedelemvilágáról ír, míg Pivar Ella Őrihodos
művelődéstörténeti jellegzetességeiről is. A szerzők a három település helytörténeti
sajátosságait mutatják be: Pozsonec Mária Hosszúfalut, Varga Sándor Lendvahegyet és Pivar
Ella Hodost.
Kercsmár Rózsa újságíró 1990-ben adta ki Domonkosfa krónikája című helytörténeti
művét.

Az általános éghajlati jellemzés után az őrségi falu történetének rövid

összefoglalásával indul, majd a falu gazdasági és vallási életét írja le, s a közoktatásról is
átfogó képet kapunk. A szerző a falu 1945 utáni helyzetét részletesen ismerteti és figyelmet
érdemel a művelődést és néprajzi jellegzetességeket tárgyaló rész is. Az újságírónő
Domonkosfáról a Népújságban és a Naptárban néprajzi cikkeket szintén közöl.
Varga Sándor a 80-as évek végétől a 90-es évek végéig számos helytörténeti, főleg
egyháztörténeti tanulmánykötetet adott ki az MNMI gondozásában. Ezek zöme a győri
Hazánk Kiadónál jelent meg. 1988-ban jelent meg Csente történeti krónikája, 1992-ben A
lendvai plébániatemplom története, 1993-ben A Lendva-hegyi bortermelés, 1995-ben A
szlovéniai magyarok műkedvelő tevékenysége és 1997-ben A dobronaki plébánia történetéből
című egyháztörténeti műve. Varga Sándor a Muravidéken valamint a szomszédos Zala és Vas
megyékben egyaránt elismert helytörténeti író, egyháztörténész. Kutatásaihoz forrásanyagot a
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szombathelyi és a zalaegerszegi levéltárakban, valamint a hazai könyvtárakban és
intézményekben is gyűjtött. Műveiről számos recenzió, kritika jelent meg a magyarországi
szakmai lapokban a Vasi Honismereti és Helytörténeti Közleményektől kezdve a Zalai
Hírlapig és a Pesti Hírlapig.
Dr. Halász Albert 1999-ben védte meg Jeles napok, népi ünnepek a Muravidéken
címmű doktori disszertációját Budapesten az ELTE BTK Néprajzi Tanszékén, amelyet még
ugyanabban az évben az MNMI gondozásában ki is adtak Lendván. Halásznak 1994-ben már
megjelent Az alsólendvai sajtó és néprajz 1889-1919 című néprajzi és sajtótörténeti munkája.
Ezenkívül rendszeresen publikált a hazai és a magyarországi szakmai lapokban. A 90-es
években számos néprajzi cikke jelent meg a Népújságban és a Naptárban is, köztük:
Lakodalmi kézikönyv. (Népújság, 1996.XII. 5.47.sz.11.p.) Az elfelejtett falu – Domaföld
(Népújság.,1996.XI.14.44.sz.6 p.), Boldogasszony havának első napja, (Naptár, 1998, 5868.p.), Kihűlt a ház melege (Népújság, 1997.I.30.4.sz.11 p.), Állandó néprajzi gyűjtemény
nyílt Kapornakon (Népújság, 1997.VII.3.9 p.).
Szabó Mária nyugdíjas hivatalnoknak rövid időn belül három néprajzi,
honismereti

kiadványa jelent meg az MNMI gondozásában: 1996-ban Régi magyar

lakodalmas szokások és köszöntők a lendvavidéki falvakból, 1999-ben Így játszottunk mi és
2002-ben Magyar nyelvi régiségek Lendvavidékről címmel.
Göntér János vasutas, helytörténeit író 1998-ban adta ki Dobronak múltja és jelene
a határ mentén című munkáját, amelyben szülőfalujának történetét írja le könyv formájában.
Vida István petesházi gazdálkodó hasonló késztetéssel jelentette meg helytörténeti munkáját
az MNMI gondozásában, mint Göntér János, Egy petesházi tűzér visszaemlékezései a II.
világháborúra

1941-1945

címmel

jelent

meg

helytörténeti

munkáját

az

MNMI

gondozásában.
2001-ben került ki Gyermekkorom faluja : forgácsok Göncz János hetési képeiből,
emlékeiből című kötet. Egy letűnt kort és egy régi falut, Hidvéget mutat be Göntér János saját
képeivel illusztrálva és írásban is. A szövegek többnyire a képek mellé fűzött magyarázatként
szerepelnek és néprajzi gyűjtésekre emlékeztető részletességgel mutatják be a falusi élet
különböző momentumait: az aratást, a cséplést, az őszi munkálatokat a határban, a szőlészeti
munkálatokat, a favágást stb. Élvezetesek a szerző anekdotái, amelyeket előszeretettel fűz a
falusi népszokásokat leíró történetekhez.
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GÖNCZ JÁNOS (Hidvég (Mostje) 1934 -

) autodidakta festőművész, néprajzi szakíró

1934-ben született Hídvégen. Az elemi iskolát itt végezte, a második világháború idején
szülei Enyingre költöztek, s ott kezdett el polgári iskolába járni. A lendvai algimnáziumot
1951-ben fejezte be. Ezután a lendvai Mechanikai Vállalatnál helyezkedett el betanított
munkásként. Később kitanulta a szerszámkészítő szakmát, és Németországban letette a
mestervizsgát. 1968-tól 1990-ig, egészen nyugdíjba vonulásáig Németországban, a Stuttgart
melletti Esslingenben élt s dolgozott. Gyermekkorában kezdett el festeni. A a falusi élet
motívumat örökítette meg, de számos más témájú festménye is készült. Hídvégen él és alkot.
Számos rövid története s elbeszélése jelent meg a Népújságban, a Naptárban, s hangzott el a
Muravidéki Magyar Rádió (MMR) műsorában. Göncz Jánost

1998-ban a Magyar

Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
Kulturális nívódíjban részesítette.
Műve:
Gyermekkorom faluja, forgácsok Göncz János hetési képeiből, emlékeiből. A kötetet
szerkesztette, a bevezetőt írta és a szöveget gondozta Bellon Tibor. Lendva, Magyar
Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2001. illusztr. 92 p.
Teljesszöveg: http:///www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/modern/goncz_j/gyfalu/

GÖNTÉR JÁNOS (Dobonak (Dobrovnik), 1921 – Lendva (Lendava), 1999) helytörténész
Földműves szülők harmadik gyermekeként Dobronakon született 1921-ben. Itt végezte el az
elemi iskolát, majd 17 éves korában Franciaországban vállalt munkát, s ott dolgozott hat évig
egy család gazdaságában. Ez idő alatt elsajátította a francia nyelvet, amelynek később nagy
hasznát vette. 1944-ben tért haza Franciaországból, rövid ideig Dobronakon dolgozott, majd
behívták két évre katonának. A katonaság után segédmunkásként dolgozott egy építőipari
vállalatnál, közben esti tagozaton elvégezte a gimnáziumot. 1948-ban vasutas lett Zágrábban,
majd Bjelovaron. 1961-ben jött vissza Lendvára, családot alapítot, s itt dolgozott egészen
1979-ig, nyugdíjba vonulásáig. Nyugdíjas korában helyismereti gyűjtéssel kezdett
foglalkozni, szülőfalujának történetét könyv alakban is kiadták.
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Műve:
Dobronak múlt és jelen a határ mentén. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet,
1998. 139 p., illusztr.

HALÁSZ Albert

(Gyertyános, 1969 -

) költő, tanulmányíró, néprajzkutató,

médiaigazgató (életrajz lásd. 63.p.)
Művei:
Az alsólendvai sajtó és néprajz 1889-1919. Budapest: Hunga Print; Lendva, Magyar
Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1994.286.p.
Jeles napok, népi ünnepek a Muravidéken. Lendva, Studio Artis, Magyar Nemzetiségi
Művelődési Intézet, 1999.322.p ilusztr.

KERCSMÁR RÓZSA (Alsólakos (Dolnji Lakoš), 1936 – Muraszombat (Murska Sobota),
1997) (életrajz lásd 65.p.)
Műve:
Domonkosfa krónikája, helytörténet. Lendva, Muravidéki Magyar Nemzetiségi Közösség,
1990. 123.p., illusztr.

PIVAR ELLA (Kót, 1948 -

) újságíró, szerkesztő, helytörténész

Kótban született 1948-ban. Az elemi iskolát Kapcán, Gyertyánosban, majd Lendván végezte.
1968-ban a muraszombati humán gimnáziumban érettségizett, majd azt követően a maribori
Pedagógiai Akadémia biológia és kémia szakán folytatta tanulmányait. 1970-től 1973-ig a
domonkosfai kétnyelvű iskolában tanított. Azt követően a muraszombati Sajtó és
Rádióintézet magyar szerkesztőségéhez került újságírónak. Közben a kranji főiskolán
elvégezte a tájékoztatási és szervezői szakot. 1991-1993 között a Népújság felelős
szerkesztője volt, majd 1994-től a Szlovén RTV-hez tartozó Muravidéki Magyar Rádió
munkatársa-szerkesztője Lendván. Számos hagyományőrző, dokumentarista kisfilmet és
riportot készített és publikált a Vestnik és más szlovén hetilapokban is. Magyar nyelvű
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néprajzi munkája szülőfalujáról 1960-ban jelent meg a Népújságban. Riportjai és egyéb írásai
folyamatosan jelen vannak a muraszombati Vestnik című hetilapban és a magyarországi
folyóiratokban. Dokumentum- és kisfilmjeit pedig a Hidak-Mostovi című tévéműsor
sugározta. A Muravidéki Magyar Rádióban elhangzott hagyományőrző és honismereti írásai
várhatólag a közeljövőben könyv alakban is megjelennek. Előkészületben van a goričkói
kétnyelvű településekről írott monográfiája is.
Művei:
VARGA Sándor, PIVAR Ella: Dobronak, Göntérháza és Kót helytörténete. Lendva, Magyar
Nemzetiségi Érdekközösség, 1979. 160 p.
VARGA Sándor, POZSONEC Mária, PIVAR Ella: Hosszúfalu, Hodos és Lendvahegy
múltja, jelene. Lendva, Magyar Nemzetiségi Érdekközösség, 1982.180 p.

SZABÓ Mária szül. KIRÁLY (Felsőlakos (Gornji Lakoš), 1928 -

) néprajzi és

helytörténeti író, nyugalmazott hivatalnok
1928-ban született Felsőlakosban. Az elemi iskolát 1938-ban Felsőlakosban végezte, majd azt
követően 1938-1942 között a lendvai polgári iskolába járt. 1942-1944-ben Szabadkán a
Brunszvik Teréz Óvónőképző Intézet tanulója volt. 1946-1948 között Felső- és Alsólakosban
is dolgozott a helyi hivatalban mint hivatalnok, később mint titkárnő. 1948-1952 között a
lendvai Járási Hivatalban volt alkalmazásban, mint gépíró. 1956 és 1968 között a lendvai
Egészségház számvevőségének munkatársa volt többféle beosztásban. 1968 és 1978 között a
Gradbenik-Prevozništvo Lendava szállító vállalatnál volt bérelszámoló, pénztáros. 1978-tól
1986-ig a VIATOR Ljubljana, TOZD promet in delavnice Lendava önálló referense a
számvevőségben, majd a ljubljanai SAP-VIATOR következett, majd az INTEGRAL –
Promet in delavnice Lendava alkalmazásából

an ment nyugdíjba 1986-ban. Nyugdíjas

éveiben néprajzi és helytörténeti gyűjtéssel kezdett el foglalkozni. Eddig három önálló kötete
jelent meg. gyűjtésének egy része azonban még kéziratban vár kiadásra. Számos alkalommal
szerepelt a Hidak Mostovi c. tévéműsorban, a Muravidéki Magyar Rádióban, valamint a hazai
és a külföldi közönség előtt.
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Művei:
Régi magyar lakodalmas szokások és köszöntők a lendvavidéki falvakbó. Lendva, Magyar
Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1996.68.p.
Így játszunk mi. Lendva: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1999. 119 p.
Magyar nyelvi régiségek Lendvavidékről. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet,
2002. 107 p.

VARGA SÁNDOR (Göntérháza, 1925 -

) helytörténész, egyháztörténész, újságíró,

főszerkesztő
1925-ben született Göntérházán. Az elemi iskolát 1939-ben Göntérházán, míg a középiskolát
1963-ban Ljubljanában végezte levelező tagozaton. 1948-ban Lendván járási, 1955 és 1961
között pedig járásbírósági tisztviselő. 1964- től 1972-ig a lendvai képviselő-testület
alelnöke,1972-1974 között elnöke. 1968-tól 1978-ig, nyugdíjba vonulásáig a Népújság hetilap
és a Muraszombati Rádió magyar nyelvű műsorának felelős szerkesztője. 1974-1982 között
szlovén parlamenti képviselő, 1972-1982 között a parlamenti nemzetiségi bizottság elnöke,
majd elnökhelyettese. Számos nemzetiségi és helyismereti vonatkozású cikke, valamint
könyve jelent meg. Három jugoszláv és két magyar állami kitüntetésben, továbbá a Népújság
szerkesztősége és a magyar nemzetiségi közösség, s a Szlovén Szocialista Szövetség
elismerésében részesült. 1992. március 15-én Göncz Árpád a Magyar Köztársaság
Érdemrendjének Kiskeresztjét adományozta neki.
Művei:
Kronika lendavsklega gasilstva = A lendvai tűzoltóság krónikája,Lendava=Lendva, Temeljna
kulturna skupnost; Murska Sobota, Pomurska založba, 1973.45 p.
Dobronak, Göntérháza,Kót helytörténete, Pivar Ellával közösen. Lendava, Magyar
Nemzetiségi Érdekközösség, 1979. 160 p.
20 let komisije za narodnosti = A Nemzetiségi Bizottság húsz éve. Lendva, Pomurski
medobčinski svet SZDL, Komisija za narodnostna vprašanja in obmejne stike, 1980. 100 p.
Egyenjogúság és alkotó jellegű együttélés, Hajós Ferenccel közösen, Lendva, Magyar
Nemzetiségi Önigazgatási Érdekközösség, 1982. 183 p, fotó.
Hosszúfalu, Hodos és Lendvahegy múltja és jelene, Pozsonec Máriával és Pivar Ellával
közösen. Lendva, Magyar Nemzetiségi Érdekközösség, 1982.180 p.
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Kronika lendavskega gasilstva = A lendvai tűzoltóság krónikája : 1873-1983. 2. bővített kiad.
Lendava, Gasilsko društvo, 1983. 71 p.
Življenjska pot Vlaj Lajoša : izdano ob 80-letnici rojstva = Vlaj lajos életútja : kiadva
születésének 80. évfordulójára. Lendva, Magyar Nemzetiségi

Oktatási és Művelődési

Lendvai Községi Érdekközösség, 1984. 100 p.
Csente történeti krónikája, Lendva, Magyar Nemzetiségi Lendvai Oktatási és Művelődési
Érdekközösség, 1988. 56 p.
Tri študije = Három tanulmány, Bernjak Elizabetával és Varga Józseffel közösen. Lendavski
zvezki, Lendvai Füzetek, 12-13. Lendva (s.n.), 1991. 64.p.
A lendvai plébániatemplom történetéből. Győr, Hazánk, 1992. 107 p., illusztr.
Bančništvo in hranilništvo v Pomurju : ob 120 letnici bančništva v Pomurju, Šiftar Vanek,
Rogan Jože, Ratizojnik Anton, Hajdinjak Štefan, Kuzmič Franc közös kiadása, Murska
Sobota, P murska Banka, 1993. 98 p.
Lendva-hegyi bortermelés. Lendva, Győr: Hazánk, 1993. 83 p.
Tanulmányok a szlovéniai magyarság köréből, Kozár Máriával, Kerecsényi Edittel, Pivar
Ellával. Budapest: Teleki László Alapítvány, 1994. 189 p. [A Magyarságkutatás könyvtára
14]
A szlovéniai magyarok műkedvelő tevékenysége : 1920-1970. Lendva, Magyar Nemzetiségi
Művelődési Intézet; Győr, Hazánk, 1995. 135 p.
A dobronaki plébánia történetéből. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1997.
149 p.

VIDA ISTVÁN (Petesháza, 1920 -

) helytörténész

Az elemi iskolát szülőfalujában Petesházán végezte el. A II. világháború ideje alatt tüzérként
részt vett a doni csatában, majd a háború utáni időszakban rövid ideig a Nafta Vállalatnál
dolgozott, s otthon gazdálkodott. Később a lendvai Primat vállalatnál helyezkedett el, s 19 év
után ment nyugdíjba 1983-ban. Háborús emlékeit egy kötetben jelentette meg.
Műve: Egy petesházi tüzér visszaemlékezése a II. világháborúra 1941-1945. Lendva, Magyar
Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1999.138 p.
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I.7.1. Helyzetkép – Muravidéki Magyar Tudományos Társaság (MMTT)
2002. október 21-én alakult meg a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság
(MMTT).Örömteli jelenség, hogy a 21. század elején a viszonylag kis létszámú közösségen
belül említésre méltó tudományos élet bontakozott ki, két muravidéki magyar intézetben is
fontos tudományos és kutatási tevékenység jött létre. A Magyar Tudományos Akadémia
nyilvántartásában a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalmi Intézete és a Lendván
működő Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szerepel. Az említett intézetekben
tudományos munka folyik, és ezzel párhuzamosan könyvkiadás is a tudományok különböző
területeiről.
A Muravidéki Magyar Tudományos Társaság megalakulásának szükségszerűségét
igazolja, hogy koordinálja a tudományos programok áttekinthetőségét, nyilvántartását,
valamint az ezzel kapcsolatos tudományszervező tevékenységeket. A szervezet nem kizáró
jellegű, de tagságát megválogatja. A muravidéki magyarság köréből kikerült, tudományos
fokozattal rendelkező kutatók, a tudományos fokozat megszerzésén már tevékenykedő
doktorandusz-hallgatók és az igencsak nívós orvostársadalom, valamint

további néhány

olyan szakember képezi, aki ugyan tudományos fokozattal nem rendelkezik, tevékenysége
azonban fontos és nélkülözhetetlen része a muravidéki magyarság tudományos életének. A
társaságnak vannak pártoló tagjai is, akik önként jelentkezhetnek, vagy a társaság vezetősége
felkéri őket erre. Itt mindenekelőtt azokra az anyaországi kutatókra, szakemberekre
gondolunk, akiknek a tevékenysége úgymond szerves része a muravidéki

tudományos

életnek, valamint néhány, a muravidéki magyarság köréből származó, a közösség
megmaradása és fejlődése érdekében tevékenykedő személyre.
Az egyesület legfontosabb

feladatkörei közé tartozik a muravidéki magyarság

tudományos életével, kutatási teendőivel foglalkozó szakemberek felkarolása. Ezen kívül a
muravidéki magyarságról, illetve a térségről szóló, valamint a muravidéki magyar kutatók
által létrehozott tervek, projektek egyeztetése,

azok ismertetése és nyilvántartása, a

tudományos munka egyeztetése és tapasztalatcserék. Széleskörű adatbázis beszerzése és
információcsere a különböző szlovéniai, magyarországi és nemzetközi kutatásokról,
pályázatokról. Állandó és közvetlen kapcsolattartás a muravidéki, illetve szlovéniai
kutatóműhelyekkel, amelyek lehetnek nemzetiségi intézmények, vagy a társaságokhoz tartozó
vagy a muravidéki magyarság számára fontos kutatásokat végző szakemberek. Állandó
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kapcsolattartás a muravidéki magyarság önkormányzati és társadalmi szervezeteivel és
széleskörű együttműködés a Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia és a Magyar
Tudományos Akadémia illetékes szaktestületeivel, regionális egységeivel.
A Muravidéki Magyar Tudományos Társaságnak a következő testületei vannak: a
közgyűlés mint legfelső szerv, amelynek mindenki tagja, aki a társasághoz tatozik. Az
elnökség hét tagú: dr. Halász Albert (néprajz, elektronikus média), dr. Bence Lajos
(irodalomtörténet, nyomtatott sajtó, Maribori Egyetem Magyar Tanszék), dr.Györkös József
(informatika), mag. Mursics József (természettudomány), dr. Göncz László (történelem,
kisebbségkutatás), dr. Kepe Lajos (orvos), dr. Varga József (nyelvtudomány). Az MMTT
elnökévé dr. Göncz Lászlót választotta a közgyűlés 4 éves időszakra. A tudományos titkári
teendők elvégzésére dr. Kovács Attila történészt nevezték ki. A Muravidéki Magyar
Tudományos Társaságnak három szakterülete van: társadalomtudomány, természettudomány
és élettudomány. A társaság alapító oklevelét 17 személy írta alá: dr. Varga József, dr. Göncz
László, dr. Halász Albert, mag. Mursics József, mag. Gömbös Evgen, mag. Füle Tibor, Papp
József, Zágorec-Csuka Judit, Horváth Ferenc, dr. Kepe Lajos, dr. Kovács Attila, dr. Bence
Lajos, Varga Sándor, Göntér Ferenc, Rudaš Jutka, dr. Bernjak Elizabeta és dr. Györkös
József. Az MMTT székhelye Lendván a Fő utca 124. alatt van. Az MMTT felvette a
tudományos kapcsolatot a Magyar Tudományos Akadémia és a Szlovén Tudományos
Akadémia (SAZU) illetékes szerveivel.
A muravidéki magyar tudományosság, tudományos irodalom és szakirodalom csak
az anyaország, vagyis Magyarország és a többségi szlovén nemzet sokoldalú támogatásával
jöhet létre. A tudományos irodalom és szakirodalom, illetve a tudományos igényű
tanulmányok, résztanulmányok már a 70-es években megjelentek a Naptárban, a szlovéniai
magyarok szemléjében és a Lendvai Füzetekben, a 80-as években pedig a Muratáj c.
irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat hasábjain. A 90-es évekre
néhány kutató, főleg a társadalomtudományok terén, doktorált a magyarországi egyetemek
különböző karain Budapesten, az ELTE BTK-n és Pécsett, a JATE BTK-n. Ezek a
szakemberek doktori értekezésüket könyv formájában is kiadták Lendván az MNMI
gondozásában.
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I.7.2. Irodalomtudományok, képzőművészet és esztétika
dr. BENCE LAJOS (1956 Göntérháza -

) irodalomtörténész

(életrajz lásd 56.p.)
Tanulmánykötetei, művei:
Dr. BENCE, Lajos: Írott szóval a megmaradásért: a szlovéniai magyarság 70 éve. Győr,
Hazánk; Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1994. 148 p. ISBN 963-7586-296.
Dr. BENCE, Lajos: Írott szóval a megmaradásért: a szlovéniai magyarság 70 éve, 2. bővített
kiadás. Győr, Hazánk; Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. 1996. 165 p. ISBN
963-7586-47-4.
BENCE, Lajos: Vallomások Vlaj Lajosról. Lendva, Lendvai Füzetek=Lendavski zvezki, 10.)
1988.36.p.

ZÁGOREC-CSUKA Judit (Muraszombat (Murska Sobota) 1967 -

) irodalomtörténész,

művészeti szakíró) (életrajz lásd. 72.p.)
Tanulmánykötetei és művei:
ZÁGOREC-CSUKA Judit: Gábor Zoltán festőművész portréja – Portret akademskega
slikarja Zoltána Gáborja. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2002. 197 p.
illusztr. ISBN 961-6232-19-3.
ZÁGOREC-CSUKA Judit: A Zrínyiek nyomában: tanulmánykötet. Pilisvörösvár, Muravidék
Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2003. 75 p. ISBN 963-212-558-4.
ZÁGOREC-CSUKA Judit: A szlovéniai magyar könyvillusztrátorok – Ilustratorji madžarskih
knjižnih izdaj. Lendava, Galerija-Muzej, 2003. ISBN 961-91217-0-8.
ZÁGOREC-CSUKA JUDIT: Az elsüllyedt jelek.A 20. századi magyar könyvillusztráció
Magyarország határain kívül 1918-tól napjainkig. Budapest, Magyar Képzőművészek és
Iparművészek Társasága, 2003. 235 p. [Zágorec-Csuka Judit: A szlovéniai magyar
könyvillusztrátorok 1918-tól napjainkig, 57-68.p.]
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I.7.3. Nyelvtudományok
A 70-es évek végétől jelentek meg tudományos igényű tanulmányok, illetve résztanulmányok
a nyelvjárás és helynévtudomány köréből, elsősorban Varga József és Kaszás József tollából.
A hazai nyelvtudóssal ellentétben Kaszás Józsefet csak származása köti ide. A csentei
születésű tanár tanulmányai befejeztével Újvidéken telepedett le, később a 70-es évek
közepén bölcsészdoktori oklevelet szerzett. A maribori Pedagógiai Kar magyar lektorának
nyelvészeti tárgyú, hosszabb-rövidebb írásai a Naptárban jelentek meg a 80-as évek végétől.
Ebben a munkában különösen kitűnt Gutmann Miklós is az Anyanyelvünk című kötet (1983)
szerkesztője: rendszeres nyelvművelő tevékenysége mellett tekintélyes mennyiségű
nyelvjárási anyagot is gyűjtött Muravidéken. Az

Anyanyelvünk a Népújságban és a

Muraszombati Rádió magyar nyelvű műsoraiban elhangzott, illetve közzétett nyelvművelő
írásokat tartalmazza.
Varga József tanulmányát a Naptár 1989-ben A népnyelvi és névtani kutatások
története a Muravidéken címmel publikálta. A szerző 1985-ben védte meg bölcsészdoktori
disszertációját A murántúli (jugoszláviai) falvak magyar ragadványnevei címmel Budapesten
az ELTE Bölcsészettudományi Karán. A disszertáció anyaga 2003-ban könyv formában is
megjelent Lendván Muravidéki személynevek címmel. 1999-ben dr. Varga József
Nyelvhasználat, névdivat címmel adta ki tanulmánykötetét, amelyben rávilágít a muravidéki
magyarok névdivatának sajátosságaira, a magyar nyelv torzulásaira és a nyelvi megmaradás
bizonyos stratégiáinak jövőbeli alakítására. Ez a mű is hiánypótló, hiszen a névdivat
kérdéseivel eddig behatóbban senki sem foglalkozott a magyar nyelvészek közül a
Muravidéken.
Kaszás József doktori értekezését 1987-ben Lendva (Lendava) és környéke jelenkori
és történeti földrajzi neveinek élete címmel írta. A 90-es évek elejétől a Muratájban dr. Bokor
József, a Maribori Egyetem Magyar Tanszékének lektor- tanára, majd tanszékvezetője és Dr.
Kolláth Anna magyar lektor publikálnak nyelvészeti cikkeket, amelyek a Muravidék magyar
nyelvée, nyelvjárására, illetve szociolingvisztikájára vonatkoznak. 1999-ben jelent meg a
Maribori Magyar Intézet és a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet kiadványaként
Az anyanyelv a kétnyelvűségben című tanulmánykötet, amelyet dr. Bokor József
tanszékvezető tanár szerkesztett. A tanulmánykötet annak a tudományos emlékülésnek az
anyagát tartalmazza, amelyet a Maribori Egyetem Pedagógiai Karának Magyar Intézete
rendezett Mariborban 1996. novemberében a Magyar Tanszék megalapításának 15. és a
lektorátus fennállásának 30. évfordulója alkalmából. A tanulmánykötet öt fejezetre oszlik:
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Kétnyelvűség és anyanyelvűség, Anyanyelvhasználat, Anynynyelvoktatás, Nyelvjárás,
nyelvtörténet és Nyelvek egymás közt.
Komparatív nyelvtudománnyal a 80-as évek végétől Dr. Bernjak Elizabeta
foglalkozott.

1990-ben sikeresen védte meg PhD disszertációját a Szlovén-magyar

kétnyelvűség kontrasztív vizsgálata címmel, majd A szlovén-magyar nyelvi kontaktus okozta
nyelvi hiányosság nyelvrendszerbeli okai című disszertációjával 2000-ben megszerezte a
Ljubljanai Egyetemen a tudományok doktora címet. 2002-ben a szlovén irodalmi nyelv
egyetemi docensének habilitálták; a habilitációs értekezésének támája A szlovén-magyar
kontrasztív nyelvtan volt, amely monográfiaként is megjelent.
Nyelvészeti

tanulmányokat

írásával

foglalkoztak

még

más

muravidéki

tanulmányírók is a 80-as évek végétől a 2000-es évek elejéig, köztük dr. Bence Lajos, dr.
Göncz László és Zágorec-Csuka Judit is. Dr. Bence Lajos a kétnyelvű oktatás
fejlődéstörténetéről

és

ennek

nyelvészeti

jelentőségéről,

illetve

a

nemzetiség

megmaradásának esélyeiről, valamint a kétnyelvűség és az identitásvesztés kettősségéről írt
tanulmányokat. Dr. Göncz László az anyanyelv jelenéről és jövőjéről, Hetésről, mint a
magyar nyelvhatár peremén létező nyelvi szigetről, az anyanyelvről mint az egyén és a
közösség nemzeti identitásának tényezőjéről, az anyanyelv megőrzéséről és a megőrzés
nehézségéről, valamint anyanyelvápolásról, anyanyelvművelésről, a muravidéki kétnyelvű
oktatás helyzetéről és jövőjéről írt tanulmányokat és cikkeket. Zágorec-Csuka Judit
nyelvészeti témái a szlovénizmusok, a tükörfordítások, a szlovén nyelvi származékok a
muravidéki magyar nyelvben, a muravidéki magyar nyelvjárás sajátosságai. a kétnyelvűség
helyzete a rendszerváltás utáni Szlovéniában, a kétnyelvűség nyelvi és kultúrökológiai
helyzete, a muravidéki magyar helységnevek, a diáknyelv, a tájnyelvi szavak, a hasonló
hangzású szavak, valamint az anyanyelv szerepe az Európai Unióban. A tanulmányírók
tanulmányok és nyelvészeti cikkeik a Naptárban, a Muratájban, a Népújság c. hetilapban, és a
magyarországi nyelvészeti folyóiratokban (Nyelvünk, Kultúránk, Kétnyelvűség stb.) jelentek
meg.
A Maribori Egyetem pedagógiai kara Magyar Intézetében és Magyar Tanszékén
dolgozó tanárok, nyelvi lektorok, köztük dr. Kolláth Anna, dr. Bokor József, dr. Guttmann
Miklós, dr. Gadányi Károly, dr. Vörös Ottó, dr. Molnár Zoltán Miklós is publikáltak
muravidéki nyelvészeti témákban tanulmányokat.
Megkülönböztető figyelmet érdemel az a közös tudományos felmérés, amelyet a
ljubljanai Nemzetiségkutató Intézet és a budapesti Állami Gorkij Könyvtár munkatársai
végeztek (köztük dr. Ardaj Lajos, dr. Győri Nagy Sándor, dr. Joó Rudolf, dr. Székely András
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Bertalan, Zelnay Anna) 1985-87 között a nemzetiségi sorsban élő muravidéki magyarok és a
rábavidéki szlovének közt. A kutatás eredményeit két vaskos kötetben jelentették meg:
Magyarok és szlovének, együttélésük és együttműködésük a jugoszláv-magyar határ mentén
(Budapest, Állami Gorkij Könyvtár, 1987. 430 p.) és szlovénul Madžari in Slovenci,
sodelovanje in sožitje ob jugoslovansko-madžarski meji (Ljubljana, Inštitut za narodnostna
vprašanja, 1987. 614 p.) A közös kutatások érintették a muravidéki magyarok
nyelvhasználatát, a szerzők a kutatások alapján a kétnyelvűségből származó problémákat és
gondokat is feltárták. A kutatócsoport néhány javaslatot is megfogalmazott a nemzetiség
további fejlődése érdekében, (a nyelvtanítás színvonalának emeléséhez a kétnyelvű iskolák
részére

(Magyarok

és

szlovének,

422-425.p.)

A

kutatások

nemcsak

a

nyelvi-

szociolingvisztikai helyzet felmérését, hanem a nemzetiség demográfiai, gazdasági és
általános művelődési, oktatásügyi és tájékoztatási helyzet felmérését is elvégezték. E
kutatásoknak mindkét fél nagy jelentőséget tulajdonított, hiszen a maga nemében európai
viszonylatban is az első olyan vállalkozást jelentette, amelyet két ország kutatói végeztek
egymás országában, nemzetiségi területen. A közös kutatás célja pedig "a Kelet-KözépEurópában élő népek és nemzetiségek jobb megismerése, a (még) közöttük lévő ellentétek
feloldása, a megértés és a barátság erősítése egymásra utalt nemzetek és nemzeti kisebbségek
között" volt - olvashattuk a tanulmánykötet előszavában.

Doc. dr.sc. BERNJAK ELIZABETA (Gaberje-Gyertyános 1947 -

) nyelvész, a

tudományok doktora
1947-ben született Gyertyánosban (Gaberje). Az általános iskola után tanulmányait a
muraszombati tanítóképzőben folytatta, ahol 1967-ben kíválóan érettségizett, majd
beiratkozott a ljubljanai egyetem bölcsészettudományi karára, ahol szlovén, német és lengyel
nyelvből és irodalomból szerzett diplomát (1973). A graduális tanulmányok befejeztével 10
évig a lendvai Kétnyelvű Középiskolában dolgozott mint szlovén és német nyelv- és
irodalomtanár.1982-ben a maribori Pedagógiai Akadémia kinevezte a szlovén nyelv
lektorának, és ez évben kezdte meg lektori tevékenységét a szombathelyi Tanárképző
Főiskolán is. 1986-tól a maribori Pedagógiai Kar állandó munkatársa. 1990-ben sikeresen
megvédte PhD dr. disszertációját. A szlovén-magyar kétnyelvűség kontrasztív vizsgálata
címmel és megszerezte a szlovén nyelvészetből a doktori címet. A ljubljanai egyetemen
2000-ben a tudományok doktora lett, a disszertációjának címe: A szlovén-magyar nyelvi
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kontaktus okozta nyelvi hiányosság nyelvrendszerbeli okai. 2002-ben habilitálták a szlovén
irodalmi nyelv egyetemi docensének, a habilitációs értekezés témája a szlovén-magyar
kontrasztív nyelvtan. A mű monográfia formában is megjelent.
Művei, monográfiái:
BERNJAK Elizabeta: Jezikoslovni razlogi interferenénih pojavov v slovensko-madžarskem
jezikovnem stiku : protislovna analiza oblikoslovne in skladenjske ravnine v slovenščini in
madžarščini. A szlovén-magyar nyelvi kontaktusban jelentkező interferenciás jelenségek
nyelvrendszerbeli okai. (Biblotheca Slavica Savariensis,5). Szombathely, Visoka pedagoška
šola Dániel Berzsenyi, oddelek za slovenistiko, 1999. 173 str.
BERNJAK Elizabeta: Jezikovnosistemski razlogi primanjkljaja v slovensko-madžarskem
jezikovnem stiku : A szlovén-magyar nyelvi kontaktusban jelentkező nyelvi hiányosságok
nyelvrendszerbeli okai. Doktorska disertacija. Ljubljana, 1998. VIII., 354 grafikai melléklet,
táblázatok.
BERNJAK Elizabeta: Kontrastivna obravnava dvojezičnosti s posebnim podudarkom na
slovensko-madžarsko dvojezičnost na narodnostno mešanem območju Pomurja. A
kétnyelvűség kontrasztív vizsgálata, külön hangsúllyal a szlovén-magyar kétnyelvűségre a
nemzetiségileg vegyesen lakott Muravidéken. Magiszteri dolgozat. Ljubljana, Filozofska
fakulteta, PZE za slovenanske jezike in književnosti, 1990. 348 f.
Szótárak
BERNJAK Elizabeta: Madžarsko-slovenski, slovensko-madžarski slovar = Magyar-szlovén,
szlovén-magyar szótár (Serija Moderni slovar). Ljubljana, Cankarjeva založba, 1995. 1046 p.

HADROVICS László (Alsólendva, 1910 – Budapest 1997), nyelvész, filológus, szlavista,
akadémikus
1910-ben született Alsólendván, 1929-ben Keszthelyen érettségizett. 1934-ben a budapesti
Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar és latin szakon szerzett tanári oklevelet, 1935ben magyar nyelvészetből és szlavisztikából doktorált. 1935-ben Berlinben volt ösztöndíjas,
1937-től az Egyetemi Könyvtár munkatársa majd az egyetemi Szláv Intézet tanársegédje.
1941-től a Teleki Pál Tudományos Intézetnek, majd az MTA Történettudományi Intézetének
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délszláv referense és tudományos kutatója. 1941-ben a budapesti egyetem szalvisztikából
magántanárrá képesítette, 1951-től az egyetem docense, 1954-től tanára. Délszláv filológiát és
általános szlavisztikát oktatott, 1965-től tanszékvezetőként. 1974-ben nyugalomba vonult.
1966-1985 között szerkesztette a Studia Slavica című folyóiratot. Gáldi Lászlóval készített
Orosz-magyar és magyar-orosz szótárai 1951-től több formában és kiadásban jelentek meg.
1948-tól az MTA levelező, majd 1970-től rendes tagja. Több akadémiai bizottság tagja volt.
1985-ben Állami díjban részesült.
Művei:
Magyar és déli szláv szellemi kapcsolatok. 1944.
Orosz-magyar szótár, magyar-orosz szótár. Budapest, 1951-1952, 996 p. [Gáldi Lászlóval
közösen]
Magyar-szerbhorvát, Szerbhorvát-magyar szótár. Budapest, 1957.
Az ómagyar Trója-regény nyomai a délszláv irodalomban. Budapest, 1955.
A magyar Huszita Biblia és cseh rokonsága. Budapest, Akadémia, 1994.
Magyar-szerbhorvát szótár – Madžarsko srbohrvatski rečnik. Budapest, Terra, 1958. 655 p.
Szerbhorvát-magyar szótár – Srbohrvatski madžarski rečnik. Budapest, Terra, 1964, 688 p.
Magyar-orosz szótár – Vengerskoj-ruskij slovar – Gáldi Lászlóval, Budapest, Akadémiai
Kiadó, 1964.
Jövevényszó-vizsgálatok. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1965, 116 p. (Nyelvtudományi
Értekezések, 50.)
A funkcionális magyar mondattan alapjai. Budapest, Akadémiai, Zrínyi, 1969.
Szavak és szólások. Budapest, 1975.
Magyar történeti jelentéstan. Rendszeres gyakorlati szókincsvizsgálat. Budapest, Akadémiai
Kiadó, 1992.
Magyar frazeológia. Töréneti áttekintés. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1995.
Horvát-magyar kisszótár. szerk. Nyomárkay Istvánnal, Budapest, 1966.
Szerb-magyar kisszótár. Budapest, 1997.
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KASZÁS József (1934 Csente - ) nyelvész, tanulmányíró
1934-ben született Csentében. 1956-ban diplomázott a Szabadkai Tanítóképzőben. 1959-ben
végezte el Újvidéken a Tanárképző Főiskola magyar-szerbhorvát szakát. 1963-ban szerzett az
Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén középiskolai tanári oklevelet.
1972-ben védte meg Budapesten bölcsészdoktori disszertációját magyar nyelvészetből. 19591970 között az újvidéki Óvónőképző tanára, 1970-74 között újvidéki járási tanfelügyelő,
1974-1994 között az újvidéki Pedagógiai Akadémia főiskolai tanára volt. 1995 óta nyugdíjas.
Művei:
A magyar gyermekirodalom élő fája, Újvidék, 1981.
A szlovéniai Lendva (Lendava) környékének helynevei. [Magyar névtani dolgozatok, 134.]
Budapest, ELTE Magyar Nyelvészeti tanszékcsoport, Névkutató Munkaközösség; Lendva,
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1995. 160 p., illusztr.
A szlovéniai Lendva (Lendava) környékének helynevei. In: Magyar névtani dolgozatok.
Budapest, ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport, 1995. 163.p.

Dr. VARGA JÓZSEF (Virovitica (Verőce) 1930 -

) nyelvész, egyetemi tanár

(életrajz lásd.69.p.)
Művei:
Anyanyelvünkért. Murska Sobota. Pomurska založba, 1983. 151 p. [Vállogatta és
szerkesztette a tanulmánykötet társszerzője: Guttmann Miklós]
Nyelvhasználat, névdivat. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1999. 138 p.
Muravidéki személynevek. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2003,
350 p.
Hogyan írjuk hetésiesen? Budapest, 2004.
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I.7.4. A történelemtudomány
A 80-as években elvétve jelnt megjelent egy-egy történeti tanulmány a muravidéki magyar
sajtóban, de történeti jellegű könyveket még nem adtak ki. 1981-ben a Lendva Község
közleménye = Zbornik občine Lendava című összefoglaló műben, amelyet Lendva Község
Képviselőtestülete adott ki, Lendva történetének egy terjedelmes fejezetet szenteltek (1197.p.). A közleményben Irena Šavel (Lendva és környéke a régészeti korszakban), Ivan Zelko
(A VIII. és a XX. század közötti időszak: A haholdok – a Bánffyak kora Lendván; Lendva a
középkorban, Az Eszterházyak kora) Stanko Lebar (A céhek tevékenysége), Ivan Sedej (A
népi építészet – lakóházak, Az első és a második világháború közötti időszak), Štefan Ftičar
(A forradalmi forulat ideje; A munkás- és a népfelszabadító mozgalom ; A NFH
eseményeinek áttekintése a lendvai községben ), Janko Liška (A Ljudska pravica), Szúnyogh
Sándor (A "Našička" dolgozóinak sztrájkja), Niki Brumen (A nyomtatott szó) tanulmányai
olvashatók.
1988-ban Tantalics Béla lenti helytörténész készítette el Lentiben Lendva kulturális
emlékei a 16. század második feléből című történeti, művelődéstörténeti munkáját, amelyet a
Zala Megyei Tanács Művelődési Osztályának a megbízásából a Zala Megyei Levéltár adott
ki. A kötet hét részre tagolódik, és a következő főfejezeteket tartalmazza: Lendva
történetének néhány jellemzője a 16. század végéig (I.), A korai művelődési sziget (II.), A
lendvai könyvkiadás megeremtői (III.), Lendva első könyvei (IV.), A könyvek díszei (V.),
Hoffhalter Rudolf Nedeliscén (VI.), Nyomdászunk eltűnése (VII.) és Lendva kulturális
örökségének jelentősége (VIII.).
A 90-es évek elején a helytörténeti munkák mellett már megjelentek a történeti
művek is. 1996-ban adta ki hasonmás (fakszimile) kiadásban a Magyar Nemzetiségi
Művelődési Intézet Alsó-Lendva nagyközség milleniumi emlékkönyvét, amelyet eredetileg a
magyarság honfoglalásának a Kárpát-medence birtokbavételének 1000. évfordulója
alkalmából állítottak össze 1896-ban Nagykanizsán. Az MNMI a millecentenáriumi
események fontos részének tekintette Alsólendva nagyközség milleniumi emlékkönyvének
újbóli kiadását. „Igaz, hogy az 1896-ban, fenséges körülmények között, általános nemzeti
örömmámorban kiadott emlékkönyv egy, a mai viszonyokból eltérő szellemi és politikai
légkörben jött létre. Úgy véljük azonban, hogy a mai Lendva és környéke polgárának,
érdeklődő közönségének is számos hasznos adatot, érdekes és értékes információt közvetít."32
32

Alsó-Lendva nagyközség milleneumi emlékkönyve 1896. Lendva, Magyar Nemzetiségi
Művelődési Intézet, [Előszó]
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– olvashatjuk az emlékkönyv előszavában. A hasonmás kiadvány gazdag történeti anyagot
közöl Lendva történetőből. A műben dr. Pataky Kálmán Visszapillantás a magyar nemzet és
Alsó-Lendva történetére címmel írt tanulmány, dr. Rudolfer Antal kerületi rabbi Alsó-Lendva
izraelita hitközségének és a Kebelében fennálló temetkezési egyletnek (Chevra-Kadisa)
történetét foglalja össze, Murkovics János Az alsó-lendvai római katholikus népiskola
történetéről írt, Weisz Arnold tanító pedig Az alsólendvai izraelita népiskola történetéről. Kiss
Dénes a polgári iskola igazgatója Az alsó-lendvai magyar királyi állami polgári fiú-iskola
történetét örökítette meg, míg Pollák Emil „Az alsó-lendvai takarékpénztár történetét” írta
meg. Dr. Király Mór járásorvos Alsó-Lendva nagyközség közegészségügyi viszonyait vette
számba, dr. Józsa Fábián körorvos Alsó-Lendva közegészségügyéhez című tanulmányával
csatlakozott hozzá. A kötet utolsó írása dr. Király Mór-é: A közigazgatásról. A mű AlsóLendva lakosságának jegyzékével zárul.
Göncz László 1996-ban jelentette meg a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet
kiadásában Fejezetek Lendva történetéből 1920-ig című történeti művét. Öt fejezetben
tárgyalja Lendva történetét a kőkorszaktól kezdve egészen a trinoni békeszerződésig.
Bevezetőjében a következőket írta: " E tanulmány semmiképpen sem számít teljes történelmi
feldolgozásnak, sem valamennyi - már ismert és még vitatott - kérdést egységes szakmai
szempontok alapján felkaroló műnek. Ennek csak részben lennének meg tárgyi és tartalmi
feltételei. Elsősorban arra vállalkoztam, hogy a már megírt ismertetők, tanulmányok és
kéziratok, valamint a rendelkezésemre álló levéltári és egyéb gyűjteményekben megtalálható
forrásanyag alapján. „Mai szemmel” összegezzem a város történelmének fontosabb
jellemzőit, meghatározó vonásait.
1996-ban jelent meg az MNMI és a Hazánk Kiadó gondozásában a Lendva
történeti és művelődéstörténeti című kiadvány, amelynek szerzői Göncz László és Halász
Albert voltak. Göncz László a bevezető és Lendva történeti részét, Halász Albert pedig
Lendva művelődéstörténeti részét írta. A kiadványt német (Benyó Mariann) és szlovén
nyelvre (Zver Ilona) le is fordították. Benne megtalálhatók Lendva közigazgatási, kulturális
és tájékoztatási intézményei, valamint idegenforgalmi létesítményei is.
1998-ban jelent meg az Őrségi végeken = Na robu Őrséga című történeti mű,
amelyet Göncz László és dr. Nagy Zoltán munkája. Történeti áttekintést ad az Őrségről,
amely mint történeti Őrség az egykori Vas vármegye déli-délnyugati térségében terült el,
manapság azonban (1920 után) e tájegység legnyugatibb települései Szlovéniához tartoznak
(Goričkói rész). A mű Domonkosfa, Domafölde, Hodos, Kapornak települések múltjával és
jelenével foglalkozik.
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1997-ben jelent meg az Üdvözlet Alsólendváról = Pozdrav iz Dolnje Lendave,
Alsólendva képes levelezőlapokon = Mesto na razglednicah v letih 1898 do 1945 című
kétnyelvű (szlovén-magyar) monográfia, amelynek szerzői Štefan Galič -Szúnyogh Sándor Dr. Tomka György voltak. A könyvet Lendva Község Önkormányzata adta ki a Magyar
Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával. Szúnyog Sándor írt benne magyar
nyelven egy áttekintést Lendva város rövid története a kezdetektől a második világháború
végéig címmel, melyet Zver Ilona szlovén nyelvre, Melanija Fabčič pedig angol és német
nyelvre fordított le.
Göncz László történész doktori disszertációjának könyvé bőített formája, 2001-ben
jelent meg A muravidéki magyarság : 1918-1941 címmel Lendván az MNMI gondozásában.
Ez a történeti mű több évtizedes hiányt pótol, és egyben a muravidéki magyarság tudományos
és kutató tevékenységének egy újabb fejezetét képviseli. Göncz László történészként olyan
témához nyúlt, amely eddig fehér foltnak számított a muravidéki magyarság történetében. A
mű 367 oldalt tesz ki, hat érdemi részre tagolódik. A bevezető gondolatok után, amelyben a
szerző néhány általános ismertetést közöl, az első világháború végétől a trianoni
békeszerződés megkötéséig tartó majdnem két év eseményeit tárgyalja. Részletesen taglalja
azokat a helyi szinten és a nagypolitikában lezajlott eseményeket, amelyek végül is oda
vezettek, hogy 1919.

augusztus 1-jén Muravidéket a nagymahatalmak az újonnan

megalakuló SzHSz Királyságnak ítélték. Külön fejezetben foglalkozott Göncz László a
határmegállapítás kérdésével a Mura menti térségben, mivel három éven keresztül 1921-től
1924-ig tartott a magyar - jugoszláv határ pontos meghatározása. Mindenképpen fontos
megemlíteni, hogy az egész Kárpát-medencében a győztes hatalmak által deklarált
határmegállapító bizottság egyedül Muravidék vonatkozásában javasolta 27 település
Magyarországhoz való csatolását. A javaslat azonban a Nagykövetek Tanácsa elvetette. A
negyedik fejezetben a szerző a muravidéki magyarság gazdasági, társadalmi és politikai életét
mutatja be a két világháború közötti időszakban. Külön alfejezetekben szól a 20-as évek
sokszínű politikai eseményeiről, a pártokról, az országos és helyi választásokról, a diktatúra
időszakáról és a magyarság fokozott elnyomásáról a diktatúra időszakában. A könyv
részletesen kitér a földreformra és a kolonizációra. A földreformból – vagyis az uradalmi
földek felosztása a nincstelen, illetve a megélhetéshez kevés földdel bíró földművelők között
– a magyarság és más, nem szláv elemeket kizártak. A kolonizációval viszont az állam nem
titkolt célja az volt, hogy az Alsólendva környéki magyar tömböt felhígítsa és elszlávosítsa.
Emellett a szerző kitér még az oktatás, a kivándorlás, a műkedvelő tevékenység, a magyar
nyelvű sajtó, valamint a vallás kérdéseire is, mindezt a két világjáború között készült
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fényképekkel téve színesebbé, gazdagabbá és meggyőzővé. Göncz László műve a muravidéki
magyarság történetének azon korszakáról szól, amelyről joggal írta Szarka László a könyv
előszavában, hogy : „...a muravidéki magyarok történetében a két világháború közötti korszak
igazi kisebbségi hőskorszaknak számított." A muravidéki magyarság 1918-1941 című
monografikus munkájában a szerző először adott hiteles és teljes képet szülőföldjének
huszadik századi élettörténetéről és ennek során a magyar-szlovén kapcsolatok történetéről.33
2003-ban jelent meg Az alsólendvai polgárosodás korszaka 1867-1945 – Dolnja
Lendava v obdobju meščanstva 1867-1945 című monográfia a Galéria-Múzeum Lendva
kiadásában és Tanja Šimonka művészettörténész, etnográfus szerkesztésében. A mű szlovén
és magyar nyelven olvasható. Szlovén nyelvre Livija Horvat és Brigita Farkaš, magyar
nyelvere Bence Utroša Gabriella és Novak Császár Jolán fordította a tanulmányokat. A
monográfiában, amely az alsólendvai polgárosodás korszakát mutatja be 1867 és 1945 között,
a

következő

szerzők

publikáltak:

Tanja

Šimonka

(Polgárokról,

évszámokról,

és

történelemről; Az alsólendvai gyógyszertárakról és az egészségügyről), Göncz László
(Alsólendva – a polgári hagyományok városa a Mura mentén ; Néhány adat az alsólendvai
oktatás helyzetéről 1941-ig ; Kakasdi Hajós Mihály, a polgári fejlődés alsólendvai élharcosa),
Kovács Attila (Alsólendva demográfiája),

Janez Balažic (A folklór és a polgári pátosz

között), Halász Albert (Alsólendva sajtója), Varga Sándor (Az alsólendvai önkéntes
Tűzoltóegylet), Tomka Tibor (A szőlőtermelés és borászat jelentősége a polgárosodás
korában) és

Šöveges Gordana (Az alsólendvai polgárság a Maribori Területi Levéltár

állományában). A monográfiát a 2003-ban megrendezett Alsólendvai polgárosodás 18671945 című kiállítás kísérőanyagaként adta ki a lendvai Galéria-Múzeum. A szerkesztő célja
ezzel a kiadvánnyal és a kiállítás megszervezésével az volt, hogy a »régit és elmúltat«
megcsodálják, és a hagyományokon alapuló változásokat, valamint az új interpretációkat
megismerjék az érdeklődők a kiállítás és a könyv által is. A monográfia a kiállítás anyagából
színes fotókat is tartalmaz illusztrációként. Grafikai tervezését és a borítótervet Vanja Šmith
készítette.

33

Pomogáts Béla: A lendvai végvárban. Nyelvünk és Kultúránk, 2003. 6.sz. 77-78.p.
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Dr. GÖNCZ László (Muraszombat, 1960 -

), történész, kisebbségkutató

(életrajz lásd 61.p.)
Művei:
Lendava=Lendva (Társszerző Halász Albert). Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési
Intézet; Győr: Hazánk Kiadó, 1996. 40 p.
Fejezetek Lendva történelméből 1920-ig. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet,
1993.
Őrségi végeken = Na robovih Őrséga. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet =
Zavod za kulturo madžarske narodnosti, 1998. 67 p.
A muravidéki magyarság, 1918-1941. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet,
2001. 376 p.

Dr. KOVÁCS Attila (1973 Murska Sobota -

) történész, politológus,

kisebbségkutató
1973-ban született Muraszombatban (Murska Sobota). A dobronaki Kétnyelvű Általános
Iskola elvégzése után Ljubljanában folytatta a tanulmányait és 1992-ben a Gimnazija
Šentvidben

érettségizett.

1992-től

1997-ig

a

Janus

Pannonius

Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Karán tanult. 1997-ben történészként diplomálzott. Szakdolgozatának a
címe A lendvavidéki magyarság a demográfiai adatok tükrében 1910-1919 között. 1995-1997
között politológiára specializálódott. 1997 és 2000 között a Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán multidiszciplináris doktori képzésben vett részt az "Európa és
magyarság a 18-20. században" című doktori programban. 2002-ben doktorált történelemből
(PhD), dolgozatának "Földreform és kolonizáció a Lendvavidéken a két világháború között"
volt a címe. 1997-től 2000-ig Ljubljanában a Nemzetiségi Kutatóintézetnél (Inštitut za
narodnostna vprašanja – Institut for Ethnic Studies ) volt alkalmazva mint fiatal kutató. 2000től 2002-ig Lendván a Népújságnál, a szlovéniai magyarok hetilapjánál volt újságíró. 20022004 között mint kutató dolgozik Ljubljanában a Nemzetiségi Kutatóintézetnél.
Műve:
Földreform és kolonizáció a Lendvavidéken a két világháború között. Lendva, Magyar
Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2004.
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I.7.5. A szótárak és szójegyzékek
A szótárak és a szójegyzékek a szlovén-magyar, illetve a magyar-szlovén kommunikációt, a
fordításirodalmat, valamint a tolmácsszolgáltatásokat segítik elő. Az első Magyar- szlovén
kisszótárt (Madžarsk-slovenski slovar) a Državna založba Slovenije adta ki 1961-ben.
Szerkesztője Franc Šebjanič volt, de a létrehozásában még közreműködtek Vilko Novak
professzor és Jože Hradil. A tükörváltozat megjelenésee Szlovén-magyar szótár - Slovenskomadžarski slovar

több mint egy évtizedet kellett várni, amíg megjelenhetett.

Tulajdonképpen inkább szójegyzéknek tekinthető e két előbbi kiadvány, hiszen hiányzik a
teljes szótári szerkesztés, a legtöbb esetben még a többes szám jeléről sem a tájékoztat
egyértelműen, s a jelentésárnyalatok sem megterhelés szerinti felsorolás sorrendjét követik.34
Majd 1982-ben jelent meg Jože Hradiltól a Magyar-szlovén szótár válogatott iskolai
szóanyaggala budapesti Tankönyvkiadó és a ljubljanai Državna založbas közös kiadói
együttműködése keretében. Ez már eleget tesz a szótár követelményének , de még mindig sok
benne az elírás; főleg a jelentésbeli eltérések vonatkozásában van néhány súlyos
következetlenség. (Bence L., 1994). A szótár 25 ezer címszavával és 18 ezer szókapcsolatával
így is nagy űrt tölt be a szlovén-magyar nyelvi kultúrában. 1983-ban jelent meg a
Szakkifejezések gyűjteménye a kétnyelvű iskolák számára – Zbirka strokovnih izrazov za
dvojezične šole, amelyet Ljubljanában a Szlovén Köztársaság Oktatási Intézetének, (Zavod za
šolstvo SR Slovenije) munkacsoportja készített el.
1995-ben jelent meg Elizabeta Bernjak nyelvész, kétnyelvűség kutató által a
Madžarsko-slovenski, Slovensko-madžarski, vagyis Magyar-szlovén, Szlovén-magyar szótár a
Cankar kiadónál Ljubljanában a Modern szótárak sorozatában. A kiadást a Zveza Slovencev
na Madžarskem ( a Rábavidéki Szlovénok Szövetsége) és a Pro Renovanda Cultura
Hungariae támogatta. A szótár 30.000 magyar címszó és 28.000 szókapcsolatot tartalmaz és
11 szófajt különböztet meg. A magyar nyelv azon szókészletét öleli fel és értékeli a magyar
köznyelvi norma alapján, amelyeket a szlovén-magyar kétnyelvű területen leggyakrabban
használnak. A szavakat ábácé sorrendbe szedve, szócikkekben dolgozza fel. A helyesírást
illetően a Magyar helyesírás szabályait (Akadémia Kiadó, Budapest, 1982) véve alapul. A
szócikkek magyarázó része a címszóval kapcsolatban közölt nyelvtani adatok, fonetikai
útmutatás, a címszó használatára, elterjedési körére, stilisztikai értékére, hangulatára stb.
vonatkozó megjegyzések, valamint a címszót a beszélt nyelv összefüggéseiben bemutató
34

Bence Lajos: Írott szóval a megmaradásért. Szójegyzékek és szótárak. Lendva, MNMI,
1994. 131-132.p.
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példák együttesét jelenti. A magyar szöveg recenzensei dr. Gadányi Károly és dr. Guttmann
Miklós voltak.
1990-ben jelent meg Szúnyogh Sándor Szlovén-magyar társadalmi-politikai
műszótára, amelyet a szerző újságíróknak, a közélet szereplőinek, fordítóknak szánt. A
műszótár másfélezer címszót tartalmaz.
Jože Hradil 1996-ban adta ki a Državna založba Slovenije gondozásában a
Slovensko-madžarski slovart, vagyis a Szlovén-magyar szótárt, amely 40.000 címszót és
60.000 szókapcsolatot, ill. kifejezést tartalmaz. A könnyebb tájékozódás érdekében szakmai
és stílusminősítéseket is alkalmaztak benne rövidíések formájában. Ezeket, valamint a
nyelvtani rövidítéseket kisebb betűkből szedték.A szótár szekesztője Branko Madžarevič
volt, a szakmailag Vörös József nézte át.
Jože Hradil 1998-ban adta ki a Magyar-szlovén szótárt ( Madžarsko slovenski
slovar) a muraszombati Pomurska založba gondozásában. Jože Ternar szerkesztette, a
kiadásáért Ludvig Sočič felelt. A lektorok Magda Berden és Ferenc Mukics voltak. A szótár
50.628 címszót, azaz összesen 312.943 szót, 36.164 magyar és szlovén szókapcsolatot,
szólást és példamondatot, valamint 2.115.485 betűt tartalmaz. A

mai magyar köznyelv

leggyakrabban használt szavait és kifejezéseit öleli föl, de a szaknyelvi, főleg orvosi,
biológiai, természettudományi, valamint műszaki szavak is kellő mértékben szerepelnek
benne. Tájnyelvi és argó szavakat csak korlátolt mértékben vettek

fel, nagyon ritkán

„magyartalan" szavakat is találhatunk benne, ezt a címszó utolsó betűje felett jobbra kis
csillag is jelzi.
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A szlovéniai magyar könyvkiadás fejlődési korszakai
A szlovéniai magyar könyvkiadás 1961-től napjainkig a szlovéniai magyar irodalomból
építkezik. Határon túli magyar könyvkiadásnak is nevezhető, amely a magyar nemzeti
történelemből eredezteti a létét, de 1920 után, Magyarország trianoni elcsatolásától sajátos
történelme is van. A magyar nemzetiség 1961-től 2004-ig összesen 80 szépirodalmi és
tudományos magyar művet adtott ki Muravidéken. 1954-től a 90-es évek elejéig a Pomurska
založba kiadó 81 magyar könyvet, főleg szépirodalmi műveket jelentetett meg szlovén
fordításban. Ennek a könyvkiadásnak az arcéle nemcsak esztétikai, hanem etikai,
nemzetfentartó mércékkel is mérhető.
Hogy miért megkésve, csak a 60-as években alakult ki a magyar könyvkiadás
Szlovéniában? Ennek több oka volt. 1920 és 1961 között a politikai és a történelmi helyzet
nem kedvezett a magyarságnak. Ez a korszak csak magyar sajtótörténetet hagyott maga után,
könyvkiadást nem. 1945 után szinte légüres térben tevékenykedett a muravidéki magyarság
és újra kisebbségi helyzetbe került. Ekkor más nyelvi és társadalmi közegben kellett élnie,
mint korábban. A második világháború után a magyar értelmiség zöme elhagyta a vidéket,
nem voltak magyar tanítók sem a kisebbségi iskolákban. A politikai igazgatást a munkások és
a parasztok vették át, de nem tudtak kulturális téren emelkedni.

Az 50-es években

Magyarországnak nem volt hatása Muravidékre, hiszen a szovjet zónába került,
vasfüggönnyel volt elzárva. Az itteni magyarságnak nem volt alternatívája ebben az
időszakban. Elkezdődött az azonusulása a jugoszláv értékrenddel.
Ez a folyamat egészen a 70-es évekig tartott, amikor kialakultak a magyarság
önszerveződési formái. Már 1954-ben megalakult a Magyar Közművelődési Bizottság, a
magyarság első érdekvédelmi szervezete.

Az 1974-es alkotmány alapján új kisebbségi

jogokat fogadtak el, amelyek lehetővé tették a nemzetiségi önigazgatási érdekközösségek
létrejöttét. 1975-től létezik a Magyar Nemzetiségi Oktatási és Művelődési Érdekközösség,
amely felvállalta a magyar könyvkiadást is a műkedvelő csoportok támogatása, a
tömegtájékoztatás és a hagyományőrzés mellett. Ez volt a muravidéki magyarság kulturális
autonómiája kialakulásának kezdeti szakasza.
A 60-as évek progresszív politikai fordulatai a 70-es és a 80-as években kezdtek el
hatni, majd a 90-es években jutott el ez a folyamat addig, hogy önálló kulturális
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intézményeket hozzon létre. A politikai és művelődéstörténeti folyamatok kihatottak a
magyar könyvkiadásra is. Jugoszlávia szétesése után, a szlovén rendszerváltást (1991)
követően 1991-ben alakult meg a Muravidéki Magyar Nemzetiségi Önigazgatási Közösség
nemvű önkormányzati szintű érdekképviselet, amelynek két intézete lett társalapítás útján:
1993-ban alapították meg a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézetet és 1994-ben a
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetet, amely felvállalta a magyar könyvkiadást is.
Mindkét magyar intézet a magyarság közösségteremtésének érdekében jött létre és azóta is
erősítik a magyarság túlélési stratégiáját. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet
megalakulásával és működésével a magyar könyvkiadás önálló intézmény keretei közé került.
Az intézet évi 70 milliós költségvetésének egyötödét fordítják könyvkiadásra. A kiadott
magyar könyveket többnyire az 1998-tól működő Bánffy könyvesboltban árulják, 2004-től
pedig a Bánffy Központban népszerűsítik őket. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet
pályázati kiírásokkal serkenti a könyvkiadást.

A

könyvek köteles példányait eljuttatja

szlovéniai és a magyarországi könyvtárakba, közgyűjteményekbe. Tevékenysége túlterjed a
Muravidék magyar lakta vidékein, hiszen együttműködik az egyetemes magyar értékrendet
képviselő tudományos és kulturális magyarországi intézményekkel és a határon túli magyar
intézményekkel is a Kárpát-medencében.
Ha korszakokként tekintjük a szlovéniai magyar könyvkiadást, akkor el kell
mondanunk, hogy a 60-as évek korszakhatárt jelentettek. Vlaj Lajos költő hagyomány nélküli
irodalmi közegben kezdte el az irodalomteremtés feladatát. Hasonló szerepe volt, mint a
vajdasági Szenteleki Kornélnak, csak körülötte nem alakult ki mítosz. A 60-as években a
szlovéniai magyar könyvkiadás még nincsen benne a magyarországi és a vajdasági
könyvkiadási folyamatokban.
A 70-es években indul a Tavaszvárás-nemzedék: Szúnyogh Sándor, Szomi Pál és Varga
József már közösen lépnek az olvasóközönség elé. Továbbviszik a vlaji hagyományt. 1975ben alakult meg a Szlovéniai Magyar Írócsoport mint önálló civil szervezet, elnöke Varga
József lett. A kötettel rendelkező írók és költők közé tartoztak: Szúnyogh Sándor, Varga
József, Szomi Pál, Báti Zsuzsa, Varga Sándor és Pivar Ella. Olyían kötet nélküli alkotók is
tagjai voltak az Írócsoportnak, akik publikáltak a Népújságban és a Muratájban: Bernjak
Elizabeta, Bence Lajos, Sz. Kanyó Leona, Rozsmán Erzsébet, Gábor Zoltán, Völgyi János,
Dobosics József és Toplák János. Közös vállalkozásként, a regionális irodalmat erősítve a
muravidéki, vasi és zalai költők közösen adták ki az Összhang antológiát 1979-ben. A 70-es
években összesen 7 magyar könyv jelent meg.
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A 80-as években a Tavaszvárás nemzedék írói, költői kezdtek kibontakozni, hiszen
ebben az évtizedben szinte mindegyiküknek két-három kötete is megjelent. Elsőkötetes
alkotóként jelentkeznek Bence Lajos, Rozsmán Erzsébet, Gábor Zoltán és Szabó József.
Újabb vállalkozásnak bizonyult az Összhang kétnyelvű antológia 1982-ben, amelyben a
karintiai szlovén és a muravidéki magyar nemzetiségi költők versei jelentek meg. Új
műfajként tűnik fel a könyvkiadásban az irodalomtörténet és a nyelvészeti tanulmány. Varga
Sándor folytatja a helytörténetírást. Ebben az évtizedben összesen 19 magyar könyvet adtak
ki.
A 90-es évek könyvkiadása már új társadalmi légkörben formálódott. Szlovénia
meglakulásával új alkotmánya lett az országnak, és a rendszerváltás új követelményeket
hozott a demokratikus, plurális szlovén társadalomban. A Muratáj (1988) folyóirat létrejötte
után új alkotók is csoportosultak a folyóirat köré. Ebben az évtizedben 13 író alkotott
publikálát rendszeresen: Balazsek Dániel, Bence Lajos, Cimmermann Toplák János, Göncz
László, Göntér János, Halász Albert, Hagymás István, Kercsmár Rózsa, Kocon József, Szabó
Mária, Varga József, Varga Sándor, Vida János és Zágorec-Csuka Judit. Ezt az évtizedet a
műfaji sokszínűség jellemzi.
A szépirodalom mellett megjelentek a történelmi és helytörténeti, egyháztörténeti,
irodalomelméleti művek, a néprajzi, a nyelvészeti munkák, a gyermekirodalom, a
hagyományőrző irodalom, a filmesztétika, az ifjúsági irodalom, a képzőművészet, a
népmesegyűjtemények, a memoár-irodalom és a doktori disszertációk kibővített formában,
illetve könyvformában. Ez műfaji fejlődésnek tekinthető, de még mindig nem keletkeztek
nagyepikai művek, pl. nem írtak regényt. Annak ellenére, hogy kialakultak bizonyos irodalmi
kapcsolatok és publikálási lehetőségek a magyarországi kiadókkal és szerkesztőségekkel,
mint pl. a székesfehérvári Árgussal, a Zalai Írók Egyesülete lapjával a Pannon Tükörrel, a
budapaesti Kortárssal, vagy a kolozsvári Korunkkal, még mindig hiányzott a muravidéki
magyar irodalom recepciója, vagyis befogadás-esztétikája, kritikai és irodalomtörténeti
feldolgozása Magyarországon. Ezzel párhuzamosan hiányzott még a muravidéki magyar
könyvek szélesebb terjesztése is az anyaországban, illetve csak ekkor kezdődött mindez
kialakulni.
A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet intézményesen

átvette 1994-ben

a

könyvkiadást a nemzetiségi önkormányzatoktól, és számos kapcsolatot alakított ki a
magyarországi kiadókkal és intézményekkel pl. a győri Hazánk Kiadóval, a budapesti
Hadtörténeti Múzeummal, a Maribori Egyetem Pedagógiai Karának Magyar Nyelvi és
Irodalmi Intézetével, a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával, a
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lendvai Studio Artis Kiadóval stb. Ebben a korszakban a szlovéniai magyar könyvek száma
megsokszorozódott.

Elsőkötetes

szerzőként

jelentkeztek:

Bence

Utrosa

Gabriella,

Cimmermann Toplák János, Göncz László, Halász Albert és Zágorec-Csuka Judit.
Folytatódott Bence Lajos, Kercsmár Rózsa, Szúnyogh Sándor és Varga József pályafutása.
Sikeres törekvésnek bizonyult az Igét őrizve szlovéniai magyar költők antológiája, amelyet
1998-ban adtak ki, és három muravidéki magyar költőnemzedék verseit tartalmazta. A 90-es
években összesen 34 magyar mű jelent meg.
A 2000-es évek (2000-2004) közötti korszak magyar könyvkiadására jellemző a
műfaji változatosság és a könyterjesztés hatékonyabbá válása, valamint az irodalmi
kapcsolatok mélyítése. Bence Utrosa Gabriellának, Göncz Lászlónak és Zágorec-Csuka
Juditnak kedvezően alakult az írói, költői, valamint tudományos pályafutása. Új műfajként
jelent meg a történelmi regény: Varga Józseftől 2001-ben a A lendvai vár kapitány c.
regénye és Göncz Lászlótól 2003-ban az Olvadó jégcsapok c. műve. Mindkét mű
sikerkönynek számított Muravidéken.

Új műfajként jelentkeznek még a könyvészeti,

könyvtörténeti és művészettörténeti művek is, mint pl. Zágorec-Csuka Judit Gábor Zoltán
festőművész portréja c. monográfiája (2000) és A szlovéniai magyar könyvillusztrátorok c.
tanulmánykötete (2003). A Magyar Köztársaság Kulturális Örökség Minisztériuma és a
Szlovén Művelődési Minisztérium támogatásával két történeti mű, azaz könyv formában
kibővitett disszertáció is megjelent:

Göncz László A muravidéki magyarság 1918-1941

(2001) című és Kovács Attila Földreform és kolonizáció a Lendva-vidéken a két világháború
között (2004) című műve. Létrejön a fordításirodalom szlovén nyelvre, amely a megelőző
korszakokban egyáltalán nem volt jelen. Zágorec-Csuka Judit két verseskötete jelent meg
2001-ben V ognjenem kresu és 2003-ban Slepci na zemljevidu címmel szlovénul, és Göcz
János Gyermekkorom faluja (Vaške slike mojega otroštva). A muravidéki magyar könyvek
vásárolhatók voltak már a győri, a zalaegerszegi és a budapesti könyvvásárokon is. Új
tendencia kezdett kialakulni azzal, hogy Göncz László a pécsi Pro Pannonia, Varga József a
budapesti a Krúdy Irodalmi Kör és a Bíro Famili Nyomda és Kiadóvállalat, Zágorec-Csuka
Judit pedig a pilisvörösvári Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület kiadóknál adták ki
műveiket Magyarországon. A 90-es évekhez képest a 2000-es évek elején már gyakorlattá
vált a szlovéniai magyar könyvkiadásban az állami támogatás mellett a szponzorok és a
mecenatúra keresése. 2000-2004 között összesen 18 magyar könyv jelent meg, köztük Bence
Lajos, Bence Utrosa Gabriella, Cimmermann Toplák János, Göncz László, Varga József és
Zágorec-Csuka Judit művei. Hiányzó műfajnak számít ebben a korszakban még a
szociográfia és az esszé.
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A szlovéniai magyar könyvkiadásnak nagy szüksége van magyar nemzetiségű
íróinak az érvényesülését, kibontakozását, szellemi felzárkózását segítő alapítványokra,
pályázatokra és céltámogatásokra az anyaország és az összmagyar szervezetek részéről. A 90es évektől

Magyarországról

érkezett is anyagi támogatás a magyar könyvkiadásra. A

támogató szervezetek főleg a Magyarok Világszövetsége, az Anyanyelvi Konferencia, a
Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, az Illyés Közalapítvány, a Nemzeti
Kulturális Örökség Minsztériuma, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Főosztálya, a Határon
Túli

Magyarok

Hivatala.

Így

lehet

a

szlovéniai

magyar

könyvkiadás

jövőjét,

intézményrendszerét megalapozni, megszervezését stabilizálni. A könyvkiadás erősíti

a

kulturális- és a nyelvi identitást, mely mindenkor a kultúrában gyökerezik és újul meg, teremt
gondolkodási sítlust. Az identitást a nyelv alakítja ki, az irodalom fejleszti, de a könyvek
közvetítik. A szlovéniai magyar könyvkiadás sem kerülheti meg a jelenkori magyar kultúra
megítélését, kritikai és esztétikai értékelését.
A könyvkiadásban is fontos a magyar és a szlovén kulturális kapcsolatok
megbecsülése. Ezt a együttélésen alapuló vizíót Pável Ágoston a „két nép hűséges fia” kezdte
erősíteni életpályájával és munkásságával. 1991-ben Budapesten a kölcsönös megismertetést
jegyében mutatták be a Gellért szállóban a muravidéki magyar irodalom, Dr. Czine Mihály
irodalomtörténész kezdeményezésére. Ennek keretében három konstelláció: a muravidékikisebbségi, vagyis a magyar nemzetiségi, az anyaországi és a szlovén, vagyis a többségi
viszonyok, kapcsolatrendszerek kölcsönös megismerése indult el. Ez sorsélménynek is
számított, hiszen megkezdődött a szlovéniai magyar irodalom és könyvkiadás integrálódása
saját anyaországi kultúrájához.
A muravidéki magyar írók, költők, tanulmányírók intenzívebben a 90-es évektől
kezdtek el publikálni a magyarországi irodalmi lapokban, folyóiratokban. A Muratáj mellett
pl. a Somogyban, a Hévízben, a Pannon Tükörben, az Árgusban, a Hitelben stb. A cenzúra,
vagyis a felelősség számonkérése írásaikért a rendszerváltás előtt (1991) főleg a többségi
nemzet irányából érkezett, majd a rendszerváltást követően inkább a nemzetiség közegéből és
a magyarországi könyves szakmából. A 2000-es évekre egyre inkább a belső szűrők által
működik, a külső háttérbe szorul, vagy megszűnőben van. A szlovéniai magyar íróktól
elsősorban a nemzeti sors felvállalalását várják az egyetemes magyar könyvkultúra résztvevői
és a muravidéki magyarság. Magyarország elvárása a határon túli könyvkiadással
kapcsolatosan kétarcú. Az egyik a hagyományos, konzervatív nemzettudatra épülő eszmei
vonulatot igényli. A másik a liberális, urbánus, kozmopolita, posztmodern, globalista
vonulatot, amely az alkotói autonomitásból, vagyis az emberi individuumból indul ki.
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Mindkét elvárás a magyar irodalom, a magyar kultúra és a könyves szakma megosztottságát
jelzi, s ezt is figyelembe kell vennie a szlovéniai magyar könyvvilágnak.
A szlovéniai magyar könyvek kiadói közül három évtizedes múltra tekinthet vissza
a muraszombati Pomurska založba Könyvkiadó és Könyvkereskedési Vállalat, amelyet 1954ben hoztak létre. Ez a kiadó adta ki a hatvanas évektől a nyolcvanas évekig a szlovén szerzők
mellett a muravidéki magyar szerzők munkáit is: a Naptár évkönyvet és az Összhang
kétnyelvű antológiát. Felvállalták a kétnyelvű tankönyvek kiadását is a muravidéki kétnyelvű
iskolák számára. Hosszú évekig még a pécsi Jelenkor és a budapesti Európa kiadóval is
együttműködtek. A hatvanas években veszteségesek voltak, raktáron maradtak a magyar
könyvek, a csekély dotáció nem fedte a kiadás költségeit, ezért a kiadónak új programokat
kellett kitalálnia. Mivel nem volt elegendő magyar értelmiségi a szlovéniai könyves
szakmában a kezdeti időkben, kétnyelvű magyar szerkesztők hiányában az újvidéki Fórum és
a budapesti Európa Kiadó segített a magyar könyvek megjelentetésében. A hetvenes években
a Pomurska založba kiadó országos szintűvé vált, egyaránt nyitott volt a szlovén, a jugoszláv
és a magyar kultúra, illetve a muravidéki magyar nemzetiség irányában. Kiadási koncepciói
is ezekre a területekre terjedtek ki.
A magyar klasszikusok és a kortárs írók lelkiismeretes fordítása hamarosan kellemes
és mindenekelőtt hasznos feladattá vált a kiadó számára. Ennek az irodalomnak legismertebb
fordítója Jože Haradil volt a sok más ismert fordító mellett. A magyar irodalom értékei addig
ugyanis többé-kevésbé ismeretlenek voltak a szlovének előtt, vagyis olyan nevek, mint Petőfi
Sándor, József Attila, Weöres Sándor, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond,
Németh László és mások, akiknek értékei a nyelvi és egyéb akadályok dacára az európai
irodalom részei. A budapesti Európa Kiadóval való munkakapcsolat következtében fellendült
a fordítói munka, amelynek eredményeképpen olyan szlovén művek jelentek meg a magyar
könyvpiacon, mint Prešeren válogatott művei, Oton Župančič költészetéből készült válogatás,
valamint Iván Cankar, Matej Bor, Miško Kranjec, Ciril Kosmač és mások munkái. A
fordításirodalom (magyar-szlovén) összterméke 81 mű volt a hatvanas évektől kezdve
egészen a 80-as évekig. A Pomurska založba Kiadóval elégedetlen, s ezért a vele szakító írók
új kiadói csoportosulást hoztak létre Szlovéniai Magyar Írócsoport (ill. Muravidéki Magyar
Írócsoport) néven a szlovéniai magyar irodalom kiadására. Ők 1989 és 1997 között a Muratáj
c. folyóiratot és a Naptár c. évkönyvet, valamint egyéb szépirodalmi munkákat is jelentették
meg. 1995-től a kiadói tevékenységet a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, az
érdekvédelmi teendőket pedig a Szlovéniai Magyar Írók Társasága vette át, amely 1997-ben
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alakult meg tizenhárom szlovéniai magyar író és költő közreműködésével, s szervezetileg a
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézethez tartozik.
1998-ban a Bánffy Könyvesbolt megnyitásával lehetőség nyílt a szlovéniai magyar
könyvterjesztésre is. A könyvesboltban magyar nyelvű könyvek és folyóiratok közt
válogathatnak az érdeklődők. 2004-től pedig a Bánffy Központ létrejöttével a közönség
alkalmakként rendezvényeken, író-olvasó találkozókon vehet részt. A Magyar Nemzetiségi
Művelődési Intézet költségvetésének egyötödét fordítja évente magyar könyvek kiadására.
1994-től egészen napjainkig ez a könyvkiadási tendencia érvényesül. Elvétve egy-egy lendvai
intézet, pl. a Knjižnica Lendava - Könyvtár Lendva, a Galéria Múzeum Lendva kiad egy-egy
magyar, főleg szakkönyvet annak ellenére, hogy a könyvkiadás nem fő profiljuk, csak a
tevékenységük esetleges melléktermékeként merülő fel.
A Top-Print Grafikai Stúdió és Könyvkiadó 1997-ben nyílt meg Lendván Halász
Albert vezetésével. Magánvállalkozásnak indult, elsősorban a Magyar Nemzetiségi
Művelődési Intézet megrendeléseit teljesítette. Egy év múlva Studio Artisra változtatta a
nevét, a könyvkiadást megtartva, de kibővitett szolgáltatási körrel folytatták munkájukat: a
grafikai tervezést, térképészetet, fordítást, lektorálást, s kiadtak egy hirdetési újságot is a
magyarlakta területeken. A magánvállalkozásban működtetett kiadó nem volt hosszú életű,
nem tudta kinőni magát, részben személyi okok miatt, de alapvetően a kiadói megélhetéshez
szükséges könyvtermés hiánya miatt is.
1992-ben alakult meg a muraszombati Franc-Franc Könyvkiadó Kft. a muravidéki
szlovén kultúra és könyvkiadás támogatására. Alapítói Feri Lainšček, híres muravidéki író és
Franci Just irodalomtörténész voltak. Működését a Szlovén Művelődési Minisztériumtól
kapott pályázati támogatás is segíti. Egyik sikerkönyvüknek számított a 2002-ben kiadott
szlovén nyelvre fordított

Márai-kötet,

A gyertyák csonkig égnek, az Új Hidak

Magyarországgal c. sorozatban. 2003-ban adták ki szlovén fordításban Zágorec-Csuka Judit
egyik verseskötetét is.
A győri Hazánk Kiadóval a kapcsolat a 80-as évekre vezethető vissza. A 90-es évek
elejétől ösztönözte és segítette a határon túli könyvkiadókat, tartotta a kapcsolatot a
muravidéki könyves szakmával is. Így 12 muravidéki magyar könyvet adott ki az MNMI
megbízásából. Igazgatója, Szabó József 1989-től jelentet meg a Győr-Sopron megyéhez
kötődő értékekről írt műveket. A 90-es évek vége felé gazdasági okok miatt szakított az
MNMI a Hazánk Kiadóval, de a szlovéniai magyar könyveket és szerzőiket azt követően is
bemutatják az évente megrendezett Győri Könyvszalon c. nemzetközi könyvbemutató
vásáron.
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A szlovéniai magyar könyvkultúrában a könyvek illusztrálásának az igénye mindig
jelen volt, de a körülményektől függően változó színvonalú produktumokban valósult meg.
Ha ez elmúlt közel negyven

év termését végignézzük, látható, hogy születtek igényes

megjelenésű, nagyon szépen illusztrált könyvek is. Az 1961-től megjelenő közel száz magyar
könyvnek kb. a harmada illusztrált (ez az arány figyelhető meg az erdélyi, kárpátaljai,
szlovákiai és délvidéki magyar könyvkultúrában is).
A hatvanas évekre a fekete-fehér tusábrázolás (Gábor Zoltán festőművész, Gálics
István grafikus munkái) volt jellemző, majd a hetvenes évek pangása után, a nyolcvanas
években a hatékony intézményi támogatások következtében változatosabb tipográfiájú és
képanyagú könyveket adtak ki úgy, hogy szinte minden évben készült egy különlegesen
„szép” kötet is. Nem mindennapi illusztrációnak számítanak Czimmermann Toplák János
nyolvanas években készült haiku-zen rajzai, melyekben a szöveg és kép teljes harmóniája
figyelhető meg.
Az átütő változást a kilencvenes évek hozták meg, amikor a muravidéki magyar
könyvkiadásban egymásra találtak a szerzők, a kiadó, a technikai szerkesztő és a
nyomdászok. A magyar könyvek formatervezését Meszelics László tervező-grafikus vette át.
A fűzött könyvek mellett megjelentek az igényesebben tervezett és kötött, kemény címlappal
készült kiadványok. A Studio Artisban Halász Albert saját illusztrációval, Hagymás István
pedig fotóillusztrációkkal látta el a magyar könyveket. A kilencvenes évektől lehetőség nyílt
arra, hogy magyarországi képzőművészeti iskolákban tanulhassanak az érdeklődők. Közülük
a budapesti Képzőművészeti Főiskolát befejezve Orbán Péter tervezőgrafikus tehetséges
formatervező és könyvillusztrátor tért vissza Lendvára alkotni.
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A muravidéki magyar irodalmi művek és tanulmánykötetek
kronológiája és műfaji megoszlása 1961-től 2004-ig

Műfaj:

60-as évek

70-es évek

80-as évek

90-es évek

Szépirodalom
Történelem,
helytörténet
Néprajz
Nyelvészet
Irodalomtörténet
Művészettörténet
Könyvtárügy
Összessen

2

7

14

15

a 2000-es
évek
9

2

9

2

13

1
2

4
2
2
2

19

34

2
1
1
1
2
18

6
4
5
3
2
80

1.)

A 60-as
évek

2

művek: 2

7

Szépirodalom

A 70-es
évek

művek: 7

Szépirodalom

2 mű - (100%)

47

100%

Szépirodalom

2 mű - (100%)

2.)

összessen

100%

Szépirodalom
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3.)

A 80-as
évek

19 mű:

14

Szépirodalom

73%

2
2
1

Történet, helytörténet
Irodalomtörténet
Nyelvészet

11%
11%
5%

2 mű (11%)
Szépirodalom

1 mű (5%)

2 mű (11%)

Történelem, helytörténet

Nyelvészet
14 mű (73%)
Irodalomtörténet

4.)

A 90-es
évek

34 mű:

15
9
4
2
2
2

2 mű (6%)

Szépirodalom
Történelem,
helytörténet
Néprajz
Nyelvészet
Irodalomtörténet
Művészettörténet

44%
26%
12%
6%
6%
6%

2 mű (6%)
Szépirodalom

2 mű (6%)

Történelem, helytörténet
15 mű (44%)

4 mű (12%)

Néprajz
Nyelvészet
Irodalomtörténet
Művészettörténet

9 mű (26%)
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5.) A 2000-es évek (2000-től - 2004-ig)

18 mű:

9
2
2
1
1
1
2

Szépirodalom
Történelem, helytörténet
Néprajz
Nyelvészet
Irodalomtörténet
Művészettörténet
Könyvtárügy

49%
11%
11%
6%
6%
6%
11%

2 mű (11%)

Szépirodalom

1 mű (6%)

Történelem, helytörténet
1 mű (6%)

Néprajz
9 mű (49%)

1 mű (6%)

Nyelvészet
Irodalomtörténet

2 mű (11%)

Művészettörténet
Könyvtárügy

2 mű (11%)

80 mű: 2
7
19
34
18

Összessen (1961-től – 2004-ig)

60-as évek
70-es évek
80-as évek
90-es évek
2000-es évek

3%
9%
23%
42%
23%

2 mű (3%)
18 mű (23%)

7 mű (9%)

60-as évek

70-es évek
19 mű (23%)

80-as évek

90-es évek

2000-es évek
34 mű (42%)
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II. A SZLOVÉNIAI MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE
1945-TŐL 2004-IG
„Ezt pedig csak igazán az tudja jól csinálni,
aki átérzi a magyarság problémáit.”
Varga Sándor

„Meggyőződésünk, hogy közösségi szempontból a lényeg nem változott:
olyan újság kell a szlovéniai magyaroknak – nevezzük azt családi vagy
közéleti, illetve nemzetiséginek, amelyben megtalálja önmagát,
amelyben évek óta sokasodó kérdéseire válaszra talál.”
Dr. Bence Lajos
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II.1. A NÉPÚJSÁG, a szlovéniai magyarok hetilapjának története 1958-2004 között
II.1.1. ELŐZMÉNYEK – A Népújság mint a Pomurski vestnik szlovén hetilap magyar
melléklete
Varga Sándor: „Az önálló sajtóintézet megalapítása nem ajánlatos, hanem szükségszerű.”
Népújság, 1993.július 9., XXXVII.évf.27.sz.4.p.
A szlovéniai magyar sajtó története közvetlenül a századforduló előtti időszakra terjed ki,
amikor az itt megjelenő Alsólendvai Híradó a történelmi Zala megye legjobban szerkesztett,
sokáig egyetlen hetilapjának számított. Az elcsatolás időszakában a Muraszombatban
megjelenő Szabadság

töltött be hasonló fontos funkciót. Az 1945 utáni időszakban a

szlovéniai magyarság a szövetségi és az egyéb külpolitikai eseményekről a vajdasági Magyar
Szóból és a 7 Napból, valamint a Dolgozókból szerzett tudomást, de akik ismerték a szlovén
vagy a horvát nyelvet, azok a Ljudska pravicát, a zágrabi Vjestniket vagy pedig a Slovenski
poročevalecet olvasták. Választások idején megjelentek ugyan a magyar nyelvű plakátok és
feliratok, valamint szavazólapok, de több mint egy évtizedig ezen a vidéken anyanyelvi
tömegtájékoztatás nem volt.
1949-ben történtek kísérletek a muravidéki vagy szlovéniai magyar sajtó
megindítására. A lendvai járás politikai szervei ekkor tárgyaltak arról az előterjesztésről,
amelyben Vlaj Lajos a magyar nyelvű sajtó elindítását sürgeti. Önálló magyar nyelvű hetilap
elindítása az újságírók teljes hiánya miatt sem volt lehetséges, de a Muraszombatban
megjelenő Ljudski glas (Népszava) nem zárkózott el a magyar írások, cikkek
megjelentetésének lehetőségétől.35 1950 februárjában jelent meg a Ljudski glasban Vlaj Lajos
költő felhívása a muravidéki magyarsághoz, amelyben a költő hiányolta a helyi vonatkozású
magyar újságot. De az értelmiség nélkül maradt magyarság szűk pedagógusrétege erre a
felhívásra sem regált tömegesen, illetve a sajtóteremtés lehetőségének kiharcolása nagyobb
visszhangot nem keltett az 50-es években. Az évtized végének szabadabb politikai áramlatai
a magyar sajtó újraindítását ehetővé tették. 1955. őszén viszont ismét szóba került a magyar
sajtó létrehozásának ügye a lendvai községi Népbizottság újjáalakításával.
Közben megszűnt a Ljudski glas, amelyet az Obmurski tednik, majd 1955-től z utódja, a
Pomurski vestnik váltott fel. Ez főleg az 1956-os év folyamán közöl több hosszabb-rövidebb
35

Bence Lajos: A tömegtájékoztatás helyzete 1945 után. Írott szóval a megmaradásért.
Lendva, MNMI, 1994, 58-64.p.
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írást a magyar nemzetiség életéből a magyar mellékletében. A Népújság mint az akkori
Pomurski vestnik című szlovén hetilap (ma Vestnik) melléklete 1956. január 19-én látott
először napvilágot szlovén címmel és magyar nyelven (Varga, 1986). E magyar nyelvű
melléklet kiadását a Szocialista Szövetség akkori muraszombati járási bizottsága
kezdeményezte, és e testület volt a védnöke is.

A szlovén szerkesztők külső, magyar

munkatársakat toboroztak, de törekvésük nem volt sikeres, hiszen nem kaptak elegendő
cikket az olvasóktól, pedig főleg a vidéki magyar pedagógusoktól vártak volna tudósításokat.
A Pomurski vestnik egyéves fennállása alatt nem kapott tíz magyar cikket sem, annyira gyér
volt a visszhang. Az újság két év múlva, 1958 elején mellékletből önállóvá vált Népújság
címmel és a muravidéki magyarok újságja lett.

II.1.2. 1958 – a NÉPÚJSÁG a szlovéniai magyarok hetilapjának megindítása
A Népújság koncepciója
1958. januárjában jelent meg a Népújság-nak a szlovéniai magyarok hetilapjának

első

száma. A nemzetiségi lap felelős szerkesztője Dragan Fliszar volt. A Népújság kiadója a
Dolgozó Nép Szocialista Szövetsége volt. A magyar hetilap kezdetben kéthetente jelent meg.
Az önálló magyar nyelvű lap megindításának a célját Vlaj Lajos költő fogalmazta meg 1958.
januárjában az I.évf. 1. számában megjelent Útravalóul című vezércikkében:
"Már eddig is járt Önökhöz a pomurjei hetilap magyar nyelvű melléklete, amely azonban
alakját és tartalmát tekintve nem elégítette ki teljesen olvasóinak szükségleteit és kívánságait.
Épp ezért a Dolgozó Nép Szocialista Szövetségének Járási Bizottsága határozatot hozott, egy
kéthetenként megjelenő lap megindítására, amely anyanyelvünkön és az eddiginél nagyobb
mértékben ismertetné a helyi eseményeket, járásunk haladását és problémáit, országunk
szocialista fejlődését és a fontos nemzetközi eseményeket. Hogy az önművelés terén is
támaszunkra legyen, az új lap több közművelődési és a mezőgazdasággal foglalkozó cikket is
fog közölni."
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A Népújság informatív jellege
A Népújság 1958-ban és 1959-ben 4 oldalon tájékoztatta a muravidéki magyarságot. Az első
oldalon az aktuális kül- és belpolitikai eseményekről és a Jugoszláv Kommunista Párt
üléseiről, eseményeiről, valamit Tito elnök útjairól és beszédeiről kaphattak információkat
az olvasók általában vezércikkek formájában. A 2. oldalt a külpolitikai és a belpolitikai
híreknek, eseményeknekt szánták. Ezen az oldalon rendszeresen közöltek beszédeket
bizonyos vezérpolitikusoktól és nemzeti hősöktől, megfogalmazták Jugoszlávia kapcsolatait a
többi kelet-európai országgal, főleg a Szovjetunióhoz való viszonyát.

A 3. oldalon a

Vidékünk hírei című rovat tájékoztatott a Muravidéken zajlott kulturális, közművelődési és
gazdasági eseményekről. Ezen az oldalon kónikaszerű, beszámolók szintjén megírt cikkek
kaptak helyet. A 4. az úgynevezett vegyes oldalon olvashatták a kishíreket, a sporthíreket, a
mezőgazdasággal és az iskolaüggyel kapcsolatos híreket. Itt voltak az apróhírdetések és
bizonyos értesítések, felhívások is. Ez az oldal főleg a szórakoztatást szolgálta.
Az újság nemzetiségi jellege
1958-ban két aktuális téma érintette a magyar nemzetiséget. A Népújságban a kétnyelvű új
iskolarendszer bevezeteséról írtak és a kétnyelvű iskolák törvénytervezetéről, valamint a
magyar

nemzetiségű

diákok

neveléséről

a

megnyitásra

előtt

álló

muraszombati

tanítóképzőben. A muraszombati Magyar Rádió adásának indításáról is írtak cikkeket. Az
újság Magyarország kül- és belpolitikai eseményeiről tudósított, többek között Nagy Imre és
társai kivégzéséről is tájékoztattak. 1959-ben is megmaradt a kétnyelvű iskolák témája: az
iskolareform elveit fogalmazták meg. De akadtak olyan cikkek is, amelyek a tanítóság
nyelvtudásának kiegészítéséről vagy a zentai tanítók látogatásáról szóltak. Sorozatot közöltek
dr. Rudi Kyovszky egyetemi tanártól a Magyar Tanácsköztársaságról és a Magyarországi
1919-es forradalom hatásáról vidékünkön.
A Népújság nyelvezete
Mivel az újságot fordításokból írták, illetve írásáért a fordító-szolgálat felelt, akadtak benne
észrevehető helyesírási hibák is. Pl. az újság minden szövegében helytelenül használták a
hosszú és a rövid magánhangzókat, vagyis az ékezeteket. Ezt lehet esetleg nyomdai
felelőtlenségnek is nevezni, de lehet hogy a nyomdának akkor nem volt ilyen ékezetkészlete.
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A magyar falvak nevét az újságban szlovén formájukban közölték pl.: Murska Szobota,
Motvarjevci, Hodos, Proszenjakovci, Domanjsevci, Dolina, Kot, Gaberje, Šalovci stb.
Bizonyos személyneveket is magyarosítva írtak, pl. dr. Auguszt Pável. A szlovén települések
és városok nevét szintén magyar betűkkel írták, vagyis magyarosított hangalakkal vagy
toldalékkal, pl.: Rakicsánban, Turniscsén stb.
A Népújság kulturális küldetése
1958-ban és 1959-ben is leközölték a Népújságban Vlaj Lajos és Varga József verseit,
valamint Szomi Pál novelláit. Az újság számukra megjelenési fórumot is jelentett, hiszen itt
léptek először a magyar olvóközönség elé, később viszont kanonizált írókká és költőkké
váltak. Cvetko Elvirának is itt közölték a verseit. Ady Endre és József Attila verseiből is
lehozott néhányat az újság. A kulturális oldalon számos külföldi írónak jelentek meg
elbeszélései magyar fordításban, némelyiknek közülük akár sorozatban is: Giovanni
Guareschi, Roda, Bert Asto, Eduard Franz, Stefania Grodzienszka, Peter Zdovec, Mihail
Zocsenko, Peter Storm, Corey Ford, Vladislav Novak, France Bevk, Ferdo Kozak, Miško
Kranjec, Vaszja Ocvirk stb. Magyarországi magyar költőktől, íróktól elvétve jelent meg
valami.

II.1.3. NÉPÚJSÁG a 60-as években
A Népújság koncepciója és informatív jellege
Kezdetben, vagyis 1958 és 1964 között a Népújság cikkeit fordítói szolgálatnak,
tevékenységnek tekinthetjük, hiszen a Pomurski Vestnik szlovén cikkeinek fordítására
korlátozódott, mivel a Népújságnak nem voltak saját újságírói. Habár kezdetben kéthetenként
jelent meg, mégis közelebb állt a néphez, mert anyanyelvükön szólt hozzájuk. Idővel a lap
minőségileg is fejlődött, és több olyan cikket közölt, amely a néppel, a vidék embereivel és a
nemzetiség problémáival foglalkozott. Az indulás éveiben úgyszólván díjmentesen
terjesztették a lapot, hiszen meg kellett alapozni az olvasógárdát. Mivel a példányszám
alacsony volt, igen nagy erőfeszítéseket kellett tenni a lap népszerűsítése és terjesztése
érdekében.
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Az újság nemzetiségi jellege
A Dolgozó Nép Szocialista Szövetsége és a Muravidéki Községközi Tanács nemzetiségi
bizottsága évről évre napirendre tűzte a Népújság problematikáját. Így született meg az a
határozat, hogy javítani kell a lap helyzetén, és magyarul tudó és író munkatársakat kell
toborozni. Ez az áldatlan állapot 1963 végéig tartott, amikor az alapító, a Dolgozó Nép
Szocialista Szövetsége ismét tárgyalt a Népújság további helyzetéről. A tanácskozáson
megállapítják, hogy a tarthatatlan helyzet gyors intézkedéseket követel, az olvasók és az
előfizetők számának drasztikus csökkenését pedig az aktualitás hiányával magyarázzák
(Bence, 1994). 1963-ban és 1964-ben az újság szerkesztésében és tartalmában gyökeres
változások történtek.
Az újság káderpolitikája
1958-tól 1963-ig a Népújság megjelenését a Dolgozó Nép Szocialista Szövetsége
muraszombati járási bizottsága finianszírozta, és csak ezután vállalta az anyagi fentartást a
Szlovén Szocialista Köztársaság. Így 1964-től a lap költségvetését nem községi, hanem
köztársasági szervek biztosítják. Határozat született arról is, hogy az aktuálitás fokozása és az
olvasók toborozása érdekében két magyar újságírót kell felvenni, a kéthetenkénti megjelenést
pedig hetire cserélni fel. A terjedelem növelséséről egyelőre még nem esett szó. A
legnagyobb problémát akkor a szükséges és képzett szakemberhiány jelentette. Végül is ez
megoldódott két vajdasági magyar újságíró, azaz egy házaspár alkalmazásával. 1963-ban lett
Báti Koncz Zsuzsanna a Népújság első hivatalos magyar újságírója, majd 1964-ben Koncz
József is itt helyezkedett el.
Az újság terjedelme és előfizetői
A Népújság indulásakor négy oldalon ténylegesen is a legfontosabb hírek, események
közlésére tért ki, a tájékoztatást tartva a legfontosabb feladatnak. A folytatás sem volt
zökkenőmentes. 1965-ben a Népújságnak 560 előfizetője volt, 1967-ben pedig már 650-re
emelkedett.eza szám. 1968-ban

870,1969-re már 1160 előfizetője lett.

A hullámvölgy

mélypontja az 1966-68-as évekre esett, amikor a felelős szerkesztő betegsége és egy újságíró
távozása miatt hosszabb ideig ismét csak egy hivatásos újságírója maradt a lapnak.
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II.1.4. A NÉPÚJSÁG a 70-es években
Egy újabb felmérés az újság olvasottságáról
1970-ben

a Népújság Kiadói Tanácsa

Varga Józsefet azzal bízta meg, hogy

közvéleménykutatást végezzen 16 községben az újság olvasottságáról, vagyis gyűjtse össze és
rendszerezze az olvasók (50 olvasó) véleményét. A megkérdezettek 78%-a szerint bővíteni
kellene a lap terjedelmét, 16%-nak megfelel a terjedelem és 6%-nak mindegy. Az olvasók
42%-a a lap képanyagával meg van elégedve, 46%-uk szerint több és érdekesebb képeket
kellene még közölni, amellyel vonzóbbá és gazdagabbá tennék a lapot. A válaszolók 12%-a
ebben a kérdésben semleges véleményt nyilvánított. Az olvasók 68%-a azon véleményen
van, hogy a lapban nincsen képviselve minden vidék, helység, vagyis a közölt hírek nem
egyenlő arányban oszlanak meg. 22%-uk meg van elégedve az arányokkal, 10% százalék
pedig semleges választ adott. 34 %-k azon a véleményen van, hogy a Népújságnak nincsen
elég külső munkatársa ahhoz, hogy a vidékeket kellőképpen képviselhessék, 18% ezzel az
aránnyal meg van elégedve és 48% semleges választ adott. A megkérdezettek a helyi jellegű
hírek közlésére helyezik a főhangsúlyt. Arra a kérdésre, hogy mit ajánlanának megjelentetni a
Népújságban, a következő százalékban oszlottak meg a vélemények: nem tudja (39,2%),
irodalmi témák (11,7%), földművelés (7,8%), helyi jellegű hírek (3,9%), hazai politikai hírek
(3,9%), napi árfolyam (3,9%), sporthírek (3,9%), balesetkrónika (3,9%), rövid és érdekes
elbeszélések (3,9%), egyéb írások (3,9%), ipar, adás-vétel (1,9%), társadalmi állapot/helyzet
(1,9%), folytatásos regény (1.9%), kereskedelem (1,9%), ismert magyar írók művei (1,9%),
vidékünk íróinak alkotásai (1,9%) és minden (1,9%).
Az újság nyelvi szintje
Dr. Rónai Béla, docens a maribori Pedagógiai Akadémia magyar lektora 1970. március 21-ei
beszámolójában, amelyet a Népújság szerkesztősége kért tőle következőket írta Záró
megjegyzések címmel:
"A Népújság nyelvének és stílusának erényeit éppoly hosszan sorolhatnám, mint botlásait,
hibáit. Azokat azonban szinte természetesnek, magától értetődőnek tartjuk és föltételezzük,
hogy a hibák javításával is állandóan szaporodnak a hibák. Végül két javaslat!
Meggyőződésem szerint nagy haszonnal járna egy őszinte és alapos eszmecsere az írott nyelv
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legfontosabb kérdéseiről a Népújság legtöbb munkatársaival. Ugyancsak hasznos lenne
ugyanezeknek a személyeknek és a magyar nyelvi műveltség iránt érdeklődő néhány más
embernek egy előadás- és gyakorlatsorozat, amolyan kis újságíró-iskola szervezése, amelyen
10-15 alkalommal a nyelvhasználat, az írás mesterségének főbb

kérdései kerülnének

terítékre, nem annyira prelegálás, hanem inkább kötetlen, szabad beszélgetés, illetve vita
formájában. Ilyeneket a magyarországi lapok és kiadóvállalatok is rendszeresen szerveznek
munkatársaik számára. E két javaslatomat megfontolás végett az illetékeseknek szívesen
figyelmébe ajánlom."
Előfizetők és terjedelem
A Népújságnak 1970-ben 1220 előfizetője volt 1971-re 1520-ra emelkedett. 1971-ben a
Népújság esetében változás történt, ekkor ugyanis a lap bázisközelbe, Lendvára került. A
szakember-probléma azonban még két évig aktuális maradt, akkor sikerült ismét az újságírók
számát a minimális kettőre emelni. A lap az 1975-ös év után kezdett nagyobb lépésekkel
haladni és fejlődni. Az oldalszám növelése az újság tartalmi fejlődésével járt együtt. Az 1974es 4,4 oldalról átlagterjedelem 1977-re 7,3 oldalra emelekedett. A tartalmi és mennyiségi
változások természetesen az olvasótábor párhuzamos növekedését eredményezték. Sajnos,
akkori tejedelme és időszerűsége, valamint tájékoztatási hatékonysága mégsem hasonlítható
össze a szlovén nyelvű testvérlappal, a Vestnikkel (Varga, 1986). Az újságíróknak sikerült
megfelelő kapcsolatot teremteni az olvasókkal, a falusi emberekkel, és az újságcikkekben
többet foglalkoztak a nemzetiség és a földművesek mindennapi életével és színes riportokat
közöltek a magyarlakta falvakról. A Népújság gazdagabbá és vonzóbbá vált, és ekkor már
kezdte kielégíteni a szlovéniai magyarság tájékoztatási igényeit. Ezt bizonyítja, hogy míg a
Népújságnak 1970-ben csupán 740 rendes előfizetője volt, ez a szám 1977-ben ezerrel, vagyis
1.750-re nőtt.
Szerkesztési politika
A Népújság, mint az állami szervek által (DNSZSZ, a népfront szlovén megfelelője) alapított
és az állam által támogatott hetilap – főleg a rendszerváltás előtti években – "ideológiailag
kötött" újságnak számított. Főleg a kezdetekben érte gyakran a szerkesztőket a vád, hogy a
Népújság nem egyéb, mint a kommunista ideológia szócsöve. S ez ellen nem is tiltakozhattak
(Bence, 1999). 1967. április 1-jével a Pomurski tisk vállalatból kilépett és önállósult a
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Pomurski vestnik, a Népújság, a szlovén és a magyar nyelvű rádióműsor szerkesztősége, és új
intézményt alapított Rádió és Sajtóintézet néven (Zavod za časopisno in radijsko dejavnost).
A Népújság 1967-től 1993-ig e munkaszervezet kiadásában jelent meg.
Felelős szerkesztője Varga Sándor volt 1968-tól 1987-ig. Báti Konc Zsuzsanna
megbízott felelős szerkesztő volt 1973-1974 között. A lap állandó munkatársai a 70-es
években: Vörös József 1963-1973, Báti Koncz Zsuzsanna 1963-1991, Konc József 19641967, Cvetka Elvira 1967-1968, Szúnyogh Sándor 1973-1991, Pivar Ella 1973-1993, és
Kercsmár Rózsa 1973-1990.
1976-ban, a Népújság megjelenésének 20. évfordulója alkalmából, Josip Broz Tito
köztársasági elnök a lapot a Népért Tett Szolgálatok Ezüstcsillagos Érdemrendjével tüntette ki
a testvériség-egység ápolásáért, a társadalmi és politikai életben betöltött pozitív szerepéért.

II.1.5. A NÉPÚJSÁG a 80-as években
Az újság tartalmi koncepciója
Az arányok szemléltetése szempontjából elmondhatjuk, hogy az 1981-es népszámlálás adatai
alapján (9.496 személy vallotta magát magyarnak a Muravidéken) az előfizetők és a
szlovéniai magyarság számarányának összevetése azt mutatja, hogy 4,5 magyar lakosra jut
egy példány a Népújságból.

A 80-as években ez a számarány lényegesebb minőségi

előrelépést mutat a lap színvonalában. Az előfizetők száma nem minden esetben a
minőségnek, sokkal inkább annak a tényezőnek a számlájára irandó, hogy Szlovéniában a
Népújság volt az egyedüli magyar sajtótermék a második világháború után, s mint olyan,
monopolhelyzetet élvezett. A lap „tartalmi és társadalmi célkitűzései" is megegyeztek a
szlovén

nyelvű

lapokéval,

legfőkébb

feladatának

pedig

"önigazgatású

szocialista

társadalmunk fejlődésének a kreálását " tartotta (Bence, 1994).
" A felelős szerkesztő tisztában volt azzal, hogy a lap a munkatársak legnagyobb igyekezete
mellett sem képes kielégíteni a magyarság tájékoztatási szükségleteit és igényeit, ezért a lap
tartalmi konceptusát a lendvai és muraszombati község időszerű társadalmi, politikai,
gazdasági és művelődési eseményeiről, amelyek érintik a magyar nemzetiség tagjait. Az oly
sokat emlegetett nyelvmegőrző szerepnek is csak részben tudott eleget tenni a politikai
frázisok és a steril ideológiai terminológia miatt, nem beszélve a töméntlen nyelvi botlásról és
dagályról, körülírással túlbonyolított fogalmazványokról." - írta Dr. Bence Lajos
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irodalomtörténész, publicista Írott szóval a megmaradásért című könyvének sajtótörténeti
fejezetében.36
Az újság nyelvi szintje
A nyelművelés terén csekély eredményekkel büszkélkedhetett a lap,

de az ízlés és az

identitásfejlesztés terén sem mutatott nagyobb eredményeket. Elemző kritkát, glosszát vagy
esszét

szinte alig találunk az akkori Népújság hasábjain. A legértékesebbek talán a

művelődési élettel foglalkozó írások voltak, ezek is legtöbbször csupán dokumentumértékük
miatt érdemelnek figyelmet.
Az újság informatív jellege
Az újságírók igyekeztek eljutni a Muravidék valamennyi helységébe, és igyekeztek minden
egyes faluról, helyi közösségről, a fontosabb eseményekről számot adni.

Terjedelmes

riportok, színes írások, érdekes fényképek jelentek meg a hasábjain, és ily módon előfizetőkre
tettek szert.
Szerkesztési politika és az újság harmincéves jubileuma
Varga Sándor, a Népújság felelős szerkesztője 1986-ban a Népújság 30-éves évfordulója
alkalmával a Népújság harminc éves jubileuma elé37 című vezércikkében a következőket írta:
"Az elmúlt harminc év alatt a Népújság több fejlődési szakaszon ment át. Az első két év,
amikor még szlovén címmel és magyar szöveggel jelent meg, a kezdeti nehézségek bélyegét
viseli magán. Az újság további fejlődése szempontjából fontos fordulópont volt az 1958-as év,
amikor önálló lapként jelent meg kéthetenkén, akárcsak napjainkban Népújság címmel. Bár
a lap önállóvá vált, a tartalma is javult, az írások nagy része még ekkor is fordításokból
tevődött össze a Pomurski vestnikből. Ezért a példányszáma is alacsony volt. A Népújság
fejlődésére csak 1964 után került sor, amikor az újsághoz részben önálló, magyar nyelven író
36

Bence Lajos: Írott szóval a megmaradásáért. A tömegtájékoztatás helyzete 1945 után.
Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1994. 62-65.p.
37
Varga Sándor: A Népújság harminc éves jubileuma elé. Népújság. 1986. június 6.,
22.sz.2.p.
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munkatársak kerültek. Az 1973-75-ös időszakban az újság munkatársainak a száma bővült.
Ennek tulajdonítható, hogy tartalmilag időszerűbb, érdekesebb és színesebb lett. Ezt igazolja,
hogy azóta az újság előfizetőinek a száma állandóan nőtt. Az 1969-es évekhez viszonyítva az
újság terjedelme az akori átlag négy oldalról ma nyolcra növekedett. "
Varga Sándor

felelős szerkesztő a harmincéves jubileumi vezércikkében még

megjegyezte, hogy a megelőző tíz évben az újság tartalmi koncepcióját úgy próbálták meg
felállítani, hogy az olvasóknak érezniük kellett: az újság feladata „a szocialista önigazgatású
társadalom fejlesztésének az elve", és ez vezérelte az újságírók munkáját is. A lapnak
társadalmi célkitűzései tartalmilag azonosak voltak a szlovén nyelvű lapokéval. A
Népújságnak ekkor a felelős szerkesztővel együtt nyolc tagú újságírógárdája volt.
Valamennyi munkatárs, újságíró a magyar nyelvű rádióműsort is csinálta az újságírás mellett.
Ezenkívül a szerkesztőségnek volt egy bemondója,-műszaki szerkesztője, valamint egy
technikusa és egy adminisztrátora. Ez a tíztagú gárda látta el az összes újságírói, rádióhíradási
teendőket és a lapterjesztési, valamint előfizetési tevékenységeket is.
Hajós Ferenc 1986-ban a Népújság 23. számában Néhány gondolat a Népújság 30
éves jubileuma alkalmával címmel így írt:
„Véleményem szerint az újság fejlődésében két jelentős esemény érdemel külön figyelmet. Az
első, amikor a Népújság önálló lapként 1958-ban megjelent és a második, amikor 1970-ben a
szerkesztőség Lendvára került – s ennek a jelentőségét kétségkívül egész Muravidéken
értékelni kellett. Az áthelyezés jelentőségét abban látom, hogy Lendva a községi székhely és
egyben a szlovéniai magyarok központja. Itt történik a legtöbb esemény, amelyet az újság
figyelemmel kísér. A nemzetiségi sajtó eredményessége nagy mértékben attól függ, ha az
újságot az illető nemzetiség egyedül alkotja.”
Az újság terjedelme és előfizetői
1984 végére az előfizetők száma már 2030 volt, és még emelkedett.1986-ban 2100 előfizető
lett, vagyis háromszorosára nőtt 1967-hez viszonyítva. Terjedelme 4 oldalról

8 oldalra

növekedett a 80-as években.
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Az újság szerkesztői, újságírói és szekesztőségi tagjai
Varga Sándor volt a Népújság felelős szerkesztője (1968-1987), közéleti személyiség, aki a
nemzetiségi politika megvalósítása terén ért el számottevő eredményeket. E témakörből
merítette legtöbbször cikkei és tanulmányai tárgyát, de helytörténeti tanulmányok írásával is
foglalkozott. Mint az újság és a rádió magyar nyelvű műsorának szerkesztője számtalanszor
síkraszált a lap fejlődése és anyagi helyzetének rendezése érdekében. A 80-as években a
Népújságnál dolgoztak: Báti-Koncz Zsuzsanna, Szúnyogh Sándor, Pivar Ella, Kercsmár
Rózsa, Novák Jolán, Papp József, Csincs Éva és Ábrahám Albert.
Báti Koncz-Zsuzsanna 1963-ban került a laphoz. Kezdetben az újvidéki Képes
Ifjúságnál és a Magyar Szónál dogozott, majd a Népújság társadalmi-politikai rovatának a
munkatársa lett. Több éven át felelős szerkesztői tisztséget is betöltött. Ő volt a Népújság és a
muraszombati Magyar Rádió legrégibb állandó munkatársa. Több évtizedes munkájával
jelentősen hozzájárult a lap fejlődéséhez mind a minőség, mind a terjedelem tekintetében.
Több nemzetiségi politikai vonatkozású cikke jelent meg, az irodalmi rovat állandó
munkatársa is volt, s a helyi közösségekről és munkaszervezetekről szóló rádióműsor
szerkesztőjeként is tevékenykedett.
Szúnyogh Sándor 1963 óta volt külső munkatársa a lapnak. Kezdetben mint falusi
tanítónak jelent meg több tudósítása és cikke a Népújságban, majd 1973-ban lett belső
munkatárs. Kezdettől fogva a rádió és a lap társadalompolitikai, főleg művelődés-politikai
területén dolgozott. Szóban és képben igyekezett megörökíteni a magyarlakta falvak
kulturális életét, a műkedvelő csoportok és egyének tevékenységét. Cikkeiben mindig
munkára serkentette a néptánccsoportok, valamint a színjátszó együttesek tagjait. Ő volt a
Népújság irodalmi mellékletének, a Kulturális figyelőnek a megalapozója és a muraszombati
magyar nyelvű rádióműsornak, a Kulturális figyelő című művelődési adásnak a szerkesztője.
Pivar Ella 1973-óta a Népújság munkatársa. A 80-as években leginkább gazdasági, a
falufejlesztési és néprajzi riportjaival gazdagította a lap hasábjait. Örökös témaköre volt a
falusi parasztság küszködése. Néprajzi adatok gyűjtésével és helytörténettel is foglalkozott.
Kercsmár Rózsa a muraszombati magyar rádióműsor újságírója, majd a Népújság
munkatársa lett. A lapban nemzetiségi jellegű írásai és goricskói riportjai jelentek meg.
Helytörténeti adatok gyűjtésével és feldolgozásával is foglalkozott. Mint a muraszombati
Magyar Nemzetiségi Önigazgatási Érdekközösség

választmányának a tagja, több

nemzetiségi kiadványban működött közre, és számos dokumentum fordítója. A Magyar Rádió
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belpolitikai, magyar nyelvű lektori rovatának és az orvosi tanácsok műsorának volt
szerkesztője.
Novák Jolán 1978-ban került a Népújság szekesztőségéhez. Kezdetben mint
adminisztrátor dolgozott, de hamarosan az újságban és a rádióban is kezdett szerepelni. A
Népújságnál főleg a Szocialista Ifjúsági Szövetség tevékenységével és a fiatalok társadalmipolitikai helyzetével foglalkozott, de jelentek meg társadalom politikai írásai is. A rádióban
az ifjúsági műsorokat vezette.
Papp József 1982-ben került a Népújsághoz. Lektor lett, és számos más magyar
nyelvű kiadványt is lektorált. A kisipar, a sport, a kétnyelvű oktatás volt a területe, de
műszaki szerkesztést is végzett, majd helyettes szerkesztői megbízatást is kapott. Pályafutása
során elkészítette az Új Symposion folyóirat és a muravidéki magyar nyelvű társadalmipolitikai és irodalmi kiadványok bibliográfiáját. A maribori Pedagógiai Akadémia Magyar
Tanszékének külső munkatársa volt. 1993-ban fejezte be újságírói pályafutását a lapnál.
Csincs Éva 1984-ben került a Népújsághoz. Egyébként a magyar nyelvű rádióműsor
külpolitikai rovatánál dolgozott. Az újságban portréi és családi riportjai jelentek
meg.Ábrahám Albert a Népújság műszaki szerkesztője és korrektora volt, valamint a magyar
nyelvű rádióműsor bemondója. Ő szerkesztette a rádió zenés jókívánságait, ezenkívül a
Vestnik és a Népújság fotoriportereként is jelentős munkát végzett. A Népújság és a magyar
nyelvű rádió legrégibb munkatársaként kezdettől fogva közreműködött a műsorokban. Kocon
József

1989 és 1990 között gyakornokként dolgozott a Népújságnál, főleg a sport

témakörben.
Botka Ágnes 1987-ben került Vajdaságból újságírógyakronokként a Népújsághoz, de
közben a Muravidéki Magyar Rádiónak is készített műsorokat. A Népújságnál az ifjúsági
oldalt szerkesztette és e korosztűlyról és korosztálynak hozta a legtöbb eseményt és hírt az
újságba. A megelőző évekhez képest ő futtatta fel ezt a tematikát, de más területekkel is
foglalkozott mint gyakornok. 1992-ig dolgozott a Népújságnál, majd rádiós újságíró lett.
1987 és 1991 között a Népújság felelős szerkesztője Báti-Koncz Zsuzsanna volt. 1991 és
1993 között helyét Pivar Ella vette át.
1993. július 1-ig a Népújságot a muraszombati Tájékoztatási Vállalat – Podjetje za
informiranje adta ki, amely egyben a Vestnik szlovén nyelvű hetilapnak a kiadója volt
Muravidéken. Addig igazgatója és főszerkesztője Irma Benko volt, felelős szerkesztője pedig
Pivar Ella.

117

A NÉPÚJSÁG, a szlovéniai magyarok hetilapjának története 1958-2004 között

II.1.6. A NÉPÚJSÁG a 90-es években, a rendszerváltás után
II.1.6.1 A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet megalakulása
A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet (MNMI) 1993. július 1-én alakult meg mint a
Népújság kiadója. Ezzel új korszak kezdődött a nemzetiségi tájékoztatás történetében a
Muravidéken. Voltaképpen csak innentől lehet számítani a "független" magyar sajtót és
újságírást, hiszen addig a muraszombati szlovén sajtónak főleg a vezető káderek kiválasztása
terén volt érezhető befolyása.38 A Népújság alapítója a Muravidéki Magyar Nemzetiségi
Önkormányzati Közösség lett. Az intézet

megbízott igazgatója Cár József lett, de

megbizatása 1997. július 1-jén lejárt. Az 1993. július 1-jétől a Népújság megbízott felelős
főszerkesztője, dr. Bence Lajos, aki 1997. július 1-ével

átvette a Magyar Nemzetiségi

Tájékoztatási Intézet igazgatói posztját, és egyben a Népújság felelős szerkesztője is lett. Az
önállóság felé című vezércikkében 1993. július 9-én, (XXXVII.évf.27.sz., címlap) így ír az
akkori eseményekről:
"A társadalmi élet minden területén történő mozgások, változások a nemzetiségi sajtót is
megérintették. A rendeletben kiadott kötelező, a sajtóorgánumokra is kiterjeszthető
privatizálás a muravidéki magyar nemzetiség körében nem aratott osztatlan sikert.
Nemzetiségi jellegű sajtó lévén szó- valljuk be őszintén-, ez igen furán nézett volna ki. Később
a "minden áron privatizálók" is elálltak eltökélt szándékuktól, a keserű szájízt azonban már
nem lehetett édesre változtatni. A nemzetiség magára találásának egyik kézzel fogható
jelenségről kezdtek beszélni az egyik oldalon. Természetesen a "szakma" mindent megtett,
hogy megvédje az "újságírói autonómiát", a szólásszabadságra – a demokrácia alapkövére –
hivatkozva. Garancia lehet rá az önálló sajtóintézet megalapítása és a függetlenített magyar
sajtó."
Az önálló magyar sajtóintézet megalapítása nemcsak ajánlatos volt, hanem
egyenesen szükségszerű is, habár a nemzetiségi sajtó privatizálási folyamata számos
problémát, és nehézséget vetett fel, sok vitát kavart A szlovén sajtóban elindult a kollektív
támadássorozat, sajtóhadjárat, amelyet a muravidéki magyarság ellen a muraszombati
Tájékoztatási Vállalat anyagi érdekekből indított. A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási
38

Bence Lajos: A Népújság az új évezred küszöbén. Naptár. Lendva.MNMI ;MNTI, 2003. 8587.p.
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Intézet önállósulásával több jogot és szabadságot kapott, s ezáltal az újságírók könnyebben is
dolgozhattak. Az olvasók az új intézettől azt várták, hogy pártatlan legyen és az itt élő
magyarság érdekeit képviselje. természetesen sokkal jobb lett volna, ha ez az önállósulási
szándék előbb bekövetkzehet, tekintettel arra, hogy ezek a folyamatok más nemzetiségi
területen is lezajlottak.
1998-ban Milan Kučan a Szlovén Köztársaság elnöke a Népújságot kitűntetésben
részesítette a muravidéki magyarokért érdekeinek a képviseléséért, valamint a magyar és a
szlovén nemzet közti szolidaritás és egyetértés terén tett eredményéért.
A nemzetiségi lap újságírói
A lap újságírói az újáalakuláskor 1993-ban Papp József, Solarič-Nađ Klára, Zágorec-Csuka
Judit voltak, a technikai szerkesztő Meszelics László. Papp József a lap lektori teendőit is
ellátta.1993-tól 1996-ig a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet kiadta a Kelepelő című
gyermeklapot, amelynek két számát Zágorec-Csuka Judit szerkesztette, majd a szerkesztést
Bence Lajos vette át.
Solarič Nađ Klára 1990-ben kezdett a Népújságnál dolgozni. A gazdaság, részben az
idegenforgalom, infrastruktúra, a szakszervezet, a gazdasági kamarák tevékenysége, Lendva
község képviselő testületi és végrehajtó tanácsának az üléseiről tudósított és más területekkel
is foglalkozott pl. Moravske Toplice község eseményeiről. 1997-től szerkesztője a
gyermekoldalnak, amelyben az óvodásoknak és az általános iskolás alsó tagozatának ír
cikkeket, és mutatja be a gyerekek írásait, rajzait. A Kelepelő megszűnése után vált aktuálissá
a Népújság gyermekoldala, amely a legfiatalabbak olvasási igényét elégíti ki.
Zágorec-Csuka Judit a kultúra és az oktatás területéről, a nemzetiségi politkáról, az
ifjúság területéről, valamint a muravidéki magyar falvakról írta az újságcikkeit 1991 és 1994
között.
Meszelics László 1992-től dolgozik állandó munkaviszonyban a Népújságnál, mint
technikai szerkesztő, tervezőgrafikus. Ő formálta át a Népújság grafikai arculatát és formálta
meg a Kelepelőt és jelenleg a Népújság IFI mellékletének is ő a technikai szerkesztője.
Hamarosan változott az újságírói gárda is, a szerkesztőség teljesen átszerveződött. Később a
90-es évek közepétől a 2000-es évek elejéig Meszelics-Király Jutka, Halász Albert, Horvát
Ferenc,Tomka Tibor és Kovács Attila csatlakoztak még a laphoz. A lektori teendőket Böröcz
Nándor zalaegerszegi újságíró végzi.
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Meszelics Király Jutka 1995-től munkatársa a Népújságnak, diplomás újságíró,
Ljubljanában végzett. 1997-től szakterülete a kultúra és az oktatás, a turizmus, de riportokat
és beszámolókat is ír Lendva község közügyeiről és eseményeiről. Elindítója a
Legolvasottabb könyvek (magyar és szlovén) a Lendvai Könyvtárban és a Látogatások a
kultúregyesületekben című rovatoknak.
Halász Albert 1994 és 1997 között dolgozott a Népújságnál. Szakterülete a kultúra és
az oktatás, a néprajz volt, de számos beszámolót és riportot írt a helyi közösségekről és a
nemzetiségi politikáról is. Ő indította el a Szentek élete című vallási rovatot.
Horváth Ferenc 1996-tól már egyetemistaként „bedolgozott” a Népújságba, 1998-tól
pedig rendszeres munkaviszonyban állt itt. Fő területe a sport, de ír cikkeket a lakosság
szociális helyzetéről, bűnügyekről, vezette az autó-motor-sport rovatot, és tudósít a lakosi
helyi közösség életéről is.
Tomka Tibor 1998-tól dolgozik a Népújságnál. A mezőgazdaság a fő szakterülete, de
kezdeteben cikkeket írt a nemzetiségi politikáról is. Most a környezetvédelem,
vízgazdálkodás

területével

foglalkozik,

és

tudósít

a

községi

tanácsok,

magyar

önkormányzatok üléseíről. 2003-ig a Lendavske novice - Lendvai Híradóban községi és a
Brazda - Barázda helyi jellegű kétnyelvű önkormányzati lapoban is ír.
Kovács Attila 2000-2002 között a Népújság szerződéses munkatársa volt. A kultúra, a
helytörténet a szakterülete, de írt cikkeket a helyi közösségek életéről is. A Visszapillantó
rovatot szerkesztette és írta a Figyelmükbe ajánljuk című rovatot is. 2003. szeptemberétől a
Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet tanácsát Gál Géza, Kovács István, Pócák Elek,
Varga István (elnök), Király Meszelics Jutka, Meszelics Laci és Solarič Nađ Klári képviselik.
A lap terjedelme és példányszáma
A Népújságot 1800 példányban nyomják (2003) és nem jutott a Kárpát-medencei kisebbségi
lapok sorsára, olvasótábora s vele együtt példányszáma a rendszerváltás utáni megváltozott
viszonyok (az elektronikus média térnyerése, a magyarországi bulvárlapok szinte korlátlan
beáramlása stb.) következtében felére csökkent volna. A közel 1800 példányban megjelenő
lap piaci terjesztése minimális mértékű, szinte teljesen előfizetéses formában kel el. Ebből
itthon 1500 példány, a többi Európa számos országában, sőt közel 100 példány a
Tengerentúlon talál olvasóra.
A Népújság 24 oldalon, színes borítóval és megváltozott technikai kivitelezésben
(számítógépes szedés és tördelés, komputeres grafikai és 1995. november 5-től A4-es
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formátumban kidolgozás és stb.) jelenik meg. Igaz kisebb méretű lett, de színes címlapja és a
színes középső oldalai formailag is vonzóbbá tették. 1997-től évente 10 ifjúsági mellékletet
ad ki IFI címmel, amellyel az általános iskola felső tagozatos tanulóit és a középiskolásokat
tájékoztatja és látja el olvasnivalóval magyar nyelven. Ezzel szeretnének utánpótlást
toborozni a Népújság munkatársai. A IFI címlapja is színes.
A lap új formátumai
A 90-es évek elején megváltozott a Népújság formátuma is. A B3-as nagy formátumról
áttértek a B4-es formátumra. A Népújság új logót és belső fejlécet kapott. 1990-ben egy egy
évig az újság ugymond »átmeneti időszakot« élt át, hiszen több színben is nyomtatták, míg
végül a zöld szín mellett döntöttek. A címoldal grafikai képét és formátumat Cimmermann
Toplák János tervezőgrafikus készítette pályázati kiírás alapján. Amikor a szerkesztőséget
számítógépekkel szerelték fel, informatizálták, az újságszerkesztés is számítógépes
programmal (World Star) által történt. nyomdába került újságot már nem ólombetükkel,
hanem fényszedéssel állították össze és tördelték. 1993-ban Meszelics László tervezőgrafikus,
technikai szerkesztő az újság B4-es formátumát átalakította, új logót és belső fejléceket kapott
az újság. Megváltozott a Népújság logója, a rovatai is egységes logókat kaptak, az újság
grafikai szerkezete szilárdabb lett és az újságcímek tipográfiája is egységesebb lett.
Megtörtént a lap grafikai átrendezése, de az újság természete és szerkezete alapvetően nem
változott. A teljes arculat és lapreformra1995-ben került sor a Magyar Nemzetiségi
Tájékoztatási Intézet keretein belül, amikor A4-es formátumra változtatták át az újságot.
Ekkor az újságnak színes lett a címlapja és a középső oldalai, valamint átalakult a fejléce és
az öt hasábos oldalakról 3 hasábos oldalakra tértek át, kivéve a sport oldalt, amely megmaradt
4 hasábon. Az újság formailag magazinszerűvé vált, így az olvasók kezébe már nem a
kétszínnyomásban került, hanem többszínenyomásban. Látható volt az újság átalakulása. Az
új címoldal lehetővé tette az időszerű helyi problémák, grafikai interpretálását címlapgrafikák
formájában. 2004-ben is ezt a formai változatát maradt meg az újságnál.
A Népújság költségvetése
"Az évek óta gyéren indexelt költségvetési forrás (a 2002. és a 2003. évre összesen 4,3
százalék) mára már az akadálymentes működést sem teszi lehetővé. Az 50 milliós (SIT)
állami támogatás az elmúlt öt év alatt (1998-2003) alig módosult, ez azonban az újság
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vegetálásra elég" - olvashatjuk Bence Lajos évi beszámolójában, amely a Naptár 2004
számában jelent meg A Népújság az új évezred küszöbén címmel (85-87.p.).
A Népújság lektorai
A Magyar Nezetiségi Tájékoztatási Intézet megalakulásától fogva, 1993-tól
magyarországi lektorok lektorálják a Népújságot. Kezdetben Vadas Zsuzsanna és Lukácsffy
Dénes zalaegerszegi újságírók, szerkesztők lektorálták a hetilpot, majd azt követően a 90-es
évek közepétől pedig a lektorálást Böröcz Nándor újságíró vette át, aki szintén zalaegerszegi
szakember. A magyaroszági lektorok szerződéses alapon dolgoztak a nemzetiségi lapnál. Az
újság történetében ez is előrelépést jelentett, hiszen a nyelvi szint emelése egyik fő
célkitűzése volt a nemzetiségi lap programjának.

II.1.7. A NÉPÚJSÁG fejlődésének vízíója a 2000-es években
A lap fejlődéshez szükséges anyagiak forrását az újságírók az állami támogatás emelésében
látják, hiszen a Népújság olvasótábora elöregedett, a nyugdíjas korhatárt súroló olvasótábor
nem bírna el egy drasztikusabb előfizetésidíj-emelést. Újabb megrázkódtatásnak kellett elébe
néznie a lapnak a 2004. május 1-jei EU-s csatlakozás után, amikor Muravidéken is megindult
a bulvárlapok inváziója. A gazdaságban érvényesülő szabadpiac törvényei a médiapiacon új
helyzetet hoznak létre, mely – a "hetedik hatalom" területén uralkodó jelenlegi kaotikus
helyzet miatt – sokkal kevésbé áttekinthető, mint a korábbi. A közszolgálati státust élvező
kisebbségi

lap

esetében

az

eddig

is

stagnáló

költségvetési

támogatás

mellett

kegyelemdöfésnek fog számítani a hirdetésekből és a reklámokból befolyó eddig is gyér
jövedelem további csökkenése. A Népújság szerkesztősége mélyen egyetért azokkal a
véleményekkel, melyek a határok kinyitásával nem várakozó álláspontot javasolnak, hanem
az anyanemzettel, kezdetben főleg a két szomszédos megye médiapiacára való terjeszkedést.
Ehhez az ottani médiapiac telítettsége miatt a jelentkező igények felkutatása – ingyenes
önkormányzati lapok, helyi vagy regionális rádiók sokasága, kábeltévék stb. - a terjesztési
hálózat kiéptése, kihelyzett új tudósítóii tábor is szükséges (Bence, 2003).
A jelenlegi szakkáder-újságírói állomány a Muravidékre sem elegendő, és ehhez a lap
arculatának a korszerűsítése elengedhetetlen fontosságú. Ezt a koncepciót sokkal inkább
valóság- és „emberközelibb" módon kell felállítani. És nem utolsó sorban: "A médiának
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függetlennek kell lennie!". Ettől a koncepciótól egyetlen kisebbségi lapfenntartó sem állhat
el. A gyors, sőt villámgyors ütemben fejlődő társadalom és nyilvánosság az újságírást is új
feladatok elé állítja, erre fel kell készülnie a kisebbségi médiának is. A közösségi
szempontból az újságírás lényege nem változott : olyan újság kell a szlovéniai magyarságnak
– nevezzük azt családinak vagy közéletinek, illetve nemzetiséginek -, amelyben megtalálja
önmagát, amelyben évek óta sokasodó kérdéseire választ talál. legyen nyelvileg színvonalas,
korszerű, kövesse az újságírói trendeket, s hosszú ideig szolgálja a szlovéniai magyarok
ügyét, segítse e kis közösséget a megmaradásért folytatott harcában.
A Népújság, a szlovéniai magyarok egyetlen hetilapja, a havonként egy alkalommal
megjelenő IFI (ifjúsági melléklettel) értelemszerűen egy kis közösség informálásában játszik
fontos szerepet. Másodsorban a nemzettudat, a sorsközösség és az összmagyar
viszonyrendszerben való gondolkodás terén fejt ki fontos tevékenységet. De a szlovénmagyar kapcsolatok fejlődésében is (Ljubljana-Budapest között) fontos láncszem.
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Népújság
A Népújság oldalszámai 1956-tól 2004-ig

Évek

Oldalszámok

1956 - 1975

4

1976 - 1985

6

1986 - 1989

8

1990-1995

20

1996-2004

24
24 oldal

1996 - 2004
1990 - 1995

20 oldal

1986 - 1989

8 oldal

1976 - 1985

6 oldal

1956 - 1975

4 oldal
0

1956 - 1975

5

10

15

1976 - 1985

20

25

1986 - 1989

30

1990 - 1995

1996 - 2004
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2.) A Népújság méretváltozása (1956-tól - 2004-ig):

Évek

Méret (cm)

1956 - 1989

32 x 46

1990 - 1995

25 x 35

1996 - 2004

21 x 29

1996 - 2004

21 cm x 29 cm

1990 - 1995

25 cm x 35 cm

32 cm x 46 cm

1956 - 1989

0

5

10

1956 - 1989

15

20

25

1990 - 1995

30

35
1996 - 2004
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2.) A Népújság előfizetőkre lebontott példányszáma (1965-tól - 2004-ig):

Év

Példány

1965

560

1967

650

1968

870

1969

1160

1970

1220

1971

1520

1977

1750

1984

2030

1993

1900

2003

1750

2004

1700

2004

1700
1750
1900
2030
1720
1520

2004
1993
1977

2003
1993
1984
1977

1220
1160

1970

1971

870

1968

1970

650
560

1956
0

500

1969
1000

1500

2000

2500

1968
1967
1956
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II.2. A KELEPELŐ szlovéniai magyar gyermeklap (1993- 1996)
II.2.1. Az indulás éve 1993 (próbaszám)
1993 decemberében készült a Kelepelő muravidéki magyar nyelvű gyermeklap próbaszáma,
amelyet a Muravidéki Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet adott ki. A próbaszámnak,
majd azt követően az első számnak a főszerkesztője Zágorec-Csuka Judit volt. A
próbaszámban főszekesztő a gyermeklap indításáról a következőket írta Üdvözlünk, kedves
olvasónk! című cikkében (1993. december, próbaszám, 2.p.):
" A KELEPELŐ néven induló gyermeklap főszerkesztője és kiadói tanácsa, minden korábbi
sikertelen nekirugaszkodás dacára határozottan állítja: kell egy Mura-vidéki magyar
gyermeklap! Biztosak vagyunk igazunkban és a gyerekek, a fiatalok igazában. Az nem lehet,
hogy esztendők teljenek el anélkül , hogy saját újságot ne forgathassunk kezünkben! Annál is
inkább, mivel a Vajdaságból ritkán érkezik meg a Jó pajtás, és úgy tudjuk, a Mézeskalács már
meg is szűnt, magyarországi gyermeklapokban pedig nem bővelkedhetünk. Ezért úgy
gondoltuk, hogy saját erőnkből, tudásunkból és akaratunkból összeállítunk számotokra egy
gyermeklapot, amelyet ti is gazdagíthattok írásaitokkal."
A Kelepelő évente négy alkalommal jelent meg, vagyis háromhavonta. Címlapja és a hátsó
oldal, valamint a középső oldalak színesek voltak, így gazdagabbá tették a gyerekek
olvasményélményét. A gyermeklap illusztrátorai közé tartoztak: Bošnak Alenka, Sabina Šinko
és Orbán Péter. Technikai szerkesztője Meszelics László volt. a szerkesztőbizottság tagjai
1993-ban, az induláskor Bence Lajos, Gaál Erzsébet, Gerics Ferenc, Kovács Médi, László
Hermina, Pisnjak Mária, Szekeres Ilona, Štampah Lili és Varga Valéria. A Kelepelő
szerkesztését 1994-ben már Bence Lajos vette át, Zágorec-Csuka Judit pedig még néhány
hónapig tagja volt a szerkesztőbizottságnak. A gyermeklapot a Szlovén Kulturális
Minisztérium finanszírozta pályázati alapon. A szerkesztőségnek évente kellett a
gyermeklapra szánt összeget megpályáznia.
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II.2.2. A KELEPELŐ első éve 1994-ben (2.évf. 1- 4. sz.)
A Kelepelő 20 oldalon jelent meg. Rovatai a benne közölt témáknak megfelelően alakultak.
Kezdetben állandó rovata volt az Indító, amelyben a szerkesztő ismertette olvasóival a lap
üzenetét az aktuális eseményeknek, ünnepeknek, világnapoknak megfelelően. Állandó
rovatnak számított a Költögető és a Bemutatjuk, amelyben muravidéki költők verseiből
közölt a lap, és interjúkat készítettek az újságírók a leközölt versek költőivel. Az anyák
nyeleve című rovatban Bence Utrosa Gabriella írt általában nyelvészeti cikkeket, vagy
válogatott megfelelő nyelvészeti-helyesírási tanácsadó szövegeket, cikkeket az gyerekeknek.
A Kicsiknek című rovatban aktuális eseményekről közöltek tudósításokat, általában azokról,
amelyek Muravidéken történtek a muravidéki gyerekek közreműködésével.
Az Évforduló és a Múltunk c. rovatokban

történelemkedvelőknek aktuális

történelmi eseményekről vagy híres történelmi személyiségekről írtak. (pl. bemutatták a
reformkort, a rómaiakat Mura-vidéken, Lendva és környékének történetét, Kossuth Lajost, a
kalandozó ősmagyarokat stb.). A Könyvespolc című rovatban Bence-Utrosa Gabriella írt
jegyzeteket híres gyermekkönyvekről és az ifjusági irodalomról. A Rügyfakadás rovatban a
tanulók írásait közölte a lap. A Fejtörő rovatban pedig keresztrejtvényeket, más, de játékos
jellegű rejtvényeket, találós kérdéseket, vicceket, képregényeket, valamint a horoszkópot
lehetett olvasni.

A Kelepelő 1994-es munkatársai, akik a legtöbbet publikáltak a

gyermeklapban: Szúnyogh Sándor, Solarič Nađ Klára, Király Jutka, Bence Utrosa Gabriella,
Kovács Attila, Horváth Ferenc, Bence Lajos, Halász Albert voltak.

II.2.3. A KELEPELŐ 1995-ben (3.évf. 1-5. sz.)
A Kelepelő szerkesztési koncepciója az 1994-es évhez képest nem változott. Állandó rovatai
is megmaradtak, de újak is megjelentek. Az Ez+Az-ban érdekes riportokat jelentettek meg a
pop-rock és a mozi világából. A gyermeklap tematikusan foglalkozott az ökológiával, így
több oldalt is szenteltek a természetvédelemnek, pl. a szlovéniai természeti szépségeknek, a
Hortobágynak. Fő céljuk az életre nevelés volt. Másik rovatukban a Kutyafajtákban a
gyerekek kedvenc háziállatukról, a kutyákról olvashattak. A Kelepelő minden második
számában megjelent a Ti írjátok c. rovat, amelyben a tanulók saját írásaikat olvashatták két
oldalon. Ezenkívül voltak színes riportok pl. Miki Muster képregényajzolóval, ismert
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művészekkel és sportolókkal is. Olvashattak a nyári táborokról és kaphattak koncerttippeket
is.
A decemberi számban megjelent

a Kelepelő melléklete is a Mikulásról, a

karácsonyról és az új évről. A gyermeklap betöltötte elvárt szerepét a muravidéki magyar
gyerekek köreiben, rendszeresé vált, amely könnyed formában adott érdekes és tanulságos,
hasznos, a tananyagot kiegészítő információkat olvasóinak. A színes Minigaléria rovatban
két alkalommal leközölte két-két oldalon a tanulók legjobb rajzait, alkotásait az újság. Ebben
az évben öt száma jelent meg. Állandó munkatársi csoportjához tartoztak: Kovács Attila,
Horváth Ferenc, Bence Lajos, Bence Utrosa Gabriella, Szabó Zsuzsanna, Halász Alfréd,
Gaál Ferenc, dr. Mike Károlyné, dr. Kolláth Anna, C. Toplák János, Solarič Nađ Klára,
Király Jutka, Géczi Imre és Halász Gordos Márta.

II.2.4. A KELEPELŐ 1996-ban (3. évf.1-4.sz.)
A Kelepelőnek 1996-ban négy száma jelent meg kéthavonta. Lektora Halász Gordos Márta
volt, technikai szerkesztői: Meszelics László és Halász Albert. Három új rovatot is bevezettek,
az egyik az Osztályozó, amelyben Király Jutka és Bence Lajos mutatta be a muravidéki
kétnyelvű iskolák kiválasztott osztályait. A másik a Körkép, amelyben egy-egy muravidéki
aktuális eseményt, könyvbemutatót, író-olvasó találkozót ismertettek az újságírók. A
harmadik új rovat a Kelepelő Kati naplója, amelyben fiktív naplót írtak a tanulók mindennapi
problémáiról, az iskolában történt dolgokról, osztályzásról stb., egy-egy tanuló szájaíze
szerint és a stílusa is a tinédzserekenek szólt. A lap újságírói voltak ebben az évben: Bence
Lajos, Halász Albert, Lakatos József, Halász Gordos Márta, Horváth Feri, Tanka Velencei
Mária, C. Toplák János, Király Jutka, Kormos István, Bence Utrosa Gabriella, Solarič Nađ
Klára, Kovács Attila.
Sajnos 1996 decemberi számával (3.évf.4.sz.) megszűnt a Kelepelő. A megszűnés
okát főleg arra lehet visszavezetni a főszerkesztő véleménye szerint, hogy az általános iskolák
általában érdektelenné váltak a lap terjesztésében és az előfizetők megszerzésében, továbbá
több szervezést igényelt volna az olvasói közönség megszerzése. A szerkesztőbizottság azt
szerette volna, ha a lap minden magyar ajkú tanulóhoz eljuthat. Ezt csak az IFI-vel, vagyis a
Népújság ifjúsági mellékletével tudták később elérni, amely 1997 januárjától térítésmentesen
jutott el a Népújságot járató magyar családokhoz.
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II.2.5. Összegzés
A Kelepelő magyar nyelvű szlovéniai gyermeklap 1993-tól 1996-ig jelent meg önálló
lapként. Az általános iskola első osztályától egészen a nyolcadik osztályig elégítette ki a
gyerekek és a fiatalok olvasási igényeit magyar nyelven. A fiatalok örömüket lelték benne és
ez által is egy életre olvasókká válhattak, hiszen az újságolvasás egyben erősítette a
gyermekirodalom és az ifjúsági irodalom iránti érdeklődését is. Nem utolsó értéke az sem,
hogy a szlovéniai magyar sajtótörténet egyik úttörő és egyben önálló magyar nyelvű
gyermeklapja volt. Sajtótörténeti szempontból egy hagyomány nélküli térben keletkezett és
vált jelentőssé. A színes és tematikusan megszerkesztett lapot 1997-ben az IFI váltja fel,
amely a Népújság ifjúsági mellékleteként jelenik meg kezdetben évente négy alkalommal,
majd

2000-től akár évi tíz számmal is. Az IFI már a Kelepelőn felnövekvő fiatalok

érdeklődését célozta meg, főleg a középiskolás korosztályt, hogy majd felnőtté válva a
Népújság és más magyar nyelvű lapok és folyóiratok olvasóivá váljanak.
A Kelepelő kontinuitása valójában az IFI-vel folytatódik és teljesedik ki a 90-es
évek elejétől egészen napjainkig. Az IFI-t nemcsak újságírók írják, hanem maguk az olvasók,
a középiskolás diákok is. Ezzel a szerkesztői koncepcióval azt akarták elérni, hogy a diákok
ebben a lapban találják meg kreatívitásukat, necsak olvasóként, hanem aktív újságíróként is.
Ezzel a megközelítéssel úgy fogható fel, hogy a Kelepelő a valóságban ugyan megszűnt,
átalakulva mégis folytatódik és olvasóként más korosztályt céloz meg: nem a gyerekeket,
hanem az ifjúságot. Az IFI-t is pályázati pénzből fedezik, amelyet évente a Szlovén Kulturális
Minisztérium hagy jóvá a Népújság számára. Az Illyés Közalapítvány nem támogatta, pedig
több alkalommal is megpályázta a szerkesztőség.
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II.3. A NAPTÁR – a muravidéki magyarok évkönyve
II.3.1. A Naptár létrejötte
A szlovéniai magyar irodalom fontosabb állomásai mindig az aktuális politikai
eseményekkel függtek össze. Az egyik ilyen fontos mérföldkő az 1959-ben elfogadott
határozat volt, amelyet a Jugoszláv Kommunista Szövetség Központi Vezetőségének
Végrehajtó Bizottsága által, amelyben aprólékosan elemezték az akkori Jugoszláviában élő
nemzetiségek helyzetét.39 Az említett határozat szerint egy kisebbség teljes politikai és
kulturális életének érvényesülésében fontos szerepet játszik

az anyanyelvi sajtó és

könyvkiadás. Ennek értelmében a Murska Sobota-i Dolgozó Nép Szocialista Szövetségének
Járási Bizottsága eldöntötte, hogy a Muravidéken élő magyar nemzetiség számára magyar
nyelvű naptárt (évkönyvet) kell kiadni, amelynek tartalmilag meg kell közelítenie a
Muravidéken már létező szlovén nyelvű Zadružni koledart. Így 1960-ba megjelent a Naptár,
a muravidéki magyarok évkönyvének első száma. A Naptárnak, a szlovéniai magyarok
szemléjének nemcsak irodalomtörténeti, de tudománytörténeti szempontból is rendkívüli
szerepe volt. Ebben jelentek meg a 70-es évek végén azok a tudományos igényű tanulmányok
és résztanulmányok, amelyek alapjául szolgáltak a nyelvtudomány, az irodalomtörténet, a
nemzetiségi politika, történelem, illetve a magyar tudományos szakirodalom kialakulásának
vidékünkön.

II.3.2. A Naptár kronológiája
A szlovéniai magyarok évkönyvének alapkoncepciója a kezdetektől máig nem változott
lényegesen. Az összes évfolyamban a megszokott rendben követik egymást a naptári évre
vonatkozó adatok, az évi ünnepek és jeles napok felsorolása. Mindezt a klasszikus naptár
(kalendárium) követi, melyet paraszti munkát végző vagy néprajzi hagyományokat ábrázoló
művészeti alkotások, fényképek gazdagítanak. Az általános, bevezető rész után kerülnek sorra
a szakcikkek és a szépirodalom s a legvégére kerül a háztartás és a szórakozás. Alapos
tanulmányozás után viszont észrevehető, hogy a "Naptár" több fejlődési időszakot élt át –
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Farkaš Brigitta: A "Naptár" repertóriuma 1960-2000. Lendva, Knjižnica Lendava-Könyvtár
Lendva, 2000. 9.p.
131

A NAPTÁR – a muravidéki magyarok évkönyve

ezek alapján a kiadványokat négy csoportba oszthatjuk (Farkaš B., 2000): 1960-1970, 19711980, 1981-1990, 1991-2000.

II.3.3. 1960-1970: nagyobb formátum, kisebb terjedelem, sok változás
A legtöbb változás a kiadvány címét és alcímét érintette. Az évkönyv "Pomurje szövetkezeti
naptára" címmel indult (1960-1963), 1964-ben "Pomurjei földművesek naptára"- ként jelent
meg, egy évvel később "Muravidéki földművesek naptára" lett belőle, 1967-től pedig a
"Földművesek naptára" – ként ismerték meg az olvasók. Az első évfolyamok (1960-1969)
kizárólag a szlovén nyelvű Zadružni koledar című kiadvány cikkeinek a fordításaiból illetve
azok tömörítéséből tevődtek össze. A szlovén nyelvű változat mindig terjedelmesebb volt.
Különbség a két kiadvány között a szépirodalmi részben mutatkozik; amíg a szlovén nyelvű
változatban a fiatal szlovén írók művei szerepelnek, addig a magyar nyelvű változatban az
irodalmi részt Vlaj Lajos és más fiatal muravidéki tollforgatók írásai alkották.
1964-ben már jelentkeztek ugyanis először az itt élő magyarok mezőgazdaságra
vonatkozó cikkekkel is. A legnagyobb előrelépést az 1966-os év hozta. Ekkor az évben a
kiadvány új, magyar szerkesztőbizottságot kapott (az első hat évköny szerkesztői bizottsága
ugyanaz volt mint a szlovén kiadásél), és ez tartalmilag lényegesen megváltoztatta a
kiadványt. Varga Sándor a Naptár tízéves évfordulója alkalmával ezt így elemezte:
"Eddig még egyetlen naptárban vagy másmilyen kiadványban sem találhatunk ennyi írást a
muravidéki magyar értelmiség tollából."40
A 60-as évek második felében a szerkesztők többször is panaszkodtak a
szakemberhiányra. A szakcikkek hiánya miatt évfolyamról évfolyamra fokozatos
"elirodalmiasodás"

figyelhetünk meg: a Naptár szerkesztői a hézagot szépirodalommal

töltötték ki. Így a 60-es évek végére az irodalmi termékek száma

megduplázódott. A

hiányosságok ellenére a Naptár első évtizede (11 évfolyam) már eredményeket mutatott fel,
hiszen kielégítette a Muravidéken élő magyar lakosság gazdasági, társadalmi és kulturális
életének írásbeli igényeit. Az akkori naptárakban találunk beszámolókat az akkori társadalmi,

40

Varga Sándor: A naptár tizéves évfordulója. Földművesek naptára. Murska Sobota,
Pomurska založba, 1969.29.p.
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politikai eseményekről és problémákról, mezőgazdasági cikkeket, egészségügyi és háztartási
tanácsokat, recepteket, hasznos tudnivalókat stb.
A Naptár grafikái (fedőlap, kalendáriumi rész illusztrációk) Jože Kološa (19601961, 1969-1970), Dancs László (1962), Ivo Roškar (1963-1964), Franc Mesarič (1965) és
Janez Vidic (1966-1968) munkái.

II.3.4. 1971-1980: új főszerkesztő, új cím, új borító
1971-től a kiadvány a "Naptár" nevet viseli. Ezen kívül alcímében szemlének nevezték el,
mert valójában ez a kifejezés találóbban tükrözte a tartalmát. Tehát a kiadvány az új évtizedet
nemcsak új borítóval kezdte, hanem a tartalma is megváltozott némileg. A változás
elsősorban Szúnyogh Sándor, az új főszerkesztő és munkatársai érdeme. A 70-es évek végére
a periodika szerzői gárdája is kialakult. Nemcsak naptár volt már, hanem új tartalommal is
gazdagodott: részben történelmi összefoglalóvá, részben irodalmi szemlévé vált.
Az

új

főszekesztőnek

a

70-es

évek

elején

is

szakemberhiánnyal

és

munkatárshiánnyal kellett küszködnie. Az itt élő magyar értelmiség zöme ugyanis
tanulmányai során szlovén nyelvi közegbe került, és szereztek műveltséget, ezért a magyar
nyelvet szinte alig beszélték, és emiatt nemigen vállalkoztak magyar szakcikkek írására. A
mezőgazdasági cikkek száma láthatóan csökkent. Évfolyamonként már csak 3-5 ilyen jellegű
írással találkozunk. Viszont megnőtt a művelődési élet és a társadalomtudomány egy-egy
ágazatával (művészek életrajza és munkássága, műkedvelés, színház, kisebbségi politika...)
foglalkozó cikkek száma. A szépirodalmi alkotások a kiadvány végén egy meghatározott
rovatban találhatók, vagyis nem csak illusztációként itt-ott elvétve jelennek meg a szakcikkek
között. Az akutális receptek, humor és érdekességek a kiadványból ebben az évtizedben sem
maradtak ki, a képek és a fotók száma viszont csökkent.
A grafikai kivitelezés a Király művészházaspár (Suzanne Király-Moss, Király Ferenc) és
Gálics István munkája.

II.3.5. 1981-1990: eseménynaptárral bővül a Naptár
1981-től új rovattal találkozhatunk a Naptár hasábjain. Ez az ugynevezett "Eseménynaptár",
amely a magyar nemzetiséget érintő események krónikája, hónapokra bontva, számos fotóval
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illusztrálva. A tartalomban ezen kívül nem történtek nagyobb változások. A mezőgazdaság
ezekben a kiadványokban is háttérbe szorult. Nőtt a politikával foglalkozó (nemzetközi és
hazai témák) és a társadalomtudományból merített cikkek száma, sokat foglalkoztak a
kétnyelvű oktatással, de találunk benne jogi tanácsokat is. Továbbá olvashatunk a muravidéki
néprajzról, régészeti ásatásokról, nyelvjárási jelenségekről és irodalomtörténetről. A
szépirodalom nem került hátrányos helyzetbe a 80-as években sem, hiszen a címek fele a
verseket és prózákat jelül. Az évtized kiadványainak illusztrálását Gálics István végezte.

II.3.6. 1991-2000: A Naptár elvesztette szemle jellegét
Szúnyogh Sándor a kiadvány harmincadik évfordulója alkalmából a következőket írta:
"A Naptár várhatólag a jövőben elveszíti a szemle jellegét és áttér a kalendáriumi
konceptusra. A földművesek, a háziasszonyok és a család minden rétegének érdekes
olvasmányokat fog kínálni. Lesz benne humor, mese, elbeszélés, háztartási tanácsadó, fejtörő
és más egyéb."41
A főszerkesztő előrejelzései meg is valósultak, hiszen 1991-től a Naptár visszakapta
évkönyv jellegét. A cikkek zöme már valódi tanulmányoknak számít, mivel 10 oldalnál is
terjedelmesebbek. Emiatt csökkent a cikkek mennyisége: az 1998-as évkönyvben már csak 23
cím van. Szúnyogh Sándor, aki 1971-től az évkönyv felelős szerkesztője volt, 1998-ban
elhunyt. A feladatát 1999-ben Király Meszelics Jutka vette át, aki a Naptár alapkoncepcióján
abban változtatott, hogy almanach-szerűvé alakította át az évkönyvet. Új rovatokat vezetett
be: Novellák, karcolatok téli estére és A kulinarikai, vagyis A muravidéki házias ételek
címmel. A naptárszerű részben külön kiemelte a világnapokat és a világban havonta zajló
eseményeket. Az új szerkesztő

a kétnyelvű községek bemutatásának is adott helyet a

Naptárban.
A 2000-es számban külön témaként mutatta be az évezred muravidéki eseményét és
személyiségét. Király Meszelics Jutka csak a Naptár 2000-es számának vállalta el a
szerkesztését. Az azt követő években (2001 - 2003) egy szerkesztőbizottság vette át a
munkáját, melynek tagjai: Bacsi Zsuzsanna, Bence Lajos, Göncz László, Kepe Lili, Tomka
41

Szúnyogh Sándor: A naptár három évtizede. Naptár 1989. Murska Sobota, Pomurska
založba, 4.p.
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Tibor, Végi Kósa Erika és Patyi Zoltán. Az új évtized kezdetével változott a kiadó is. A
kezdetektől 1991-ig a kiadványok ugyanis a muraszombati Pomurski tisk védelme alatt
jelentek meg, kivéve az 1965-ös évet, amikor az évkönyvet a maribori Obzorja kiadó adta ki.
A következő három évben (1991-1994) kiadója a Szlovéniai Magyar Írócsoport Lendva.
1998-től a Naptár a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és

a Magyar Nemzetiségi

Tájékoztatási Intézet közös kiadásában jelenik meg, és január első napjaiban díjmentesen
kerül a Népújság előfizetőihez. A kiadványt a Szlovén Köztársaság Művelődési
Minisztériuma anyagilag támogatja. A grafikai kivitelezés Gálics István feladata volt, halála
után (1997) ezt a munkát Meszelics László folytatta, aki már a 90-es évek végén átalakította a
naptár külső borítóját, vagyis új borítóval és belső formával látta el az időszaki kiadvány. Ez a
változás látható volt a Naptár grafikai arculatára nézve.

II.3.7. A "Naptár" számokban
41 évfolyamában összesen 1359 cikk jelent meg. Az írások zömét (593) szépirodalmi
alkotások teszik ki. A nehézségeket ismerve ez az adat nem meglepő. Viszont érdemes
megjegyezni, hogy a Naptár indulását igazoló feladat, illetve cél - segíteni a mezőgazdasági
termelés fejlődését – végül is megvalósult, hiszen a mezőgazdasági jellegű cikkek a "listán" a
második helyen (109) állanak. A többi témakör sorrendje a következő: kultúra (103); politika
(76); honismeret (44); néprajz (41); oktatás (36); háztartás (35); egészségügy (34);
irodalomtudomány (33); nyelvészet (31); gazdaság (29); szociológia (26); történelem (21);
jog (23); szőlészet, borászat (19); humor (12); vallás, régészet, építészet, pszichológia, sport,
útleírások... (10-nél kevesebb).42

II.3.8. ÖSSZEGZÉS a Naptár negyvennégy éves korszakáról (1960-2004)
A Naptárnak, a muravidéki magyarok évkönyvének, később szemléjének 1960-tól 1988-ig a
Muratáj irodalmi, művészeti, társadalomtudományi és kritikai folyóirat megjelenéséig
nemcsak irodalomtörténeti, de tudománytörténeti szempontból is rendkívüli szerepe volt,
hiszen hozzájárult a tudományos szakirodalom kialakulásához vidékünkön. Azt követően az
42

Farkaš Brigita: A "Naptár" repertóriuma 1960-2000. Lendava-Lendva, Knjižnica LendavaKönyvtár Lendva, 2000.13.p.
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irodalmat, az irodalomtörténeti cikkeket és a tudományos szakirodalmat a Muratáj közölte. A
Naptár több fejlődési időszakot élt át, de alapkoncepciójában a kezdetektől máig nem
változott lényegesen (1960-2004). A legtöbb változás a kiadvány címét és alcímét érintette
(lásd Pomurje szövetkezeti naptára; Muravidéki földművesek naptára; Földművesek naptára;
Naptár, a szlovéniai magyarok évkönyve). A Naptár szerkesztőjének a kezdetektől egészen a
70-es évek elejéig szakemberhiánnyal és munkatárshiánnyal kellett küszködnie.
A 80-as években Eseménynaptár c. rovattal bővül a kiadvány, amely a magyar
nemzetiséget érintő események krónikája volt hónapokra bontva, számos fotóval illusztrálva.
A 90-es években elveszítette szemle jellegét, újra áttért a kalendáriumi koncepcióra,
szemléletében a földműveseknek, a háziasszonyoknak és a magyar családok minden
rétegének nyújtott érdekes olvasmányokat, humorral, háztartási tanácsadással, fejtörővel stb.
A 2000-es években is történtek változások a Naptár koncepciójában: külön
kiemelték a világnapokat, számos témában célozták meg a muravidéki események és híres
személyiségek bemutatását. 2000-től nem főszerkesztő szerkeszti a Naptárt, hanem egy
szerkesztőbizottság. E negyven év alatt a szerkesztők mind kiadók és a technikai szerkesztők
is változtak. A Naptár a Népújságot követően az egyik legrégibb magyar nyelvű időszaki
kiadvány a Muravidéken, évente egy alkalommal jelenik meg, általában december utolsó
hetében 1800 példányszámban, s eljut szinte mindegyik magyar család otthonába.
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II.4. A LENDVAI FÜZETEK – LENDAVSKI ZVEZKI (1973-) időszakos kiadvány

A Lendvai Füzetek-Lendavski zvezki kétnyelvű tematikus időszakos kiadvány, füzetsorozat,
amely először 1973-ban jelent meg, a valóságirodalom gyűjtőnév alá sorolható be. Főleg
helytörténeti-történeti és politológiai tárgyú témákat közöl, de a tematikus számokban
társadalomtudományi

és

természettudományi

tanulmányokat,

főleg

Lendvának

és

környékének hely-, oktatás- és kultúrtörténeti, néprajzi, régészeti, történeti, irodalmi,
irodalomtörténeti kutatásaira támaszkodva. A muravidéki magyar irodalom kibontakozása
területén a Lendvai Füzeteknek

meghatározó szerep jutott, különösen akkor, amikor

megfelelő irodalmi orgánum híján a folytonosság megszakadásának a veszélye fenyegetett
(Bence L., 1996). Kiadója 1991-ig a Lendva Község Kultúrközössége, majd 1994-től a
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. 2004-ig 18 száma jelent meg. Szerkesztői voltak:
Szúnyogh Sándor (1973-1986), Báti Koncz Zsuzsanna (1988), Bence Lajos (1988-1991),
Franc Žalik (1990) és Göncz László (1994-től).
A Lendvai Füzetek első számában, amely 1973-ban jelent meg, Varga Sándor A
lendvai tűzoltóság krónikája (Kronika lendavskega gasilstva) című tanulmányát tette közzé a
lendvai tűzoltóság százéves évfordulója alkalmából Tehát a kezdetekkor már jubileumi és
tematikus kiadvány volt, hiszen egy szerző egyetlen tanulmányát közölte a megadott témában.
Kiadói a lendvai Művelődési Alapközösség és a muraszombati Pomurska založba voltak.
Szekesztőbizottság szerkesztette, melynek tagjai voltak: Báti Koncz Zsuzsanna, Felső Irena,
Magyar Margit, Varga Sándor, Szúnyogh Sándor. Fő és felelős szekesztője Szúnyogh Sándor
volt. Bevezetőjében a következő gondolatokat olvashatjuk:
"A Lendvai Füzetekkel egy új publikáció-sorozat kerül az olvasóközönség elé. A lendvai
Művelődési Közösségnek egyik célja, hogy öt éven keresztül évenként egy-egy füzetben
ismertetést és történelmi összefoglalást adjon múltunkról és jelenünkről. Célunk, hogy a
Lendvai Füzetek hűen tükrözzék a múltat és a jelent. Legyen e füzetsorozat szűkebb hazánk
történelmi kistükre! Tárja az olvasóközönség elé az elmúlt századok titkát, és ismertesse a
kultúra és a gazdaság terén elért eredményeket!"
Mivel kétnyelvű (szlovén-magyar) kiadványról van szó, ezt a kiadó, illetve a lendvai
Művelődési Közösség példás gesztusnak értékelte: "Legyen e füzet a testvériség-egység
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jelképe!" A tervezett évenkénti egy szám azonban általában kéziratok hiánya miatt csak
ritkán tudott megvalósulni.
A Lendvai Füzetek – Lendavski zvezki kétnyelvű tematikus kiadvány több mint 30
éves múltra tekinthet vissza a muravidéki magyar és kétnyelvű (magyar-szlovén)
sajtótörténetben. Kezdeti koncepciója, szerkesztési módja csak annyiban módosult, hogy
amikor megjelent 1988-ban a Muratáj mint irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és
kritikai folyóirat, a Lendvai Füzetekben háttérbe szorúltak az irodalomi, irodalomtörténeti
jellegű cikkek, mivel ezeknek már megvolt a helyük a Muratájban. Ezt követően a 90-es
években még tovább folytatódott a történelmi és helytörténeti összefoglalók és tanulmányok
megjelentetése. A temészettudományi és társadalomtudományi publikációk általában Lendva
község köolajbányászatára, kétnyelvű oktatására, történelmi múltjára, híres képzőművészeire,
sport- és művelődési életére vonatkoztak. A Lendván rendezett konferenciák anyagát is
közölték: pl. A Mura mente és a trianoni békeszerződés című konferencia anyaga bekerült a
Lendvai füzetek 17. számába.

Így a tudományos tanácskozás kutatási anyaga a széles

olvasóközösséghez is eljuthatott, nemcsak egy szűkebb szakmai, tudós körhöz.
A kiadvány nem minden évben jelent meg, voltak évkihagyások és összevont számok
is. Túllépte kezdeti célkitűzéseit túllépte, mivel a kezdetekkor „szűkebb hazánk történelmi
kistükre” akart lenni, ám az évtizedek során más tudományterületeket is felölelt, illetve
lehetőséget adott községi szinten a publikálásra. Pozitívumként lehet említeni azt is, hogy a
Lendvai Füzetek kétnyelvű, vagyis szlovén és egyben magyar kiadvány is. Mindkét nyelven
fordításban is közvetíti a szakmai és tudományos kutatások eredményeit. A Lendvai Füzetek
kiadását Lendva Község és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet finanszírozza 50-50
százalékos arányban.
Az időszaki kiadvány 1-18. számában 1973-tól 2004-ig 59 tanulmány jelent meg 52
(szlovén

és

magyar)

szerzőtől.

A

társadalomtudományok

területéről

57-et,

a

természettudományok területéről pedig két tanulmányt közöltek a Lendvai Füzetekben. A
tanulmányok tematikája a következőképpen oszlott meg: 30 tanulmány jelent meg a
történelem területéről, 2 helytörténeti, 3 művelődéstörténeti, 2 könyvtártörténeti, 2 kulturális,
1 képzőmávészeti, 2 oktatás-nevelési, 13 irodalomtörténeti, 2 gazdasági, 1 nyelvészeti és 1 a
sport területéről.
A Lendvai Füzetekben a következő írók és költők közöltéák a verseiket és prózai
műveiket: Bence Lajos, Bernjak Elizabeta, Dobosics József, Gutman Zsuzsa, Halász Albert,
Huzjan Štefan, Ivánecz Árpád, Kepe Zolti, Kocon József, Koren Franc, Lebár Mária, Németh
Ladislav, Novák Jolán, Paušič Olga, Perger Valerija, Rozsmán Erzsébet, Strnad Daniela,
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Štefanec Karel, Szabó József, Szomi Pál, Szúnyogh Sándor, Toplák János, Utrosa Gabriella,
Varga József, Völgyi János,
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Lendvai füzetek időszaki kiadvány 1973-2004 (1-18. szám)
1.) Tanulmányok száma:
2 - 3%

társadalomtudományok

természettudományok

57 - 97%

Terület
társadalomtudományok
természettudományok
Összessen

tanulmányok száma
57
2
59
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2.) A publikált témák száma:
1 - 2%
2 - 3%

Történelem

1 - 2%
Helytörténet
M űvelődéstörténet

13 - 22%

Könyvtárügy

30 - 52%
Kultúra

2 - 3%

Képzőművészet

1 - 2%
2 - 3%

Nevelés-oktatás

2 - 3%
3 - 5%

Téma
Történelem
Helytörténet
Művelődéstörténet
Könyvtárügy
Kultúra
Képzőművészet
Nevelés-oktatás
Irodalomtörténet
Gazdaság
Nyelvészet
Sport
Összessen

2 - 3%

Irodalomtörténet

téma száma
30
2
3
2
2
1
2
13
2
1
1
59
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II.5. A MURATÁJ irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat
(1988-

)

II.5.1. Bevezető
A 80-as években sok terv és kezdeményezés született a muravidéki magyar irodalmárok
publikálási lehetőségeiknek szélesítésére. Felmerült az az igény, hogy egy önálló irodalmi
folyóiratot hozzanak létre. Az első lépést az önálló folyóirat felé 1985-ben sikerült megtenni.
Akkor, amikor a Népújság mellékleteként megjelent a Muratáj című irodalmi melléklet,
amelyet Szúnyogh Sándor újságíró szerkesztett. A melléklet bevezetőjében a következőket
írta a szerkesztő 1985. december 27-én:
"Legyen a Muratáj vidékünk művelődési tükre, irodalmi munkásságunk szócsöve és
alkotótevékenységünk szigorú porondja, ahol kritikai csatákban izzik a toll és érik az agy."
1986.március 28-án a megjelent második mellékletben dr. Varga József így írt a Muratáj
létrehozásáról:
»Nagyon örülnék, ha éppen a Muratáj lenne az az "alkotóműhely", amelynek különböző
tárgykörű tudományos, értekező, bíráló, művészeti stb. írásai – a fiatalok és idősebbek
tollából – derűlátásra bírnák a Muravidéken élő magyar nemzetiség teljes érvényű jogainak
szorgalmazóit és megvalósítóit, s az alkotás ténye oszlatná el a beolvadás valóságát, s az
meggyőzően igazolná, hogy a muravidéki magyarság a különjogok gyakorlásával képes a
saját anyanyelvén szakmai-tudományos és irodalmi-művészeti alkotások létrehozására, a
korszerű nyelvi követelményeknek megfelelően, amelyek még hosszú évszázadokig is
szavatolják e kis létszámú nemzetiségi csoport nyelvi, gazdasági és kulturális létét:
megmaradást«.
A Népújság negyedik számú mellékletében, amely 1987. július 19-én jelent meg,
Bence Lajos építő jellegű kritikájával a következőt jegyzi meg: "Irodalmunk csak így, a
kritikával kiteljesedve léphet túl – érzésem szerint – a megfeneklett helyzeten, az olvasókkal
való termékeny kommunikációja által."
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A három irodalmár gondolatmenete, a szlovéniai magyar irodalom lényegét jellemző
és fejlesztő esztétikumigénye kifejezi azt az elvárást és óhajt, amely szükséges volt a Muratáj
című irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat megindításához.

II.5.2. A MURATÁJ irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat
első tíz éve (1988-1998)
A muravidéki magyarok hivatalos irodalmi tevékenysége négy évtizedet ölel fel. Az irodalmi
termés megjelentetése érdekében fórumot, vagyis irodalmi folyóiratot kellett indítani, hiszen
a szlovéniai magyar írók és költők csak elvétve tudták megjelentetni Magyaroszágon
műveiket, de Muravidéken is szűkösek voltak a publikálási lehetőségek. Egyedül a Népújság
hetilap ált rendelkezésükre, amely évente csak néhányszor közölt írásokat hazai alkotóktól.
Egy évben egyszer megjelenhettek a Naptárban, és még egy vagy két alkalommal a Lendvai
Füzetekben. A vajdasági írói közösség jóformán figyelemre sem méltatta a szlovéniai magyar
irodalmárokat. Hasonlóan közömbös vagy elutasító fogadtatásban részesült az anyanemzeti
irodalom vezetői körében. Egyedül Zala és Vas megye tollforgatói meg néhány író-költő
barát fogadták el ezt az irodalmat mint az egyetemes magyar irodalom és kultúra egyik újabb
hajtását (Varga, 1998).
Ilyen

előzmények

után

jelent

meg

a

Muratáj

irodalmi,

művelődési,

társadalomtudományi és kritikai folyóirat első száma 1988-ban. Indítását a szlovéniai magyar
írók és költők publikálási kényszere diktálta. A folyóirat fő-és felelős szerkesztője dr. Varga
József lett. A szerkesztőbizottság tajgai: Báti Zsuzsa, Bence Lajos, Kósa Jenő,

László

Hermina, Magyar Margit, Szúnyogh Sándor és Varga József voltak. A folyóiratot a
Szlovéniai Magyar Írócsoport (később Muravidéki Magyar Írócsoport) adta ki a lendvai
Magyar Nemzetiségi Oktatási-Művelődési Önigazgatási Érdekközösség keretén belül.
Kezdetben 300 példányszámban jelent meg. Szúnyogh Sándor 1991-től lett szerkesztője a
folyóiratnak egészen haláláig 1998-ig. 1995-től a folyóiratot a Magyar Nemzetiségi
Művelődési Intézet adja ki. 1997-től rovatszerkesztői lettek: Bence Lajos és Göncz László. A
folyóirat lektorai voltak: dr. Molnár Zoltán, dr. Varga József, dr. Kolláth Anna és Halász
Gordos Márta. A Muratáj szövegszerkesztését a 90-es évek elejétől a Népújság
szerkesztősége vette át, technikai szerkesztői Meszelics László és Halász Albert voltak. A
nyomdai előkészítését a Top–Print grafikai stúdió is vállalta 1997-ben és 1998-ban.
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II.5.2.1 A Vers rovat
1988 és 1998 között a muravidéki magyar költők közül a következők publikáltak a Muratáj
Vers rovatában: Balazsek Dániel, Báti Koncz Zsuzsanna, Bence Lajos, Csuka Judit (később
Zágorec-Csuka Judit), Dobosics József, Füle Magdolna, Göncz László, Halász Albert, Sz.
Kanyó Leona, Kálmán Jenő, Kocon József, Nagy Zsuzsa, Rozsmán Erzsébet, Szúnyogh
Sándor, Toplák János (később C. Toplák János),Varga József, Vlaj Lajos és Völgyi János. A
tizennyolc költőnek összesen 309 verse jelent meg ebben az évtizedben. Ebben a 10 évben a
Muratájnak összesen 20 száma jelent meg, s mindegyik szának volt Vers rovata is.

II.5.2.2 A Próza rovat
A Muratáj Próza rovatában 1988 és 1998 között 31 prózai mű - novella, elbeszélés - jelent
meg muravidéki magyar írótól: Bence Utrosa Gabriellától, Halász Alberttől, Hóbor Ferenctől,
Kercsmár Rózsától, Toplák Jánostól (később Toplák Czimmermann János),Törnár Judittól,
Varga Józseftől és Zágorec-Csuka Judittól. A legtöbb elbeszélést Varga József írta.

II.5.2.3 A kritikák és a recenziók rovata
1988 és 1998 között összesen 37 kritika, recenzió, irodalomtörténeti tanulmány jelent meg. A
recenziók általában a muravidéki magyar könyvekről szóltak, vagy azok irodalomtörténeti
elemzéseiről. Ezeket 21 muravidéki, magyarországi és határon túli szerző írta. Gazdag
tematikájuk arra utal, hogy lassan, de nagy akaraterővel kialakult a kritikai és
irodalomtörténeti látásmód a szlovéniai magyar irodalom értékelése és ismertetése céljából. A
90-es évek ezt már lehetővé tették, a magyarországi egyetemekről hazajövő értelmiségiek a
tanulmányírásban is ki szerettek volna bontakozni, de más szakemberek is reagáltak egy-egy
kritikájukkal a muravidéki könyvtermésre és értelmiségi életre.
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II.5.2.4 A kisebbségkutatás, nemzetiségkutatás rovata
Ez a rovata a Muratájnak azért az egyik legfontosabb rovata, mert a muravidéki
magyarság nemzetiségi létét, valódi kisebbségi léthelyzetét mutatja be tudományos szinten, a
rovatban közölt tanulmányok által. Ebben a rovatban 1988 és 1998 között a legtöbbet Göncz
László publikált mint történész és kisebbségkutató, összesen 9 tanulmánya jelent meg ebből a
témából. Tanulmányainak címe: Magyar nemzeti kisebbségek a Kárpát-medencében, A
magyarok fogyatkozása a Muravidéken (A nemzetiségi-kisebbségi értelmiség hiányának okai,
valamint annak összefüggései az asszimilációval), A muravidéki magyarság önálló
szervezettsége, A nemzet iránti elkötelezettség jegyében, A magyar néptánc- és népzenei
hagyományok szerepe a nemzeti tudat formálásában a Muravidéken, Összmagyar és
kisebbségi nemzeti kulturális értékeinkről, Korok, kultúrák párbeszéde a Muravidéken,
Gondolatok az önazonosság, a nemzeti tudat és az irodalom összefüggéseiről, Az MNMI
tudományos jellegű bemutatása és Nemzetiségi gondok és elképzelések a Muravidéken.
Ezen a területen összesen 19 tanulmány jelent meg 1988 és 1998 között 4 muravidéki
magyar, 2 szlovén, 2 magyarországi és 3 határon túli (vajdasági, felvidéki és horvátországi)
szakembertől. Ez a statisztika azt is mutatja, hogy a kisebbségkutatás témájában különböző
nemzetiségű és más-más régiókat képviselő kutatók is publikáltak a Muratáj hasábjain.

II.5.2.5 A nyelvészeti rovat
E rovatban 1988 és 1998 között a legtöbbet dr. Varga József, a Maribori Egyetem Magyar
Tanszékének nyugalmazott tanára, nyelvészprofesszor publikált. Összesen 6 tanulmánya
jelent meg a következő címekkel: Az anyanyelvi műveltség képességfejlesztése a kétnyelvű
nevelési-oktatási munkában, Az anyanyelvi gondolkodás és a kétnyelvű oktatás, A magyar és
a szlovén nyelv kontrasztivitása a kétnyelvű nevelési-oktatási folyamatban, A muravidéki
kétnyelvű terület személynévanyaga, Nyelvjárási sajátosságok Hetésben, Szociolingvisztikai
kutatások egy muravidéki (Szlovén Köztársaság) faluban. Ebben az időszakban összesen 19
nyelvészti jellegű tanulmány jelent meg a Muratájban, 2 muravidéki, 6 magyarországi és egy
erdélyi nyelvész tollából.
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II.5.2.6 A történelmi, helytörténeti és képzőművészeti rovat
A történelmi rovatban 1988 és 1998 között összesen 7 tanulmány jelent meg, de ez kevésnek
minősíthető. Erre csak a 2000-es évek kezdetén szántak helyeztek hangsúlyt, illetve ekkor
zajlottak Lendván azok a történeti konferenciák, amelyeknek anyagá a Muratájban

is

közölték. Ezt megelőzően álltalában magyarországi szakemberek publikáltak e tárgykörben. 7
tanulmány, illetve esszé jelent meg a Muratéj első tíz esztendőjében. Ezek többnyire a
muravidéki magyar képzőművészek kiállításairól és pályájukról szóltak.

II.5.3. ÖSSZEGZÉS a Muratáj tízéves korszakáról (1988-1998)
Tíz év elteltével a Muratáj megjelenése után már elemezhető a folyóirat mint a Szlovéniában
élő magyarok általános hungarológiai tevékenységének újabb vívmánya. Összegezésként
elmondhatjuk, hogy a Muratájnak 1988-tól 1998-ig 11 évfolyama jelent meg 20 számmal
(1992-ben és 1993-ban összevont számok láttak napvilágot). A szerkesztők először úgy
tervezték, hogy a Muratájban csak hazai alkotók műveit vagy a muravidéki magyarság
életével kapcsolatos írásokat közölnek. Ezt a szemléletet később feladták, de lényegében
főleg ez az elv érvényesül. Előnyben részesülnek a hazai alkotók megfelelő szintű munkái és
a Murán innen élő magyarságot érintő írások.
A Muratáj jelentősebb rovatai voltak: szépirodalom (lírai és epika), kultúra,
oktatási, irodalom, néprajzi, helytörténeti rovat, recenziók,

képzőművészet. stb. A

szerkesztőség megjelenteti a szomszédos országokban élő kisebbségi magyarok irodalmából
való írásokat, műveket is a tájékoztatás, az egymáshoz való közeledés és jobb megértés
végett. "Végül is fontos missziót teljesítünk ezzel, hiszen az anyaországon kívül tömbben vagy
szórványban élő kisebbségi magyarok egymás sorsáról alig vagy csak nagyon keveset
tudnak" - írta dr. Varga József fő- és felelős szerkesztő tízéves a Muratáj című írásában.
1992-ben a cseszlovákiai magyarok helyzetéről és irodalomáról jelent meg Sidó Zoltán írása,
aki 12 felvidéki alkotótermésből válogatott. 1993-ban a vajdasági magyar irodalmat Ladányi
István mutatta be, és 16 irodalmár műveiből nyújtott ízelítőt. Kántor Lajos Kis-Weimar
címmel foglalta össze röviden az erdélyi magyar irodalmat 12 lírikus és epikus
bemutatásával. Majd 1997-ben Balla D. Károly a kárpátaljai magyar irodalomról szóló írása
látott napvilágot 6 alkotó műveivel illusztrálva.
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A tíz év alatt 20 számban 133 irodalmár, tudományos kutató, szociológus, nyelvész
stb. írása jelent meg. Az írások száma 694. A 133 szerző közül 42 hazai, a Murán innen,
illetőleg Szlovéniában élő alkotó, 91 pedig külföldi: vajdasági, erdélyi, felvidéki, kárpátaljai
és magyarországi.

43

Tíz éven át folyamatosan megjelentetni egy folyóiratot, azt

tartalmában, értékrendjében fejleszteni, témájában gazdagítani és esztétikailag magasabb
szintre emelni: nem minden írói csoportnak sikerült, adatott meg. Különösen akkor nem, ha
annak létrehozó közössége egy kisebbségi etnikai csoport, anyanemzettől sokáig elszigetelten
élő, létszámában egyre csökkenő, nemzeti tudatában szorongó-félő vagy megfélelmítetten
közömbös-sorvadó, kis létszámú magyarság (Varga, 1998). Tíz év elteltével a Muratáj
belekerült a magyar irodalom és az általános művelődés vérkeringésébe.

43

Dr. Varga József: Tízéves a Muratáj. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet,
1999. 8.p.
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Muratáj folyóirat 1988-1998 (1-10. évfolyam, 20. sz.)

1.) A publikációk száma:

Vers
Prózai mű
272 - 39%
309 - 45%

Kritika, recenzió
Kisebbség-/nemzetiségkutatás, tanulmány

7 - 1%
19 - 3%
19 - 3%

Nyelvészeti tanulmány
37 - 5%

31 - 4%

Történelmi tanulmány
Egyéb publikációk

Műfaj
Vers
Prózai mű
Kritika, recenzió
Kisebbség-/nemzetiségkutatás, tanulmány
Nyelvészeti tanulmány
Történelmi tanulmány
Egyéb publikációk
Összessen

publikációk száma
309
31
37
19
19
7
272
694
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2.) A publikáló személyek száma:

42 - 32%

muravidéki, szlovéniai

külföldi (vajdasági, erdélyi,
felvidéki, magyarországi,
kárpátaljai)
91 - 68%

Szerzők
muravidéki, szlovéniai
külföldi: vajdasági, erdélyi, felvidéki, magyarországi,
kárpátaljai
Összessen*

szerzők száma
42
91
133

* irodalmár, művész, tudományos kutató és egyéb szerzők
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II.5.4. A MURATÁJ a 2000-es években
A Muratáj irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat szerkesztési
koncepciójában

a 2000-es évek elején nem történt változás: belső felépítése, rovatai

megmaradtak a megelőző évtizedekhez hasonlóan. Talán csak abban változott meg a
szerkesztési irányelv, hogy láthatóan több

társadalomtudományi anyagot publikáltak

a

kisebbségkutatás, a néprajz, a nyelvjárás, a történelem, a kultúra, az irodalomtörténet és az
irodalom területéről. A kitűzött célok lassan beteljesültek, a szlovéniai magyar értelmiség
nemcsak publikálási lehetőséget teremtett magának a Muratáj közvetítésével, hanem a
folyóirat által megtalálta a kapcsolatteremtés szálait, amelyek kisugároztatták a muravidéki
magyarok kultúráját, irodalmát, tudományos életének eredményeit nemcsak Szlovénia-szerte,
de Magyarorszára is és a határon túli magyar régiókba is.
A folyóirat fő- és felelős szerkesztője továbbra is dr. Varga József, rovatszerkesztői
pedig Bence Lajos és Göncz László maradtak. Lektorai: Halász Gordos Márta és a 2000-es
évek elejétől Böröcz Nándor. Technikai szerkesztője és grafikai tervezője: Meszelics László.
Kiadja a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, szövegszerkesztését, szedését, tördelését,
korrektúráját a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet vállalta, majd a GraForma grafikai
studió.

II.5.4.1 A Szépirodalom versrovata
1999 és 2004 között a következő költőknek közölték a verseit a Muratáj versrovatában: Báti
Zsuzsa, Balazsek Dániel, Bence Lajos, C. Toplák János, Cséby Géza, Devecseri László,
Ferenczes István, Fodor Árpád, Göncz László, Halász Albert, Horváth Márton, Kanizsa
József, Lévay Erzsébet, Major-Zala Lajos, Nagy Zsuzsa, Papp P. Tibor, Péntek Imre, Szoliva
János, Szúnyogh Sándor, Simek Valéria, Tari István, Tone Dodlek, Turcsány Péter, Újszállási
Lajos, Varga József, Vlaj Lajos, Zágorec-Csuka Judit és Zombor Béla.
Összesen 28 muravidéki, illetve magyarországi, határon túli magyar és szlovéniai
szlovén költő publikált a Muratáj Vers rovatában 1999 és 2004 között, vagyis 157 vers jelent
meg a 8 számban. Minden Muratájban volt Vers rovat is.

150

A MURATÁJ irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat (1988-

)

II.5.4.2 A Szépirodalom prózarovata
A Muratáj Prózarovatában, amely a Szépirodalom rovat részét képezte, 1998 és 2004 között 7
prózaírótól: Bence Utrosa Gabriellától, Hagymás Istvántól, Halász Alberttől, Kávai Annától,
Lévay Erzsébettől, Varga Józseftől és Zágorec-Csuka Judittól összesen 10 novella, illetve
elbeszélés, mese és regényrészlet jelent meg.

II.5.4.3 A kritika és a recenzió rovata
1999 és 2004 közötti csak négy Muratáj számban jelentek meg kritikák és recenziók.Ezek
zöme a muravidéki magyar írók, költők vagy tudósok könyveiről, tanulmányköteiről szóltak,
de akadtak magyarországi szerzők munkáiról írottak is. 12 szerző (muravidéki,
magyarországi és határon túli) 17 kritikát és recenziót közölt a Muratájban.

II.5.4.4 A kisebbségkutatás, nemzetiségkutatás rovata
Ebben a rovatban 1999 és 2004 között olyan tanulmányok jelentek meg, amelyek főleg a
muravidéki magyarság nemzetiségi léthelyzetével, ebből fakadó problémáinak feltárásával és
elemzésével foglalkoztak tudományos szinten, de a kisebbségi tematika kiterjedt a határon
túli magyar régiók elemzéséig is. Ebben a témában 8 tanulmány jelent meg 8 szerzőtől.

II.5.4.5 A kultúra, a hagyomány és az irodalom rovata
Új rovatnak indult a Muratájban 2000-es években, benne főleg az irodalom nemzeti és
kapcsolatteremtő szerepére vonatkozó írások jelentek meg, de az irodalom és a kulturális
identitás aspektusainak feltárását elemző cikkeket is publikálták. Összesen 21 tanulmány
jelent meg 14 muravidéki, magyarországi és határon túli magyar szerzőtől.
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II.5.4.6 A történelem, az irodalomtörténet, a helytörténet, a művelődéstöténet rovata
Az itt közölt tanulmányok és cikkek zömében a szlovéniai magyarokra vonatkoztak.A
Milleneumi Muratájban, amelyet 2000-ben adtak ki, Szent István és kora címmel jelentettek
meg tanulmányokat. Göncz László írt bevezető gondolatokat, majd 9 történész tanulmánya
következik folyóiratban. Majd Ezer év a Mura mentén összefoglaló cím alatt publikának még
tanulmányokat ebben a Muratájban. Összesen 20 tanulmány jelent meg ebben a korszakban.

II.5.4.7 A néprajz és örökségünk rovata
Ebben viszonylag kevés tanulmány jelent meg. A ’99 Muratáj 1. számában Fejős Zoltán írt
Néprajz és regionalizmus: kutatási irányok és lehetőségek címmel. Majd 2002-ben a ’01
Muratáj 2. számában közöltek több néprajzi cikkeket. A Lendva építészeti emlékei című
értekezésében írtak bevezetőt Veöreös András és Sebestyén József. Bihar Mária – Lendvai
Kepe Zoltán közös munkája „Ige-mige madárnak szárnya alatt..” és az Archaikus népi
imádságok Hetésből. Ifjúabb Horváth Károly Adalékok a Muravidék népzenei örökségéhez
című, Borbás György pedig Erdély bajnoka – a Csány-kultusz apostola című írását tette
közzé. Ebben az időszakban a Muratájban 6 tanulmányt közöltek 7 szerzőtől.

II.5.4.8 A sajtó- és vallástörténet, művelődéstörténet rovata
A 16. század beli alsólendvai nyomdából kikerült, jelentős művelődéstöténeti értékű könyv, a
Postillák hasonmás kiadása alkalmából rendezett a lendvai Galéria-Múzeum Intézet egy
tudományos tanácskozást 2001 decemberében a lendvai várban. A konferencia anyagát
közölték a ’02 Muratáj számában is. A szerzők közül Hubert Ildikó Kulcsár György, a
postillaíró; Monok István Nyugat-magyarországi olvasmányok a XVI-VII. században; Bánfi
Szilvia A Hoffhalterek nyomdásztevékenysége a 16. századi Magyarországon; Nagy Zoltán
Postillák című művének újrakiadási munkálatai az OSZK-ban; Göncz László a könyvkiadás
és az írott szó szerepe a nemzeti tudat formálásában a Mura mentén és Pap József Lendvai
nyomdatörténet című tanulmánya került a folyóiratba. A ’04 Muratáj 1. számában 2004-ben
Zágorec-Csuka Judit sajtótörténeti tanulmánya A Népújság – a szlovéniai magyarok
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hetilapjának története 1958-2004 között, Franc Kuzmič Formula Concordiae címmel pedig a
protestáns vallás egyezségi iratának vallástételeit ismertette.

II.5.4.9 Esszé, tanulmányok rovata
Ez a rovat csak kétszer fordult elő 1999 és 2004 között a Muratájba, és 5 különböző
tematikájú tanulmány jelent meg benne öt szerzőtől. A ’99 Muratáj 1. számában Hagymás
István A napútfestő pillangói, Csontváry művészetéről írt, Göncz László A kisebbség mint
(de)stabilizáció tényező és Mohos Mária Könyvek a szlovén-magyar határmentéről. A ’01
Muratáj 1. számában 2001-ben Laczkó András Vörösmarty „Szigetvár”-ja és Győrffy László
Milyen nemzet, milyen irodalom? címmel adott közre tanulmányt.

II.5.4.10 A nyelvtudomány témája
A Muratáj 1998-2004 közötti időszakában csak egy alkalommal, vagyis a ’03 Muratáj 1-2számában jelent meg nyelvészeti témájú írás, amelyben Varga József nyelvész tollából Nyelvi
kölcsönhatás címmel.

II.5.4.11 A Muratáj különszáma
A ’03 Muratáj különszáma 2003-ban jelent meg a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet
meglakülásának tízéves évfordulója alkalmával. Göncz László Egy évtizede a magyar kultúra
szolgálatában a Mura mentén és a Kárpát-medencében című tanulmánya a jubileumi Muratáj
bevezetőjének is számított. Majd a Tettek-értékek-események című különrovatban jelentek
meg a MNMI tíz éves eredményeit feltáró és bemutató és cikkek. Két fontos írás: Az MNMI
tanácsának tagjai és Az MNMI munkatársai 1994-2003 között. Ezt követően a következő
szerzők értékelik az MNMI évtizedeit: Kalóczy Katalin

(Együttműködésben a Magyar

Nemzetiségi Művelődési Intézettel); Komlós Attila (Muravidék világítótornya); Szarka
László (Lendvai impresziók); Kutszegi István (Tisztelgő gondolatok a 10 éves lendvai
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet évfordulója alkalmából; Zver Ilona Velünk és
értünk); Kepe Lili (A nemzeti identitás és az anyanyelv szolgálatában); Bence Lajos (A
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könyvkiadás 10 éve); Lendvai Kepe Zoltán (A muravidéki magyarság művelődési intézete a
néprajztudomány szolgálatában 1994 és 2003 között), valamint Bacsi Zsuzsanna – Patyi
Zoltán (Műkedvelő tevékenységek, a nemzeti tudat megőrzésének egyik legszilárdabb
védőbástyája) című tanulmányaik által.

II.5.5. ÖSSZEGZÉS a MURATÁJ 1999-2004 közötti korszakáról
A Muratáj betöltötte szerepét, hiszen a Muravidéknek szócsövévé vált, ahogy ezt 16 év
távlatából a kezdetekkor elvárták. Alkotóműhellyé vált. A folyóirat által bebizonyosodott,
hogy a muravidéki magyarság képes saját anyanyelvén szakmai- tudományos és irodalmiművészeti alkotások létrehozására, a korszerű nyelvi követelményeknek megfelelően.
Kialakult az olvasókkal való termékeny kommunikáció és erre épült rá a kritika is.
A Muratájban 1999-2004 közti korszakában új rovatokat is létre hoztak, illetve több
tudományterükletről vontak össze rovatokat. Ilyennek számít A kultúra, hagyomány és az
irodalom című is, amelyben bizonyos Lendván szervezett konferenciák anyagát közölték le.
Így publikálták 1999-ben Az irodalom nemzeti és kapcsolatépítő szerepe, 2001-ben A
nyugat-pannon térség kulturális öröksége Irodalomtörténeti Társaságok Szövetsége
szervezésében Lendván, valamint 2001-ben szintén a Bánffy Napok keretén belül A
nemzettudat állapota a határon túli magyar közösségekben a az ezredfordulón című rendezett
konferencia.gazdag anyaga is.
Új, illetve összevont rovatnak számított A törénelem, irodalomtörténet, helytörténet
művelődéstörténet rovata is, amelyet főleg a Millenneumi Muratáj képviselt Ezer év értékei a
Mura mentén és Szent István kora címmel. Ezeket a tanulmányokat 9 történész írta. A sajtóés vallástörténet című rovatban is, amelyben 2001-ben a lendvai Galéria-Múzeum Intézet
által megrendezett nemzetközi konferencia anyagát közölték, amely Kultsár György
protestáns prédikátor Posttilláiról szólt. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 10 éves
jubileuma alkalmával a Muratáj különszámmal jelentkezett 2003-ban, az MNMI tizéves
korszakáról szóló írásokkal.
A Muratájban 1998-2004 között összesen 167 szépirodalmi alkotást: 157 verset és 10 prózai
művet közöltek 35 muravidéki, határon túli és magyarországi, illetve egyéb alkotótól. Ebben
az időszakban 64 szerzőtől 86 tanulmányt publikáltak.
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Muratáj folyóirat 1999-2004 (11-16. évfolyam, 32. szám)

1.) A publikációk száma:

Vers
Prózai mű
5 - 2%

1 - 0%

12 - 5%

Kritika, recenzió

6 - 2%

Kisebbség-/nemzetiségkutatás, tanulmány
20 - 8%

157 - 61%

Kultúra, hagyomány, irodalom
21 - 8%

Történelem, helytörténet, művelődéstörténet,
irodalomtörténet

8 - 3%

Néprajz
17 - 7%

Esszé
10 - 4%

Nyelvészet
Egyéb publikáció

Műfaj
Vers
Prózai mű
Kritika, recenzió
Kisebbség-/nemzetiségkutatás, tanulmány
Kultúra, hagyomány, irodalom
Történelem, helytörténet, művelődéstörténet, irodalomtörténet
Néprajz
Esszé
Nyelvészet
Egyéb publikáció
Összessen

publikációk száma
157
10
17
8
21
20
6
5
1
12
257
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2.) A publikáló személyek száma a Muratáj folyóiratban (1999-2004):

35 - 35%

irodalmár

kutató, tanulmányíró

64 - 65%

Publikált személyek száma
Irodalmár
kutató, tanulmányíró
Összessen*

szerzők száma
35
64
99

* irodalmár, művész, tudományos kutató és egyéb szerzők
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II.5.6. ÖNKORMÁNYZATI

KÉTNYELVŰ

(SZLOVÉN-MAGYAR)

LAPOK

A

NEMZETISÉGI TERÜLETEN
II.5.6.1 A Lendvai Híradó – Lendva község közlönye
A Lendvai Híradó – Lendavske novice 1. évfolyamának 1. száma 1998. XI. 18-án jelent meg
választási számként. A kétnyelvű (szlovén-magyar) önkormányzati közlöny címlapján Kocon
József44 polgármester a következőképpen nyilatkozott:
„ A mai modern világ megköveteli az emberek folyamatos és időszerű tájékoztatását. Ezt a
célt tartva szem előtt láttunk neki községünk új újságának, a Lendvai Híradónak – Lendavske
novice megszerkesztéséhez. Bízunk benne, hogy a havonta kb. 5000 példányban megjelenő
publikáció, melyet községünk minden háztartásába ingyenesen juttatunk el, közösségünk
életének fontos részévé válik.”
Nem a szokásos értelemben vett kétnyelvűség (50%-50%) a lap fő jellegzetessége,
hanem a cikkek eredetisége, a mondanivaló. Egy-egy cikk után rövid összefoglaló következik
a másik nyelven, a közérdeklődésre számot tartó közlemények pedig mindkét nyelven
szerepelnek. A lap indulásakor a polgármester leírta, hogy nem szeretné, ha a Lendvai Híradó
olyan sorsra jutna, mint az évekkel korábban megjelenő Informacije – Információk című
önkormányzati lap, a Lendvai Híradó előzménye. A Lendvai Híradó felelős szerkesztője
Bence Lajos volt 1998-2004 között, a szerkesztőbizottság tagjai: Kekec-Galič Alenka, Lázár
beáta, Šoš Darja, valamint a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet (Lendva) munkatársai.
Technikai szerkesztője Meszelics László. A lapot Lendva Község - Očina Lendava adta ki
(1998-2003) 5000 példányban, 2004-ben 4200 példányban. Lendva Község minden
háztartása díjmentesen kapja. 2003-ban a szerkesztőbizottság tagjai lettek még Király
Meszelics Jutka, Mira Unger és Jasna Bračič Szabó. 2003-tól a lektorok Hojnik Kelenc
Rahela, Livija Horvat (szlovén nyelv) és Böröcz Nándor (magyar nyelv) lettek.
A Lendvai Híradó koncepciója hasonlít az önkormányzati lapokéhoz. 1998-ban a
választási szám Kocon Jožef polgármester kétnyelvű köszöntőjével indult a címoldalon,
majd két nyelven közölték a lapban megjelenő tartalomjegyzéket. A címoldal koncepciója a
továbbiakban is megmaradt. Akkor 18 oldalon közölték a választási névjegyzékeket. Az első
44

Kocon
Jožef:
Ünnepi
Híradó,1998.XI.18.[címoldal]

köszöntő.

Lendva,

Lendavske

novice-Lendvai
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szám rovatait a községi tanács hírei, tevékenységének bemutatása, a gazdasági,
mezőgazdasági hírek, sportesemények tették ki. Az utolsó oldalokon hírdetéseket és
reklámokat is közöltek. Az első szám kivételesen 28 oldalon jelent meg. Az ezt követő
években a lap oldalszáma 16 és 20 között váltakozott.
1998 és 2004 között a Lendvai Híradó rovatai: a Község c.rovat a községi tanács
híreivel; a Gazdasági rovat; a Panoráma rovata a községi aktuális eseményeivel vagy a sikeres
együttműködésekről kapcsolatokról számolt be; a Horizont c. rovat a helyi közöségekben
zajló eseményeivel, az Idegenforgalom és a Turizmus rovata, a Mezőgazdasági rovat, a
Művelődési rovat, a Közlemények rovata, a Margóra című rovat, amelyben a községben zajló
eseményeket és rendezvényeket hirdették meg, a Sport és a Reklám rovata is ismeret.
A Lendvai Híradó 1999-ben 20 oldalon jelent meg, színes címoldallal. Híreket közölt
a Lendvai Község tanácsának aktuális eseményeiről, s bemutatták a községi tanács
munkatestületeit is. Beszámolókat olvashattunk a Lendva iskolaügyéről, gazdasági,
mezőgazdasági, művelődési és sporteseményeiről. A Panoráma rovatban számos cikket írtak
a község tisztítóberendezéséről, csatornázásáról és vízminősítéséről is, vagyis az
infrastruktúráról. Interjúkat olvashattunk Lendva polgármesterével, helyettesével és a községi
tanács vezetőivel is.
A lap koncepciója 2004-ig nem változott. 2004-ben bevezették egy EU-s rovatot, és
több cikket közöltek le a környezetvédelemről, a helyi közösségekben zajló eseményekről, de
egész oldalas ankétokat is publikáltak, amelyek által felmérték a lakosság véleményét a
községben zajló projektekről, beruházásokról, programokról stb. 2003-ban és 2004-ben egyre
több olyan cikk jelent meg, amelyet a község tisztviselői írtak, és kevesebb a külső
munkatársaktól. A lap koncepciója is egyre inkább ez felé irányult. A szerkesztést és a lap
kivitelezését a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézetre bízták szerződéses alapon, de a
cikkek a zömét a szerkesztőbizottság és a községi tanács tagjai írták, arra hivatkozva, hogy a
helyben zajló eseményeket ők látják jobban át.
1998-tól 2004-ig a következő újságírók dolgoztak a Lendvai Híradónak: Bence Lajos
mint felelős szerkesztő, továbbá Király Meszelics Jutka, Solarič Nađ Klara, Tomka Tibor,
Horváth Ferenc, Kovács Attila újságírók. Nem hivatásos munkatársak voltak: Bračič-Szabó
Jasna, Unger Mira, Levačič Danijela, Šoš Darja, Hebar Tibor, mag. Mursics József, Sankovič
Aleksander, Györköš Goran, mag. Balažek Anton.
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II.5.6.2 BRAZDE-BARÁZDÁK – Dobronak község kétnyelvű közlönye
A lap első száma 1999-ben jelent meg Dobronak Község kiadásában. Felelős kiadója Marjan
Kardinar polgármester, felelős szerkesztője Solarič Nađ Klára volt egészen 2001-ig. 2001ben Boštjan Slepec és 8 tagú szerkesztőbizottság vette át a munkáját, s a közlönyt Dobronak
Község minden háztartása díjmentesen kapta. 2002-ben Bence Lajos lett a községi lapnak a
felelős szerkesztője, a szekesztő- bizottság tagjai Bobovec Franc, Hrelja Császár Irma,
Kovács Attila, Slepec Boštjan, Solarič Ladislav voltak, a tecnikai szerkesztője Meszelics
László. Ekkor a lap 700 példányban jelent meg 2002-ben. 2003-ban községi közleményt
Bukovec Éva és a szerkesztőbizottság: Bobovec Franc, Toplak Elizabeta, Slepec Boštjan,
Cár Edit készítették, a példányszám 750-re nőtt. 2004-ben a szerkesztését Cár Anna vette át.
A szerkesztőbizottság tagjai ekkor: Bobovec Franc, Slepec Boštjan és Cár Edit, a
példányszám pedig megmaradt.
A lap színes címoldalán kétnyelvű vezércikkek jelentek meg, s az újságban lehozott
cikkekre hívják fel a figyelmet. A címlapkoncepció a lap indulásától kezdve nem változott. A
terjedelem 32, 28, 20 és 16 oldal volt váltakozva 1998 és 2004 közt. Alapkoncepciója sem
változott a kezdetektől napjainkig, annak ellenére, hogy több szerkesztőt is váltotta egymást.
Az első a polgármester rovata, amelyben általában

ünnepi beszédet, vagy beszámolói

olvashatók. Majd Dobronak Község tanácsának üléseiről számolnak be több oldalon az
újságírók.

Ezt követi a helyi események rovata, ebben a település egyesületeinek

eseményeiről írnak. Riportokat és interjukat is közölnek a lapban főleg a község nevezetes
személyiségeivel és neves szülötteivel. A Kultúra rovatban a művelődési élet híreit
olvashatják az olvasók. Az ifjúsági oldal is Kis tollforgatók címmel, az általános iskolások
írták. A Sportrovatban a helyi sportolók eredményeiről számoltak be. Több oldalon közölnek
fotókat rövid aláírásokkal részben informatív, részben szórakoztató jelleggel. Községi
elismerésekről és kitűntetésekről szóló híreket is közöltnek. A szőlőtermelőknek és a
borászatnak is számos cikket szánnak. A lap rendezvények, reklámok és apróhidetéesek
közlésével zárul.
1998 és 2004 között a Brazde-Barázdák c. községi közlöny újságírói és tudósítói
voltak: Cár Edit, Király M. Jutka, Solarič Nađ Klára, Toplak Erzsébet, Bobovec Franc, Bence
Lajos, Bobovec Pera, Tomka Tibor, Bukovec Éva, Kovács Attila, Horvat Zdravko, Slepec
Boštjan, Car Urška, Cár Anna, Göncz László, Kološa Tanja, Varga Ksenija, Solarič Ladislav,
ifj. Hancsik József, Hancsik József és Katarina Flisar.
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II.5.6.3 LIPNICA a Moravske Toplice-i község informatív községi lapja
A Lipnica első évfolyamának első száma 1995-ben augusztusában jelent meg szlovén
nyelven. A községi lap nem minősíthető egyértelműen kétnyelvűnek, annak ellenére, hogy
megjelentek benne magyar nyelvű cikkek is főleg a magyar nemzetiség, a pártosfalvi,
szentlászlói magyarok életéből. A lap kolofonjában és a címlapján sem tűntetik fel az újság
kétnyelvű státusát. 24 oldalon jelenik meg, kiadója a Moravske Toplice-i Község, felelős
kiadója Cipot Franc polgármester. A lap szerkesztőbizottságának tagjai voltak 1995-ben:
Cipot Franc, Škalič Franc, Granfol Marjanca, Slavica Fujs és Nada Lutar. Tecnikai
szerkesztője Mataj Janez volt, 2000 példányban adták ki. 2001-ben a szerkesztőbizottság
tagjai lettek még: Grabar Geza, Matis Jože és Sočič Ludvik (szerkesztő), 2003-ban pedig
Grabar Geza, Peček Bojan, Sočič Ludvik szerkesztették a lapot, s ebben az évben a kiadó
tanács tagjai voltak: Ferencek Štefan, Gomboc Franc, Gutman Jože, Lutarič Nada (elnök),
Vörös Tibor, Vučkič Emil és Vugrinec Jože. A Lipnica 2003-as és 2004-es decemberi
számában az újévi köszöntőt a címlapján két nyelven közölték Cipot Franc polgármester
tollából. A

2003-ban megjelent 45. számban a pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola

tevékenységét mutattákbe, valamint a a pártosfalvi községi ház beruházasáról írtak. A 2004es 50. számban Sočič Ludvik szerkesztő Pozsonec Mária országgyűlési képviselőasszonnyal
készített interjút Együtt a nemzetiségért címmel. A lap 2004-ben 2300 példányban jelent meg,
ingyenesen megkapta minden háztartás a községben.
A Lipnicában a magyar nyelvű cikkeket Vörös Tibor, a Moravske Topolice-i Magyar
Nemzeti Önkormányzat elnöke írta, Grabar Geza pedig a pártosfalvi és szentlászlói helyi
közösség egyesületeinek a tevékenységéről és a falvak híres személyiségeinek életéről írt.
Általában a Határ mellett című rovatban, de más rovatokban is megjelentek magyar
fordításban szlovén nyelvű riportok, vagy beszámolók, azzal a céllal, hogy tájékoztassák a
magyar nemzetiséget. Bizonyos értesítések, felhívások is olvashatók magyarul az újság
hasábjain.
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II.5.6.4 GLASILO ŐRSÉG - ŐRSÉGI HÍRLAP – Hodos község informatív
kétnyelvű lapja
Első évfolyamának az első száma a Glasilo Őrség – Őrségi Hírlap 2000.
decemberében jelent meg. A községi lap 24 oldalon mutatta be Hodost mint települést, a
község egyesületi és egyháziméletét, mezőgazdaságát, gazdaságát, óvodáját és iskoláját. A
községi lap felelős szerkesztője Orban Ludvik polgármester, szerkesztő helyettese pedig
Totič Rozalija volt. A lap lektora Roman Helena és gal Lilijana voltak, a technikai
szerkesztője pedig Laco Johann. A községi lapot Hodos község minden háztartása ingyenesen
kapta. A községi lap 200 példányszámban jelent meg.
A községi lap 2000-es számaiban a Hodos községben történő nemzetközi és hazai
eseményekől írtak: az első községi ünnepről, a község működéséről, költségvetéséről,
útmegnyitásokról, a szennyvízcsatorna kiépítéséről, a tűzoltóegyesületek működéséről, az
Őrség kultóregyesület tevékenységéről az idegenforgalmi egyesület első évéről, a
mezőgazdaság helyzetéről, valamint a hodosi óvoda és iskola munkájáról. A gyerekek és az
iskolások írásait is közölte a lap. 2001-ben ez a szerkesztési koncepció folytatódott. Számos
beszámolót írtak a megindult vasúti forgalomról, amely Hodoson keresztül folyt. Azokról az
eseményekről is írtak, amelyek a magyar nemzetiség éleét érintették. 2002-ben Novák császár
Jolán lektorként volt feltüntetve a lapban és ez folytatódott a következő években is. 2003-ban
számos hírt és értesítést közölt a lap a helyi választásokról. Ezenkívül számos színes fotó is
megjelent a községben zajló eseményekről. A középső oldalon mindig színes fotó-aláírásos
híreket közöltek. 2004-ben is ez a koncepció érvényesült a lapban.
Az Őrségi Hírlapban Orban Ludvik, Sever Lidija, orban mateja, david Karolina,
Bočkorec Dušan, Šooš Mellitta, Totič Rozalija, Román Ilona, Jonaš Ludvik és bizonyos
községi hivatalok képviselői publikálták cikkeiket.

II.5.6.5 A FÉLKEGYELEM magyar nyelvű fanzinlap
A Félkegyelem című fanzinlap 1. száma 1984. augusztusában jelent meg
Ljubljanában, amelyet Cimmermann Toplák János szerkesztett. A szerkesztő céljai az volt,
hogy amit ír, ne legyen csak kifejtett gondolat, valakihez intézett üzenet, hanem annál több,
vagy ha nem is több, hát valami más, amit nem ír mindenki és nem ír minden nap. „Élni tudni
és élni akarni kell a szabadságoddal, s élményt szerezni másoknak és magadnak” – írta egyik
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cikkében a szerkesztő, aki fénymásolatokban, s szamizdat formában terjesztette a lapját
magyar nyelven, s küldte Muravidékre. A Félkegyelemnek 4 száma jelent meg és 1984
decemberében meg is szűnt. Általában 35 példányszámban jelent meg. A magyar nyelvű
fanzinlapja talán egy lépcsőfok volt, kisérletezés, a laplapítás szándékának a megnyilatkozása
a Muratáj szükséges megjelenéséhez. Cimmermann Toplák János a fanzinlapjával a szabad
sajtó és a nyílt beszéd képviselője akart lenni.
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II.5.6.6 ÖSSZEGZÉS – a szlovéniai magyar sajtó története 1945-2004
A szlovéniai magyar sajtó nem előzmények nélküli. A századforduló előtti időszakban
jelent meg 1919-ig az Alsólendvai Híradó, a történelmi Zala megye legjobban szerkesztett
hetilapja és a Muraszombat és Vidéke, magyar és vend nyelvű vegyes tartalmú hetilap 1919ig, majd a Muravidék visszacsatolása után 1941-1944 között. Az elcsatolás után
Muraszombatban a Szabadság című lap töltött be hasonló funkciót. 1945 után ezen a vidéken
több mint egy évtizedig magyar nyelvű tömegtájékoztatás nem volt. 1950-ben jelent meg a
Ljudski Glasban Vlaj Lajos költő felhívása a muravidéki magyarsághoz, amelyben a költő
hiányolta a helyi vontkozású magyar újságot. 1955-től a Pomurski vestnik szlovén nyelvű
hetilap közölt magyar nyelvű cikkeket a magyar mellékletében. 1958-ban ez a magyar
melléklet önállóvá vált, és Népújság címmel a muravidéki magyarok újságja lett és vállalta a
szlovéniai magyarság közvéleményének az írányítását mint egyetlen magyar nyelvű lap
Szlovéniában.
Kezdetben kéthetente jelent meg, felelős szerkesztője Dragan Fliszar volt. Célja az
volt, hogy anyanyelven, vagyis magyar nyelven az eddiginél bőségesebb terjedelemben
ismertesse a helyi eseményeket. Kiadója a Dolgozó Nép Szocialista Szövetsége volt. Az
újság ekkor 4 oldalon tájékoztatta a lakosságot, megvolt az informatív és a nemzetiségi
jellege, valamint a kulturális és a nyelvi küldetése is. 1958 és 1964 között a Népújságot nem
magyar újságírók írták, csak a szlovén

cikkeit fordított az úgynevezett fordítószolgálat

magyar nyelvre. Idővel a lap minőségileg is fejlődött: több olyan cikket is közölt, amely a
néppel, a vidék embereivel és a nemzetiség problémáival foglalkozott. 1964-től a
költségvetését már nem községi szinten, hanem a köztársasági forrásokból biztosítják. 1963tól Báti Koncz Zsuzsanna lett a Népújság első magyar újságírója. 1965-ben 560 előfizetője
volt, s számuk 1969-re már 1160-ra emelkedett, s fenállásának első évitzedében, a 70-es évek
elejére megduplázódott. 1968-ban Varga Sándor lett a Népújság első magyar felelős
szerkesztője, mert addig ezt a tisztséget szlovén újságírók töltötték be.
A felmérések a 70-es évek elején

azt állapították meg, hogy a lapban nincs meg

minden vidék képviselete, és a közölt hírek sem egyenlő arányban oszlanak meg. A nyelvi
lektorok az újságírók számára nyelvi továbbképzéseket ajánlottak, hogy javítsanak az újság
nyelvi szintjén. A Népújságnak 1971-ben már 1520 előfizetője volt, 1975 után pedig gyors
ütemben kezdett fejlődni a lap. 1974-ben az átlagterjedelem 4,4-es oldalról 1977-ben már 7,7
oldalra emelkedett. Az újság akkori időszerűségét és tájékoztatási hatékonyságát mégsem
lehetett üsszehasonlítani az akkori szlovén nyelvű testvérlappal, a Vestnikkel, mert
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színvonalában jóval lemaradt mellette. 1972-ben a Népújság szerkesztősége Muraszombatból
Lendvára költözött, és a magyarság bázisának a közelébe. 1977-re előfizetőinek száma 1750re emelkedett. A nemzetiségi lap az állami szervek által (Dolgozó Nép Szocialista
Szövetsége) alapított és az állam által támogatott hetilap – főleg a rendszerváltás előtti
években – „ideológiailag kötött” újságnak számított. 1967-től 1993-ig a Pomurski vestnik
szerkesztőségéhez tartozott, vagyis az újonnan alapított muraszombati Rádió és Sajtóintézet
munkaszervezetéhez. Ebben az időszakban Varga Sándor, Báti Koncz Zsuzsanna és Pivar
Ella voltak a felelős szerkesztők. 1976-ban, a lap megjelenésének 20. évfordulója alkalmából
Josip Broz Tito köztársasági elnök a Népért tett Szolgálatok Ezüstcsillagos Érdemrendjével
tüntette ki a testvériség-egység ápolásáért, a társadalmi és politikai életben betöltött pozitív
szerepéért.
A 80-as években a Népújság terjedelme 4-ről 8 oldalra növekedett. 1984-ben 2030
volt, 1986-ban pedig 2100-ra nőtt előfizetőinek száma. Az 1981-es népszámlálás adatai
alapján az előfizetők és a szlovéniai magyarság számarányának összevetése azt mutatta, hogy
4,5 magyar lakosra jutott egy példány, vagyis majdnem mindegyik magyar családhoz eljutott
a Népújság. A lap ekkori tartalmi és társadalmi célkitűzései is megegyeztek a szlovén nyelvű
lapokéval. Tartalmi koncepciója alapján többnyire beszámolókat közölt, elemző kritikát,
glosszát vagy esszét szinte alig láttunk a hasábjain. A legértékesebb írások a művelődéssel
foglalkozó cikkek

voltak. A lap az úgynevezett „önigazgatási szocializmus” társadalmi

célkitűzéseit elégítette ki hasonló formában, mint

szlovén testvérlapja, amelyhez

szervezetileg tartozott. Szlovéniában a második világháború után a Népújság volt az egyedüli
magyar hetilap a Muravidéken, s mint nemzetiségi lap monopolhelyzetet élvezett. (Ez a
megállapítás még a 2000-es évekre is érvényes, csak annyiban módosult, hogy a világ
nyitottabbá vált már a 90-es években, és az EU-hoz csatlakozva nagyobb mértékű az
információáramlás a szlovéniai magyarság és Magyarország közt.) Az újság még ebben az
időszakban a nyelvmegőrző szerepnek csak részben tudott eleget tenni a politikai frázisok és
a steril ideológiai terminológia miatt. De informatív jellegéből adódóan az újságírók
eljutottak a magyarlakta települések és a Muravidék valamennyi helységébe, és igyekeztek
minden egyes faluról, helyi közösségről, valamint a fontosabb eseményekről számot adni. A
80-as években a Népújságnak 9 újságírója, egy felelős szerkesztője és számos külső
munkatársa volt.
A rendszerváltás a 90-es években a Népújság történetében, a nemzetiségi tájékoztatás
történetében, is lezajlott. 1993. július 1-jén a Muravidéki Magyar Nemzetiségi
Önkormányzati Közösség megalpította a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézetet, amely
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önálló magyar sajtóintézetként kezdett el működni és a Népújság kivitelezője lett. A lap ezek
után kivált a muraszombati Szlovén Rádió és Sajtóintézetből, intézményesült és önállósult. A
Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet igazgatója Cár József lett, a Népújság felelős
főszerkesztője pedig dr. Bence Lajos. A 90-es években a Népújságnál

7 újságíró, egy

technikai szerkesztő, egy igazgató és egy felelős főszerkesztő dolgozott. A lap új
formátumban és színes címlappal került az olvasók kezébe, nemcsak tartalmilag, hanem
formailag is megújúlt. Meszelics László formatervező-grafikus, a Népújság technikai
szerkesztője alakítottá át külsőleg a Népújságot és formálta a reviális lapoknak megfelelően
magazinszerűvé.

A sajtóvállalat szabadabb, demokratikusabb légkörben vállata fel a

szlovéniai magyarság tájékoztatását és közvéleményformálását.

A lap 1800 példányban

jelent meg, piaci terjesztése minimális mértékű volt, teljesen előfizetéses formában kelt el. A
rendszerváltás után nem jutott a Kárpát-medencei kisebbségi lapok sorsára, amelyeknek az
olvasótábora s vele együtt a példányszáma felére csökkent. Az olvasóközösséggel való
kapcsolatteremtés céljából évente szervezett a szerkesztőség kirándulásokat Magyarországra.
1993-ban indította el a Kelepelő című első szlovéniai magyar nyelvű gyermeklapot, amelynek
az utóda 1997-től az IFI lett, a Népújság havonta megjelenő ifjúsági melléklete.
A 2000-es években a közszolgálati státust élvező nemzetiségi lapunk stagnáló
költségvetési támogatással működik. Az EU-s csatlakozás után (2004) Muravidéken és
Magyarországon is megindult a bulvárlapok inváziója és a gazdaságban érvényesülő
szabadpiac törvényei a médiapiacon új helyzetet hoztak létre. Új feladatokkal kellett
szembenéznie a Népújságnak is. Elengedhetetlenné vált a nemzetiségi lap arculatának
korszerűsítése, a szakképzett-újságírói állomány bővítése, valamint a lap honlapjának a
megszerkesztése, cikkeinek felvitele az internetre. A lap digitalizálása is szükségszerűvé vált,
hiszen a gyorsan fejlődő társadalomban figyelembe kell venni a technika nyújtotta
lehetőségeket is. A Népújság koncepciója a 2000-es években sem változott, vagyis a
nemzettudat, a sorsközösség és az összmagyar viszonyrendszerben való gondolkodás terén
fejt ki fontos tevékenységet.
A Kelepelő, a szlovéniai magyar gyermeklap első száma 1993-ban jelent meg a
Muravidéki Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet kiadásában. A gyermeklap 40 évnyi
ürt töltött ki, hiszen megjelenéséig a muravidéki gyerekek csak a vajdasági és a
magyarországi gyermeklapokat olvasták. A Népújság szerkesztőségének önerejéből és
akaratából jött létre a gyermeklap, és új kezdeményezésnek számított a magyar
sajtótörténetben. kezdetben háromhavonta jelent meg, főszerkesztője Zágorec-Csuka Judit
volt, Bence Lajos követte. A Kelepelő címlapja, középső oldalai és a hátsó oldala színesek
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voltak, és 20 oldalon érdekes olvasmányokat, cikkeket nyújtottak a gyerkeknek. Állandó
rovatai, új rovatai és tematikus oldalai is voltak. 1996-ban szünt meg, mivel az általános
iskolák érdektelenné váltak a lap terjesztésében és az előfizetés megszervezésében. A
Kelepelő az általános iskola első osztályától egészen a nyolcadik osztályig elégítette ki a
gyerekek és a fitalok olvasási igényeit. Olvasása erősítette a gyerekek érdeklődését a
gyermekirodalom és az ifjúsági irodalom iránt. Sajtótörténeti szempontból egy hagyomány
nélküli térben keletkezett és vált jelentőssé. Pályázati pénzekből finanszírozták. 1997-ben az
IFI, a Népújság ifjúsági melléklete váltotta fel. Az IFI kezdetben négy alkalommal, majd
2000-től évente tíz számmal jelent meg. A középiskolások is olvasták, olvassák. Költségeit a
Szlovén Kulturális Minisztérium pályázati pénzéből fedezik.
A Naptár a muravidéki magyarok évkönyve 1960-ban jelent meg először, s
tartalmilag a Muravidéken létező szlovén nyelvű Zadružni koledar című évkönyvhöz hasonít.
A Naptárnak már több mint 40 éves hagyománya van Muravidéken. Megjelenésével fórumot
adott a tudományos cikkek publikálására is. Koncepciója a kezdetektől napjainkig nem
változott, de több fejlődési időszakot élt át. A legtöbb változás a kiadvány címét és alcímét
érintette, majd borítóját. A 60-as években a Naptár szerkesztőbizottsága többször
megemlítette, hogy szakemberhiánnyal küzdenek, s ezért, a szakcikkek hiánya miatt
elirodalmiasodott az évkönyv. A 70-es években Szúnyogh Sándor vette át a szerkesztését, s a
Naptár cím mellett, alcíméként szemlének nevezte el az évkönyvet. Kialakult a periodika
szerzői gárdája is, tartalmilag részben egy év nevezetes eseményeit foglalta össze, részben
pedig irodalmi szemlévé vált. A 80-as években új rovatként indult az eseménynaptár, amely a
magyar nemzetiséget érintő események krónikája volt, hónapokra bontva, számos fotóval
illusztrálva. Ezekben az években nőtt a politikával, nemzetiségipolitikával és a
társadalomtudományokkal foglalkozó cikkek száma. A 90-es években a Naptár elvesztette
szemle jellegét és újra évkönyvé vált. Csökkent a cikkek, tanulmányok száma, de megnőtt a
terjedelmük. Szúnyogh Sándor halála után a szerkesztését Meszelics Király Jutka vette át
1999-ben, aki almanachszerűvé alakította át, és új rovatokat vezetett be. 2001-2003 közt a
Naptárt egy szerkesztőbizottság szerkesztette. Az új évtized kezdetén változott a kiadó is.
1998-tól a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási
Intézet közös kiadásában jelenik meg 1800 példányban.
A Lendvai Füzetek – Lendavski zvezki kétnyelvű tematikus kiadvány több mint 30
éves múltra tekinthet vissza a muravidéki magyar és kétnyelvű (magyar-szlovén)
sajtótörténetben. Először 1973-ban jelent meg, a valóságirodalom gyűjtőnév alá sorolható
írásokkal. Főleg helytörténeti-történeti és politológiai, nemzetiségpolitikai tárgyú témákkal
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foglalkozik, de a tematikus számokban társadalomtudományi és természettudományi
tanulmányokat is közöl, főleg Lendvának és környékének hely-, oktatás- és kultúrtörténeti,
néprajzi, régészeti, történeti, irodalmi, irodalomtörténeti kutatásaira támaszkodva. A
muravidéki magyar irodalom kibontakozása területén volt meghatározó szerepe, különösen
akkor, amikor megfelelő irodalmi orgánum, folyóirat híján a folytonosság megszakadásának
a veszélye fenyegetett, főleg 1973 és 1988 között, a Muratáj irodalmi, művelődési,
társadalomtudományi és kritikai folyóirat megjelenéséig. A Lendvai Füzetekből 2004-ig 18
szám jelent meg. Szerkesztői voltak: Szúnyogh Sándor (1973-1986), Báti Koncz Zsuzsanna
(1988), Bence Lajos (1988-1991), Franc Žalik (1990) és Göncz László (1994-2004).
Ez a kétnyelvű időszaki kiadvány nem minden évben jelent meg, voltak évkihagyásai
és összevont számai is. Pozitívumként lehet elkönyvelni, hogy a Lendvai Füzetek mint
kétnyelvű kiadvány fordításirodalmat is közöl, valamint szlovénul és magyarul közvetíti a
szakmai és tudományos kutatások eredményeit. Költségvetése is megosztott, vagyis 50-50
százalékban fedezi a Lendvai Község és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. Túllépte
kezdeti célkitűzéseit, hiszen kezdetkor »a szűkebb hazánk történelmi kistükre« akart lenni,
ám az évtizedek során más tudományterületeket is felölelt, lehetőséget adott községi szinten a
publikálásukra. Valójában ezt a koncepciót képviseli a 2000-es években is. Az Európai Unión
belül, mint kétnyelvű lapnak egyre nagyobb prosperitása lehet, esetleg a jövőben többnyelvű
időszaki kiadvánnyá is

átalakulhatna, regionális időszaki kiadvánnyá nőhetne. Ehhez

megvannak a feltételei és a tapasztalatai is.
A Muratáj irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat
megjelenésének voltak előzményei. A 80-as években sok terv és kezdeményezés született a
muravidéki magyar irodalmárok publikálási lehetőségeiknek szélesítésére. Felmerült az az
igény is, hogy egy önálló irodalmi folyóiratot hozzanak létre. Az első lépést ennek érdekében
akkor tették meg, amikor 1985-ben a Népújság hasábjain megjelent a Muratáj című irodalmi
melléklet, amelyet Szúnyogh Sándor szerkesztett. Ennek folytatásaként jelentkezett 1988-ban
a Muratáj első száma a muravidéki irodalmi termés megjelentetése érdekében. Erre másként
alig lett volna lehetőség, hiszen Magyaroszágon is csak elvétve tudák az írók megjelentetni
alkotásaikat, tanulmányaikat. Ezért a Muratáj irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és
kritikai folyóiratként indult. Főszerkesztője dr.Varga József.
Tíz év elteltével (1988-1998) bebizonyosodott, hogy a folyóirat a Szlovéniában élő
magyarok újabb vívmányává vált, hiszen a megjelent 20 számában összesen 133
alkotóművész, tudományos kutató 694 írása jelent meg. Ezt az irodalmi és tudományos
termést 42 hazai (muravidéki) és 91 külföldi alkotó, kutató teremtette. Ebben az időszakban a
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Muratájban a következő rovatok alakultak ki: a Vers, a Próza, a Kritikák és recenziók, a
Kisebbségkutatás, nemzetiségkutatás, a Nyelvészet, a Történelem, Helytörténet és a
Képzőművészet. Ebben a korszakban még nem alakultak ki önálló rovatként a szociológia, a
néprajz, a színház- és filmtörténeti rovatok, habár ilyen tematikájú tanulmányokat is közöltek
a folyóirat hasábjain.
A Muratáj szerkesztési koncepciójában 2000-es évek (1999-2004) nem hoztak sok
változást. Belső felépítése megmaradt, rovatai valamelyest kibővültek és láthatóan több
tanulmány jelent meg benne a társadalomtudományok területéről. Szerkesztősége megtalálta
a kapcsolatteremtés szálait Szlovénia-szerte, Magyarországon és a határon túli egyéb
régiókba, ahova a folyórat a muravidéki kultúrát, irodalmat és a tudományos kutatások
eredményeit közvetíti főleg a társadalomtudományok területéről. Betöltötte szerepét, hiszen a
muravidéki magyar értelmiség szócsövévé vált, ahogy ezt közel két évtizednyi távlatból
elvárták. Alkotóműhellyé, nélkülözhetetlen fórummá növi ki magát, és egyre jobban
bizonyítja, hogy a muravidéki magyarság képes a saját anyanyelvén szakmai-tudományos és
művészeti-irodalmi alkotásokat létrehozni, a korszerű nyelvi követelményeknek megfelelően.
Kialakulóban van az irodalmi kritika is, amely egy 40 éves irodalmi múlt eredményének is
számít. A Muratájban 1998-2004 között összesen 167 szépirodalmi alkotás, vagyis 157 vers
és 10 prózai mű jelent meg 35 muravidéki, határon túli magyar és magyarországi szerzőtől,
illetve külföldi alkotóktól is. Ebben az időszakban 64 szerző 86 tanulmányt publikált benne.
A folyóirat a jövőben az irodalmi műhelymunkához szükséges fórum teremtést vállahatná fel
még nagyobb mértékben, és az olvasóközönség gyarapításában is fontos szerepe lehetne.
Az önkormányzati kétnyelvű (szlovén-magyar) lapok a nemzetiségi területen a
községek időszerű tájékoztatását vállalják fel, és a kétnyelvű községek minden egyes
háztartása ingyen kapja. Nem a szokásos értelemben vett kétnyelvűség (50-50%) teszi
értékessé a Lendvai híradót – (Lendavske novice), Lendva község közlönyét, a dobronaki
Brazde – Barázdák községi közlönyt és a Lipnica Moravske Toplice-i község informatív
lapját, valamint a hodosi község Őrségi Híradó-ját, hanem a cikkek eredetisége, a
mondanivaló a meghatározó. Egy-egy cikk után rövid összefoglaló következik a másik
nyelven, a közérdeklődésre számot tartó közleményeket pedig mindkét nyelven publikálják.
A Lendvai Híradónak, amely 1998-ban jelent meg először már, volt előzménye az
Informacije – Információk című községi lap, amely a rendszerváltás előtti időszakban
működött, s inkább csak információkat közölt a község ügyeiről mintsem valódi
önkormányzati lapként szerepelt volna. A Brazde-Barázdák 1999-ben, a Lipnica
önkormányzati lap pedig 1995-ben indult, az Őrségi Híradó 2000-ben jelent meg először, és
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nem voltak előzményeik. Mind a négy községi lap színes címoldallal és színes belső
oldalakkal jelenik meg. A községi lapok a polgármesterek megnyilatkozásait, a községi
tanácsok eseményeit és híreit közlik, valamint a községekben folyó tevékenységekről,
gazdasági, kulturális és egyéb sikereikről számolnak be. Téma a községek sikeres
együttműködése is más községekkel, határon túli településekkel és régiókkal. A községi lapok
olvasóközönsége is a lakosságra terjed ki.
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»A nemzetiségi könyvtárak ellátásánál fontos szerepet
játszik az állam pozitív diszkriminációja, de nem
elhanyagolható az illetékes nemzetiség
közreműködésének, politikai és kulturális
érdekének, lelkesedésének fontossága sem.«
Farkaš Brigita

»Igen hasznos lenne, ha a magyar művelődési
minisztérium lehetőséget biztosítana arra, hogy
a Magyarországon megjelent könyvek köteles
példányaiból a muraszombati Területi és Tanulmányi
Könyvtár egy példányt kapjon, mivel ez az intézmény
a régió legnagyobb könyvtára.«
Papp József
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III.1. BEVEZETŐ GONDOLATOK
A szlovéniai nemzetiségi könyvtárak helyzetét, közelebbről a magyar könyvtárak történetét
kívánom összefoglalni 1945-től napjainkig. Ebben az országban 120764 (a 2004-es
statisztikai adatok szerint) magyar nyelvű könyv áll az olvasók rendelkezésére. A lakosság
számarányához képest minden magyar olvasóra kb. 10 magyar könyv jut. A magyar és a
szlovén nemzetiség számára a Szlovén Alkotmány biztosítja azokat a különjogokat, amelyek
alapján a könyvtárak fennállnak. A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár és a
Lendvai Könyvtár, valamint a kétnyelvű általános iskolák és a Kétnyelvű Középiskola
könyvtárai együttműködnek a magyarországi hasonló profilu könyvtárakkal és kulturális
intézményekkel. Évek óta cserekapcsolatban állnak a budapesti Országos Széchenyi
Könyvtárral is.
A magyar könyvtárosok közül többen Magyarországon szereztek oklevelet, és most
is részt vesznek a posztgraduális könyvtári képzéseken. Ez is azt bizonyítja, hogy a magyar
könyvtárosoknak van lehetőségük

magyar nyelven továbbképezni magukat. Ez fontos

tényező, hiszen csak a jól felkészült szakemberek tudják teljesíteni küldetésüket a kulturális
transzformáció és a különböző kultúrák iránti nyitottság terén. A pozitív diszkrimináció elvére
építve (kisebb normatívák, a kulturális másság figyelembe vétele stb.) folyik a szlovéniai
magyar, nemzetiségi könyvtárügy, amelynek természetesen vannak hiányosságai is. Létre kell
hozni a szlovéniai magyar könyvtárosok egyesületét, és még népszerűbbé kell tenni a
nemzetiségi könyvtárügyet.
A (szlovén-magyar) multikulturalitás sikeressége nemcsak a gazdasági fejlődéstől függ, sem a
formális és szakmai követelmények elégséges voltától, hanem nagy mértékben attól is, hogy a
szűkebb és a tágabb közösség hogyan méltányolja és értékeli a magyar nemzetiség
könyvtárügyét, a könyvtárosok küldetését és a munkájuk lényegét. A nemzetiségi
könyvtáraknak flekszibiliseknek kell lenniük a szlovén környezetben, és ugyanakkor
partnerként kell viselkednünk a magyarországi együttműködni tudó és kívánó hasonló
könyvtárakkal és kulturális intézményekkel.
A COBISS integrált szlovén számítógépes könyvtári rendszer, amelyhez 264
különböző típusú szlovén könyvtár, köztük a nemzetiségi könyvtárak is csatlakoztak, nyújtja
az

európai

integrációhoz

való

felzárkózás

lehetőségét,

hiszen

egy

széleskörű,

együttműködésen alapuló online bibliográfiai és könyvtári szolgáltatási rendszerről van szó.
Ennek alapja a COBIB adatbázis és a COBISS/OPAC online katalógus, amelyben Szlovénia
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szinte összes könyvtártípusa benne van. A Szlovéniában feldolgozott magyar könyvekről a
COBISS rendszeren belül is informálódhatunk.
Szlovéniában 2001-ben hozták létre az Információs Társadalom Minisztériumát,
amely az információs technológia társadalmi alkalmazását tűzte ki tevékenységének céljául.
A magyar nemzetiség ebben az országos felzárkózási programban, amely az információ egyre
nyilvánossabbá válását szorgalmazza, hatékonyabban őrizheti meg kultúráját, identitását,
akkor is, ha még szembe kell néznie a globalizáció és egyéb társadalmi tényezők
negativitásával is.

III.1.1. Nemzetközi együttműködés
A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár immár 40 éve együttműködik a
szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárral (könyvcsomagok cseréje, könyvtárközi
kölcsönzés, folyóiratcsere, szakmai tanulmányutak és továbbképzés folyik a két könyvár
között), míg a Lendvai Könyvtár a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtárral működik
együtt. Az általános iskolák a Vas és Zala megyei iskolákkal tartják fenn a kapcsolatot. A
muraszombati és a lendvai könyvtár évek óta cserekapcsolatban áll az Országos Széchenyi
Könyvtárral is.

III.1.2. Továbbképzés – szakkáder
A magyar és az olasz őshonos nemzetiségre vonatkozóan az alkotmány 64. szakasza biztosítja
a művelődési élet terén való különjogokat. Ennek keretében a muraszombati könyvtárban eg,
míg a lendvai városi könyvtárban két magyar könyvtárost is alkalmaznak. A négy általános és
egy középiskolában öt olyan könyvtáros dolgozik, akik mind a két nyelvet ismerik és
beszélik. A muraszombati és a lendvai magyar könyvtárosokat a Szlovén Művelődési
Minisztérium, míg az iskolai könyvtárosként dolgozókat a Szlovén Oktatásügyi Minisztérium
finanszírozza. A muraszombati könyvtárhoz tartozó 4 fiókkönyvtárban 4 tiszteletdíjas
könyvtáros látja el a munkát heti egy órában, míg a lendvai könyvtár vonzáskörébe tartozó
fiókkönyvtárakba a lendvai könyvtárosok járnak ki hetente.
A magyar könyvtárosok közül ketten Magyarországon szereztek oklevelet, az
egyik a budapesti ELTE BTK Könyvtártudományi és Informatikai Tanszékén, a másik a
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szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Könyvtár szakán. A harmadik magyar
könyvtáros az Újvidéki Egyetemen diplomázott. Az említett magyar könyvtárosok közül
ketten jelenleg Budapesten az ELTE BTK Könyvtártudományi és Informatikai Tanszékén
Phd-doktori képzésre is járnak mint nemzetközi ösztöndíjasok.

III.1.3. Multikulturális könyvtári rendszer
A kisebbségek vagy nemzetiségek esetében fontos tényező a kulturális transzformáció és a
különböző kultúrák iránti nyitottság.

A szlovéniai magyarokat, akik Szlovénia

összlakosságának 0,43 százalékát teszik ki, többnyire a muraszombati és a lendvai könyvtár
látja el magyar dokumentumokkal és audiovizuális anyagokkal. A muraszombati könyvtár
már nem nemzetiségi területen működik, de rendelkezik magyar anyaggal, a lendvai
könyvtárnak viszont kétnyelvű státusza van. A szlovén és a magyar könyvek a könyvtárban
azonos polcokon vannak elhelyezve. Mindkét könyvtár gyűjti a magyar helytörténeti anyagot
is. A nemzetiségi könyvtárügy a pozitív diszkrimináció elvére épül (a kulturális másság
figyelembe vétele, kisebb normatívák, standardok stb.). A magyar könyvtárügyet
Szlovéniában

nem

izolálva

kell

kezelni,

hanem

más

nemzetiségi

intézmények

tevékenységeivel kell összehangolva, amelyek hasonló céllal működnek és hasonló
nemzetiségi problémákkal küszködnek.
Hiányosságnak számít, hogy a nemzetiségi könyvtárakban nem lehet felmérni, hány
nemzetiségi olvasó van, mivel nemzetiségi könyvtárak nem gyűjthetnek adatot a
könyvtárlátogatók nemzeti hovatartozásáról. Vannak olyan vélemények is, hogy ez nem is
baj, mert megeshetik, hogy az optimálisnál kisebb létszám volna kimutatható. A magyar
könyvtárosok egyetértenek abban, hogy a nemzetiségi könyvtárakat népszerűbbé kell tenni.
Lehet, hogy megfelelőbb motivációval kellene hozzáfogni a célok megvalósításához. A
nemzetiségi könyvtárak tevékenységét, nemzetiségi programját össze kell hangolni a valós
kihívásokkal, és az adott nemzetiség problémáival is szembe kell nézniük a könyvtárosoknak.
Talán a jövőben meg kellene alapítani a szlovéniai magyar könyvtárosok egyesületét is,
amelynek keretében egységesen tevékenykedhetnének a magyar könyvtárosok, kifejthetnék
nézeteiket, pályázhatnának, kapcsolatokat teremthetnének a szlovéniai és a magyarországi
könyvtárosegyesületekkel is.
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III.1.4. A nemzetiségi könyvtárosok tudásáról és hivatásáról
A hivatástudattal végzett könyvtári munkát vizsgálva nem kerülhetjük ki a munka és a tudás
kapcsolatát sem. Annál is kevésbő tehetjük ezt, mert a mai kor jellemzésére nagyon sokszor
az információs társadalom vagy a tudás társadaloma kifejezéseket használják.45 A
nemzetiségi könyvtáros, ha teljes elhivatással végezi a munkáját, személyiség, van benne
eltökéltség, az "ügy" szeretete, s ez nagy odaadást kíván. A környezet szemében általában
tiszteletet vív ki az ilyen munkavégzés és magatartás. A hivatás kialakulásához hosszabbrövidebb idő szükséges, amely tanulmányokkal is összekapcsolódhat; kaphat ösztönzést a
családból, barátoktól, ismerősöktől, nevelőktől is. A nehézségek legyőzése, az esetleges
konfliktusok vállalása, adott esetben a környezet ellenkezésével való szembeszállás
megkívánják a meggyőződés szilárdságát, a türelmet a nemzetiségi könyvtárosoktól is.

45

Gulyásné Somogyi Klára: Hivatások és tudások. Hivatás, karrier és tudás az ezredfordulón.
Budapest, ELTE BTK Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék, 2002.június.2-3.p.
[szemináriumi dolgozat]
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III.2. A NEMZETISÉGI KÖNYVTÁRAK: KÉTNYELVŰ KÖNYVTÁRAK,
KÖNYVTÁRAK NEMZETISÉGI PROGRAMMAL
III.2.1. A MURASZOMBATI TERÜLETI ÉS TANULMÁNYI KÖNYVTÁR
TÖRTÉNETE
Előzmények
Muravidéken a többi szlovéniai könyvtárhoz képest eléggé későn kezdtek el működni és
kezdték el teljesíteni a küldetésüket a könyvtárak. Muraszombat (Murska Sobota) 1875-ben a
kaszinóval együtt olvasótermet is kapott. A Muraszombat és Vidéke című hetilapban 1890ben már D. Dolinay által megfogalmazódott az a cikk, amelyben népkönyvtárak alapítására
hívja fel az olvasóközönség figyelmét, és ezt az igényt azzal támasztja alá, hogy 15 millió
magyar közül csak egy millió nevezhető olvasónak.46 Ennek ellenére Muravidék-szerte csak
1899

után

jöttek

létre

egyesületi

könyvtárak.

Muraszombatban

a

Vasvármegyei

Kultúregyesület alapított ilyent csak az egyesület tagjai látogathatták, és mivel magyar
egyesületek tulajdonában voltak, ezért magyar olvasói körük volt.47 1906-ban nyitották meg a
Gazdakör könyvtárát, heti egy órás nyitva tartással. Ebben az időszakban

felélesztette

tevékenységét a muraszombati kaszinó könytvára, amely az Osztrák-Magyar Monarchia
széteséséig működött. 1911-ben már működött Muraszombatban a Dunántúli Közművelődési
Egyesület Népkönyvtára, amelyet a Muravidéki Magyar Egyesület évente 50 koronáva
támogatottl. A könyvtárnak 331 füzete volt, évente 377 egységet kölcsönzött ki, ebből 350
szépirodalmat.
Ebben az időszakban nyilvános könyvtárak még nem léteztek Muraszombatban, de
létrejött a Polgári Kör egyesületi könyvtára, amely 1929-ig működött. 1920-ban alapították
meg a Népkönyvtárat, ám az állományát 1923-ban a Sokol egyesület könyvtára vette át.
A főúri és grófi könyvtárak

különböző nyelvű gazdag könyvanyaggal rendelkeztek, a

szépirodalom és szakirodalom mellett még inkunábulumokat is őríztek, de a történetük
különbözik egymástól és sok esetben tragikusnak mondható.

46

Muravidék, vagyis Prekmurje 1919-ig Magyarországhoz tartozott, vagyis a muravidéki
szlovénség is ennek az államnak a keretein belül élt.
47
Franc Kuzmič: Zgodovina knjižnic. Soboška knjižnica 1946-1996. Murska Sobota, Területi
és Tanulmányi Könyvtár, 1996. [A könyvtárak története. A muraszombati könyvtár 19461996.] 10.p.
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III.2.2. A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár (1955-től napjainkig)
A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár (Pokrajinska in Študijska Knjižnica) a
város és a környező 11 község központi könyvtára, a Muravidék, Prlekija és a Rábavidék
helyismereti könyvtára, a muravidéki régió megyei könyvtárának számít 1964-től.
Alapállománya

az

1870-es

évek

közepén

jött

létre.

1946-ban

Muraszombatban

népkönyvtárként működött, majd 1955-ben alakult meg a Tanulmányi Könyvtár. A kettőt
1973-ban egyesítették, s így jött létre a mai Területi és Tanulmányi Könyvtár. Gyűjti szlovén
nyelven megjelent összes tudományos, szak- és szépirodalmi művet, folyóiratot, a nem
hagyományos könyvtári dokumentumot, a régi szlovén muravidéki kiadványokat és a magyar
nyelvű szak- és szépirodalmi könyveket. A határmenti könyvtári kapcsolatok keretében aktív
szerepet vállal abban, hogy a szlovén nyelvű kiadványok eljussanak a Rábavidékre és az
osztrák radgonai sarokba, ahol szlovén nemzetiség él. A magyar és az osztrák könyvtárakkal
évente megszervezi a szakkönyvek cseréjét.
1991 elején a muraszombati könyvtár is bekapcsolódott az egységes szlovén
számítógépes adatbázisba. Ennek keretében az olvasók az OPAC program segítségével
kereshetnek a rendszer központi és hozzá tartozó összes több mint 260 könyvtár
adatbázisában. A könyvtár állománya mintegy 240000 egységet tesz ki. Legjelentősebb
gyűjteményei:
Prekmurjana – muravidéki helyismereti gyűjtemény, melyek egy része muravidéki szlovén
nyelvjárásban íródott
Šerkojana – modern szlovén szépirodalmi alkotások gyűjteménye
Hungarika gyűjtemény – magyar nyelvű szak- és szépirodalom
Térképek gyűjteménye – a legidősebb térkép a 18. század elejéról való
Disszertációk – a muravidéki doktorok disszertációinak gyűjteménye

III.2.3. A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár 2004 után
A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár 2004-ben költözött teljesen át az új
könyvtár helyiségeibe, amely 4400 négyzetmétert hasznos területet tesz ki és az egész
muravidéki régió 165000 lakosa részére nyújt könyvtári ellátást. Az építés összköltsége 1
milliárd 64 millió tollárba került, amelynek felét a Szlovén Művelődési Minisztérium, felét
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pedig a muraszombati község és muravidéki községek állták. Az új megyei (regionális)
könyvtárnak három nagyobb részlege van: a fiatalok számára, a felnőttek részére és egy
honismereti részleg. A regionális (megyei) könyvtárnak 260000 dokumentum állománya van
(2004). Külön kis olvasótermet terveztek a magyar nemzetiségűeknek. Itt a magyarországi és
a muravidéki magyar irodalom alkotásait lehet majd megtekinteni és kikölcsönözni. 2004-ig
ez a magyar részleg még nem alakult ki. A könyvtár földszinti részén kapott helyet a felnőtt
folyóirat olvasó, a gyaermekkönyvtár, valamint egy 100 főt befogadó körszerűen felszerelt
előadóterem. Az első emeleten mintegy 1300 négyzetméteren 100000 szakkönyv és
szépirodalmi kötet található az ETO szerint a polcokon. Ez a felnőttek szabadpolcos
könyvtára a tájékoztató szolgálattal.
A tágas térben kapott helyet a könyvtár gazdag folyóirat gyűjteménye, mintegy 400
különféle napi-, hetilap és szakfolyóirat közül válogathatnak és böngészhetnek az olvasók. Itt
található az olvasó, a médiatár és a kutatóstoba. A könyvtárnak jelenleg mintegy 16000
olvasója van, a napi látogatottság eléri a 800-1000 főt. A könyvtárat Szabó Pahič Zsuzsanna
igazgatónő vezeti, az intézménynek 23 munkatársa van, akik javarészt könzvtárosok, nekik
pedig 11 közmunkás segítkezik. A könyvtár

működési és fenntartási költségeit a

muraszombati és beltinci község fedezi, mint alapító. Hozzájuk csatlakozik szerződéses
alapon még 12 környékbeli község. A könyvállomány gyarapításához javarészt pedig a
Szlovén Művelődési Minisztérium biztosít támogatást.
A könyvtár megynyitása alkalmával 2004 februárjától 25 új személyi számítógép
kezdte meg működését, amely keretében az olvasók ingyenesen böngészhetnek az interneten
és a szlovén könyvtárak elektronikus közös katalógusában. Az épület második szintjén
találhatók az ügyviteli helyiségek, a feldolgozó részleg és a tágas raktárhelyiség. A
könyvtárépület alatt pedig egy mélygarázs és gépkocsiparkoló van, amelyet a közeljövőben
az önkormányzat működtet majd.48
A megyei könyvtárnak az Országos Széchenyi Könyvtárral van egy megállapodása, amely
szerint a Muravidékről szóló magyar anyagot az OSZK-ból mikrofilmen közvetítik a megyei
könyvtárnak, míg az OSzK-t

főleg a vidékünkön megjelent és magyar nyelven íródott

kiadványok érdeklik. A két könyvtár közt a könyvtárközi kölcsönzés is működik. Az új
megyei könyvtári program tervezetében szerepel még egy személy alkalmazása, aki a magyar
könyveket, kiadványokat kezelje, rendezze.49 Igen hasznos lenne a jövőben, ha a Magyar
Művelődési Minisztérium jóvoltából a Magyarországon megjelent könyvek köteles
48

Papp József: Új épületben a muraszombati könyvtár. Könyvtári Levelezőlap. 2004.3.sz.2223.p.
49
Kovács Attila: Épül az új könyvtár. Népújság, 2001. február 9.10.p.
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példányaiból a muraszombati új megyei könyvtár is kapna egy példányt. Egyben a szlovén
nyelvű köteles példányokat is itt találják meg

a muravidéki középiskolások, egyetemi

hallgatók, a kutatók s más érdekeltek.
A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárnak van Szlovéniában a Lendvai
Könyvtár mellett a legnagyobb magyar nyelvű könyvállománya: 28 000 magyar könyvvel
rendelkezik. Évente 1000–1200 könyvvel bővül a hungarika állományuk. Az újonnan vásárolt
magyar könyveket általában Nagykanizsáról, Budapestről és Szombathelyről szerzi be a
könyvtár. 1996-tól

szakszerűen feldolgozzák a könyvtár a COBISS integrált könyvtári

rendszerben a magyar nyelvű szak- és egyéb folyóiratokat, újságcikkeket is, amelyek a
muravidéki magyar sajtót képviselik (Muratáj, Népújság, Lendvai Füzetek), de azokat a
magyarországi folyóiratcikkeket is, amelyeket a könyvtár megrendelt, vagy ajándékba kap.
Gyarapodik a videotéka-táruk is, hiszen több mint 150 magyar videokazettát gyűjtöttek eddig
és egyéb szinkronizált rajzfilmanyagot a gyermekeknek. A magyar állomány szakreferense
Papp József könyvtáros.
A muraszombati könyvtárban több mint 25 éve tervezték a mozgókönyvtári
szolgáltatás bevezetését. A Tanulmányi Könyvtár egykori vezetősége már 1975-ben beiktatta
évi munkatervébe egy bibliobusz vásárlását. E terv megvalósítására azonban csak 1995-ben
került sor, amikor a könyvtár vezetősége véletlen folytán a ljubljanai székhelyű Kompas
határmenti idegenforgalmi szervíztől egy régebbi mozgó pénzváltó buszt kapott ajándékba.
Ezt a könyvtár rövid egy év alatt bibliobusszá alakította át, s 1995 májusától indulthatott,
hogy bejárja a muraszombati nagyközség falvait és településeit. Az olvasók körében kedvező
visszhangra talált. Egy-két év leforgása alatt új bibliobuszt vásároltak, ma 13 község területén
115 megállóhelyeken várják az olvasókat. Van magyar útvonaluk is, amely azon a határ menti
nemzetiségi területen halad keresztül, ahol a szlovének és a magyar nemzetiség tagjai együtt
élnek. Ezen az útvonalon szlovén és magyar könyveket kölcsönöznek. 2000 szeptemberétől a
szlovén-magyar határ menti művelődési együttműködés keretében a muraszombati bibliobusz
először lépte át a szlovén-magyar határt, s azt követően minden harmadik héten ellátogat a
Rábavidék szlovének lakta falvaiba és településeire. A bibliobusznak 115 megállója és 3
kölcsönzői helye van a magyarországi Rábavidéken. 2000-ben 2100 beiratkozott olvasója
volt, 23650 esetben, 42272 könyvet kölcsönöztek ki.
A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár helyismereti állománya felöleli a
Mura folyó jobb és bal partján lévő területeket – Prlekiját, Muravidéket és Rábavidéket.
Több helyismereti gyűjteménye van. A legfontosabb a régi könyvek és könyvritkaságok
gyűjteménye, többnyire a 18. és a 19. századból. E könyvek érdekessége az, hogy muravidéki
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nyelvjárásban s magyar betűkkel íródtak. Igen jelentős a muravidéki írók kéziratgyűjteménye
és a kéziratos daloskönyvek gyűjteménye is. A könyvtári helyismereti munka sokrétű.
Gyűjtik a helyismereti dokumentumokat, helyben használatra kölcsönzik, tájékoztatnak
belőle, író-olvasó találkozókat

és könyvbemutatókat szerveznek a helyi alkotókkal

együttműködve, amellett jó kapcsolatot alakítanak ki a magyarországi könyvtárakkal is. A
muraszombati Tanulmányi Könyvtár ily módon hármas szerepet tölt be: figyelemmel kíséri és
begyűjti a muravidéki szlovén és magyar, valamint a magyarországi Rábavidéken élő szlovén
nemzetiség kiadványait.
Ezzel egy időben így külön módszertani munkacsoport elkészítette a feldolgozási
szabványokat, a jeligekatalógust, ami jó alapot teremt a könyvtári tájékoztató rendszeren
belül a visszakeresésre. Javaslat született arra is, hogy a Ljubljanában és a vidéken levő
helytörténeti anyagot is az OPAC rendszeren belül dolgozzák fel a maribori IZUM
számítógépes adatbázis koordinációjával, és így a meglevő telekommunikációs hálózaton
keresztül gyors tájékoztatási lehetőség nyílik itthon és külföldön is.

III.2.4. A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár magyar könyvállománya
A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárnak a lendvai könytvár mellett
Szlovéniában a leggazdagabb a magyar könyvállománya, s ebben könyvritkaságok is
találhatók. Jelenleg (2004-es adatok szerint) 28.000 magyar könyv, a könyvtár állományában
ennek fele szépirodalom. Továbbá akad néhány kézirat, sok lexikon, illetve enciklopédia,
különböző szótárak és egyéb értékes irodalom. Ilyen például a Házi és úti Kalendárium
(Bratislava 1754), aztán a Szentírás és az ékírásos emlékek (Szombathely, 1885), Ivanocy
Ferenc (1857-1913) disszertációja, a murántúliak ismert személyiségei, dr. Asbóth Oszkár
ismert szlavista (1852-1920) levelei, vidékünk első igazi tudósának dr. Pável Ágostonnak, aki
életének túlnyomó részében Magyarországon alkotott, a kéziratai, a Pallas nagy lexikona
(Budapest, 1893), Magyar jogi lexikon (Budapest, 1898), Mezőgazdasági lexikon (Budapest,
1906), Révai nagy lexikon (Budapest, 1911) és még sorolhatnánk tovább.50 Az utolsó tíz
esztendőben sikerült a könyvtárnak számos magyar történeti művet beszerznie. 1965-től
kapcsolatot teremtett a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárral, így még
tervszerűbben és szisztematikusabban gyűjtik, szerzik be és dolgozzák fel a magyar
50

Jože Vugrinec: A muraszombati könyvtár ma és holnap, amely gazdag magyar nyelvű
könyvekben is. Naptár 1992. Murska Sobota, Magyar Írócsoport, 1991.145-149.p.
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könyveket. A könyvtár úgynevezett hungarika anyaga évente 1000-1200 új könyvvel bővül.
A magyar könyvek vásárlással, könyvcserével, köteles példánnyal és ajándékozással jutnak a
könyvtár birtokába.
A magyar olvasók a nemzetiségi területről járnak a könyvtárba. Niki Brumen51 már
a 80-as években felvetette a könyvtárlátogatási szempontból ma is aktuálisak gondolatokat,
hogy mennyire lehet bővíteni a könyvtárlátogatást a nemzetiség köreiből:
„A

muraszombati

könyvtárnak

igen

szép

magyar

szépirodalmi

és

szakirodalmi

könyvállománya van, amelyet főképpen a diákok, valamint a főiskolák és egyetemek
rendkívüli hallgatói kölcsönöznek ki, de rajtuk kívül kis számban keresik fel olvasók a
könyvtárat.”
1996-tól a muraszombati könyvtár szakszerűen dolgozza fel a szakcikkeket, amelyek
a szlovéniai magyar újságokban és folyóiratokban, mint például a Népújságban, a Naptárban,
a Muratájban és a Lendvai Füzetekben jelentek meg. Azoknak a magyarországi
szakcikkeknek, tanulmányoknak a feldolgozására is sor kerül, amelyeket magyarországi
folyóiratokból szerez be a könyvtár. Ennek megfelelően egy hungarológus (magyar)
könyvtáros is működik szakreferensként, aki a magyar könyveket szerzi be, dolgozza fel és
ajánlja az olvasóknak. A könyvtárosok közül sokan hozzásegítettek abban, hogy a magyar
könyvállományt szakszerűen gyűjtik és dolgozzák fel: Feri Kuzmič, Valerija Trajbar, Suzana
Szabó-Pahič, Bence-Utrosa Gabriella és Papp József. A könyvtár igazgatói, közülük Štefan
Sedonja, Ludvik Olas, Bela Sever, Niki Brumen, Jože Vugrinec és Suzana Szabó-Pahič is
hozzájárultak az intézmény különleges küldetéséhez, hiszen gondoskodtak a magyar
nemzetiségű polgárok kulturális fejlődéséről, a két nemzet közötti kulturális együttélés
megszilárdításáról, valamint Magyarország és Szlovénia, a két szomszédos állam művelődési
életének fejlesztéséről.
Papp József magyar könyvtáros elkészítette a muraszombati könyvtár internetes
honlapját magyar nyelven. Ennek keretében 2003 óta működik a muravidéki neves
személyiségek digitális Muravidéki életrajzi lexikona (http://sikms.ms.sik.si/2003-lexikonwww/Bevezeto_abc.htm),

valamint

a

Szlovéniai

(http://sikms.ms.sik.si/2003-lexikon/index2005.html)

magyar

adatbázisai,

irodalmi
amelyek

a

lexikon
könyvtár

internetes honlapjáról elérhetők.
51

Niki Brumen: A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár magyar állománya.
Naptár 1980.Murska Sobota, Pomurska založba, 1979. 172-175.p.
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III.2.5. A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár együttműködése a
magyarországi könyvtárakkal
A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár a 60-as évek elejétől, több mint negyven
éve együttműködik a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárral és évente 200 300 darab könyvcserét bonylít le. Hasonló könyvcserét folytat a

budapesti Országos

Széchényi Könyvtárral is. Az utóbbi években számos magyarországi könyvtár és intézmény
érdeklődik a nemzetközi könyvcsere iránt, vagyis magyar könyvekért cserében szlovén
könyveket szeretnének kapni. A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár nemzetközi
kapcsolata a magyarországi könyvtárakkal három szinten valósul meg: könyv-, folyóirat- és
nem hagyományos dokumentumok nemzetközi cseréje, könyvtárak közti kölcsönzés, szakmai
együttműködés, továbbképzések, tanulmányutak szervezése.

III.2.6. Könyv-, folyóirat- és nem hagyományos dokumentumok cseréje Szlovénia és
Magyarország közt
A két ország, Szlovénia és Magyarország közös célkitűzése a nemzetközi könyvcserével az
volt, hogy a Szlovéniában élő muravidéki magyar nemzetiség és a Magyarországon élő
rábavidéki szlovén nemzetiség anyanyelvi olvasottságát elégítsék ki elsősorban, s ezzel
erősítsék és gazdagítsák nemzeti identitásukat. Ez az úgynevezett reciprocitás elvén alapszik
még ma is, illetve ezt a hagyományt erősíti. A 60-as évek elején, amikor megindult a
nemzetközi könyvcsere, kezdetben évente 30-60 könyv cserélődött ki a két könyvtár közt,
majd a 70-es években már megnőtt az szám.
1977-ben 721 könyvet küldött a muraszombati könyvtár Rábavidékre. Ez a mennyiség
aztán csökkent: 1983-ban csak 242 könyvet cserélt a murszombati és a szombathelyi megyei
könyvtár. A könyvvásárlás mennyisége attól is függött, hogy a két ország mennyi pénzt
fektetett a nemzetközi könyvcserébe.52 1996-ig, vagyis az együttműködés harmincéves
időszakában (1966-1996) a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár 10000 szlovén
könyvet és 300 nem hagyományos dokumentumot küldött könyvcsereként a Rábavidékre, a
szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárba (A nemzetközi könyvcserében mind a
magyar, mind a szlovén fél hasonló mennyiségű könyvet cserélt a másik könyvtárral). A
52

Soboška knijžnica 1946-1996. Mednarodno sodelovanje. (A muraszombati könyvtár 19461996. Nemzetközi együttműködés). Murska Sobota, Pokrajinska in študijska knjižnica,
1996.28.p.
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szombathelyinél valamivel több nem hagyományos dokumentumot küldött a muraszombati
könyvtár Rábavidékre, viszont a szombathelyi megyei könyvtár 47 különböző folyóiratot
küldött 23 szlovén folyóiratot, időszaki kiadvány ellenében az 1996-os adatok szerint
(Vugrinec, 1996). Tehát a magyar fél több folyóirattal egyenlítette ki a nem hagyományos
dokumentumból adódó „tartozást”

III.2.7. Könyvtárközi kölcsönzés
A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár több mint negyven éve sikeresen intézi a
nemzetközi könyvtárközi, nemzetközi kölcsönzést is, elsősorban a szombathelyi Berzsenyi
Dániel Megyei Könyvtárral, az Országos Széchényi Könyvtárral, a zalaegerszsegi Deák
Ferenc Megyei Könyvtárral és más magyarországi könyvtárakkal is. Az 1996-os adatok
szerint mindegyik intézménnyel külön-külön körülbelül 200 könyvet, de más dokumentumot
is cseréltek, elsősorban szakirodalmat. A könyvtárak informatizálásával a könyvtárközi
kölcsönzés sokkal gyorsabban bonylítható le, hiszen gyorsabban lehet keresni a könyvtárak
adatbázisaiban. A jövő perspektívái ezen alapszanak.

III.2.8. Szakmai együttműködés
A muraszombati területi és Tanulmányi Könyvtár együttműködése a magyarországi
könyvtárakkal szakmai területen főleg a 90-es évek elején fejlődött a leggyorsabban. A
szakmai együttműködés főleg négy szakterületre terjed ki:
 szakmai továbbképzések;
 szakmai tanulmányutak;
 kiállítászervezések;
 honismereti munka.
Az együttműködés érdekében

a muravidéki szlovén és a magyarországi

könyvtárosok két rangos rendezvényt szerveztek, a nevük: Könyvtári napok 1994 október 28én volt az egyik Muraszombatban, Együttműködés a határ mentén címmel a másikat 1995.
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május 26-án rendezték Szentgotthárdon. A találkozó szakmai referátumait, tanulmányait
közös tanulmánykötetekben is kiadták.
Szakmai

továbbképzések:

A

muraszombati

könyvtár

lehetővé

teszi

a

könyvtárosoknak, hogy részt vegyenek magyarországi továbbképzéseken, és magyarországi
könyvtárosok is ellátogatnak a nemzetiségi és más gyűjtőkörű könyvtárakba Szlovéniába. A
szakmai továbbképzésnek az a lényege, hogy a könyvtáros megismerje Magyarországon
azokat az újdonságokat a könyvtárügyben és a könyvtári munkafolyamatokban, amelyek a
magyar könyvtárosokra és a magyar könyvtárügyre jellemzőek. Ezeket az újdonságokat
itthon is bemutatják, alkalmazzák. A továbbképzéseken azok a könyvtárosok vesznek részt,
akiknek a munkaköre a nemzetközi kapcsolatokra is kitejed, és beszélik a magyar nyelvet. A
magyar-szlovén könyvtári továbbképzéseknek az a célja, hogy mindkét fél (magyar-szlovén)
megismerje a másik fél könyvtárügyét, és posztgraduálisan is fejlődni tudjon.
Szakmai tanulmányutak: Főleg a 90-es évekre jellemző, amikor hét szakmai
tanulmányutat szervezett magyarországra a muraszombati könyvtár. A

könyvtárosok

megtekintették a szombathelyi, kőszegi, sárvári, keszthelyi, szentgotthárdi, budapesti,
stb.könyvtárakat. szlovéniába főleg Zala és Vas megyéből, valamint Budapestről érkeztek
tanulmányutakra könyvtárosok.
Kiállítások: Kétféle szervezéssel valósultak meg a muraszombati Területi és
Tanulmányi Könyvtár és a magyarországi könyvtárak közt megrendezésre kerülő kiállítások:
cserekiállításokat szerveztek, amelyeknek az volt a céljuk, hogy mindkét

fél (szlovén,

magyar) megismerje a másik könyvtári anyagát, könyvkiállítások, kéziratok kiállításáa,
könyvritkaságok és más könyvtári dokumentumok kiállítása keretében a szlovén és a magyar
fél saját könyvtárában is bemutatta, kölcsönvette egymás kiállítási anyagát ha ez az anyag
náluk nem volt meg.
Honismereti munka: Ezen a téren is számos közös tevékenység mutatható fel a
muraszombati könyvtár, a szombathelyi megyei könyvtár és az Országos Széchenyi Könyvtár
közt. A Szlovén Köztársaság 1986-ban anyagiakkal először, majd 1990-ben másodszor is
támogatta azt a honismereti gyűjtőmunkát, melynek alapján két muraszombati könyvtáros
honismereti gyűjtést végezhetett az Országos Széchenyi Könyvtárban Budapesten. 1987-ben
egy budapesti és két szombathelyi könyvtáros kutatott és gyűjtött a muraszombati könyvtár
honismereti anyagából. Ez az együttműködés, amely pedig hasznosnak bizonyult, 1990-től
megszakadt. A muraszombati könyvtár gyűjti a rábavidéki szlovének honismereti anyagát is,
s ennek

alapján bibliográfiákat készítenek a rábavidéki szlovén szerzők műveiről. A

muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár ily módon hármas szerepet tölt be:
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figyelemmel kíséri és begyűjti a muravidéki szlovén és magyar, valamint a magyarországi
Rábavidéken élő szlovén nemzetiség kiadványait. Ezzel egy időben külön módszertani
munkacsoport készítette el a feldolgozási szabványokat, a jeligekatalógust, ami jó alapot
biztosít a könyvtári tájékoztató rendszeren belüli visszakeresésre.
A honismereti anyag gyűjtése többféle módon történik. A friss anyagot vásárolják, a
régebbinél pedig mindez megbeszélés tárgyát képezi. A II. kategóriába tartozó regionális
(Magyarországon: megyei) mint a muraszombati regionális könyvtár is, részesülnek köteles
példányokból, e mellett a helytörténeti gyűjtés fő képviselői közé tartoznak. A regionális
könyvtár oéyan területet lát el dokumentumokkal, amelynek 50.000-100.000 lakossa van. A
regionális könyvtárban évek óta folyik az újságokban és folyóiratokban megjelenő
szakcikkek feldolgozása az ISBD(CP) és az ETO szabvány alapján. Ezzel egyidőben számos
helytörténeti vonatkozású tematikus és szerzői bibliográfia is napvilágot látott önálló
kötetként vagy más kiadványokban. A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár
honismereti gyűjteményét tekintve Szlovéniában a leggazdagabbak közé tartozik. A
könyvtárnak gazdag régi magyar újság- és folyóirat-, valamint naptárgyűjteménye van,
köztük a Muraszombat és Vidéke, a Délzala, de helyi lapokat is gyűjt: a Népújságot, a
Lendvai füzeteket, a Muratájt, a Naptárt és a Muravidéki Magyar Írók kiadványait is.

III.2.9. A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárhoz tartozó kétnyelvű községi
könyvtárak
A muraszombati községben a számos vidéki könyvtár közül jelentős helyet foglalnak el a
kétnyelvű könyvtárak Hodoson (Hodoš), Domonkosfán (Domanjševci), Szentlászlón
(Motvarjevci)

és Pártosfalván (Prosenjakovci). A könyvtárakban szabadpolcos rendszert

vezettek be, és a könyvek a tizedes osztályozás szerint vannak elhelyezve. A hodosi és a
domonkosfai könyvtáraknak olvasótermük is van. Az említett könyvtárak anyagi támogatást
kapnak az illetékes állami szervektől, valamint az önkormányzatoktól, de jelentős számú
magyar könyvet kapnak ajándékba Magyarországtól is. A vidéki kétnyelvű könyvtárak
látogatottsága a téli időszakban jobb, mint máskor, mert ilyenkor kevesebb a munka ugyanis a
lakosság többsége mezőgazdaságból él. A magyar könyveket a könyvbusszal is szállítja a
muraszombati könyvtár a kétnyelvű terület magyar olvasóinak.
A bibliobusz mozgókönyvtár keretében eddig

(2004) 3750 magyar nyelvű

van

feldolgozva. A busz minden hónapban ellátogat a goricskói falvakba. Minden nemzetiségi
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településen megáll és kölcsönöz könyvet. Csekefán, Szentlászlón, Kisfalun, Pártosfalván,
Szedahelyen, Domonkosfán, Kapornakon és Hodoson.
PÁRTOSFALVA - 1974-ben berendezték a pártosfalvi könyvtárat. 1981-ben 2901 könyve
volt, ebből 864 szlovén és 2037 magyar nyelvű. Könyvtároshiány miatt egy ideig nem
működött. A könyvtár a következő falvakat szolgálja: Pártosfalvát, Gerőházát, Kisfalut,
Csekefát, Jánosfát , Szentlászlót és Berkeházát. Jelenleg (2004) a könyvtárat Miholics Zita
pártosfalvi anyakönyvvezető vezeti, aki a szomszédos helyiségekben dolgozik a könyvtár
mellett, s hétközben bárkinek kinyítja a könyvtárat és kölcsönöz. A könyvtár a faluotthonban
egy külön helyiségben van kb. 20 m2. Az állománya 2004-ben 2000 magyar és 1800 szlovén
könyv volt.
HODOS - A hodosi könyvtárat 1977-ben kezdték el felújítani és 1980-ban méltó helyet
kapott a faluotthonban. 1981-ben a könyvtárnak 1986 magyar és 715 szlovén nyelvű könyve
volt. A könyvtár Hodos, Kapornak, és részben Sal lakosságát látja el olvasnivalóval. 2004ben a könyvtárnak 4545állománya van, ebből 3500 magyar könyvek száma, könyvtárosa
Totics Rozália óvónő.
DOMONKOSFA - A domonkosfai könyvtárat 1970-től 1980-ig újították fel, majd
megkezdhette működését. 1981-ben a könyvtárban 2602 könyv volt, ebből 457 szlovén és
2145 magyar nyelvű. A könyvtár Domonkosfa lakosságának olvasói igényét elégíti ki. A
könyvtár külön szép felújított helyiségben található a faluotthonban, ahol 2003-ban új
ablakokat cseréltek, s bevezették a központi fűtést is. A magyar könyvállomány 2004-ben
3666 könyv volt. A könyvtárat Szép Inesz vezeti és hetente 1 x van nyitva.
SZENTLÁSZLÓ – Szentlászlón 1994-ben alakult meg a könyvtár, előzőleg a református
egyházközösségnek volt egy ruhásszekrényben tárolt könyvgyűjteménye kb. 300 darab. A
könyvtár jelenleg a faluotthonban külön erre a célra kialakított helységben működik, Nemes
Gyula vezeti, minden vasárnap délelőtt van nyitva. Az új könyveket Muraszombatból kapják
és a rendezett állomány keretében kb. 2000 magyar könyv, s kb. 500-800 szlovén nyelvű
könyv található. A könyvtár berendezését a Moravske Toplicei község ujonnan vásárolta a
helybeli József Attila Kultúregyesület kérésére.
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III.3. KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉGEK LENDVÁN
Az irodalom iránti érdeklődés Lendván 1572-ben már megnyilvánult, amikor gróf Bánffy
Miklós Lendvára hívta Hoffhalter Rudolf vándornyomdászt. Majd 1890-ben létesült Balkányi
Ernő könyvnyomdája, és fontos szerepet töltött be egészen működése, végéig 1948-ig.

III.3.1. ELŐZMÉNYEK - Az Alsólendvai Polgári Olvasóegylet könyvtára
A lendvai könyvtári tevékenység visszanyúlik az 1871-es évre, amikor a helybeli Polgári
Olvasó-egylet 673 kötetből álló könyvtárral is rendelkezett, és megbízott könyvtárosa is volt.
Az olvasó-egylet alapító tagjai csak az intelligencia soraiból kerültek ki. A helybeli polgári
olvasóegylet 1871. évben alakult meg. Elnöke Kiss Béla gyógyszerész volt. Ezen idő óta
fennáll és virágzik, mint az értelmiség egyedüli gyűlő helye. Van gazdag könyvtára, melyben
a hazai jelesebb írók művei mind, a külföld nevezetesebb íróié pedig nagy részben
megvannak. Járat 5 napi-, 2 szépirodalmi, 1 gazdasági és 3 élczlapot. Helyisége, mely a
„Korona” vendéglő 3 földszinti helyiségét foglalja el, elég kényelmet nyújt, mert van külön
olvasó, külön társalgó és külön billárd terme. A Jókai-jubileum alkalmával dr. Mandel Pál, a
kerület országgyűlési képviselője, szives volt Jókai összes munkáit díszkötésű kiadásban az
olvasó-egyletnek megrendelni, miért a választmány jegyzőkönyvileg szavazott köszönetet.
Az egylet hivatása magaslatán áll. 53 Az Alsólendvai Híradóban és a Délzalában rendszeresen
közölték írásaikat az Olvasókör évi közgyűléseiről 1898 után.
„Az alsó-lendvai polgári olvasó-egylet f. hó 6-án tartotta K. Hajós Mihály egyleti elnök
vezetése mellett évi rendes közgyűlését. Az elnöki megnyító után előterjesztetett az 1899 évre
szóló költségvetés terve, mely némi módosítással a választmány által elfogadotatott. Továbbá
a könyvtárnok jelentése tétetett meg, mely jelentésnek érdemleges tárgyalása a jövő
választmányi ülésre határoztatott a választmány által. Könyvtárnoknak Németh Mihályt
választották.”
Délzala 1899/ 3.szám, vasárnap, január 8.

53

Alsó-Lendva nagyközség milleneumi emlékkönyve. Nagykanizsa, 1896.45.p.
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1902-ben az egyletnek 63 rendes és 9 kültagja volt. 1906-ban már 86 rendes és 10
kültaggal rendelkezett. Az adatok azt bizonyítják, hogy a tagok száma évről évre növekedett.
1906-ban az egylet farsangra táncmulatságot is szervezett, amelynek a jövedelmét a könyvtár
gyarapítására fordították - olvashattuk az Alsólendvai Híradó 2. számában január 13-án. A
könyvtár a polgári olvasó-egylet keretében egészen 1919-ig működött. A későbbiek során,
különösen az első világháború éveiben, az olvasó-kör tevékenysége hanyatlásnak indult. Az
első világháború után felbomlott, s a könyvek zömét elkoboztatta az új, királyi Jugoszlávia
rendszere.

III.3.2. Az Alsólendvai Iparos Olvasókör
1901-ben alakult az Alsólendvai Iparos Olvasókör, amelynek könyvtára is volt. Alakuló
közgyűlésük alapszabályzatának 12. pontjában meghatározták könyvtáruk működési
szabályait is: „Könyvtárnok az egyesület könyvtárának az őre és ennek jó karbantartásáról
felelősség mellett gondoskodik. A házi rendszabály által meghatározott módon és időközben
a könyvtárat nyitva tartja, a könyvek pontos kiadásáról és visszaszolgáltatásáról
gondoskodik.”54 Évenkénti közgyűlésük beszámolóiból, amelyet az Alsólendvai Híradó
hasábjain jelentettek meg 1902 és 1912 között kitűnik, hogy az iparos olvasókör tagjai a
tagsági díjbóll nem tudták fenntartani könyvtáruk működését. Pataky Kálmán az 1902-es
elnöki beszámolójában külön kiemelte a könyvtár gyarapításának fontosságát. Indítványozta,
hogy folyamodvánnyal keressék fel támogatásért a kereskedelmi minisztert is. 55 Az egyesület
időnként tombolával egybekötött zártkörű táncmulatságot is rendezett, amelynek bevételét a
könyvtár fenntartására és fejlesztésére fordították.56 1902 januárjában a Koran szálló
díszermében volt

egy ilyen táncmulatság, amelyről az Alsólendvai Híradó hasábjain is

olvashatunk.
„Évtizedek óta, vagy talán elmondhatjuk azt is, hogy még ilyen szépen sikerült mulatság nem
volt Alsó-Lendván, mint a folyó hó 11-én a Korona szállóban lezajlott ipros olvasókör
mulatsága. Nem annyira a fényes anyagi siker miatt, hanem inkább az örvendetes

54

Az Alsólendvai Iparos Olvasókör alapszabálya, amelyet a budapesti belügyminszter 1907.
május 27-én hagyott jóvá 49101/1907. szám alatt.
55
Alsólendvai Híradó 1902/16.száma.
56
Alsólendvai Híradó, 1902/1., 3. és 32. száma.
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körülménynél fogva, hgogy városunknak eddig egymástól izoláltan élő különböző társadalmi
rétegei ezen alkalommal szép és igazán lelki gyönyörűséget okozó harmoniában egyesültek.”
Az iparos olvasókör mulatsága. Alsó-Lendvai Híradó, 1902/3.sz., vasárnap, január 19.
1906-tól az Iparos Olvasókörnek rendes tagjai lehetett a társadalom minden tagja,
nemcsak az iparosok, mivel módosították az alapszabályát. Így hivatalnokok, ügyvédek,
kereskedők is lehettek tagok, akik által az egyesület olvasóköre és könyvtára is fokozatosan
erősödött. 1909-ig vezető szerepet vitt a helybeli egyletek között, aztán hanyatlani kezdett.
„Néhány esztendő óta azonban megcsappant a tagok érdeklődése az olvasókör ügyei iránt,
lassan-lassan pedig egészen meggyérült a helyisége. Nem kellett az olvasókör. Ma pedig
közel jutott ahhoz, hogy meghuzzák felette a lélekharangot. Gyűlései, összejövetelei
nincsenek, a tagok nem látogatják a helyiséget. Gyönyörű könyvtára parlagon hever, nincsen
olvasó, nincsen könyvtáros, nincsen könyvtár-óra. Pangás uralja a helyzetet mindenben.
Pedig kár veszni hagyni ezt a szép és gazdag egyesületet.”
Az Iparos Olvasókör agoniája. Alsó-Lendvai Híradó, 1909/34.sz.5.p.
1911-ben az Alsólendvai Híradóban azt olvashatjuk, hogy: „Betegnél is betegebb az
Iparos Olvasókör gyönyörű könyvtárával. Valamikor az első helyen állt ez a könyvtár, míg
ma a teljes felbomlás előtt áll. „57 1912-ben A helybeli Ipartestület azzal is foglalkozott,
hogy a fennálló, de az utóbbi időben erősen stagnáló Iparos Olvasókörrel fúzióra lép,
olyformán, hogy az Ipartestület átvenné az Iparos Olvasókör tagjait és vagyonát, s a két,
egybeolvadt egyesület így együtt Ipartestületi Olvasókörként működhetne. A választmányi
ülésen a fúzionálás tervét mégis elvetették.

Az első világháború kitöréséig sok nehézségek

mellett még működött az olvasókör. A háborús években azonban teljes hanyatlás következett
be. A háború után a királyi hatóságok felszámoltak minden egyesületet Lendván. Vagyonukat
zárolták. A szép könyvtárállomány eltűnt.58

57

Alsólendvai Híradó, 1911/14. száma.
Varga Sándor: Olvasókörök, népkönyvtárak krónikája 1871-1970 között Lendva,
Dobronak, Göntérháza. Muratáj '98. 2.sz.Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési
Intézet,1999.121-122.p.
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III.3.3. Balkányi Ernő kölcsönkönyvtára
A nemzeti kultúra ápolása érdekében már az 1900-as évek elején mozgalom indult a
népkönyvtárak

alapítására.

Lendván

Balkányi

Ernő

papírkereskedő

1899

végén

üzlethelyiségében kölcsönykönyvtárat létesített. Innen mindenki kölcsönözhetett könyvet
meghatározott feltétellel. A tulajdonos ezt a könyvtárat nem közművelődési, hanem üzleti
érdekből működtette, nincsenek adatok arról, hogy meddig működött.

59

Balkányi Ernő

papírkereskedését nemcsak a papír és a rajzeszközipar legújabb termékeivel szerelte fel 1900ban, hanem könyvekkel is, amelyek

kölcsönzésével „a közönség szellemi igényeinek

kielégítésére is figyelmmel volt” - olvashattuk az Alsó-Lendvai Híradó 1899-ben megjelenő
47. számában. Ez

biztató jele volt a város szellemi haladásának. Az első világháború alatt

több mint valószínű, hogy ez a kölcsönkönyvtár az egyes családi könyvtárakkal együtt
megsemmisült.

III.3.4. Az ingyenes népkönyvtár – a polgári fiúiskola könyvtára
Lendván az ingyenes népkönyvtár 1910. augusztus 1-jén alakult meg Kiss Dénes polgári fiú
iskolai-gazgató kezdeményezésére. Az iskola tanácstermében.

Az 1911-es

beszámoló

szerint, amely az Alsólendvai Híradó 9. számában jelent meg, a könyvtárnak összesen 100
kötet könyve volt, és néhány hónap alatt 132 olvasója lett. Az igazgatói beszámoló szerint az
olvasók leginkább a polgárság, az iparos kereskedő réteg, továbbá a mindkét nembeli ifjúság
köréből kerülnek ki. Az igazgató megjegyzi, hogy a könyvtárat a közönség olyan tömeges
mértékben veszi igénybe, hogy annak kibővítése tanácsos lenne.60 Kiss Dénes, a népkönyvtár
kezelője beszámolóit a könyvtár forgalmáról a Dunántúli Közművelődési Egyesületnek
terjesztette be 1911-ben.
Az ingyenes népkönyvtár néhány hónapos sikeres működését a helyi újság is méltatta
1911-ben. A mindössze 100 kötet tartalmazó könyvtár az olvasók teljes igényét viszont nem
elégíthette ki. Azt is javasolták, hogy

az egyesületek, a kaszinók, a magánemberek a

feleslegessé vált könyveiket adják a népkönyvtárnak, mert ezzel nagyban hozzájárulhatnak a
népművelés eredményesebb munkájához. Az Alsólendvai Híradó az XVI. évfolyam 10.

59
60

Alsólendvai Híradó, 1899/47. száma.
Alsólendvai Híradó, 1911/ 10. száma
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számában, amely 1911. március 5-én jelent meg A népkönyvtár címmel, (szerzője nincsen
feltüntetve), végső összegzésként felveti az ingyenes népkönyvtár problematikáját:
» A népkönyvtár. Ezt a címet írtuk cikkünk élére, és most azt a száz kötetnyi könyvet, amit
vasárnap délelőttönkint a nemes ügyhöz méltó buzgalommal Kiss Dénes igazgató úr oszt ki a
jelentkezőknek, megilleti-e a könyvtár cím?! Hát bizony nem sok az a száz kötet köny,v és
hogyha a más városok ingyenes népkönyvtárait vagy a kaszinó könyvtárát vesszük mértékül,
úgyszólván semmi. Egy csepp a tengerben. Mi ez a száz kötet könyv annak a nagy tömegnek,
amely kívül áll minden egyesületen, és így az ingyenes könyvtárra szorul? Semmi.«
A cikk írója szerint a könyvtár előteremtése és fenntartása nagy összegekbe kerül.
Mindenesetre az lett volna a legcélszerűbb, ha a város maga is hozzájárult volna a könyvtár
kibővítéséhez és fenntartásához. Majd a cikk írója adakozásra hívta fel az egyesületeket,
kaszinókat, magánembereket, akiknek fölös számban van könyvük, vagy ajándékozzák oda az
ingyenes népkönyvtárnak, amely ily módon kibővülhetne, hiszen nemes hivatását a könyvek
csekély száma miatt csak nehezen tudta betölteni.

III.3.5. Megjegyzés
Varga Sándor Olvasókörök, népkönyvtárak krónikája 1871-1970 között Lendva,
Dobronak, Göntérháza című tanulmányának összegezésében a szerző hangsúlyozta, hogy az
olvasókörök, könyvtárak tevékenysége vidékünkön (Muravidéken) a Szerb-Horvát-Szlovén
Királysághoz való csatolása után megszűnt. A királyi Jugoszlávia 1921 végén rendeletet
alkotott, amellyel felhívtak minden szervezetet és egyesületet, hogy meghatározott időn belül
hozzák összhangba működési szabályzatukat az új

rendelettel, mert ellenkező esetben

megszüntetik tevékenységüket. Lendván akkor ennek a rendeletnek egyetlen egyesület és
szervezet sem tett eleget. Ennek az lett a következménye, hogy működésüket betiltották.
Lényegében nem is kellett betiltani, hiszen a megszálló szerb katonaság már 1919-ben
elégette a magyar könyveket, s az irattárak sorsa is ugyanaz lett.61

61

Varga Sándor: Olvasókörök, népkönyvtárak krónikája 1871-1970 között Lendva,
Dobronak, Göntérháza. Muratáj '98 2. sz. Lendva, MNMI, 1999.124.p.
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III.3.6. A népkönyvtár 1919-1945 között Lendván
Az első világháború végéig Lendván csak magyar nyelvű könyveket tartalmazó könyvtárak
voltak. A vidék a trianoni békeszerződés megkötése után az akkor alakult Szerb-HorvátSzlovén Királyság keretébe került. A vidék megszállása után az új rendszer a lehető
legrövidebb időn belül gondoskodott arról, hogy zömében magyar jellegét minél jobban
csökkentse. A meglevő egyesületek vagyonát elkobozták, a könyvtárak könyveit elégették
(Varga Sándor, 1999). Már az említett 1921-ben hozott rendelet értelmében megszüntek
jogilag is a lendvai könyvtárak. Újonnan népkönyvtár alakításáról (sem magyaról sem
szlovénról) írásos dokumentum nem található.
Lendva város rendezési

tervéből, amelyet 1965-ben adtak ki, a 62. oldalon

megemlítik, hogy Lendván a két háború között működtek egyesületi könyvtárak, ezek csak
egyesületi tagok számára voltak hozzáférhetők. Ezen könyvtárak létezéséről, működéséről
viszont semmilyen írásos bizonyíték nem található. A visszacsatolás után 1941-ben nyilvános
könyvtár Lendván nen alakult. A Zala Megyei Újság 1942. január 26-i számában arról
olvashatunk, hogy megalakult az Alsólendvai Kaszinó a városi előkelőség részvételével. Ezen
a gyűlésen határozatokat hoztak egyesületi könyvtár alakításáról is, de ez is csak egy szűk
réteg érdekeit szolgálhatta. 1941-1945 között Lendván a polgári iskolának is volt
diákkönyvtára. A iskola 1943-44. tanévre vonatkozó évkönyvében 291 könyvet említenek,de
csak a tanulók számára voltak elérhetők.

III.3.7. A lendvai népkönyvtár 1948-1950
A második világháború után az iskolákban lévő csekély számú magyar könyvet az új rendszer
hívei elégették. Népkönyvtár létesítésére az egyes feljegyzések szerint Lendván 1946-ban
került sor. Ez az évszám azonban nem állja meg a helyét (Varga, 1999). Lendván 1948.
december 7-én alakult meg a Járási Bizottság, amely célul tűzte ki a népegyetem, a könyvtár,
a szlovén-magyar néptánc és színjátszó csoportok megalakítását.62 A könyvtár hivatalosan
1949 végén vagy 1950 elején nyílt meg a Partizán utca 49. szám alatt, az akkor Erményi ház
egy helyiségében, egy 3x4 méteres szobában. A könyvtárosi feladatot kezdetben Lindic Iván,
végezte minden vasárnap. Ő postaigazgató is volt és nagy könyvbarát. Abban az időben a
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Lendava deset let po svobodi:obmurski tisk. Murska Sobota.1955.
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szlovén nyelvű könyveket a könyvtáros nagyjából

a ljubljanai vagy a maribori

antikváriumból szerezte be.
Nagy probléma volt azonban a magyar nyelvű könyvek beszerzése. Vlaj Lajos és Štefan
Galvač mintegy háromszáz könyvet hoztak Ljubljanából egy Molnár Julianna nevezetű
hölgy 1948-ban államosított szállodáiból és villáiból, amelyek a Bled melletti üdülővárosban
voltak. Az említett tulajdonos szállodai könyvtárának

nagy számú könyvállományát az

államosítás után Ljubljanába vitték, és így kerültek azok később részben Lendvára. Ezek a
magyar könyvek mind zöld, piros díszkötésűek voltak. 1948-tól a könyvtár bizonyos
évenkénti anyagi támogatást kapott fenntartásra és a könyvállomány gyarapítására.
A már meglévő gyűjtemény és a Ljubljanából kapott magyar könyvek képezték ki a
könyvtár állományát és a Nafta szakszervezeti könyvtárának egyesítésével alakult meg 1950
végén a járási könyvtár. Ezt igazolja a Ljudski glas című újság magyar nyelvű melléklete is.
63

Kezdetben a fenntartásához a szerény anyagiakat a járási népbizottságtól kapta. 1951

végéig járási könyvtárként működött. A lendvai járás megszűnésével a városi népbizottság
hatáskörébe került. Lindic Iván, a lendvai postaigazgató, könyvtáros 1952 nyarán elköltözött
Lendváról. Hivatalosan a könyvtárat nem is adta át, mert a járás megszűnésével nem volt
kinek. A Lendvai Városi Népbizottság 1952. december 20-án megtartott ülésén olyan
határozatot hozott, hogy a könyvtárat az igazgatási hatáskörbe veszi. Ugyanakkor arról is
határoztak, hogy a könyvtárosi teendőkkel Vilko Fram elemi iskola igazgatót bízzák meg. A
városi népbizottság jegyzőkönyvében nincs adat a könyvek mennyiségéről.64 1953
szeptemberében Vilko Fram iskolaigazgató is elköltözött Lendváról. A könyvtár vezetését
Štefan Banfi általános iskolai tanító vette át. Az ő feljegyzése szerint 1955-ben a
könyvtárának mintegy 6000 kötetet számláló szlovén-magyar könyvállománya volt,
évenként pedig 550 olvasója.65
1955-ben

a városi könyvtár egyesült az INA-Nafta vállalat szakszervezeti

könyvtárával, és ekkor már 9000 kötet könyvvel rendelkezett, mégpedig szlovén, szerbhorvát
és magyar nyelvűvekkel. A könyvtári munkát sokáig tiszteletdíjas könyvtárosok végezték,
igen sokan váltották egymást.66 A lendvai községi képviselő-testület 1955 után rendszeresen
az évi költségvetésből támogatta a könyvtár tevékenységét. Az 1957 évi községi ünnep
alkalmával rövid írást olvashattunk a Pomurski Vestnik című hetilapban a kulturális
63

Ljudski Glas štev. 1950¸/26-a
Zapisnik ljudskega odbora mestne občine z dne 20.12.1952. [A községi népbizottság
jegyzőkönyve 1952.12.20.]
65
Lendava deset let v svobodi. Lendva tíz éve a felszabadulás után. 1955. 28.p.
66
Zsoldos Zuzsanna: A könyvtári tevékenység Lendván. Naptár 1989 a szlovéniai magyarok
szemléje. Murska Sobota, Pomurska založba, 1988. 192-193.p.
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tevékenység eredményeiről. A cikk írója megemlíti, hogy Lendván működik a központi
népkönyvtár, amelynek mintegy 8000 szlovén és magyar könyve van. Az eredményesebb
tevékenységet helyszűke akadályozza. Nagy szükség lenne egy megfelelő olvasóteremre.67
A könyvtár helyzete 1958 végére már igen válságos lett. Az Erményi család
felmondta a további bérletet, és a könyvtárnak el kellett volna költöznie a helyiségből, de az
akkori község vezetősége több hónapon át nem tudott más helyet biztosítani. A Pomurski
Vestnik hetilap 1959-ben azt írja, hogy eljött a lendvai népkönyvtárnak az utolsó órája. A
cikk írója azt állapítja meg, hogy a lendvaiak kedvelik a jó könyveket, ezért szeretnek a
könyvtárba járni. Úgy látszik, hogy nem sokáig járhatnak, mert hamarosan „üt az utolsó
órája” a könyvtárnak. Helyiség hiányában a helyzete állandóan rosszabodik. Régi kívánságuk
a lendvai olvasóknak, hogy a könyvtár olyan helyiségeket kapjon, ahol lesz olvasóterem is.
Hosszabb huzavona, halasztgatás után az illetékesek megoldották a problémát. A könyvtár
1959 vége felé Vajsz László házába költözött a Partizán utca (ma Fő utca) 17. számú házba,
egy mindössze 4x5 méteres helyiségbe. Olvasóterem nem volt, így a lendvaiak óhaja nem
valósult meg. A Kommunista Szövetség Muraszombati Járási Bizottságának beszámolója
szerint az 1959-es évben a könyvtári tevékenység az elmúlt két évben stagnált. E beszámoló
megemlíti azt is, hogy a kétnyelvű (lendvai) könyvtárnak összesen 7000 szlovén-magyar
könyve van. 68

III.3.8. A Lendvai Népkönyvtár a 60-as években
A Szlovén Köztársasági Statisztikai Hivatalának adatai szerint a Lendvai Népkönyvtárnak
1960-ban 8317 kötete volt, 1961-ben pedig csak 7037. A könyvek száma egy év során több
mint ezerrel csökkent, ami arra utal, hogy a rossz anyagi helyzet miatt a tönkrement könyvek
helyett nem vásárolhattak újakat.69 Az 1960/62-es években a könyvtár helyzete állandóan
rosszabbodott. A képviselő-testület anyagi támogatása is minimálisra csökkent. A Vajsz ház
tulajdonosa felmondta a bérletet, és ismét költözködni kellett.
Így a könyvtár a Partizán utca (ma Fő utca) 18-as számú Tomka-féle házba került.
Ebben a házban nagyobb helyiséget kapott, de olvasóterem nélkül. A könyvtáros a Népújság
67

Pomurski Vestnik, 1957.24.száma
Poročilo okrajnega komiteja ZKS Murska Sobota za konferenco 1960. A Kommunista
Szövetség muraszombati járási bizottságának beszámolója a konferencián 1960-ban.
69
Podatk iz zavoda za statiskiko SR Slovenije. A Szlovén Szocialista Köztársaság Statiskikai
Hivatalának adatai.
68
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tudósítójának elmondta, hogy az 1963-as év elején a könyvtárnak mindössze 6000 szlovénmagyar könyve van, fele-fele arányban. A könyvtáros szerint a selejtezés miatt csökken
évről-évre a könyvek száma. Évenként kb. 550 olvasó volt, ennek 20 százaléka a környező
falvak lakóiból adódott. A lendvai könyvtár tulajdonképpen egy központi községi könyvtár
szerepét töltötte be, habár ezt a helyzetét nem ismerték el. Štefan Banfi 1963-ban már tíz éve
vezette a lendvai könyvtár,t és a a könyvállomány felújításával voltak a legnagyobb
nehézségei. Főleg azért, mert Lendva környékén kétnyelvű könyveket kellett beszereznie. A
községtől évente 200 ezer dinár segélyt kapott, és gyér saját jövedelme miatt is csak egy-egy
példányt vásárolhatott be a különböző új kiadásokból.70 A magyar irodalom terjesztésében az
újvidéki FORUM Könyvkiadó Vállalatnak is nagy érdeme volt, mivel évente kétszer
meglátogatta a lendvai körzetet, a lakosságnak betekintést nyújtott az új könyvek
választékába, és lehetővé tette, hogy az újonnan megjelent könyveket jutányosan beszerezzék.
Már ekkor felmerült az az igény, hogy a Lendvai Népkönyvtár báziskönyvtára lehetne a falusi
könyvtáraknak.
Tízéves könyvtárosi tevékenysége után, 1963 nyarán Štefan Banfi elköltözött
Lendváról. Ekkor a községi közigazgatási szervek már belátták, hogy tiszteletdíjas
könyvtárossal a könyvtár nem működtethető eredményesen. Így kapott a Lendvai
Népkönyvtár teljes munkaidőre állandó könyvtárost Szabó Ferenc személyében. Ezt követően
a lendvai községi képviselő-testület határozatot hozott a Népegyetem és a könyvtár
egyesítéséről, közös igazgatósággal.

Így az egyesített anyagi eszközökkel alaposabban

hozzáláthattak a könyvalap felújításához s a könyvek osztályozásához is.71 Ekkor a könyvtár
6000 könyvéből 2800 volt magyar nyelvű. Ez meglehetősen kevés volt, ha tekintetbe vesszük
a könyvtár alapvető feladatait ezen a területen.
«A könyvtár küldetése ugyanis az, hogy nemcsak Lendva, hanem a szűkebb környék
lakosságának is jó és hasznos magyar nyelven írt olvasnivalót biztosítson felnőtteknek,
diákoknak egyaránt.Mint elmondták mintegy 150 000 dinárt magyar nyelvű irodalom
vásárlására szántak, s a könyvtárban remélik, hogy hamarosan meg is rendelhetik a
könyveket, és meg is kapják őket«
Átszervezés előtt a lendvai könyvtár, Népújság,1963./37.száma

70
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Látogatás a lendvai népkönyvtárban. Népújság,1963/5.száma.
Átszervezés előtt a lendvai könyvtár. Népújság, 1963/37.száma
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Ekkor már bevezették a szabadpolcos rendszert. A lendvai képviselő-testület 1964.
április 8-án megalkotta a község statútumát. Ez a könyvtár fennállása óta először
törvényesítette annak működését és a vele kapcsolatos anyagi, társadalmi kötelezettségeket. A
76. szakasza kimondja, hogy a polgárok közös szükségleteiről a közművelődés, kultúra terén.
A 101. szakasz szerint a könyvtárak, olvasóköröket a községi képviselő-testület a saját
költségvetéséből finanszírozza.72A statutm kötelezettsége értelmében a könyvtár már 1964ben nagyobb anyagi támogatást kapott. Ezáltal már ebben az évben többszáz új könyvet
vásárolhattak, 272 magyar nyelvűt, és ezzel a magyar könyvek száma két és fél ezerre
emelkedett.73 A

katalógus ekkor még nem készült el, az olvasók a raktárszerű

könyvtárteremben keresték ki az állványokról a könyveket. A Községi Nemzetiségi Bizottság
új berendezést is szándékozott vásárolni a könyvtár részére. Hetente kétszer lehetett
kölcsönözni.
A lendvai községi képviselő-testület 1966. november 2-án megtartott ülésén tárgyalt
a lendvai könyvtár problémájáról. Ekkor megállapították, hogy az eredményes munka mellett
még mindig anyagi nehézségekkel küzdenek. A könyvtár jövőbeni eredményes munkáját csak
megfelelő anyagi támogatással lehet elérni.74 A községi képviselő-testület 1967-ben is
napirendre tűzte a könyvtár működéséről szóló beszámolót. E szerint 1968-ban 16 700
könyve volt és 17 915 kölcsönzést regisztráltak. Ritka példának számított, hogy a kölcsönzés
aránya meghaladta az állomány nagyságát.
A dobronaki könyvtár és az általános iskolák könyvtárai is a lendvai könyvtár
bázisához tartoztak. Az 1969-es évi beszámolóból az tűnt ki, hogy az intézmény az előző
években eredményesen működött. Javaslat is született, hogy a Népkönyvtárat fel kellene
jogosítani arra, hogy az egész község területén (Črenšovci,Turnišče, Göntérháza, Velika
Polana) működő könyvtárak báziskönyvtára legyen.75

III.3.9. A lendvai Központi Könyvtár a 70-es években
1971-ben a lendvai képviselő-testület egy határozattal Központi Könyvtárrá minősítették a
lendvai Népkönyvtárat. Felhatalmazta arra, hogy a község területén levő többi könyvtárakat is
72

Lendva község statútuma.1964.
Népújság, 1964./32.száma.
74
Zapisnik skupščine Občine Lendava z dne 2.11.1966. A lendvai községi képviselő-testület
jegyzőkönyve 1966.11.12.
75
Zapisnik Skupščine Občine Lendava z dne 28.1.1967, z dne 21.11.1969. A községi
képviselő-testület jegyzőkönyve, 1967.1.28. és 1969.11.12.
73
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irányítsa. Ekkor 17670 kötet volt az állománya. 1973-ban egy könyvtáros dolgozott benne.
Majd a Községi Kultúrközösség támogatása lehetővé tette, hogy egy helyett hármat
alkalmazzanak. Ezzel már meg lehetett kezdeni az eddig hiányzó elmulasztott
katalógusrendszer elkészítését. 1974-ben került sor a korszerű helyiségek adaptálására a
Köztársasági és Községi Kultúrközösségek anyagi támogatásával.
1976. február 8-én nyílt meg a korszerűen berendezett új könyvtár Lendván a régi
kaszárnya épületében. 24700 kötetes kétnyelvű (szlovén, magyar) könyvállománnyal. Külön
ifjúsági tagozata és szabadpolcos rendszere is volt. Barátságos körülményeket nyújtott
minden könyvtárlátogatónak.76 53 különböző napilap- és egyéb folyóirat, ebből 27 magyar
nyelvű állt állt az olvasók rendelkezésére. Lehetőség nyílt író-olvasó találkozók szervezésére,
ugyanakkor a könyvtár szűkebb körű ünnepélyek és rendezvények otthonává is vált. A tagok
száma 1500-ről 2100-ra emelkedett. Öt író-olvasó találkozót, hét könyvkiállítást szerveztek,
ezeken összesen 7025 személy jelent meg. Könyvtárbemutatást is vállalt és 27 iskolai
csoportot fogadott 1137 tanulóval a könyvtár. A köztársasági rendszabályzat szerint ekkor a
III. csoportba tartozott, illetve azon könyvtárak csoportjába, amelyek 20 000-50 000 fős a
lakosságot szolgáltak ki.
1977-ben a könyvtárosok száma bővült egy pedagógussal, aki a magyar olvasókkal
foglalkozott.

Így

a

könyvállományt

már

szakképzett

munkaerővel

lehetett

szisztematikusabban feldolgozni. 1978-ban a Lendvai Központi Könyvtárnak 15390 szlovén
és 13214 magyar nyelvű kötete volt. Mivel a község központi könyvtára lett a 70-es években,
ezért gondoskodnia kellett a község területén levő helyi, illetve kölcsönkönyvtárakról, a
vegyesen lakott, kétnyelvű településeken: Dobronakon, Göntérházán, és Völgyifaluban.
A lendvai Központi Könyvtár alapvető jellegzetessége, amely még ma is érvényes, a
70-es évek végén alakult ki. Ekkor vette fel hivatalosan a Knjižnica-Könyvtár nevet, amely
kétnyelvű intézményre utal. A könyvek és az elrendezés is azt mutatják, hogy

olyan

kétnyelvű intézményről van szó, amelybe a szlovén és a magyar olvasók azóta is egyaránt
kielégíthetik

az olvasási igényeiket. A kétnyelvű könyvanyag az egyetemes tizedes

osztályozás szerint van elrendezve a polcokon. Erről a kétnyelvű könyvtári koncepcióról így
írtak a községi közleményben:
„A polcokon egymás mellett állnak a szlovén és a magyar

szépirodalmi művek, csak

területként (társadalmi, történelmi, regény stb.) vannak osztályozva. Így az olvasó Ivan
76

Kercsmár Rózsa: A kétnyelvű könyvtárak a lendvai községben. Nemzetiségi politikanemzetiségi jog. Lendvai és Muraszombati Magyar Nemzetiségi Érdekközösség, 1978.6671.p.
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Cankar Hlapec Jernej című művét a Jernej, a szolgalegény című fordítás mellett, Jókai Mór
Zlati človek című szlovén fordítást pedig az eredeti Aranyember című mű mellett találja meg.
A könyvek ilyen módon történő elhelyezése a könyvtár munkájával és életével kapcsolatos
mindennapi szükségletekből, illetve tapasztalatokból eredt.”
A kultúra, A könyvtár, Lendva község közleménye, Lendva, Občina, Község, 1981. 254.p.

III.3.10.

A Lendvai Központi Könyvtár a 80-as években

A Központi Könyvtár 1987-ben 1185 magyar könyvet szerzett be. A magyar könyveket a
vajdasági Forum Könyvkiadó Vállalatnál vásárolták többnyire, és ajándék címen is kaptak
magyar könyveket

a magyarországi könyvtáraktól. Az Országos Széchenyi Könyvtártól

Budapestről 62 kötetet, újságokat és más anyagot is kaptak. Cserében küldték a lendvai
Központi Könyvtártól a Muravidéken megjelenő magyar és kétnyelvű kiadványokat (Naptár,
Lendvai Füzetek…) és a Szlovéniában élő magyar alkotók műveit.77 A könyvtár
olvasótermében már 23 magyar nyelvű különböző időszakos kiadvány volt található. A
könyvtár gyűjtötte a helyi honismereti magyar anyagot is. 1988-ban a lendvai Központi
Könyvtárban 60 000 könyv állt az olvasók rendelkezésére: 23 000 magyar és 37 000 szlovén.
A állomány fele kint volt a 12 falusi könyvtárban. A könyvtár tevékenységéhez a lendvai és
a köztársasági kultúrközösségtől kapták az anyagi eszközöket. Ekkor a tagság száma
meghaladta a 3300-at. A Központi Könyvtárban 20 000, a falusi könyvtárakban pedig 10 000
könyvet kölcsönöztek ki 1988-ban.
Ekkor már az olvasók betűrendes, szak- és címszókatalógust találhattak. Már vezették
a központilag kiadott katalóguscédulák betűrendes rendszerét, amelyből a könyvtárhasználók
információt szerezhettek a Szlovéniában, illetve szlovénul megjelent könyvekről. Az olvasók
a könyvtár szolgáltatásait, a vasárnapot kivéve, minden nap igénybe vehették. A heti
nyilvántartási ideje 53 óra, a heti kölcsönzési ideje pedig 37 óra volt. Az olvasók és a
kölcsönzések nyilvántartása szerint az 1987-es évben 1965 olvasó 13947-szer kereste fel a
könyvtárat és 20650 könyvet kölcsönzött ki. Ezek 2/3-a szlovén és 1/3-a magyar volt. Az
alaptevékenységen kívül 28 meseórát, több író-olvasó találkozót, irodalmi órát és kiállítást is
szerveztek a könyvtárban. Már folyt a könyvtárközi kölcsönzés is országos szinten, de
77

Zsoldos Zsuzsanna: A könyvtári tevékenység Lendván.A központi könyvtár az 1987-es
évben c. fejezet. Naptár, 1989. Murska Sobota, Pomurska založba, 1988.194-195.p.
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külföldről is kölcsönözthettek könyveket. A Központi Könyvtárnak ekkor 12 fiókkönyvtára
volt, 7 szlovén és 5 kétnyelvű a magyar lakta területen (Dobronakon, Göntérházán,
Völgyifaluban, Gyertyánosban és Petesházán). A fiókkönyvtárak részére a könyveket a
Központi Könyvtár szerezte be és dolgozta fel. A kölcsönzést tiszteletdíjas könyvtárosok
végezték. A 80-as évek végén már arra törekedtek, hogy számítógépeket alkalmazzanak,
amelyek által a könyvtár tájékoztatási központtá alakulhatna át és más központokhoz is
kapcsolódhatna. A 80-as évek végén még csak terv volt az on-line számítógépes
katalógusépítés és a könyvtár informatizálása:
„A számítógép bevonása a könyvtári munkába azt jelentené, hogy a könyvbázis információs
bázissá alakulna át. Így perceken belül eljuthatnánk Ljubljanától Belgrádig minden szükséges
adathoz. A könyvek bibliográfiai leírását számítógépekre vinnék át. Ezzel meg lehetne
gyorsítani a könyvtárak közti kölcsönzést is, az ötletet Mariborban kezdeményezték, a
megvalósítása pedig elsősorban az anyagiaktól függ.”
Csuka Judit: Könyvtárunk a tudásgazdálkodás centruma. Népújság, XXXII.évf. 28.szám,
1988. július 22. 4.p.

III.3.11.

A lendvai Központi Kétnylevű Könyvtár a 90-es években

A Lendvai Központi Könyvtár a 90-es évek közepéig, 1996-ig Lendva Község Kultúrintézet
részeként munkaegységeként működött és 12 helyi könyvtár számára központi könyvtári
szerepet töltött be. A 90-es évek eléjén számos irodalmi estet helyszíne volt. 1991 májusában
mutatkoztak be a győri Műhely c. irodalmi folyóirat munkatársai és szerkesztői. Villányi
László költő, a Műhely főszerkesztője mutatta be a jó hírű magyarországi folyóratot. Szabó
József, a Hazánk Könyvkiadó ügyviteli igazgatója ismertette Győr sokrétű művelődési
tevékenységét, és bemutatta munkatársait is.
1992 márciusában A Magyar Kultúra Hónapja nevű gazdag rendezvénysorozat
keretében a lendvai könyvtárban sor került a vajdasági írók irodalmi estjére, amelyen Siflis
Zoltán, Dudás Károly és Matuska Márton vajdasági írók és publicisták mutatkoztak be, a
VMDK jeles vezetőiként. Ők foglalkoztak a vajdasági magyarokon esett háború utáni
megtorlások kutatásával, feltárásával. 1992 márciusában Csoóri Sándor, a Magyarok
Világszövetségének elnöke a lendvai könyvtárban találkozott Lendva város és a szélesebb
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környék polgáraival, és előadásában ismertette a Világszövetség megújult szerepét, és a
magyar kultúrát egységesítő vállalkozását.
1993-ban is számos rendezvény, irodalmi est zajlott le a könyvtárban. A magyar
nemzeti ünnep alkalmával mutatkozott be 1993 márciusában a szombathelyi Versmondó
Stúdió, amely Bertók László előadóművész rendezésében a Segesvári rózsa című irodalmi
összeállítással lépett a közönség elé. 1993 decemberében a muravidéki magyar irodalom
bemutatására került sor, amelyen a lendvai Versmondó Stúdió a muravidéki magyar költők
verseiből adott elő egy csokorra valót. Az est vendégei voltak Csörgits József baranyai
magyar költő, Gál Sándor kassai költő, a Keleti Napló szerkesztője, Pomogáts Béla
irodalomtörténész Budapestről, Kolczonay Katalin az Anyanyelvi Konferencia alelnöke,
Dezső János vajdasági újságíró és Szúnyogh Sándor, valamint Bence Lajos a Muravidékről.
Az irodalmi estet a Magyarságtudat kisebbségben című konferencia előestéjére szervezte a
Muravidéki Magyar Nemzetiségi Önigazgatási Közösség és a lendvai könyvtár.
1994-ben hat irodalmi estre, könyv- és folyóirat, tanulmánykötet bemutatójára került
sor a lendvai könyvtárban. 1994 februárjában Varga Sándor A lendva-hegyi bortermelés című
helytörténeti könyvét Kercsmár Rózsa újságíró, helytörténeti-író mutatta be. A Nemzetiségi
Művelődési Intézet és a lendvai könyvtár szervezésében 1994 márciusában ismertette az
olvasókkal Halász Albert cor-kór, kór-kör című verseskötetét Bence Lajos költő,
irodalomtörténész. 1994 áprilisában Kondákor Györgyi lenti és Bence Lajos lendvai költő
közösen mutatkozott be a lendvai közönségnek a könyvtárban. Verseiket zalaegerszegi
előadóművészek tolmácsolták. A műsort Kiss Gábor, a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei
Könyvtár igazgatója és Zver Ilona lendvai könyvtáros vezették. 1994 júniusában vajdasági
írók: Ladányi István író, költő, kritikus és Rajlsi Emese műfordító, újságíró bemutatkozására
és az Ex Symposion bemutatására került sor a könyvtárban. Ez év júliusában a Tanulmányok
a szlovéniai magyarság köréből című kötetet mutatta dr. Gráfik Imre és Göncz László.
Halász Albert Az alsólendvai sajtó és a néprajz 1889-1919 című könyvét 1994 decemberében
Göncz László méltatta a lendvai könyvtár közönsége előtt.

III.3.12.

A Knjižnica Lendava – Könyvtár Lendva a 2000-es években

A Knjižnica Lendava – Könyvtár Lendva Muravidéken az egyedüli kétnyelvűnek minősülő
városi (nyilvános) könyvtár, amely

egyszerre gyűjti mind a szlovén mind a magyar

könyvállományt, és nemeztiségi programokat is kivitelez. A magyar nemzetiségi könyvtár
199

KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉGEK LENDVÁN

státusáért már 2001-ben megindult a poltikai, önkormányzati és minisztériumi szinten. A
lendvai kétnyelvű könyvtár státus-problémáját Lendvai Községi Magyar Önkormányzat
2001. február 26-án a 7. rendkívüli ülésén napirendre tűzte és meg is vitatta. A hivatalos vitát
és kérelmet felterjesztették a Szlovén Művelődési Minisztériumba:
„A lendvai Községi Magyar Önkormányzat 17. rendes ülésén hozott határozata értelmében
Tomka György, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának az
elnöke megbeszélést kezdeményezett azzal a céllal, hogy az öt nemzetiségileg vegyesen lakott
község magyar nemzetiségi tanácsai, valamint az MMÖNK Tanácsa közös véleményt
alakítson ki a Lendvai Könyvtár szerepéről. A lendvai könyvtárnak a nemzetiségi programot
koordináló könyvtár szerepét kellene betöltenie a nemzetiségileg vegyesen lakta területen. A
lendvai Községi Magyar Önkormányzat tanácsának álláspontja A könyvtárosságról szóló
törvénytervezetet illetően a következő: A Könyvtárosságról szóló törvénytervezetnek
tartalmaznia kell azt a nemzetiségi különjogot, mely szerint a nemzetiségi programot
koordináló és végző könyvtár a nemzetiségileg vegyesen lakott területen legyen.”
Ad/4 A lendvai könyvtár problematikájának a megvitatása, jegyzőkönyv a Lendvai Községi
Magyar Önkormányzat tanácsának 7. rendkívüli üléséről, 2001. február 26-án, 2.p.
A

Lendvai Községi Magyar Önkormányzat, a Lendvai Könyvtár társalapítója a

könyvtár tanácsába egy nemzetiségi tagot nevez ki, aki a magyar közösség álláspontját
képviseli, és évente beszámolót készít a tanácsnak az elvégzett munkáról. A Lendvai Községi
Magyar Önkormányzat tanácsa megkérte Žoldoš Zsuzsannát, a Lendvai Könyvtár igazgatóját
és Kepe Lilit, hogy készítsék el a tanács által a Könyvtárosságról szóló törvénytervezethez
javasolt törvény-módosításokat, annak szellemében, hogy a törvénytervezetnek tartalmaznia
kell azt a nemzetiségi különjogot,

mely szerint a nemzetiségi programot koordináló és

lebonyolító könyvtár a nemzetiségileg vegyesen lakta területen legyen. A törvénymódosítási
javaslatot Pozsonec Mária nemzetiségi országgyűlési képviselő asszony által a Szlovén
Országgyűlés elé terjesztették. Ő a törvényjavaslat 23. szakaszához a következő módosítási
javaslatot nyújtotta be az országgyűlésnek:
»A minisztérium, amely a kultúráért felelős, határozza meg a nemzetiségi területen a megyei
könyvtár szerepét a nemzetiség számára.«
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»Magyaráza.t Az említett példa arra vonatkozik, hogy a megyei könyvtár területileg nem azon
a területen, nem abban a régióban van meghatározva, ahol a nemzetiség él. Pl. a megyei
könyvtár körzete Muraszombatban nincsen nemzetiségi területen, míg Lendván, ahol kb.
6900 magyar nemzetiség él, a könyvtár nem jutott központi szerephez. Ezért volna szükséges a
Lendvai Könyvtár statusát módosítani és összhangba hozni a nemzetiségi különjogokkal a
kultúra területén.
Kiegészítés a könyvtárosságról szóló törvény javaslatához, második tárgyalás, Ljubljana,
Szlovén Köztársaság Országgyűlése, iktatószám: 611-03/00-2/3.
Ugyanakkor a Lendvai Községi Magyar Önkormányzat tanácsa 17. rendes ülésén,
amely 2001. február 5-én volt, hogy elhatározták hogy megkérik Lendva polármesterét,
Kocon József urat: a két magyar szakos könyvtáros fizetését a község biztosítsa, s ennek
költségét mutassa ki

2001. évi költségvetésében, továbbá, mielőbb rendezze a Lendvai

Könyvtár helyiségproblémáját. A parlamenti képviselő asszony, Pozsonec Mária véleménye
2001. május 28-án a Lendvai Községi Magyar Önkormányzat tanácsán a Könyvtárosságról
szóló törvényre beadott módosításokról ez volt: ”A magyarságon belül kialakult
nézeteltérésre a nemzetiségi programot koordináló könyvtár meghatározását illetően a beadott
módosítások elfogadását nem tartotta valószínűnek.”78 A kialakult nézeteltérés az őrségi
magyarság önkormányzatai, valamint a Lendvai és a Dobronaki

Községi Magyar

Önkormányzatok között alakult ki. A Šalovci, Hodosi és Moravske toplice-i Községi Magyar
Önkormányzatok a muraszombati Tanulmányi és Területi Könyvtárhoz tartoznak területileg,
amely bibliobusz segítségével látta el az örségi kétnyelvű (magyar) településket. Az őrségi
magyar önkormányzatok nem támogatták, hogy

nemzetiségileg a Lendvai Könyvtár

koordinálja a nemzetiségileg vegyesen lakott települések könyvtárügyét, vagyis nem akartak
Lendvához csatlakozni a nemzetiségi könyvtár tekintetében. Pozsonec Mária országgyűlési
képviselő asszony ezt követően nem vétózta meg a Szlovén Országgyűlésben a
Könyvtárosságról szóló törvényre beadott módosítást, mivel a képviselőt a vétójog kizárólag
a nemzetiséget érintő törvények tárgyalásánál illeti meg. Így a Szlovén Országgyűlés 2001
májusában elvetette a beadott törvénymódosítási javaslatot. A Lendvai Könyvtár nem kapta
meg a központi nemzetiségi programot koordináló könyvtár státusát. Ezzel a muraszombati
Területi és Tanulmányi Könyvtárt hatalmazták fel, annak ellenére, hogy a megyei könyvtár
78

Jegyzőkönyv. Lendvai Községi Magyar Önkormányzat Tanácsának 18. rendes üléséről,
amelyet 2001. május 28-án tartottak. Ad/12. A könyvtárosságról szóló törvényre beadott
módosítási javaslatok, 6.p.
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nem

a nemzetiségi területen működik. A Szlovén Köztársaságban élő magyar nemzeti

közösség és a Magyar Köztársaságban élő szlovén nemzeti kisebbség külön jogainak
biztosításáról szóló egyezmény 1992-től érvényes. Ennek a megvalósítását figyelemmel
kísérő Szlovén-Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottság 2000. február 4-én Ljubljanában tartotta
meg V. közös ülését. Jegyzőkönyvében a következő elvárások merültek fel a nemzetiségi
könyvtárüggyel kapcsolatosan: »A szlovén fél a kulturális örökségről és könyvtárakról szóló
törvénnyel összhangban előkészíti a Lendvai Múzeum és Könyvtár jogi helyzetének
megfelelő rendezését.« Ez sajnos elmaradt. Majd 2001. május 9-én a Vegyes Bizottság
Szentgotthárdon tartotta meg VI. ülését, amely a jegyzőkönyvének

A művelődés és

tájékoztatás területétén című fejezetében újra felmerült ugyanaz a követelmény: »A szlovén
fél a könyvtári törvény módosításával biztosítsa, hogy a nemzetiségi koordinációs könyvtár a
kétnyelvű területen legyen.« De, mégsem történtek változások, vagyis a szlovén fél nem
teljesítette az szlovéniai magyar nemzetiség könyvtárügyi elvárásait, illetve nem rendezte ezt
a magyar nemzetiség szolgálatára, javára.
A Knjižnica Lendava - Könyvtár Lendvának a 2001-es statisztikai adatok szerint
71.484 kötetes szlovén és 31.306 kötetes magyar nyelvű könyvállománya volt, vagyis
összesen 102.79 könyv állt a kölcsönzők rendelkezésére.
A Knjižnica Lendava – Könyvtár Lendva helyzetképe
A Knjižnica Lendava – Könyvtár Lendva mint kétnyelvű közintézmény, nyilvános könyvtár
hét község területén működik. A lendvai központi könyvtárhoz: 12 fiókkönyvtár (5 kétnyelvű,
7 egynyelvű területen működik.. A 7 község összlakossága 24.824 fő, ebből a lendvai és
Dobronaki községben a magyar nemzetiségű lakossága száma közel 5000 fő. A könyvtár
alapítója a Lendvai és a Dobronaki Község, társalapítója pedig a Lendvai és a Dobronaki
Magyar Községi Önkormányzat. A többi 5 község szerződéses partnerként járul hozzá a
tevékenység (anyagi) támogatásához (2004-es adatok alapján).
A lendvai könyvtár alaptevékenysége
A könyvtárnak a statisztikai adatok alapján 2004-ben 5619 tagja volt. 2003-ban kb. 40
rendezvényt szerveztenk: meseórákat, könyvtári órákat, irodalmi esteket, diavetítéseket,
koncerteket, és még sorolhatnám. Többek között bemutatták a Papp József, muraszombati
könyvtáros által készített Szlovéniai magyarok virtuális lexikonát, a Pannon tükör c. irodalmi
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folyóiratot; megismertették a mosern magyar írónőt, Bozai Ágotát. De járt náluk már
Janikovszky Éva, Békés Pál, Marék Veronika, Kukorelly Endre is.
A lendvai könyvtár állománya
A 2004-es adatok alapján az állomány 118.790 egység (114.329 könyv és 4461 nem könyv
jellegű dokumentum), ebből 32.997 magyar nyelvű. Ezenkívül a könyvtárban kb. 1000
kisnyomtatvány (meghívók, szórólapok, stb. és plakát található. 2004-ben a könyvtárban 202
folyóiratból lehetett válogatni, ebből 64 magyar nyelvű állt az olvasók rendelkezésére.
Számítógépek használata a könyvtárban
Szlovéniában 1996-tól egy COBISS nevezetű számítógépes rendszer tagja a lendvai könyvtár,
hiszen az osztott katalógus segíti a feldolgozó munkát, de a magyar nyelvű könyvek
feldolgozását a lendvai könyvtár hungarológusai végzik és közvetítik a központi COBISS
számítógépes rendszernek. Az anyaguk a világhálóról is elérhetőa hét számítógép álltal.
A lendvai könyvtár finanszírozása
A lendvai könyvtár a tevékenységéhez szükséges anyagiakat a elsősorban közpénzekből (az
alapítóktól és a szerződéses partnerektől), a kulturális minisztériumtól (tőlük kapják az
anyagiakat a nemzetiségi programra és részben a könyvtári anyag beszerzésére is), és saját
bevételük is van.79

79

Podatki o knjižnici. [Adatok a könyvtárról]. (2005. 8.16.).
2005.8.25.: http//www.lendava-knjiznica.si

Felhasználva a honlapról
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III.3.12.1

A Knjižnica Lendava – Könyvtár Lendva nemzetiségi programja

A 2001-es új könyvtári törvény alapján a lendvai könyvtár köteles az itt élő nemzetiség
számára magyar nyelven nyújtani a könyvtári tevékenységeket. Így könyvtár a törvénnyel
összhangban a Lendvavidéken élő magyar nemzetiség számára is lehetővé teszi a könyvtári
ellátást. Évente kb. 1000 egységgel bővül a magyar nyelvű anyag. A magyar
dokumentumokat, könyveket főleg a nagykanizsai könyvesboltból szerezik be. A
könyvtárnak helyismereti gyűjteménye is van, amelyet folyamatosan bővítik hungarika
anyaggal: minden olyan helyi vonatkozású magyar, szlovén vagy kétnyelvű dokumentumot
gyűjt, amely muravidéki magyar szerző tolla alól került ki vagy a muravidéki magyarságot
illeti. Állományukban található még a Népújság (a muravidéki magyarok hetilapja)
évfolyamainak mikrofilmes változata (mikrofilmleolvasó is található). A Népújságot
egyébként egy EasyArchiv nevezetű számítógépes adatbázisba visszik be, amelyben a
feldolgozott cikkek fontosabb bibliográfiai adatai (szerző, cím, forrás) mellett rövid annotáció
és tárgyszavak segítik az olvasót a keresésben.
Az anyaországgal való kapcsolatuk

a Lenti Városi Könyvtárra, a zalaegerszegi

megyei és városi könyvtárra, az OSZK, az OPKM, a szombathelyi megyei könyvtárra terjed
ki. Ezenkívül szakmai kirándulásokat is szerveznek Magyarországra. K
ülönböző szakmai csoportokat is fogad a könyvtár. A könyvtári tevékenység keretében a
magyar nemzetiségi kultúra programtervezetének megfelelően hajtja végre ezt a nemzetiségi
programot a Knjižnica Lendava – Könyvtár Lendva. A nemzetiségi programot a Szlovén
Művelődési Minisztérium finanszírozza. Ez két területre terjed ki leginkább: a könyvtári
tevékenységre és az úgynevezett hungarista (magyar) könyvtáros tevékenységére,
munkakörére.
A

könyvtári tevékenységhez a magyar könyvek és folyóiratok beszerzése,

a

kétnyelvű ügyintézés, az olvasókkal való foglalkozás a központi könyvtárban és kétnyelvű
fiókkönyvtárakban, valamint a magyarországi könyvtárakkal való együttműködés tartozik.
A magyar könyvek mellett a könyvtár magyar videókazettákat, CD-ROM-okat és 52
különböző magyar folyóiratot, újságot vásárol. A kétnyelvű (szlovén-magyar) ügyintézés a
kétnyelvűségi pótlékot, a reklámanyagot, a továbbképzések finanszírozását, a honismereti
anyag elektronizálását és számítógépes feldolgozását, a könyvújdonságok listáját stb. jelenti.
Az olvasókkal való foglalkozás a kölcsönzést, az információközvetítést,

meseórákat, a

gyermekönyvtárosi feladatok végzését, valamint a az alsós és felsős tanulók és a
középiskolások bibliopedagógiai óráit foglalja magába. A magyarországi könyvtárakkal való
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kapcsolattartás a könyvcserére és a folyóiratcserére értendő, amely az országos Széchenyi
Könyvtárral, a lenti Városi Könyvtárral, a budapesti Országos Pedagógiai Könyvtárral folyik
elsősorban, de kiterjed a szakmai konferenciák, szimpóziumok, találkozók látogatására is.
Ezen kívül a Magyar Könyvtárosok Egyesületében végzett tevékenységekre, a kisebbségi
könyvtárosok együttműködésére, a határon túli magyar könyvtárosok találkozóira, valamint a
magyar

könyvtárosok

világtalálkozóira.

A

program

tartalmazza

a

magyaroszági

könyvtárlátogatásokat is, sőt tervbe vették a határon túli egyéb országokban lévő magyar
könyvtárak látogatását is.
2002-ben újra felvetődött a lendvai könyvtár esetében két hungarológus (magyar)
könyvtáros finanszírozása, tudniillik a zökkenőmentes könyvtári munka érdekében megfelelő
könyvtárosokra

is szükség van. 1999-től problémák adódtak a két magyar könyvtáros

fizetésének előreteremtésével. 2002-ben a Szlovén Művelődési Minisztérium megvonta a
lendvai könyvtár két hungarista könyvtárosától a 80%-os anyagi támogatást, mivel Lendva
polgármestere nem ígérte meg az említett minisztériummal, hogy a magyar könyvtárosok
fizetését 20%-ban támogatná. A könyvtár tanácsa és az igazgatónő megtárgyalta a problémát,
és azt ajánlották, hogy a továbbiakban is a Szlovén Művelődési Minisztérium fedezze a
magyar könyvtárosok teljes fizetését.

III.3.12.2

A Knjižnica Lendava – Könyvtár Lendva kulturális és művészeti

kapcsolata a Zala megyei könyvtárakkal
Már több évtizede, hogy együttműködési megállapodást írnak alá a Muravidéki Magyar
Önkormányzati Nemzeti Közösség, Vas Megye, valamint Zala Megye közgyűléseinek az
elnökei, mint együttműködő felek. Éves programmal erősítik meg a megállapodás tartalmát
az oktatás, a pedagógiai kapcsolatok, a kulturális és művészeti kapcsolatok terén. Így a
lendvai könyvtár és a Deák Ferenc Megyei Könyvtár között egy évre szóló és évente
megújuló szakmai kapcsolatot és széles körű együttműködést tervez. A Knjižnica Lendava –
Könyvtár Lendva

szervezésében lendvai tanulók is bekapcsolódnak a József Attila

szavalóversenybe, amelyet a Deák Ferenc Megyei Könyvtár szervez, valamint az említett
könyvtár bevonja a lendvai gyerekeket a zalai Gyermek-könyvtáros Műhelybe

és más

olvasási versenyekbe, rendezvényekbe, amelyek az év folyamán zajlanak Zalaegerszegen. Az
együttműködő könyvtárak kölcsönösen meghívják egymás képviselőit, szakembereit az évi
országos könyvtáros-konferenciákra. A Zala megyei könyvtárak segítik a Knjižnica Lendava205
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Könyvtár Lendvát irodalmi estek, előadások és egyéb magyar jellegű könyvtári programok
szervezésében. Gellén Béláné, a lenti Városi Könyvtár igazgatója a lendvai könyvtárral és a
muravidéki magyarokkal való együttműködésről a következőképpen nyilatkozott:80
»Földrajzi helyzatünkből következik, hogy nincsen vége a magyar községeknek, annak
ellenére, hogy határsávok választanak el bennünket. Élő és régi kapcsolatunk van a lendvai
könyvtárral. A lendvai kétnyelvű könyvtár magyar nyelvű könyvállományának zömét
Magyarországon szerzi be, és módszertani segítséget is nyújtunk. A zalai kiadványokból
ingyen és bérmentesen küldünk a lendvai könyvtárnak. Két évvel ezelőtt 17 hazai folyóiratot
fizettünk elő a részükre, de a kijuttatás késéssel történt, és úgy éreztük, hogy nem olyan
hatékony ez a segítség, mint ahogy gondoltuk. Inkább könyveket vásárolunk a
lehetőségeinknek megfelelően. Alapfokú könyvtári tanfolyamunkon a lendvai könyvtárosok is
részt vettek. A foglalkozások közül elsősorban a gyerekekkel való munka érdekli őket.
Szerintem van olyan kapcsolatunk, mint bármelyik községi könyvtárral.

III.3.12.3

A Knjižnica Lendava-Könyvtár Lendva kétnyelvű helyi könyvtárai

Amikor 1964-ben a muraszombati könyvtár a Lendvai Község területén is megkapta a
központi könyvtár szerepet, nyomban hozzáláttak a könyvtári hálózat megszervezéséhez a
községben. Közismert dolog, hogy ezen a területen él a magyar nemzetiség zöme, azért
először Lendván alapítottak központi könyvárat, majd pedig később hozzáláttak a határmenti
községekben is a könyvtári hálózat kiépítéséhez.

81

Majdnem két évtized alatt sikerült

mindazon helységekben könyvtárakat alapítani, amelyekben az emberek és a társadalmi
tényezők készek voltak segíteni a szervezésben. A lendvai község 1980-as jelentéséből
megtudhatjuk, hogy milyen volt a kétnyelvű helyi könyvtárak állománya és felszerelése
1980-ban Göntérházán, Dobronakon, Völgyifaluban és Gyertyánosban.
A legerősebb vidéki könyvtár a dobronaki volt 1980-ban 4.645 könyvvel, a
göntérháziban 3447, a völgyifalusiban 832 és a gyertyánosiban 336 könyv volt. Ekkor a

80

Zágorec-Csuka Judit: A könyvtár szellemi és információs központ. Beszélgetés Gellén
Bélánéval, a Lenti Városi Könyvtár igazgatójával. Népújság, 1994.XXXVIII.évf.14.szám,
április 8.6.p.
81
Kuzmič Franc: Kétnyelvű Könyvtárak Muravidéken. Naptár '83. Murska Sobota 1982.
91.p.
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göntérházi könyvtárnak volt a legtöbb (219) tagja és a látogatók száma elérte a 987-et, s
évente itt 2852 könyvet kölcsönöztek ki az olvasóknak.
A 2004-es statisztikai adatok szerint a göntérházi könyvtárnak 4.250, a dobronakinak
4.462, a gyertyánosinak 1.428, a pestesházinak 1.571 és a völgyifaluinak 1.890 magyar
könyvállománya van.

III.3.13.

Lendvai I. számú Kétnyelvű Általános Iskola könyvtára

A Knjižnica 4.13 számítógépes iskolakönyvtári program szerint dolgozzák fel az
anyagot, amelyet a Nova Gorica-i SAOP számítástechnikai cég készített az iskolai
könyvtárak számára az Oktatási Minisztérium megbízásából. Az említett cég végezte a
program telepítését az iskolákba és a könyvtárosok továbbképzését is ők szervezték meg. A
könyvtár nem tagja a COBISS integrált könyvtári rendszernek. 12 000 magyar és 25 000
szlovén könyvvel rendelkezik, és a legnagyobb iskolai könyvtárnak számít a nemzetiségi
területen. Kapcsolatot tart a szentgotthárdi általános iskolákkal, és 2001-ben vette fel a
kapcsolatot a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtárral. A dobronaki, göntérházi és
pártosfalvi kétnyelvű általános iskolákban is szintén számítógépes kölcsönzés-nyilvántartást
végeznek és a könyveket is számítógépen dolgozzák fel. Nehézségekbe ütközik, illetve nem
létezik a magyarországi iskolai könyvtárakkal való számítógépes kapcsolat felvétele mivel
Magyarországon majdnem minden iskolai könyvtár más-más programot használ.
Évente kb. 600 szlovén és kb. 200-300 magyar könyvet vásárolnak, összesen 1,5
millió tolár értékben, s ehhez jön még a pályázati forrásból vásárolt magyar könyvek értéke
is (Lendvai Magyar Nemzetiségi Önkormányzat és Illyés Alapítvány). A magyar könyveket
általában a Bánffy könyvesboltból szerzik be, de Magyarországon is vásárolnak. A könyvtár
tevékenysége nem merül ki a könyvek beszerzésében, nyilvántartásában, kölcsönzésében. E
mellett működik egy kitűnő mozgalom, az olvasási verseny mint könyvtári program.
Valószínűleg ennek az olvasási kedvnek is nagy szerepe van abban, hogy minden évben sok
tanuló jelentkezik a Petőfi Sándor Tanulmányi Versenyre, melynek keretében egy-egy
igényes regény megismerésére és alapos feldolgozására van szükség. A lendvai I. sz.
Kétnyelvű Általános Iskola könyvtárában Kocon József és Zágorec-Csuka Judit könyvtárosok
dolgoznak.
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III.3.13.1

A kétnyelvű általános iskolák-

és

a lendvai Kétnyelvű Középiskola

könyvtára
A dobronaki, göntérházi és a pártosfalvi kétnyelvű általános iskolákban is működnek
kétnyelvű iskolai könyvtárak és kétharmados munkaidőben dolgoznak bennük könyvtárosok.
A dobronaki kétnyelvű általános iskolai könyvtárban Horvát Ágota a könyvtáros, az iskolai
könyvtárnak 3000 magyar és 4000 szlovén nyelvű könyve van, a feldolgozás számítógépen
történik. A magyar könyveket a Bánffy könyvesboltban szerzik be. A göntérházi kétnyelvű
általános iskolában Šebjanič Valéria a könyvtáros kétharmados munkaidőben. Az iskolai
könyvtárnak 4 000 magyar nyelvű és 3 000 szlovén nyelvű könyve van. Évente pályázati
pénzekből vásárolnak 200/300 magyar könyvet. A pártosfalvi kétnyelvű általános iskolában
Dávid Gabriella a könyvtáros kétharmados munkaidőben dolgozik könyvtárosként. Az sikolai
könyvtárnak 5 000 magyar és 10 000 szlovén nyelvű könyve van. Pályázati pénzekből
vásárolnak magyar könyveket a Bánffy könyvesboltban Lendván.
1960-tól működik a lendvai Kétnyelvű Középiskolában a könyvtár. A tanárok
általában félmunkaidőben helyzekedtek el könyvtárosként. Kepe Klára volt

az első

könyvtáros, aki 1992-ben teljes munkaidőben dolgozik. Könyvtári órákat és szakmai
tanácsadást is tart. Az állomány számítógépes feldolgozása 1992-ben kezdődött. Jelenleg 18.
000 könyv an, ebből 6000 magyar nyelvű. 60 periodikum, illetve periodika (szlovén-magyar)
jár a középiskolába. A magyar könyveket pályázatokon nyert pénzeken vagy magyarországi
könyvvásárokon is vásárolják. A középiskolának van honlapja, ezen a a könyvtáruk is
elérhető.
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III.4. A MARIBORI EGYETEM MAGYAR TANSZÉKÉNEK KÖNYVÁLLOMÁNYA
A tanszéki oktatók és bizonyára a hallgatók vágyai közé is tartozik a rend a tanszéki
dokumentumgyűjteményben, ezen belül elsősorban a könyvek között. Dr. Bokor József
egyetemi tanár, volt tanszékvezető néhány hallgató segítségével (szak)csoportokba rendezte a
könyvállomány egy részét, éspedig úgy, hogy külön polcokra állították a szépirodalmat és
külön a szakirodalmat, elválasztva egymástól a történelmi, földrajzi, nyelvészeti, néprajzi
témájú könyveket és a tankönyveket. Így a könyvgyűjtemény a szabadpolcos rendszerben a
hallgatók rendelkezésére állt. A könyveket szabadon lehetett kölcsönözni, korlátlan
mennyiségben és felügyelet nélkül. Ennek az lett a következménye, hogy nem kerültek vissza
a helyükre, s néhány év múlva a kiszabott rend felborult, a keresett könyvet már szinte
képtelenség volt megtalálni.82
A Maribori Egyetem Pedagógiai Karának dokumentumkészletei,
Könyvállománya

Az egyetem szinte minden tanszékének van saját dokumentumkészlete. Igaz, talán nem
mindegyik olyan gazdag, mint a magyar tanszéken lévő. Kivétel ez azért is, mert az egyetem
könyvtárában magyar nyelvű szak- és szépirodalom egyáltalán nem vagy csak alig található
― néhány kivételtől eltekintve azonban a meglévők sincsenek katalogizálva. Ezt figyelembe
véve megnő a magyar tanszéken lévő állomány fontossága, különösen a magyar nyelv és
irodalom szakos hallgatók számára, hiszen Mariborban másutt aligha vagy egyáltalán nem
tudnák beszerezni a kötelező irodalmat. Mindez viszont nem elegendő ok arra, hogy a magyar
tanszéken hozzáférhető állomány egy külön, elszigetelt könyvtár legyen, saját számítógépes
könyvtári programmal, biztonsági berendezéssel stb. Tudomásom szerint az ilyen és hasonló
ötletek nem szoktak termő talajra hullni, mivel nemcsak a magyar tanszék, hanem a többi
kisebb állományú tanszék is szeretne saját könyvtárat saját helyiségeiben, a széttagolás pedig
csonkítaná a kar könyvtárának univerzális, átfogó voltát.
A Maribori Egyetem Pedagógiai Karán, illetőleg jogelődjénben, a Pedagógiai
Akadémián immár több mint húsz esztendeje van magyar szakos tanárképzés. Még ennél is
jóval régibb a múltja Mariborban a magyar lektorátusnak, amelynek működése a 60-as évek
második felében indult meg. A magyar nyelvű könyvek, folyóiratok gyűjtését már a lektorok
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elkezdték, de a tanszéki könyvállomány megalapozása tulajdonképpen a 70-es évek végén, a
80-as évek elején vett nagyobb lendületet. A tanszék könyvállományát a 70-es – 80-as
években elsősorban a különféle ajándékok alapozták meg. A könyvek zöme ugyan főként
magyarországi könyvkiadóktól, a külföldi magyaroktatásért felelős intézményektől (pl.
minisztérium, Nemzetközi Hungarológiai Központ) származott, de fontos szerepet játszott a
könyvállomány gyarapításában a Pedagógiai Akadémia testvérintézményétől, a szombathelyi
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolától származó könyvanyag is, amely többnyire ún.
könyvcsere formájában jutott Mariborba (ugyanúgy, ahogy Szombathelyre is szép számú
szlovén nyelvű könyv, kiadvány került). Üde színfoltként említhető meg a felsoroltak mellett
egy maribori magánajándék is, amikor Zinka Flisar asszony minden ellenszolgáltatás nélkül a
tanszéknek adományozott elhunyt újságíró férje magyar nyelvű könyveiből mintegy 200–220
példányt. Tudni kell, hogy az utóbbi 6–8 évben ugyanakkor döntően a magyarországi
pályázatokon nyert pénzekből gyarapszik a tanszéki könyvtár, nem kis gondot okozva az
oktatóknak a beszerzéssel és a helyszínre juttatással. De a legutolsó két évben a pályázati
pénzek is elapadtak, mert Magyarországról – koncertráltan – más, nagyobb határon túli
intézmények fokozott támogatására került sor.
Annak ellenére, hogy a maribori Magyar Tanszéknek megvan az oktatáshoz
szükséges legalapvetőbb könyvanyaga, rendkívül nehézkes, illetőleg több tekintetben is
célszerűtlen és kaotikus a tanszéki könyvállomány használata. Ennek az a legfőbb oka, hogy a
könyvanyag nincs szakszerűen feldolgozva, rendszerezve, katalogizálva. Ezért ha lépést akar
tartani a korral, illetőleg hatékonyabbá kívánja tenni az információszerzést, a magyar tanszék
is rákényszerül a változtatásra. A közeljövőben minden valószínűség szerint szüksége lesz a
számítógépes feldolgozásra is.
A Magyar Tanszék közgyűjteményének jellemzői
Az egyetemi tanszéki könyvgyűjteménynek a legfontosabb feladata az, hogy állománya tegye
lehetővé a magyar nyelv és irodalom szakterület ismeretanyagának felsőfokú szintű
elsajátítását. A gyűjteménynek egyértelműen az oktatást és a kutatást kell szolgálnia, illetve
nyújtania azokat a segédeszközöket, amelyek a tanárok és diákok felkészüléséhez
szükségesek. Dokumentumtípusok tekintetében ez elsősorban könyveket és időszaki
kiadványokat jelent, de bármilyen más dokumentumtípus számba jöhet, amely az oktatóvagy kutatómunkához szükséges információt tartalmaz.
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Dokumentumtípusok: A tanszék – igényei szerint és a minőség elvét érvényesítve
gyűjti a nyomtatott dokumentumokon (könyv, időszaki kiadvány, tankönyv, segédkönyv stb.)
kívül a nem nyomtatott ismerethordozókat (diafilmek, hanglemezek, hang- és videokazetták,
írásvetítő transzparensek, zenei és szöveges CD-k stb.). Gyűjteményén belül kisebb figyelmet
szentel

az

utóbb

említetteknek

és

a

gyors,

naprakész

(közhasznú,

közérdekű)

információszerzést szolgáló dokumentumtípusoknak (napilapok, egyes, nem szakmaorientált
folyóiratok).
A tanszék olyan dokumentumokat gyűjt, amelyeknek a tartalma lényegében megegyezik az
egyetemi oktatómunkához szükségesekkel, függetlenül attól, hogy a dokumentum mely
dokumentumtípusba tartozik, de leggyakrabban és legnagyobb számban előfordulók az ún.
hagyományos dokumentumok: a könyvek és a periodikumok.
Fő- és mellékgyűjtőkör: Mivel a tanszéki gyűjtemény legfontosabb feladata, hogy az
oktatómunkát segítse, ezért gyűjtőkörébe sorolandó minden olyan dokumentum, amely
kapcsolatban áll az egyetem pedagógiai programjával, ill. azzal, amit a szlovéniai kétnyelvű
általános és középiskola tanterve ír elő magyar nyelv és irodalom tanítására. Fő gyűjtőkörébe
tartoznak tehát a tantárgyi program tankönyvei, a tantervben és tankönyvekben felsorolt
kötelező és ajánlott olvasmányok, a tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó szakirodalom és
szépirodalom, a kézikönyvek, a tanárok alapvető pedagógiai szakirodalmi igényét kielégítő
dokumentumok és alkalmazott tantárgyi programok tanári segédkönyvei.
A tananyaghoz nem közvetlenül kapcsolódó, a tananyagon túlmutató, ill. a könyvtár
kevésbé

hangsúlyos

feladatai

céljából

beszerzett

dokumentumok

a

könyvtár

mellékgyűjtőkörébe tartoznak. A tanszéki könyvtár a hungarológiával kapcsolatban más
tudomány- és művészeti ágak alapvető irodalmát is gyűjti (történelem, földrajz, néprajz, zene,
népművészet stb.).
Példányszám: Az ilyen jellegű felsőoktatási gyűjteménynek fontos eleme a
példányszám meghatározása. Hogy egy adott dokumentumból hány példány kerüljön a
gyűjteményébe, azt a dokumentum tartalmának és a gyűjtőkört alakító tényezőknek, azok
közül is legfőképp az intézmény tanulói (és tantestületi) létszámának kellene meghatározni,
vagyis a hallgatók létszámának és a tananyag jellegének megfelelő példányban kellene
rendelkezésre állnia a műveknek. De ez nem minden esetben van így. Katalogizálás közben
kiderült, hogy egyes könyvekből, mint pl. Jókai Mór: És mégis mozog a föld, Szabó Lőrinc
Összes versei vagy Tompa Mihály munkái hét, esetleg több példányban is megtalálhatók a
tanszék polcain, ugyanakkor hiányoznak onnan alapvető munkák, vagy némelykor a
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szükségesnél is kevesebb példányszámban vannak meg, pl. a naponta használatos
segédkönyvek.
Mit és milyen mélységben gyűjt a tanszéki könyvtár?
A továbbiakban a „tanszéki könyvtári” állomány tartalmi összetételét elsősorban a könyvekre
leszűkítve tárgyalom, mivel ez az állományrész a legnagyobb terjedelmű. Az oktatott tantárgy
a magyar nyelv és a magyar irodalom tudományterületek szakirodalma: kézikönyvek,
segédkönyvek,szaklexikonok,

szakenciklopédiák,fogalomgyűjtemények,

szakszótárak,

szakmonográfiák, színvonalas ismeretterjesztő művek. Az általános tájékoztatást szolgáló
szakirodalom: kézikönyvek, segédkönyvek, általános lexikonok, általános enciklopédiák,
általános

szótárak,

életrajzi

lexikonok,

adattárak,

név-

és

címtárak,

általános

tudománytörténeti és elméleti monográfiák, szak- és általános bibliográfiák. Az általános és a
középiskolai oktatási-nevelési folyamatban munkaeszközként használt művek: a tantervben
meghatározott

tankönyvek,

feladatgyűjtemények,munkafüzetek,

feladatlapok,

szöveggyűjtemények, tankönyvekhez kapcsolódó tantervek, tanári kézikönyvek, módszertani
útmutatók,
térképek,

atlaszok,

egyéb

oktatási

segédletek,

munkáltató

eszközként

használt

művek,szótárak.
Állományfejlesztés, gyűjteményszervezés: A könyvtári gyűjtemény organikus rendszer,
ezért természetes jellemzője a gyarapodás mellett a csökkenés. A szerzeményezés és az
apasztás helyes aránya növeli a gyűjtemény információs értékét, használhatóságát. Ennek a
folyamatnak a megtervezése és megszervezése alapja a jó könyvtári munkának.
A gyarapítás: Az állománygyarapítás állandó tevékenységet jelentő munkafolyamat,
amely magába foglalja a gyűjtőkörnek megfelelő dokumentumok (nyomtatott és nem
nyomtatott ismerethordozók) kiválasztását, beszerzését és állományba vételét. A gyarapítási
tevékenység minőségét és mennyiségét befolyásolja elsősorban a meghatározott tanszéki
költségvetés és a kiadói választék is.A gyarapítás módjai: A tanszék legfontosabb
könyvgyarapítási módja az ajándék, a vétel és a csere. A dokumentumok beszerzésének
legfontosabb forrása az ajándékozás. A tanszék kaphat ajándékot intézményektől,
egyesületektől, magánszemélyektől. A tanszék könyvállományát a 70-es – 80-as években
különféle ajándékok alapozták meg. A könyvajándékok elsősorban magyarországi
könyvkiadóktól, a külföldi magyaroktatásért felelős intézményektől (pl. minisztérium,
Nemzetközi Hungarológiai Központ) és a Pedagógiai Akadémia testvérintézményétől, a
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szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolától származnak. A tanszék hagyatékot is
kapott már. A kapott dokumentumok mennyisége néhány példánytól a kisebb gyűjteményekig
terjed. Az állománygyarapodás másik jelentős forrása a vétel. A dokumentum megtekintése
alapján történő vétel a könyvesbolti vásárlás, mely az újonan megjelent kiadványok
beszerzését biztosítja.
Hiány: A tervszerű állományapasztáson és a természetes elhasználódáson kívül egyéb
okok miatt is csökken az állomány nagysága. Ezek a következők: a dokumentum elveszett, a
dokumentum az állomány ellenőrzésekor hiányzott. Sajnos egyre több könyv hiányzik ebből
az okból. Ennek egyik oka, hogy a kölcsönzést senki sem felügyeli. A hallgatók egy füzetbe
jegyzik be, melyik könyvet mikor kölcsönözték ki. Ezek után az ő becsületükön múlik, hogy
a könyvet tényleg beírják-e és visszahozzák-e. Az ilyen rendszer nem a leghatékonyabb
megoldás annak érdekében, hogy valamennyi könyv megtalálja régi helyét a tanszék polcán.
Figyelembe kell venni a biztonsági berendezés hiányát is, mivel ezekben a könyvekben nincs
biztonsági szalag, és senki és semmi nem figyelmeztet a könyv esetleges tisztességtelen
kölcsönzésére.
Az ellenőrzést a számítógépes ellenőrzés módszere lényegesen meg fogja könnyíteni.
Annál is inkább, mivel ez idáig az állományt nem lehetett összehasonlítani a kartotékleltárral,
mert ez sajnos nem állt a tanszék rendelkezésére. Ezúttal legalább az állomány számítógéppel
feldolgozott része ellenőrizhetővé vált. Pontosan tudni lehet, haogy valamely könyv megvane a gyűjteményben, hány példányban, hova van elhelyezve, ki van-e kölcsönözve...
Az

állomány

feldolgozása:

A

könyvtár

dokumentumok,

ismerethordozók

használatra szánt és célszerűen elrendezett gyűjteménye. A rendezettség jelenti a gyűjtemény
feltárását is. Ennek ellenére előfordul, hogy kisebb gyűjtemények hosszú éveken át
megpróbálnak elboldogulni feldolgozatlan állományokkal is. Ilyen volt a maribori Magyar
Tanszék dokumentumgyűjteménye is. Egy dokumentumgyűjtemény azonban csak abban az
esetben nevezhető könyvtárnak, ha eleget tesz az alapvető követelményeknek, melyek között
fontos helyet foglal el a feldolgozottság.
Az állomány nagysága és szolgáltatásai
A maribori Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék kb. 5000 dokumentumot birtokol. A
dokumentumok zöme könyv. Ez legkevesebb 4500 példányt jelent. Emellett a tanszék még
folyóiratokkal, videokazettákkal, képanyaggal, térképekkel is rendelkezik. A kb. 5000
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dokumentumból álló gyűjtemény feldolgozása elég sok időt igényel, különösen egy kezdő
számára, aki az ilyen jellegű munkával először próbálkozik.
A feldolgozott dokumentumok tematikai összetétele: A tanszéki könyvállomány
tematikai összetétele színes. Magyar szépirodalmi művek találhatók meg a legnagyobb
számban, ezek mellett jelentős a száma a világirodalmi könyveknek is. Az állomány fontos
részét a magyar és a világirodalommal, valamint a magyar nyelvészettel kapcsolatos
tudományos munkák és kézikönyvek képezik. Jelentős helyet foglalnak el az általános és
középiskola számára előírt tankönyvek (nyelvtankönyvek, gyakorlókönyvek, olvasókönyvek,
szöveggyűjtemények), amelyek a magyar nyelv és irodalom tantárgyához használatosak. A
polcokon találhatók történelmi, földrajzi, művészeti, néprajzi témájú tan- és szakkönyvek is.
Természettudománnyal foglalkozó könyvek kisebb számban vannak.
Minden nyilvános, nagyobb könyvkészletnek rendelkeznie kell egy szisztematikus,
áttekinthető leírással. Ez a könyvgyűjtemény ez idáig ezzel nem rendelkezett. Jelenleg kb.
1000 könyv kereshető ki a számítógépes katalógus segítségével. Ez nem jelenti azt, hogy a
számítógépes keresés és a kölcsönzés zavartalan. Az internet bizonyul a legjobb
megoldásnak. A tanszék tantermében egy számítógép a hallgatók rendelkezésére áll, amely
rá van kötve a világhálóra, s ennek segítségével helyben ki lehet keresni a magyar könyvek
leírásait is. A hallgatók a Pedagógiai Kar Könyvtárában is kutathatják a magyar tanszéken
lévő könyveket bármely más számítógép segítségével.
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III.5. A

SZLOVÉNIAI

KÖNYVTÁRAK

AZ

INFORMÁCIÓS

TÁRSADALOM

DIGITALIZÁLÁSI FOLYAMATÁBAN
Ha a szlovéniai könyvtárakat az információs társadalom digitalizálási folyamatában
összehasonlítjuk az európai könyvtárakkal, megállapíthatjuk, hogy a szlovéniai könyvtárak
digitalizálási folymata 5-7 évvel le van maradva az európai könyvtárakétól. Ez nagyobb
anyagi

támogatással és szakmai felkészültséggel lehetne legyőzni vagy enyhíteni. A

digitalizálási folyamat körülményeinek a megváltozátatásánál három tényezőt kellene
figyelembe venni: az eddiginél még nagyobb mértékben lehetővé tenni az információs és
kommunikációs technológiákhoz való korlátlan hozzáférés lehetőségét, az állompolgárokat
intenzívebben kellene oktatni az információs írásbeliségre, és hatékonyabb információs
politikát végezniük a szakembereknek.
Szlovéniában az információs társadalom digitalizálási folyamatában a könyvtáraknak
nagy szerepük van. Ezt a szlovén könyvtárosok interdiszciplináris folyamatnak tekintik,
amelyben részt vesznek az informatikusok, a könyvtárosok és az információs technológiát
létrehozó és működtető intézmények is. A digitalizálás folyamatát kísérte és segítette az
Információs Társadalom Minisztériuma is, csak sajnos a kormányváltást követően az új
szlovén kormány ezt a minisztériumot 2005-ben megszüntette. A digitalizálási folyamat
hatékonysága attól is függ, hogy a jelenlegi szlovén kormány anyagilag mennyire támogatja a
következő programokat: az információs írásbeliség oktatását, az információs technológiák
fejlesztését, a digitális könyvtárak és adatbázisok kiépítését stb. A tervek szerint a
digitalizálást az illetékes minisztériumok és a Könyvtári Tevékenységek Nemzeti Tanácsa
mint a szlovén kormány tanácsadó szerve irányítják.
A szlovén információs társadalom kiépítésben fontos kezdeményezésnek számított a
központilag specializált információs központok felállítása, amelyek a Szlovén Tudományos és
Művészeti Akadémia keretein belül működnek. A központilag specializált információs
központok a tudományos kutatói tevékenység minőségét és eredményességét mérik és
közvetítik, vagyis szelektív módon digitalizálják a Szlovéniában megjelenő különböző
tudományterületek

releváns szakirodalmát, kutatásjelentéseit és cikkeit. Egyben ezek a

központok az IZUM (Információtudományok Kutatóközpontja) és a COBISS integrált
könyvtári rendszer felépítményei is.
A ljubljanai egyetemek könyvtárai jelenleg felkészületlenek a digitalizálás integrált
könyvtári rendszeren belüli megoldására, inkább saját könyvtáraik keretein belül
digitalizálják az anyagukat. A szakmai vitákból kitűnik, hogy mégis gondolkoznak egy
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egységes digitális könyvtár (hasonló lenne, mint Magyarországon a Magyar Elektronikus
Könyvtár) kiépítésén Ljubljanában, a fővárosban, amely főleg három reprezentatív könyvtár
állományából építkezne. A Szlovén Digitális Könyvtárat a Ljubljanai Egyetem (Univerza v
Ljubljani), a Központi Műszaki Könyvtár (Centralna Tehniška Knjižnica) és a Nemzeti és
Egyetemi Könyvtár (Narodna in Univerzitetna Knjižnica) közös projektjeként képzelik el.
A digitalizálás másik fontos alappillére az, hogy a könyvtáros szakma és a Szlovén
Könyvtárosok Egyesülete (Zveza bibliotekarskih društev Slovenije) milyen irányelveket
határoz meg ezen a téren. Természetesen a könyvtári rendszer adminisztratív szervezésén is
múlik, hogy milyen irányba fejlődik a digitalizálás. Mindezt az is nehezíti, hogy a szlovén
könyvtári rendszernek, mint más könyvtári rendszereknek is, megvannak a saját problemái,
pl. az új könyvtári törvény (2001) hiányosságai, a Nemzeti és Egyetemi Könyvtár krónikus
munkaerőhiánnya (csak kb. 100 könyvtáros dolgozik a Nemzeti Könyvtárban), a könyvtári
rendszer könyvtártípusok szerinti egyenlőtlen fejlődése, valamint a szlovén könyvtárügy
megosztása két minisztérium (Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium, valamint a
Kulturális Minisztérium) közt. Alapkérdésként vetődik fel az is, hogy Szlovéniában mi a
könyvtárosok státusa. A szakmai színvonal sok mindentől függ: a jobb szervezéstől, a
felhasználókkal létrejövő viszonyok minőségétől, a könyvtárosok önértékelésétől és nem
utolsó sorban a könyvtárvezetők stratégiájától.
Véleményem szerint a könyvtárak és a könyvtárosok szerepe Szlovéniában az
információs társadalom digitalizálási folymatában jelenleg azon áll, vagy bukik, hogy a jól
bevált mechanizmusok, a nemzetközi protokollok, a könyvtári szakma szubjektív és objektív
tényezői, vagyis a könyvtárosok és a meglevő intézmények hogyan tudják harmonikusan
összehangolni ezt a folyamatot. A könyvtárosok véleménye szerint erre a feladatra a szakma
felkészült, csak a digitális rendszer megvalósítása nem elég hatékony az európai
könyvtárügyben zajló digitalizálási folyamatokhoz képest.

III.5.1. A magyar helyismereti kiadványok digitalizálása a muravidéki nemzetiségi
könyvtárakban
Szlovéniában a Muravidéken 1945 és 2004 között összesen 71 magyar könyv jelent
meg Lendván és Muraszombatban. Műfajilag ennek a könyvtermésnek a 2/3-a szépirodalom,
1/3-a pedig történelmi, helytörténeti, nyelvészeti, néprajzi tematikájú mű, de akadnak köztük
akár művészettörténeti, könyvtártörténeti, vagy sajtótörténeti kiadványok is. A helyismereti
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kiadványok szerzői Varga Sándor, Szúnyogh Sándor, Göncz László, Pivar Ella, Pozsonec
Mária, Göntér János, Vida János, Kercsmár Rózsa és Kovács Attila. Valójában ennek a közel
20 magyar helyismereti, helytörténeti könyvnek a digitalizálása nem nagy feladat volna. Sem
a lendvai, sem a muraszombati könyvtár számára, de valójában a nemzetiségi könyvtárakban
a magyar könyvek vagy időszaki kiadványok digitalizálása még igazán nem indult be
tervszerűen.
A maribori IZUM (Információtudományok Kutatóközpontja) és az információs
infrastrúkturát szolgáltató intézmény keretein belül működő COBISS, az együttműködésen
alapuló online bibliográfiai- és könyvtári szolgáltatás rendszerében, amelyhez 254 különböző
típusú szlovén könyvtár csatlakozott, csak digitális bibliográfiai tételeket gyűjtenek egy közös
adatbázisba, és azt szolgáltatják. A COBISS adatbázisaiban találhatók a nemzetiségi
könyvtárak magyar könyveinek,

magyar folyóiratainak és cikkeinek a bibliográfiai leírásai

is, amelyeket a lendvai és a muraszombati könyvtárak dolgoznak fel. Internet-hozzáféréssel
bárki keresheti ezeket a bibliográfiai adatokat, s Magyarországról is el lehet érni a COBISS
központi online katalógusát, amelyet 1991-től építenek Mariborban. A probléma viszont az,
hogy a magyar helyismereti könyvek és tudományos cikkek teljes szövegű digitalizálása
nincsen folyamatban, s ennek érdekében a Lendva-vidéki könyvtárak nem fogtak össze, nem
alakult meg egy közös munkacsoport, amely kidolgozná azt a programot, amely az írott
kulturális örökséget őrző közgyűjteményekbe került helytörténeti anyagot digitalizált
formában felvinné az Intenetre. A helytörténeti könyvek mellett, én sokkal fontosabbnak
tartanám a jelenlegi állapotnál azt a több száz helytörténeti vagy honismereti cikket,
tanulmányt, amelyek a Népújságban (1958-tól), a Naptárban (1960-tól), a Lendvai
Füzetekben (1973), a Muratájban (1988-tól) illetve Lendva Község, Dobronak, Hodos
önkormányzati (kétnyelvű) lapjaiban (1990) jelentek meg.
Miért volna szükséges a helytörténeti cikkek digitalizálása? Elsősorban a nemzetiségi
könyvtárak állományvédelmének eszközeként mint helyettesítő (digitális) másolat, melynek
hozzáférhetővé tétele az eredetit megkímélheti a használattól, másodsorban pedig mert nagy a
helyismereti dokumentumok hírértéke. A nemzetiségi területről és az internet által bárhova
közvetíthetők, s kutatható dokumentumoknak számítanak, tehát minél szélesebb körben
kellene lehetővé tenni a felhasználásukat. Azt hiszem, hogy ezt a feladatot elsősorban a
Lendvai Könyvtárnak kellene felvállalnia, mivel kétnyelvű könyvtárként működik, s ehhez
nemzetiségi költségvetésből, illetve magyarországi pályázati pénzekből is meríthetne
anyagiakat. Azoknak a nemzetiségi könyvtáraknak, amelyek két forrásból is tudnak
digitalizálni: általános (nemzetiségi) költségvetésből és pályázati céltámogatásokból,
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valószínűleg lesz jövőjük.

Az is kérdés, hogy a helyismereti kiadványokat

kik

digitalizálnák. Természetesen a szakképzett könyvtárosoknak erre a munkára fel lehet
készülniük akár magyarországi továbbképzéseken is (hiszen 1990-től már megjelentek az első
magyar nyelvű digitalizált művek Magyarországon), és a gépi feltételeket is meg kell
teremteni. Ahhoz, hogy a nemzetiségi könyvtárakban megfelelő módon tudjanak a
digitalizálás szerzői - jogi kötelezettségeinek eleget tenni, ismerniük kell a szerzői jogokat és
a mögöttük álló szlovén jogszabályokat is.
Az alapdigitalizálásra szakértők (hungarológusok, vagyis nemzetiségi könyvtárosok)
választanák ki a magyar helytörténeti műveket, tanulmányokat, meghatározott kiadásokat,
mivel ők ismerik az anyagot. Mikor valósulhat meg a nyilvánosság? Akkor, ha a műszaki
lehetőségek határain belül a rendszerhez bárki csatlakozhat, szolgáltatását bárki igénybe
veheti. Annak ellenére, hogy a 60 közművelődési könyvtárnak

zömében van honlapja,

közülük még egyetlen egy sem minősíthető digitális könyvtárnak. Hogy miért? A könyvtárak
zöme Szlovéniában

általában arra használja az internetet, hogy bemutassa a saját

tevékenységét és szolgáltatásait, de digitalizált anyagot nem ad a hálózatnak. Mivel a
kisebbségi vagy nemzetiségi könyvtárak esetében fontos tényező a kulturális transzformáció
és a különböző kultúrák iránti nyitottság, éppen ezért kezdhetné építeni a lendvai és a
muraszombati könyvtár a saját honismereti adatbázisát, hiszen mindkét könyvtár gyűjti a
honismereti anyagot, a különbség csak az, hogy a muraszombati regionális könyvtár nincsen
nemzetiségileg vegyesen lakott területen, a lendvai pedig kétnyelvű státussal is rendelkezik.
A digitalizálási folyamatban össze is hangolhatnák a feladataikat és közösen akár a teljes
honismereti anyag digitalizálására vállalkozhatnának. Ez lehetne egyben nyitás Magyarország
felé is, hiszen az intézményes kapcsolataik már évtizedes múltra visszavezethetők, de
tevékenységüket, nemzetiségi programjaikat is össze kell hangolniuk a valós kihívásokkal, ez
esetben az internet nyújtotta digitalizálási lehetőségekkel. S ez által is népszerűbbé tehetnék
szolgáltatásaikat.
A multikulturális (szlovén-magyar) kapcsolatok sikeressége nemcsak a gazdasági
fejlődéstől függ, sem attól, hogy eleget tesznek-e a formális és szakmai követelményeknek,
hanem nagy mértékben attól is, hogy a szűkebb és a tágabb közösség hogyan méltányolja és
értékeli a magyar nemzetiség könyvtárügyét Lendván és a kétnyelvű területen, a
könyvtárosok küldetését és munkájuk lényegét. A szlovéniai magyar nemzetiség a honismeret
digitalizált információs anyagának egyre nyilvánossabbá válásának hatékonyabban őrízheti
meg a kultúráját, identitását és lassíthatja asszimilációs folyamatát. Mindez akkor is érvényes
és elvárható, ha a kezdeti nehézségek, a munka összehangolásából fakadó problémák
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vállalása és megoldása esetleg nehezítik a digitalizálási folyamatot, mert az internet adta
lehetőségeket ki kellene használnuk.A könyvtárosok életszemléletét nem tudom elképzelni a
nemzetiségi területen sem az információs társadalom, a tudás társadalma kreálta lehetőségek
értékelése és építése nélkül.
Összegzésként elmondható hogy a szövegek digitalizálása Szlovéniában, valamint a
nemzetiségi területen még helyi jelenség. Nyilván érlelődik a helyzet az összefogásra és az
egységes koncepcióra is. A magyar helyismereti kiadványok digitalizálása a nemzetiségi
könyvtárakban Lendván és Muraszombatban nem megoldhatatlan. A helyi gyűjtemények
őríznek kéziratos és egyéb, pl. fotóanyagot stb. is. Ezeknek a dokumentumoknak a
digitalizálása megőrzésük céljából és egyedi mivoltuk miatt fontos. Szlovéniában már létezik
egy akadémiarendszer, amely információt terjeszt, s erre épülne rá egy egységes könyvtári
rendszer, amely viszont információt gyűjt és digitalizál. A begyűjtött anyagot, digitalizált
formában is szolgáltatná. Ebből a folyamatból pedig nem szabadna

kimaradniuk a

nemzetiségi könyvtáraknak sem.
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Összessen

120.764

magyar

nyelvű

dokumentum

található

meg

a

könyvtárakban/intézményekben Szlovéniában.

Könyvtárak
Kétnyelvű
könyvtár
Lendva
Muraszombati
Területi
Könyvtár

összessen
Lendva

Göntérháza Dobronak

Gyértyános Petesháza

Völgyifalu

32997

4250

1428

1890

4462

1571

Muraszombat

Szentlászló

Pártosfalva

Hodos

Domonkosfa

28000

2000

2000

3500

3666

46598

39166

Maribori
Egyetem
Magyar Nyelv
és

5000

5000

Irodalom

Tanszéke
Kétnyelvű
Iskolai
könyvtárak

Általános
Iskola
Lendva
12000

Összessen

Kétnyelvű
Középiskola
Lendva
6000

Kétnyelvű

Kétnyelvű

Kétnyelvű

Általános

Általános

Általános

Iskola

Iskola

Iskola

Pártosfalva

Göntérháza

Dobronak

5000

4000

3000

30000

120764
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30.000 - 25%
46.598 - 39%

Kétnyelvű Könyvtár Lendva

5.000 - 4%
Muraszombati Területi Könyvtár
39.166 - 32%
Maribori Egyetem Magyar Nyelv és
Irodalom Tanszéke
Iskolai könyvtárak

Összessen = 120.764

1.) A lendvai Kétnyelvű Könyvtár és fiókjainak magyar könyvállománya:

1.571 - 3%
1.428 - 3%

Kétnyelvű Könyvtár Lendva

1.890 - 4%

Göntérháza
4.462 - 10%
Dobronak
4.250 - 9%
Gyértyános
32.997 - 71%

Összessen = 46.598

Petesháza
Völgyifalu
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2.) A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár és fiókjainak magyar
könyvállománya:
3.666 - 9%
3.500 - 9%

Muraszombat

Szentlászló

2.000 - 5%

Pártosfalva

2.000 - 5%

28.000 - 72%Hodos

Domonkosfa

Összessen = 39.166

3.) Az Iskolai Könyvtárak magyar könyvállománya:

3.000 - 10%

1. Sz. KÁI Lendva
4.000 - 13%
12.000 - 40%

Kétnyelvű Középiskola Lendva

KÁI Pártosfalva
5.000 - 17%

KÁI Göntérháza

6.000 - 20%

KÁI Dobronak

Összessen = 30.000
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III.6. KÖNYVTÁROS SZEMÉLYISÉGEK
BABOVIĆ Irena ( Hármasmalom, 1947 -

) könyvtáros, tanítónő

1976-ban került a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárba Sever Bela professzor
és könyvtárigazgató felkérésére. Ő volt az első magyar szakos a muraszombati könyvtárban,
ő kezdte el úgymond »megtörni a jeget«, vagyis bizonyítania kellett ezen a területen. Sok
munka várt rá akkor, hiszen a magyar könyvek zöme nem volt katalogizálva, csak egy
csekély részét katalogizálta Nikica Brumen mint szakképzett könyvtáros. Mivel Babović
Irenának csak tanári diplomája volt, amelyet a maribori Pedagógiai Akadémián szerzett,
egyhónapos könyvtáros továbbképzésen vett részt a ljublajanai

Nemzeti és Egyetemi

Könyvtárban. Azt követően ő végezte a magyar könyvek feldolgozását és szervezte a
könyvcsrét a budapesti Országos Széchenyi Könyvtár és a szombathelyi Berzsenyi Dániel
Megyei Könyvtár között. Feladatai közé tartoztak volna a goricskói könyvtárakban
óvodákban, iskolákban tartható meseórák is, de ezt

és

már nem végezte, mert 1979-ben

visszatért a tanári pályára.

BENCE Utrosa Gabriella (Muraszombat, 1959 -

) író, műfordító, könyvtáros, tolmács

1959-ben született Muraszombatban. Az általános iskolát Lendván, a gimnáziumot
Mariborban végezte. 1988-ban diplomálzott a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző
Föiskola magyar nyelv és irodalom szakán. 2003-ban a Pécsi Janus Pannonius
Tudományegyetem magyar szakán szerez magyartanári oklevelet. 1989 és 1993 közt magyar
könyvtáros volt a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárban. E tevékenysége mellett
szoros kapcsolatot tartott fenn a magyaroszági könyvtárakkal, főleg a szombathelyi Berzsenyi
Dániel Megyei Könyvtárral, amit az akkori igazgató, Takács Miklós, majd az őt követő
Pallosiné Toldi Márta is szorgalmazott. Minden évben nagyobb számú könyvet cserélt a két
könyvtár. A muraszombati könyvtárból szállított szlovén nyelvű könyveket a szombathelyi
megyei könyvtárban feldolgozták és a rábavidéki szlovén könyvtárakba szállították. A
muraszombati könyvtár pedig magyar nyelvű könyveket kapott cserébe, főleg szakirodalmat,
a goricskói magyar falvakba pedig szépirodalmat küldtek. Az együttműködés keretében
néhány értékes kiállításra is sor került: Szombathelyen a muraszombati könyvtár mutatkozott
be könyvritkaságaival (raritásaival), Muraszombatban pedig a szombathelyi könyvtár 1989 és
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1993 között. Bence Utrosa Gabriella legfontosabb feladatai közé tartozott a magyar nyelvű
könyvek és peridodika feldolgozása. Ezt a munkát a pártosfalvi, domonkosfalvi és hodosi
könyvtáraknak is végezte. A zalaegerszegi Deák ferenc Megyei Könyvtárral is tartotta mint
hungarológus a kapcsolatot, de ez az együttműködés nem volt olyan sikeres, mint a
szombathelyi könyvtárral. Budapesten az Országos Széchenyi Könyvtárban is kutatott
szlovén, főleg muravidéki vonatkozású anyagot.
Könyvtáros munkája idején sor került néhány irodalmi est megrendezésére a
muraszombati könyvtárban, itt mutatkoztak be Szúnyogh Sándor, Bence Lajos, Halász Albert
muravidéki magyar költők. Magyar meseórákat is tartott a goricskói óvodákban:
Domonkosfán, Hodoson ás Pártosfalván. Domonkosfán és Pártosfalván az alsó tagozatos
iskolások is részt vettek ezeken az órákon. Feladata volt, mint hungarólógus könyvtárosnak,
többek közt az is, hogy a feldolgozott magyar könyveket elszállítsa a goricskói magyar
könyvtárakba Domonkosfára, Pártosfalvára és Hodosra. 1993-tól magyar tolmács és fordító a
lendvai Járásbíróságon. A 90-es évek második felétől a muravidéki magyar irodalom
legjelentősebb prózaírójának tekinthető.

FARKAŠ Brigita (1968. Murska Sobota -

) könyvtáros

1968. február 5-én született Muraszombatban. A kétnyelvű általános iskolát 1983-ban
Lendván végezte el, azt követően a lendvai Kétnyelvű Középiskola pedagógiai szakán
érettségizett 1987-ben, majd a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola könyvtár
és

informatika

szakán

1998-ban

diplomázott.

Oklevelét

a

Ljubljanai

Egyetem

Bölcsészettudományi Karán honosította. 1997 óta a Lendvai Könyvtár magyar szakos
(hungarológus) könyvtárosa. Munkaköréhez tartozik: az olvasószolgálat, kölcsönzés és
tájékoztatás, állománygyarapítás, a magyar nyelvű irodalom beszerzése, katalogizálás, a
könyvtári anyag szakmai feldolgozása, különböző magyar nyelvű rendezvények szervezése
(irodalmi estek, író-olvasó találkozók, előadások stb.).
Műve:
A »Naptár« repertóriuma 1960-2000. Lendva, Knjižnica-Könyvtár, 2000. 217.p.
ISBN 961-90887-0-0.
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HÓBOR Magda (Csáktornya 1948 -

)

1948-ban született Csáktornyán. Szülei Petesházán laktak, majd kitelepíteték őket, és
Csentébe kerültek, amikor ő kéthónapos volt. Az általános iskola első három osztályát
Csentében végezte magyar tagozaton, majd a negyedik osztálytól a nyolcadikig szlovén
tagozatra járt Lendván. 1968-ban fejezte be az ötéves tanítóképzőt Muraszombatban, és a
lendvai Drago Lugrič Általános Iskolában kezdett el tanítani. 1974-ben szerezte meg
Csáktornyán a tanári oklevelet osztálytanító szakon. 1977-től 1987-ig a Lendvai Könyvtár
hungarológus pedagógus beosztású könyvtárosa volt. Munkaköréhez tartozott a magyar
könyvek beszerzése, magyar irodalmi órák, meseórák tartása és a magyar olvasókkal való
kapcsolattartás. A magyar könyvcsere-szolgálatot is ő intézte, amely a Lendvai Könyvtár, a
szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár és a budapesti Országos Széchenyi
Könyvtár közt folyt. A Lendvai Könyvtár itt megjelent könyveket és publikációkat küldött a
magyaroszági könyvtáraknak. Ezenkívül kapcsolatot tartott a keszthelyi, a lenti, nagykanizsai
városi könyvtárakkal, a Zala Megyei Könyvtárral is és annak igazgatójával, Németh
Lászlóval, valamint a zalaegerszegi Városi Könyvtárral, ahol dr. Gyimesi Endre segítkezett
az író-olvasó találkozók kivitelezésénél és a Zala Megyei Művelődési Osztály Varga Zoltán
igazgató által is segítették a magyar iró-olvasó találkozók megszervezését. Magyar irodalmi
órákat tartott a középiskolásoknak és az általános iskolásoknak és hetente meseórákat az
óvodásoknak, valamint a dobronaki,

göntéházi és egyéb falusi fiókkönyvtáraknak is

szervezte az magyar irodalmi estjeit. Évfordulók alkalmával és képkiállításokkal egybekötve
könyvkiállításokat és magyar írókról, költőkről szóló kiállításokat is szervezett a Lendvai
Könyvtárban. Ebben az időszakban a könyvtár vendégei voltak dr. Czine Mihály és Tüskés
Tibor irodalomtörténészek, Kiss Dénes, Fodor András költők, valamint Koszta Gabriella,
Dévay Nagy Kamilla és Győri Franciska előadóművészek. A vajdasági írók is bemutatkoztak
a könyvtárban, köztük Fehér Ferenc, Szűcs Imre, Dudás Károly, Bosnyák István. A könyvtár
olvasótermében bemutatkoztak a muravidéki irodalmárok is: Szomi Pál, Varga József,
Szúnyogh Sándor, Báti Konc Zsuzsanna, Bence Lajos és Rozsmán Erzsébet.
Ebben az időszakban számos közéleti tevékenységet végzett és funkciókat is vállalt. Tagja
volt a Köztársasági Művelődési Tanácsnak, a Községi Oktatásügyi Tanács elnöke volt, a
Muravidéki Magyar Tánccsoport tagja, magyar színdarabokban szerepelt, és részt vett a
nemzetiségi politikában. 1987-ben visszatért az I. sz. Kétnyelvű Általános Iskolába
osztálytanítónak. 2004-ben vonult nyugdíjba.
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KEPE Klára ( Petesháza, 1961 -

) könyvtáros

Petesházán született 1961-ben. A kétnyelvű Általános Iskolát Lendván, a gimnáziumot pedig
Muraszombatban végezte 1980-ban. 1985-ben szerzett magyar nyelv és irodalom szakon
középiskolai tanári diplomát, valamint néprajz szakon speciális kollégiumi képesítést, három
éves speciálizálás után. Alapfokon könyvtári vizsgát tett a szegedi JATE Könyvtártudományi
Tanszékén. 1985-től a lendvai Kétnyelvű Középisolán dolgozik, kezdetben magyarszakos
tanárként, majd félmunkaidőben vállalta a középiskola könyvtárának a vezetését 1990-1994
között. 1994-től teljes munkakörben könyvtáros a középiskolában.1990-től tagja a Szlovén
Könyvtárosok Egyesületének és a Magyar Könyvtárosok Egyesületének, valamint a
Muravidéki Iskolai Könyvtárosok szekciójának a vezetője volt 2001-2004 között.
Jelenleg vezeti a Kétnyelvű Középiskola könyvtárát, beszerzi a szükséges
tankönyveket és könyveket. 1991-től az elsők közt kezdte el a számítógées feldolgozását a
könyyvtári állományának. Célkitűzése a könyvállomány életrehívása és használata. Mint
könyvtáros kapcsolatokat teremtett a magyarországi könyvtárakkal, a budapesti Országos
Széchenyi Könyvtárral a rábavidéki kétnyelvű könyvtárakkal, a zalaegerszegi Szakszervezti
Könyvtárral, amellyel együtt több mint tíz évig sikeresen pályázott is, valamint a lenti Városi
Könyvtárral és a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárral.
KOCON József (Alsó Lakos 1963 -

) magyar szakos könyvtáros

1963-ban született Alsó Lakosban. A kétnyelvű általános iskolát Lendván, a
gimnáziumot pedig Mutaszombatban végezte. A

Maribori Egyetem Pedagógiai Karán

szerzett 1985-ben magyar- és földrajz szakos tanári diplomát. A dobronaki és a lendvai
kétnyelvű általános iskolákban dolgozott mint magyar- és földrajsz szakos tanár, majd 1995től magyar szakos iskolai könyvtárosi munkakörben dolgozik. A kezdetektől jelen volt az
iskolai könyvtár számítógépesítésénél. Számos számítástechnikai- és könyvtári tanfolyamon
vett részt. A suzámítógépen feldolgozott 30 000 dokumentumot, ebből 25 000 könyvet és
5000 más jellegű dokumentumot.
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KUZMIČ Franc (Murska Sobota 1952 -

) könyvtáros, múzeológus, egyháztörténész

1952-ben született Muraszombatban. A középiskolát Muraszombatban végezte, majd
Ljubljanában a Pedagógiai Akadémián szerzett szlovéntanári oklevelet 1974-ben. Azt
követően a ljubljanai Filozófiai Egyetemen pedagógiából diplomált. Tovább folytatta a
tanulmányait

Zágrábban, ahol történelemből szerzett oklevelet. 1991-ben Osijekben az

Evangelista Teológiai Egyetemen diplomált 1991-ben, majd 2001-ben ugyanitt folytatta a
psoztgraduális képzését és egyháztörténetből értekezett.
1971-1980 közt mint szlovéntanár dolgozott a muraszombati középiskolákban. 19801992 közt a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárban dolgozott mint a
helytörténeti anyag referense. 1980-1982 között hungarista könyvtárosként is dolgozott a
muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárban. Ebben az időszakban együttműködött a
magyar olvasókkal Muravidéken és a rábavidéki szlovénekkel Magyarországon. A
magyarszakos könyvtári munkába Nikica Brumen könyvtárigazgató vezette be. 1986-ban a
könyvtár

kiküldöttjeként

kutatásokat

végzett

Budapesten

az

Országos

Széchenyi

Könyvtárban, ahol a szlovén nyelvű gyűjteményt mérte fel, főleg a Muravidékről származó
ugynevezett »prekmujei« könyvanyagot a 19. és 20. századból és 1941-1945 között.
Ezenkívül a szlovén nyelvű kéziratos anyagot is átnézte. 1990-ben szintén kiküldöttként
kutatott az Országos Széchenyi Könyvtárban Budapesten. Ez alkalommal a szlovén
sajtótermékeket és azok nyomdáinak a lelőhelyét nézte át főleg azokat, amelyek a 19. század
végén

működőtek

Muraszombatban,

Lendván,

Szentgotthárdon,

Csáktornyán

és

Nagykanizsán. A felkutatott szlovén anyagról jelentést és elaborátumot készített. 1992-től a
muraszombati Területi Múzeumban kusztosz-pedagógus, 2000-től pedig szaktanácsos
kusztosz-pedagógus kinevezésben dolgozik.

PAPP József ( Becse, 1957 -

) újságíró, magyar szakos könyvtáros

1957. március 7-én született Becsén (Jugoszlávia), 1982 óta Szlovéniában, Muraszombatban
(Murska Sobota) él. A magyar nyelv mellett beszéli a szlovént, a horvátot és a szerbet,
amellett németül, latinul, franciául és angolul is tanult. Az elemi iskolát és a gimnáziumot
Becsén végezte, majd az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és
Irodalom Tanszékén 1984-ben szerzett középiskolai magyar szakos tanári és könyvtárosi
oklevelet. 1982 és 1993 között 11 évig a lendvai Népújság hetilap újságírója és lektora volt.
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1982 és 1989 között

a magyar nyelv és irodalom tiszteletdíjas tanára volt a lendvai

középiskolában, a rakičani Egészségügyi Középiskolában és a muraszombati Gimnáziumban.
Azt követően 4 évig a maribori Pedagógiai Kar Magyar Tanszékén tanársegédként dolgozott.
1993 óta a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár magyar nemzetiségi
könyvtári szakreferense. 1983-ban sikeresen letette az újságírói, majd 1994-ben Ljubljanában
a könyvtárosi szakvizsgát. 1994-2001 között több szaktanfolyamon vett részt a maribori
IZUM-ban a COBISS könyvtári rendszer számítógépes adatfeldolgozásának elsajátítása
céljából.
1993 óta tagja a Szlovén Könyvtáros Egyesület muravidéki tagozatának, és a Magyar
Könyvtárosok Egyesületének. Rendszeresen részt vesz a Helyismereti Könyvtárosok,
valamint a határon túli magyar könyvtárosok munkájában. Több előadást és bemutatót is
tartott a szlovén könyvtári gyakorlatról: Kecskeméten, Miskolcon, Kőszegen, Kaposváron,
Budapesten és Szombathelyen. Az elmúlt években számos továbbképző tanfolyamot és
könyvtári bemutatót szervezett s vezetett helyi és magyarországi könyvtárosok részére. A
szlovén és magyar könyvtári szaksajtóban számos cikke jelent meg a legidőszerűbb
eseményekről és rendezvényekről.
Elkészítette a muraszombati könyvtár internetes honlapját, ennek keretében 2003 óta
működteti a Muravidéki neves személyiségek elektronikus életrajzi lexikonát, valamint a
Muravidéki magyar irodalmi lexikont. A 2002/2003-as tanévtől kezdődően PhD
tanulmányokat folytat a budapesti ELTE Könyvtár és Informatikai Tanszékén.

SZABÓ FERENC (Kapca, 1927 – Lendva 1983) hivatalnok, könyvtáros
1927-ben született Kapcán. Az általános iskolát 1938-ban fejezte be Kapcán, majd a lendvai
polgári iskolába iratkozott, az első osztály elvégzése után pedig a muraszombati
gimnáziumban folytatta a tanulmányait, a háború kitörése miatt csak 1947-ben fejezte be.
1959. januárjától 1964. áprilisáig a lendvai Nafta vállalatban dolgozott különféle
adminisztrációs beosztásban, azt követően 1964. májusa és 1978. december végéig a lendvai
Munkásegyetemen volt mint könyvtáros. 1979. januárjától egészen 1983. júniusáig a lendvai
Kultúrközösség keretében működő Városi Könyvtár könyvtárosa volt. Mindenütt, ahol járt
lelkes szervezője volt, aktív szereplője és sikeres rendezője volt a különféle színdaraboknaks
művelődési rendezvényeknek. Aktív kultúrtevékenységet a lendvai Svoboda Műkedvelő
Egyesületben kezdte, legtöbbet Lendván és Kapcán játszott különféle színdarabokban. 1961228
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1965 között a Művelődési szervezetek Községi Szövetsége lendvai titkáraként dolgozott és
szervezett. Számos községi és köztársasági elismerésben és kitüntetésben részesült
szerteágazó közművelődési tevékenységéért. Közben Budapestre is járt az ELTE BTK
Könyvtártudományi Tanszékére továbbtanulni és vizsgázni, de a könyvgártudományokból
nem szerzett oklevelet. Lefordította magyar nyelvre Tone Partljič. Ščuke pa ni. Című művét
is.

SZABÓ PAHIČ SUZANA ( Celje 1957 -

)

1957-ben született Celjében. Lendván végezte el a Kétnyelvű Általános Iskolát, majd azt
követően a maribori gimnáizumban érettségizett. 1978-ban szerzett a maribori Pedagógiai
Akadémián szlovéntanári és társadalom-érkölcsi ismeretekből diplomát. Majd 1987-ben
Ljubljanában a Bölcsészeti Egyetem társadalomtudományi szakán szerzett újságirói oklevelet.
Diplomamunkájának a címe: A muravidéki újságok 1941-1945 között. 1980-tól 1985-ig a
maribori Večer tudósítója. 1985-ben helyezkedett el a a muraszombati területi és tanulmányi
Könyvtárnál mint könyvtáros. 1985 és 1989 között mint könyvtáros hungarológusként
dolgozott. 1987-ben jelent meg a prekmurska madžarska književnost = Muravidéki magyar
irodalom 1945-1987 című bibliográfiai monografikus kétnyelvű kiadványa.

A kiadvány

kiállítással összekapcsolva volt bemutatva a muraszombati könyvtárban 1988-ban.
Mint hungarológus könyvtáros tartotta a kapcsolatot a magyarországi könyvtárakkal
is, elsősorban a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárral és a budapesti Országos
Széchenyi Könyvtárral. 1986-ban ás 1987-ben Franc Kuzmič könyvtárossal együtt az
Országos széchenyi Könyvtárban gyűjtötték össze a régi muraviéki szlovén könyvekről szóló
bibliográfiai adatokat és mikrofilmeztést végeztek. Ezt a munkát a muravidéki szlovén
könyvek bibliográfiai adatainak a kiegészítése céljából végezték a muraszombati könyvtár
részére.
1998-tól tájékoztató könyvtárosként dolgozott, majd 2002-2003 között megbizott
igazgatója, 2004-től pedig kinevezett igazgatója a muraszombati Területi és Tanulmányi
Könyvtárnak. Mint igazgatónő nyitott a magyarországi kapcsolatokra, jelen van mint
meghívott a tudományos tanácskozásokon és továbbképzéseken. Könyvtárszervezési és
kapcsolattartási vizíójához tartozik az Országos Széchenyi Könyvtárval által meghirdetett
digitalizációs

prograjukban

való

részvétel,

mikrofilmcsere

és

nemzetközi

jellegű
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kapcsolattartás. A szombathelyi megyei könyvtárnakl pedig a bibliobusz területen nyújt a
muraszombati könyvtár segítséget és szaktudást.
Műve:
Prekmurska madžarska književnost = Muravidéki magyar irodalom 1945-1987. Porkajinska
študijska knjižnica v Murski Soboti, 28.XII.1987 – 23.I.1988.

VÉGI KÓSA Erika ( Muraszombat, 1970 -

) könyvtáros, nyelvi lektor

1970-ben született Muraszombatban. Az általános és a középiskolát a lendvai kétnyelvű
tanintézményekben végezte. A Maribori Egyetem Pedagógiai Kara , majd a budapesti Eötvös
Loránd Tudományegyetem magyar szakos hallgatójaként elsősorban a leíró és történeti
nyelvtan, valamint a nyelvjárástan állt érdeklődése középpontjában. Szakdolgozatát A zsitkóci
nyelvjárás alaprétege, különös tekintettel az archaizmusokra és neologizmusokra címmel
1996-ban védte meg.
1995-től 2003-ig dolgozott a Lendvai Könyvtárban. Kezdetben a Központi Könyvtár
és a gyertyánosi és a dobronaki kétnyelvű fiókkönyvtárakban látta el az olvasószolgálatot.
Majd állománygyarapítást, katalogizálást és más könyvtári munkákat végezett. Mindez
mellett a gyermekek és az ifjúság részére szervezett különböző könyvtári foglalkozásokat;
meseórákat, rendhagyó irodalmi órákat, kiállításokat, vetélkedőket, író-olvasó találkozókat.
Ezáltal ismerkedett meg személyesen is Békés Pál íróval, műfordítóval, valamint Janikovszky
Évával, a kitűnő írónővel, akinek őszinte rajongója lett. A Lendvai Könyvtárban töltött évek
során rengeteg ismerettel és tapasztalattal gazdagodott.

ZÁGOREC-CSUKA Judit (Muraszombat, 1967 -

) könyvtáros

1967-ben született Muraszombatban, tanár, könyvtáros. Az általános iskolát Göntérházán, a
középiskolát 1986-ban Lendván végezte. 1991-ben szerzett a budapesti ELTE BTK-n magyar
nyelv és irodalom, valamint könyvtár szakon diplomát. Azt követően volt újságíró a
Népújságnál, középiskolai és általános iskolai magyartanár. 2000-től a lendvai I. szá.
Kétnyelvű Általános Iskola könyvtárosa. Könyvtártudományokból 2002-ben szerzett
szakvizságt Ljubljanában a Nemzeti és Egyetemi Könyvtárban. 2005-ben a Muravidéki
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Könyvtárosok Egyesülete tanácsának a tagja. 2001-től a budapesti ELTE Könyvtártudományi
és Informatikai tanszékén PhD-doktori képzésre jár. Doktori disszertéációjának a címe: A
szlovéniai magyar könyvkiadás, sajtó- és könyvtártörténet 1945-től 2004-ig. Szakmai
publikációi

szlovéniai és magyarországi könyvtártudományi lapokban és folyóiratokban

jelentek meg: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, Könyvtári Figyelő, Zalai Könyvtári Levelező,
Muratáj, Knjižničarske novice, Knjižnica stb.
Művei:
Ilustratorji madžarskih knjižnih izdaj v Sloveniji = A szlovéniai magyar könyvillusztrátorok.
Lendva: Galéria-Múzeum, 2003. 60 p. ISBN 961-91217-08.
Az elsüllyedt jelek. A 20. századi magyar könyvillusztráció Magyarország határain kívül
1918-tól napjainkig. (Zágorec-Csuka Judit: A szlovéniai magyar könyvillusztrátorok (1918tól napjainkig), tanulmány. Budapest, Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társasága,
2003. 57-63.p. ISBN 963 210 938 4 Ö, 963 210 938 2.

ZVER Ilona (Murska Sobota, 1963 -

) könyvtáros, felelős szerkesztő

1963-ban született Muraszombatban. Kétnyelvű általános iskolai tanulmányait Lendván
fejeztebe, majd a muraszombati gimnáziumba iratkozott. Az egynyelvű területen található
iskolában akkortájt vezették be a magyar nyelv tanulásának lehetőségét, de hozzá kell fűzni,
hogy az anyanyelvet idegen nyelv helyett lehetett választani. Főiskolai tanulmányait a
Maribori Egyetem Pedagógia Karának Szlovén- és Magyar Tanszékén folytatta, ahol 1984ben tanári diplomát szerezett.
Tanulmányaim befejeztével a Lendvai Községi Képviselő-testületen fordítóként és
tolmácsként, majd majdnem hét évig a Lendvai Község Művelődési Intézetében, illetve
annak Könyvtár részlegében könyvtárosként dolgozott. 1994-től a Szlovén RTV lendvai
tévéstúdiójának az állandó munkatársa. A kezdetben újságíróként dolgozott, jelenleg pedig a
felelős szerkesztői posztot töltötte be. 1997-ben egyetemi diplomát szerezett a Pécsi Egyetem
Jannus Pannonius Tudományegyetem Természettudományi karán, jelenleg pedig a Ljubljanai
Egyetem Társadalomtudományi Karán posztgraduális képzésben vesz részt.1987 és 1994
között mintegy 7 évig volt a lendvai könyvtár magyar nyelvű programjaiért ás
könyvállományáért felelős könyvtárosa. Munkaköre keretében magyar nyelvű meseórákat,
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illetve foglalkozásokat tartottam a gyerekeknek, valamint irodalmi órákat és kiállításokat
szervezett a kétnyelvű iskolák tanulói számára. Az irodalmi programok közül a Csoóri Sándor
estet, valamint a vajdasági Dudás Károllyal és Matuska Kálmánnal szervezett találkozót és a
Gyárfás Endre estet. A magyarországi megyei és városi könyvtárakkal folytatott
együttműködés keretében néhány ízben megszervezte a muravidéki költők bemutatkozását
Magyarországon (pl. Szúnyogh Sándorét a zalaegerszegi zsinagógában), a Zalaegerszegi
Megyei Könyvtárban pedig elkészítették a muravidéki magyar irodalomról szóló kiállítást.
Heti egy alkalommal a központi könyvtárban, heti egy alkalommal pedig a dobronaki
fiókkönyvtárban látott el az olvasószolgálatot. Szlovénia önállósulása után (1991) a lendvai
könyvtár a vajdasági Fórum könyvkiadó- és forgalmazó vállaltnál már nem tudott könyveket
vásárolni, így a könyvtár vezetőségének magyarországi kiadók felé kellett fordulnia. Ezt az
utat - a Zalaegerszegi Megyei Könyvtár és a lenti Városi Könyvtár közreműködésével – a
könyvtár igazgatónőjével együtt igyekeztek járhatóvá kialakítani.
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III.7. ÖSSZEGZÉS
Szlovéniában 120 764 magyar nyelvű könyv áll az olvasók rendelkezésére. A lakosság
számarányához képest minden magyar olvasóra kb. 20 magyar könyv jut. A magyar
nemzetiség számára a Szlovén Alkotmány biztosítja azokat a különjogokat, amelyek alapján a
nemzetiségi könyvtárak, illetve azok a könyvtárak, amelyek nemzetiségi programmal is
rendelkeznek.

Ez az alapfeltétele a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár, a

Lendvai Könyvtár, valamint a kétnyelvű általános iskolák és a Kétnyelvű Középiskola
könyvtárainak a működésének a Muravidéken. A pozitív diszkrimináció elvére építkezve
folyik a szlovéniai magyar, vagyis a nemzetiségi könyvtárügy. A multikulturális (szlovénmagyar) környezetben a nemzetiségi könyvtáraknak flekszibiliseknek kell lenniük a szlovén
környezetben, ugyanakkor partnerként kell viselkedniük a magyarországi könyvtárakkal és
kulturális intézményekkel, amelyekkel együttműködnek.
A nemzetiségi könyvtárakban feldolgozott könyvek a COBISS integrált szlovén
számítógépes on-line könyvtári, bibliográfiai és szolgáltatási rendszerbe kerülnek be és ebben
a virtuális rendszerben kershetünk vissza rájuk. A muraszombati Területi és Tanulmányi
Könyvtár nem nemzetiségileg vegyesen lakott területen működik, de mint regionális könyvtár
rendelkezik 28 000 magyar dokumentummal és többszáz audivizuális anyaggal. A Knjižnica
Lendava – Könyvtár Lendva kétnyelvű könyvtárnak 32 000 magyar dokumentuma van (a
2004-es statisztikai adatok szerint), és 64 különböző magyar nyelvű folyóirata. A jövőben
létre kellene hozni a szlovéniai magyar könyvtárosok egyesületét is, amelynek keretében
egységesen tudnának a magyar könyvtárosok tevékenykedni, konferenciákat szervezni, amely
által kifejezhetnék nézeteiket, pályázhatnának és szorosabb kapcsolatot teremthetnének a
magyarországi vagy határon túli magyar könyvtárakkal és könyvtáros egyesületekkel is.
A nemzetiségi könyvtárak nem előzmények nélküliek, annak ellenére, hogy
Muravidéken a többi szlovéniai könyvtárokhoz képest eléggé későn kezdtek el működni és
teljesíteni küldetésüket. Muraszombatban 1899 után jöttek létre egyesületi könyvtárak,
amelyeket a Vasvármegyei Kultúregyesület alapított. Az egyesületi könyvtárakat csak az
egyesületek tagjai látogathatták és magyar olvasói körük volt. 1906-ban nyitották meg a
Gazdakör könyvtárát, majd a muraszombati Kaszinóét. A XX. század elején nyilvános
könyvtárak még nem voltak Muraszombatban. Létrejött a Polgári Kör egyesületi könyvtára is,
amely 1929-ig működött. 1920-ban alapították meg a Népkönyvtárat, amelynek az anyagát
1923-ban a Sokol egyesület vette át. A muraszombati Tanulmányi Könyvtár 1955-ben alakult
meg, majd 1973-ban egyesítették és így jött létre a mai Területi és Tanulmányi Könyvtár
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állománya, amely 240 000 egységet tesz ki. A könyvtár jelentősebb gyűjteménye közé
sorolhatók a muravidéki helyismereti gyűjteményt, a modern szlovén szépirodalmi alkotások
gyűjteménye, a hungarika gyűjteményt, a 18. század elejéről való térképek gyűjteménye,
valamint a muravidéki doktorok disszertációjának a gyűjteménye. 2004-től a könyvtár új
helyiségbe költözött, amely 4000 négyzetmétert tesz ki. Évente 1000-1200 könyvvel bővül a
hungarica állományuk. 1996-tól szakszerűen dolgozzák fel a COBISS integrált könyvtári
rendszerben a magyar könyveket is. A magyar állománynak egy magyar szakreferens
könyvtárosa van. A magyarországi könyvtárak közül az Országos Széchenyi Könyvtárral
mint nemzeti könyvtárral és megyei könyvtárok közül a szombathelyi Berzsenyi Dániel
Megyei Könyvtárral és a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtárral több mint 40 éves
kapcsolatuk van. A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárhoz szervezetileg
tartoznak a kétnyelvű községi könyvtárak is: a hodosi, a domonkosfai, a szentlászlói és a
pártosfalvi könyvtárak. A magyar könyveket bibliobusszal is szállítják a kétnyelvű területre.
A könyvtárosok magyarországi továbbképzéseken és szakmai tanulmányutakon is részt
vesznek.
A magyar könyvtári tevékenység Lendván visszavezethető a 16. századra, amikor
Bánffy Miklós főúr udvarában virágzó könyvnyomtatás működött Hoffhalter Rudolf
vándornyomdász műhelyében. Bánffy Miklós főúrnak is volt könyvgyűjteménye. A lendvai
könyvtári tevékenység 1871-es évben indult, amikor a helybeli Polgár-Olvasó egylet
könyvtárat hozott létre kezdetben 673 magyar könyvvel. Balkányi Ernő papírkereskedő saját
üzlethelyiségében 1899 végén kölcsönkönyvtárat létesített, amelyet üzleti érdekből
működtetett egészen az első világháborúig. Kiss Dénes polgári fiúiskola-igazgató
kezdeményezésére 1910-ben alakult meg az ingyenes népkönyvtár, amely kezdetben 100
kötettel működött. Az első világháború után a Szerb-Horvát-Szlovén királyság a meglevő
magyar egyesületek vagyonát elkobozta és a könyvtáraiban a könyvek zömét elégetette. A
lendvai könyvtárak jogilag megszüntek működni. A visszacsatolás után 1941-ben nyilvános
könyvtár Lendván nem jött létre, de a lendvai polgári iskolának volt diákkönyvtára. A
második világháború után az iskolákban levő csekély számú magyar könyvállományt az új
rendszer hívei elégették. A Népkönyvtár létesítésére 1948-ban került sor. Kezdetben a
könyvtári feladatokat Lindic Iván végezte, 1952-től Vilko Fran és 1953-ban Štefan Banfi. A
népkönyvtárnak 1960-ban már 8317 magyar kötete volt. 1963-ban Szabó Ferenc lett a lendvai
népkönyvtár állandós munkaviszonyban levő könyvtárosa.
1960-as évek elején vezették be a szabadpolcos rendszert. 1964-ben Lendva Község
statutuma szerint a könyvtárakat és az olvasóköröket a községi képviselő testület a saját
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költségvetéséből finanszírozta.1969-ben már javaslat születt arra, hogy a Népkönyvtárat fel
kell jogosítani arra, hogy az egész község területén működő könyvtárak báziskönyvtára
legyen. 1971-ben a lendvai képviselő-testület egy határozattal Központi Könyvtárrá
minősítette a lendvai Népkönyvtárat és felhatalmazta arra, hogy a község területén levő többi
könyvtárakt is irányítsa. Ekkor 17 670 kötet volt az állománya. 1973-ban már három
könyvtáros dolgozott benne. 1976-ban nyílt meg a korszerűen berendezett könyvtár Lendván
a régi kaszárnya épületében, a volt Laubhaimer királyi közjegyző villájában. 1977-ben a
könyvtárosok száma bővült egy pedagógussal, aki a magyar olvasókkal foglalkozott. Így a
magyar könyvállományt már szakképzett munkaerővel lehetett szisztematikusan feldolgozni.
1978-ban 15 390 szlovén és 13 214 magyar nyelvű kötete volt. Az 1970-es években a lendvai
Központi Könyvtárnak mint a község központi könyvtárának gondoskodnia kellett a község
területén levő helyi, illetve kölcsönkönyvtárakról a vegyesen lakott kétnyelvű településeken, s
ekkor vette fel a Knjižnica Lendava-Könyvtár Lendva nevet is mint kétnyelvű intézmény.
A Lendvai Könyvtár a 80-as években a magyar könyveket többnyire a vajdasági
Fórum Könyvkiadó Vállalatnál szerezte be, de a magyarországi könyvtároktól is kaptak
ajándékba könyveket. Ebben az időszakban a könyvtár már gyűjtötte a honismereti anyagot és
23 magyar nyelvű újságot járatott. 1988-ban már 60 000 könyv állt az olvasók
rendelkezésére, vagyis 23 000 magyar és 37 000 szlovén könyv volt a könyvtár
állományában. Vasárnap kivételével mindne nap igénybe vehették a könyvtár szolgáltatásait.
A 80-as évek végére már arra törekedtek, hogy informatizálják a könyvtárat és
számítógépekkel szerljék fel és tervbe vették az on-line számítógépes katalógusépítést is.
A Lendvai Központi Kétnyelvű Könyvtár a 90-es évek közepéig, vagyis 1996-ig
Lendva Község Kultúrintézetének részeként működött és 12 helyi könyvtár számára központi
könyvtári szerepet töltött be. A könyvtárban számos magyarországi folyóirat szerkesztősége,
irodalmi társaság, írók, költők, előadóművészek, irodalmárok mutatkoztak be a nemzetiségi
program keretében.
A 2001-ben Lendvai Könyvtár és a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár
közt megindult a nemzetiségi könyvtár státusáért folyó politikai harc, önkormányzati és
minisztériumi szinten. A Lendvai Községi Magyar Önkormányzat napirendre tűzte 2001-ben
mint a Lendvai Könyvtár társalapítója a magyar közösség álláspontját a Könyvtárosságról
szóló törvénytervezet módosításához, annak szellemében, hogy a törvénytervezetnek
tartalmaznia kell azt a nemzetiségi különjogot, mely szerint a nemzetiségi programot
koordináló és lebonyolító könyvtár a nemzetiségileg vegyesen lakott területen legyen, vagyis
nem Muraszombatban, hanem Lendván, illetve a Lendvai Könyvtár kapja meg a nemzetiségi
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könyvtárként koordináló státust, nem a muraszombati, amelyik nem nemzetiségi területen
működik. A törvényjavaslat módosítást a Szlovén Parlament elvetette, a nemzetiségi
képviselőasszony Pozsonec Mária vizsont nem tudta megvétózni ezt a döntést, mert nem
számított a módosítás kifjezetten nemzetiségi ügynek, illetve nemcsak a nemzetiséget
érintette, ezért mint képviselő nem tudott a kivételes jogával élni. A nemzetiségi könyvtárak
koordináló szerepével a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárat hatalmazták fel.
A

Lendvai

Könyvtár

mint

önálló

közintézmény,

nyilvános,

közkönyvtári

tevékenységet folytat 7 község területén végzi és 12 fiókkönyvtár tartozik hozzá, ebből 5
kétnyelvűnek minősül (Dobronak, Göntérháza, Gyertyános, Petesháza és Völgyifalu).
Alapítója a Lendvai és Dobronaki Község. A könyvtárnak 2004-ben 5619 tagja volt. Évente
1000 egységgel büvűl a magyar nyelvű anyaga. Magyar helyismereti gyűjteménye is van. A
2004-es statisztikák alapján állománya 118790 egység, ebből 32997 magyar nyelvű
dokumentuma van. A COBISS integrált szlovén számítógépes, informatikai

könyvtári

rendszerhez kapcsolódva működik és építi a könyvtári hálózatát. Több évtizedre visszanyúló
kapcsolatrendszere, együttműködése van a Zala megyei könyvtárokkal. Ezt a regionális
együttműködést évente a Muravidéki Magyar Önkormányzati Közösség elnöke és Zala
Megye Közgyülésének az elnöke megállapodási szerződés alapján meg is erősítik.
Lendván a közművelődési könyvtáron kívül még működik egy iskolai és egy
középiskolai könyvtár is. Az I.számú Kétnyelvű Általános Iskola Könyvtárának 12000
magyar és 25000 szlovén könyvállománya van. Évente 200-300 magyar könyvvel gyarapodik
a gyűjteménye, amelyet általában magyar önkormányzati vagy pályázati pénzből vásárolnak.
A kétnyelvű iskolai könyvtárban két könyvtáros dolgozik, az egyik magyarszakos. A lendvai
Kétnyelvű Középiskola könyvtára 1960-tól működik. 18000 a dokumentumgyűjteménye,
ebből 6000 a magyar könyvállománya. 1992-től dolgozik teljes munkaidőben benne egy
könyvtáros. A magyar könyveket főleg pályázati pénzből vásárolják. A pártosfalvi Kétnyelvű
Általános Iskolának 1981-től van könyvtára, amelyben 5000 magyar könyv található a 10000
állományából.

Kétharmados

kötelezettséggel

dolgozik

benne

egy

magyarszakos

könyvtárostanár. A göntérházi Kétnyelvű Általános Iskola könyvtára 1965-től működik, 4000
a magyar könyvállományuk a 7000-es összgyűjteményükből. A könyvtár gépesítve van és
pályázati pénzekből vásárolják a magyar könyveket és nem hagyományos magyar
dokumentumokat.
A Maribori Egyetem Magyar Tanszékének is van közgyűjteménye, amely
szabadpolcos rendszerben a hallgatók rendelkezésére áll. A Maribori Egyetem Pedagógiai
Karán a 60-as évek második felében indult meg a magyar lektorátus. A magyar nyelvű
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könyvek és folyóiratok gyűjtését már a magyar lektorok akkor elkezdték, de a tanszéki
könyvállomány megalapozása tulajdonképpen a 70-es évek végén, a 80-as évek elején vett
nagyobb lendületet, minisztériumi támogatással, a Nemzetközi Hungarológiai Központ
szerepével és a Pedagógiai Akadémia magyar testvérintézményei által. Annak ellenére, hogy
a maribori Magyar Tanszéknek megvan az oktatáshoz szükséges legalapvetőbb könyvanyaga,
de ez a könyvanyag nincsen szakszerűen feldolgozva, rendszerezve és katalogizálva. A
maribori Magyar Nyelv és irodalom tanszék kb. 5000 magyar dokumentumot birtokol,
amelynek a zöme könyv. A gyűjteményt szépirodalmi művek magyar és vilgáirodalomból
képezik,

nyelvészettel kapcsolatos tudományos munkák és kézikönyvek, valamint az

általános és középiskola számára előírt tankönyvek. A könyvkészletnek rendelkeznie kellene
áttekinthető leírással. Jelenleg csak 1000 magyar könyv kereshető vissza vissza on-line
számítógépes katalóguskereséssel a Maribori Egyetem Pedagógiai Karának Könyvtárában, a
többi magyar könyv még feldolgozatlan.
A magyar dokumentumok, szövegek, helyismereti anyag digitalizálása még csak helyi
jelenség a nemzetiségi könyvtárakban. A muraszombati Területi és tanulmányi Könyvtár
vállalta fel a magyar dokumentumok digitalizálását és továbbítja a Magyar Elektronikus
Könyvtárnak a digitalizált anyagát, most már több mint 20 szlovéniai magyar író, költő,
kutató művét. A muraszombati könyvtár honlapján megtalálható a könyvtár digitális
gyűjteményében a magyar adatbázisok, a Muravidéki életrajzi lexikon adatbázisa, amely 140
muravidéki híres személyről tárol fontos adatokat és a Szlovéniai magyar irodalmi lexikon
adatbázisa, amely több mint 40 híres és ismert szlovéniai magyar író és költő adatait
szolgáltatja. Az adatbázisok a FrontPage 2000 program szerint jöttek létre és érhetők el az
Internet Explorer és a Nescape segítségével. Nyilván érlelődik a helyzet az összefogásra és az
egységes koncepcióra a nemzetiségi könyvtárak közt, habár a magyar helyismereti
kiadványok digitalizálása még csak kezdeti fázisában van, de megnőtt az igény a
szolgáltatásukra. A helyi magyar dokumentumok nagyobb mértékű digitalizálásával még
jobban be tudnának kapcsolódni a magyarországi könyvtárak digitalizálási folyamatiba és
digitális gyűjteményeibe. Valójában ez volna a cél, minél több virtuális magyar-magyar
kapcsolatot teremteni a szlovéniai magyar könyvtárak és a magyarországi partnerkönyvtárak
közt. S ebből a folyamtból a nemzetiségi könyvtáraknak nem szabadna kimaradniuk.
A több mint 50 év múltra visszatekintő kétnyelvű könyvtárak és a nemzetiségi
programot kivitelző könyvtárak történetében fontos szerepet, küldetést töltöttek be a magyar
könyvtáros és könyvtárigazgatók. Az ismertebb könyvtárosok közé tartoztak és még tartoznak
egyesem ma is: Babović Irena, Bence Utrosa Gabriella, Farkaš Brigitta, Hóbor Magda, Kepe
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Klára, Kocon József, Kuzmič Franc, Papp József, Szabó Ferenc, Szabó Pahić Suzana, Végi
Kosa Erika, Zágorec-Csuka Judit és Zver Helena. A könyvtáigazgatók közül: Sever Bela,
Vugrinec Jože, Szabó Pahić Suzana és Žoldoš Zsuzsanna töltöttek be fontos szerepet a
nemzetiségi könyvtárügyben.
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IV. ZÁRÓGONDOLATOK
Összegzésként a következőket tartom fontosnak hangsúlyozni:
Disszertációmba mgkíséreltem felvázolni a muravidéki magyar közösség 1945-től
napjainkig tartó magyar nyelvű könyvkiadását, sajtó- és könyvtártörténetét. Kutatásom a
témakörről az eddig megjelent magyar nyelvű könyvekre, tanulmányokra, összegezésekre,
valamint a muravidéki könyvtárak forrásanyagára terjedt ki.
Munkám során arra törekedtem, hogy az általános történeti irányvonalakat bemutató
szintézis összhangban legyen az analitikus, területekénti ismertetésekkel. Valamennyi általam
fontosnak tartott terület további kutatásokat igényelne, hiszen mindhárom területnek, vagyis a
magyar könyvkiadásnak, sajtónak és nemzetiségi könyvtárnak Szlovéniában van fejlődési
tendenciája és történeti kontinuitása. A muravidéki magyarság könyvkultúrájának,
sajtótörténetének és könyvtártörténetének elemzésekor főleg azokra a szempontokra helyzetem
a hangsúlyt, amelyek a magyar közösség művelődési életére, léthelyzetére, lelkivilágára
hatottak ki és formálták az említett közösséget.
Az 1945-ös politikai önszerveződés után a szlovéniai magyarság történetében, a
politikai átszerveződés után még eltelt egy hosszabb időszak, amíg kibontakozhatott a
magyarok érdekvédelme. A megtizedelés, kitelepítés után lassan az 50-es években kezdtek
mutatkozni az oldódás jelei, amikor 1954-ben Muravidéken megalakult a Magyar
Közművelődési Bizottság, amelynek az enöke Vlaj Lajos költő, baloldali kisebbségi politikus
volt.

Ez volt az itteni kisebbségi magyarság első szervezete, mely a központi hatalmak

ösztönzésére jött létre.

A kínálkozó lehetőségeket és a felcsillanó reményeket azonban

hamarosan meghiúsították a központosítási törekvések. A közigazgatás átszervezésével a
magyar többséget felölelő lendvai járás a muraszobatihoz került, itt pedig a magyarság
érdekeit teljesen figyelmen kívül hagyták.
Az önszerveződés formái közt a 60-as és a 70-es években a szlovéniai magyarság
magyar irodalmat és magyar könyvkiadást tudott teremteni. 1975-ben

fél évszázados

erőfeszítés után megalakult a Magyar Nemzetiségi Oktatási és Művelődési Érdekközösség, s
ezzel a szlovéniai magyarság történetének egy új fejezete kezdődött el, amelynek a keretein
belül a könyvkiadás is teret kapott.
A 60-as évek progresszív politikai kezdete a 70-es , a 80-as években bontakozott ki, de
csak a 90-es években nőtt meg az a kulturális igény, amelyhez egy megfelelő
intézményrendszer épült ki. 1994-ben megalakult a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet,
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amely a magyar szépirodalmi, tudományos és ismeretterjesztő művek kiadását vállalta fel
állami költségvetésből. Segíti a muravidéki magyar irodalom képviselőinek és egyéb
alkotóknak a munkáját, valamint szorosan együttműködik a magyar könyvkiadás szakmai
segítőivel. Az általában 800-1000 példányában megjelenő könyvek mintegy kétharmada kel el
az olvasóközönség körében és a kötelező példányok küldésével a magyarországi és a
szlovéniai közgyűjteményekbe. 1998-tól Lendván a Bánffy Könyvesboltban lehet magyar
könyveket és magyar napilapokat is vásárolni.
Kitágult a világ, változtak a lehetőségek az Európai Unióba lépve. Új kihívások előtt
áll a szlovéniai magyar könyves szakma, hiszen a szlovéniai magyar írók hangja elterjedt
már a Kárpát-medencében, többé már nem légüres térben alkotnak.
A muravidéki magyarságot fizikai és szellemi kisebbségi létében háromféle
szempontból vizsgálhatjuk: a kialakított magyar nemzeti közösségteremtés folyamatában; az
egymás mellett élés (együttélés a szlovénokkal, a többségi nemzettel) viszonyrendszerében és
az anyaországgal, vagyis Magyarországgal kiépített kapcsolatrendszerében. A kisebbségi
létben levő magyarok túlélési stratégiájának egyik legfontosabb pillére a család, az
iskolarendszer, az egyház és a kultúra, benne a könyvkiadás. A 90-es években már jelentős
anyagi segítség érkezett az anyaországból a kisebbségi régiókba, így a Muravidékre. Ebből a
magyar könyvkiadás is támogatást kapott.
Milyen volna a sorsa a muravidéki magyaroknak a könyvek nélkül, amelyet
anyanyelvükön írtak? Valószínű, hogy továbbra is olyan őshonos nemzetiségnek
számítanának Szlovéniában, melyek több mint ezeréves hagyománnyal és kultúrával
büszkélkedhetnek, ám sajnos lesüllyedtek volna azon nemzeti kisebbségek sorába is,
melyek elvesztették irodalmi nyelvüket, és a nyelvi sorvadás lassú folyamatát élik meg. De –
mint ahogy munkámban bizonyítani kívántam – nálunk ez nem történt meg!
A muravidéki magyarság a sokfajta nehézség közepette megírt könyveivel őrizte meg,
sőt fejlesztette és gazdagította anyanyelvét, és sok esetben ezzel is volt képes ellensúlyozni
számbeli kicsinységét, gazdasági gyengeségeit. A muravidéki magyarság számára a magyar
könyvek szellemi fegyvernek számítottak, amellyel kitartóan és keményen harcoltak a közösség
szétesése és más külső (akár politikai) asszimilációs törekvések ellen, amelyek az erősebb és
nagyobb nemzetek

részéről érték. Ezek a könyvek

megmutatták a világnak az itt élő

magyarok lelkivilágát, vágyait, dokumentálták szépirodalmi és tudományos eredményeit.
Felidézték a múltat, és önbizalmat adtak a nemzetiség jövőjéhez. A jelenre tekintve pedig
örömmel nyugtázható, hogy egyre igényesebben és mennyiségben is gyarapodva közvetítik és
szolgálják a magyar kultúrát. 2004-től, az Európai Unióhoz csatlakozás óta Szlovénia előtt új
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perspektívák és lehetőségek nyíltak. Várakozással tekintünk a jövőbe, de tudjuk, rajtunk is
múlik, hogy mindez a Szlovéniában élő magyar nemzetiség kultúrájára, közelebbről
könyvkultúrájára nézve is gyümölcsöző legyen.
A szlovéniai írott magyar sajtó történetében fontos tényezőnek számítottak az 50-es
évek végének szabadabb politikai áramlatai, amelyek a magyar sajtó újraindítását tették
lehetővé. 1958 januárjától jelenik meg a Népújságnak, a szlovéniai magyarok hetilapjának az
első száma, amelynek a kiadója a Dolgozó Nép Szocialista Szövetsége volt. A Népújság a 60as, 70-es és a 80-as években

különböző fejlődési korszakokon ment keresztül, míg a

rendszerváltás után 1993-ban megalakult az önálló magyar sajtóintézet, a Magyar
Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet. Ezzel új korszak kezdődött a nemzetiségi tájékoztatás
történetében Muravidéken. 1993-ban indul a Kelepelő, a szlovéniai magyar gyermeklap, és
1996-ig látja el olvasnivalóval a muravidéki magyar gyerekeket és ifjúságot. Az önálló
gyermeklapot az IFI váltja fel, a Népújság mellékleteként.
1960-ban jelent meg a Naptár, a szlovéniai magyarok évkönyvének első száma,
amelynek nemcsak irodalomtörténeti, de tudománytörténeti szempontból is rendkívüli szerepe
volt, hiszen a 70-es évek végén tudományos igényű tanulmányok és részlettanulmányok
jelentek meg hasábjain, amelyek alapjául szolgáltak a nyelvtudomány, az irodalomtörténet, a
nemzetiségi politika, a történelem, illetve a tudományos szakirodalom kialakulásához
vidékünkön. A Naptár is több fejlődési korszakon át teljesíti küldetését.
1973-tól a Lendvai Füzetek – Lendavski zvezki kétnyelvű időszakos kiadvány főleg
helytörténeti-történeti és politológiai tárgyú támákkal foglalkozik, de a tematikus számokban
társadalomtudományi és természettudományi területről is közöl tanulmányokat . A muravidéki
magyar irodalom kibontakozásában a Lendvai Füzeteknek meghatározó szerepe volt,
különösen akkor, amikor megfelelő irodalmi orgánum híján a folytonosság megszakadásának
veszélye fenyegetett a 70-es és a 80-as években.
A Muratáj c. irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat 1988-tól
a Muravidéken élő magyar írók és költők, tudósok szócsöve, alkotó tevékenységük porondja,
fóruma, amely egyben a Szlovéniában élő magyarok általános hungarológiai tevékenységének
újabb vívmánya. A Muratáj Szlovénia-szerte és Magyarországon is, valamint a határon túli
magyar régiókban is kisugároztatja a muravidéki magyarok kultúráját, irodalmát,
tudományos életének eredményeit.
Szlovéniában 120.764 magyar nyelvű könyv áll a magyar olvasók rendelkezésére,
vagyis a lakosság számarányához képest minden magyar olvasóra kb. 10 magyar könyv jut. A
magyar nemzetiség számára a Szlovén Alkotmány biztosítja azokat a különjogokat, amelyek
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alapján szerveződik a nemzetiségi számára a könyvtárügy. A muraszombati Területi és
Tanulmányi Könyvtár immár negyven éve együttműködik a szombathelyi Berzsenyi Dániel
Megyei Könyvtárral, míg a Lendvai Könyvtár a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei
Könyvtárral. Mindkét könyvtár évek óta cserekapcsolatban van a budapesti Országos
Széchenyi Könyvtárral is. Az általános iskolai könyvtárak a Vas- és Zala megyei iskolák
hasonló intézményeivel tartják fen a kapcsolatot.
A nemzetiségek esetében fontos tényező a kulturális transzformáció és a különböző
kultúrák iránti nyitottság. A szlovéniai magyarokat, akik Szlovénia összlakosságának 0,43 %át teszik ki, a lendvai és a muraszombati könyvtárak közösen látják el zömében magyar
könyvekkel és dokumentumokkal. A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár már nem
nemzetiségi területen működik, de rendelkezik magyar anyaggal, míg a Lendvai Könyvtárnak
kétnyelvű a státusza. Mindkét könyvtár gyűjti a magyar helytörténeti anyagot is. A
nemzetiségi könyvtárügy a pozitív diszkrimináció elvére épül. Ezt Szlovéniában nem izolálva
kell kezelni, hanem össze kell hangolni más nemzetiségi intézmények tevékenységével,
amelyek hasonló céllal működnek, és hasonló nemzetiségi problémákkal küszködnek.
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V. BIBLIOGRÁFIA

Az 1945 után megjelent muravidék magyar irodalmi művek kronológiája, amelyek a
muraszombati Pomurska založba és a 90-es években a Magyar Nemzetiségi Művelődési
Intézet kiadásában jelentek meg, a kiadás éve szerinti kronológiában:
Szépirodalom és tanulmánykötetek
A 60-as évek:
Vlaj Lajos: Versek. Murska sobota. Pomurska založba, 1961.(Előszó: Miško Kranjec:
Találkozás a költővel. Utószó: Vanek Šiftar: Néhány szó Vlaj Lajosról). Példányszám: 350
894.511 (497.12)-1
Vlaj Lajos: Szelíd intés. Murska Sobota, Pomurska založba, 1968. (Utószó a költőről: Varga
József). Példányszám: 300
894.511 (49712)-1
A 70-es évek:
Szúnyogh Sándor-Szomi Pál-Varga József: Tavaszvárás (versek és elbeszélések). Murska
Sobota, Pomurska založba, 1972. (Előszó a szlovéniai magyar irodalomról: Palkó István).
Példányszám: 530
894.511 (497.12)-1/3
Varga József: Naphívogató (versek). Murska Sobota, Pomurska založba, 1974.
Példányszám: 250
894.511 (497.12)-1
Szúnyogh Sándor: Halicánumi üzenet (versek). Murska Sobota, Pomurska založba. 1975.
(Fülszöveg: Kocsis Gyula). Példányszám: 300
894.511 (497.12)-1
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Szomi Pál: Őszirózsa (elbeszélések). Murska Sobota, Pomurska založba. 1977.
Példányszám: 300
894.511 (497.129-3
Báti Zsuzsa: Kettőnk évszakai (versek). Murska Sobota, Pomurska založba, 1975. (Fülszöveg:
Sz. Kanyó Leona).Példányszám: 300
894.511 (497.12)-1
Varga József: Pásztortüzek (versek-gyermekversek). Murska Sobota, Pomurska založba,
1979. Példányszám: 300
894.511 (497.12)-1

Összhang. (A szlovéniai magyar költők, valamint Vas és Zala megye költőinek válogatott
versei: Báti Konc Zsuzsanna, Bence Lajos, Bernják Erzsébet, Böröczki Mihály, Csordás
János, Káldi János, Sz. Kanyó Leona, Cs. Nagy István, Péntek Imre, Székely Ákos, Szúnyogh
Sándor, Varga József. Szerkesztették Sz. Kanyó Leona, Pete György). Murska Sobota,
Pomurska založba, 1979. Példányszám: 600
894.511 (497.12)-1
A 80-as évek:
Ernest Ružič – Szúnyogh Sándor: Naj – Leg (Sozvočje-Összhang). Murska Sobota, Pomurska
založba, 1980. Példányszám:
886.3-1=945.11
Sz. Kanyó Leona: Fenyőm tüskéi alatt (verseskötet). Murska Sobota, Pomurska založba,
1980. Példányszám: 300.
894.511 (497.12)-1
Bence Lajos: Szíves szívtelen. (versek). Murska Sobota, Pomurska založba, 1981.
Példányszám: 300
894.511 (497.12)-1
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Sozvočje – Összhang (szlovén-magyar antológia: hat karintiai szlovén költő és öt
Szlovéniában élő magyar nemzetiségű költő mutatkozik be szlovén és magyar nyelven: Majda
Haderlap, Jožica Čertov, Gustav Januš, Andrej Kokot, Valentin Polanšek, Milka Hartman,
Bence Lajos, Szúnyogh Sándor, Báti Zsuzsa, Sz. Kanyó Leona, Varga József. Szerkesztették:
Jože Ternar és Bence Lajos, Fordították. Jože Hradil, Jože Ternar és Bence Lajos). Murska
Sobota, Pomurska založba, 1981. Példányszám: 600
886.3 (4369-1)=945.11
Zbornik Občine Lendava – Lendva község közlönye. Lendava-Lendva. Skupščina občine
Lendava – Lendva Község Képviselőtestülete, 1981.
Gábor Zoltán: Postagalamb, (esszékötet). Murska Sobota, Pomurska založba, 1982. Utószó:
Varga József. Példányszám: 300
894.511 8497.12)-3
Varga Sándor,Pozsonec Mária, Pivar Ella: Hosszúfalu, Hodos és Lendvahegy múltja és jelene.
Lendva: Magyar Nemzetiségi Oktatási és Művelődési Érdekközösség, 1982. (Pomurski tisk,
Murska Sobota). Példányszám: 800
908 Hosszúfalu, Hodos, Lendvahegy
Rozsmán Erzsébet: Vallomások (versek). Murska Sobota, Pomurska založba, 1982. Utószó:
Gadányi Károly. Példányszám: 300
894.511 (497.12)-1
Bence Lajos: Vlaj Lajos (kismonográfia). Lendva, Lendvai Füzetek. 7.sz. Lendvai Községi
Kultúrközösség. 1983. Előszó: Szúnyogh Sándor. Példányszám: 550
894.511.09 (497.12)
Anyanyelvünkért. Murska Sobota, Pomurska založba, 1983. (szerkesztette Guttmann Miklós)
Varga József: Élni (versek). Murska Sobota, Pomurska založba, 1983.
Varga

Sándor: Življenjska pot Vlaj Lajosa – Vlaj Lajos életútja. Lendva, Magyar

Nemzetiségi Oktatási és Művelődési Érdekközösség, 1984.
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Szomi Pál: Szeretni kell. Murska Sobota, Pomurska založba, 1984.
Szúnyogh Sándor: Hóvágy (versek). Pomurska založba, Murska Sobota, 1985.
Szomi Pál: Húzd rá, cigány! (elbeszélések). Murska Sobota, Pomurska založba, 1987.
Sozvočje-Összhang. Példányszám: 300.
Szabó József: Nem is olyan régen történt : elbeszélések. Murska Sobota, Pomurska založba,
1987. Sozvočje-Összhang. Példányszám: 300.
Szúnyogh Sándor: Virágköszöntő (gyermekversek). Pomurska založba-Fórum Könyvkiadó,
Murska Sobota-Újvidék.1987.
Bence Lajos: Létlelet (versek). Lendva, Magyar Nemzetiségi Oktatási-Művelődési
Önigazgatási Érdekközösség és a Szlovéniai Magyar Írócsoport, 1989.
Sozvočje – Összhang. (izbor pesmi slovenskih im madžarskih pesnikov Pomurja - Válogatás
a muravidéki szlovén és magyar költők verseiből). Murska Sobota, Pomurska založba, 1989.

A 90-es évek:
Varga József: Sorvadó népem (elbeszélések). Lendva, Magyar Nemzetiségi

Közösség és a

Muravidéki Magyar Írócsoport, 1990.
Gábor Zoltán: Ápisz nyomán (írástörténeti tanulmánykötet). Lendva, Magyar Nemzetiségi
Közösség és a Szlovéniai Magyar Írócsoport, 1990.
Cimmermann Toplák János: Flagelláns énekeskönyv. (versek). Lendva, Szlovéniai Magyar
Írócsoport, 1991.
Tanulmányok, cikkek a szlovéniai magyar irodalomról. (szerkesztette: Szúnyogh Sándor).
Lendva, Szlovéniai Magyar Írócsoport és Vas Megye Közgyűlésének Nemzetiségi
Bizottsága, 1991. Példányszám: 400
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894.511 (497.1) (0919-9
Halász Albert: Mosolymorzsák. (versek). Lendva, Szlovéniai Magyar Írócsoport.1991.
Szúnyogh Sándor: Halicanumi rapszódia. (válogatott versek 1963-1989). Újvidék,
Fórum, 1991.
Bence Lajos: Napraforgó papagáj (gyermekversek-vers-gyermekek). Lendva,
Szlovéniai Magyar Írócsoport, 1991, Példányszám: 500. 894.511 (497.1) (091)-9
Corvin Mátyás konferencia – Posvetovanje Matjaža Korvina. Maribor, 1991.
Varga Sándor: A lendvai plébániai története. Lendva-Győr. Hazánk, 1992. Példányszám: 600
908 8497.12) - Lendva
Varga József: Konokhit (versek). (Az illusztrációkat Gálics István tervezte), Lendva,
Szlovéniai Magyar Írócsoport, 1992. Példányszám: 500
894.511 (497.19 ) - 1
Halász Albert: Kór-kör (versek). Lendva, Muravidéki Magyar Nemzetiségi Közösség, 1993.
Kerecsényi Edit: Távol a hazától...(Lendva-vidéki magyar kiadványok és vendégmunkások).
Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1994.

Bence Lajos: Írott szóval a megmaradásért. (A szlovéniai magyarság 70 éve). Lendva,
Lendva-Győr, Hazánk Könyvkiadó,1994.
Bence Utrosa Gabriella: Visszahozott szép karácsony (mesék és elbeszélések). Lendva-Győr,
Hazánk Könyvkiadó, 1994.
Varga Sándor: A szlovéniai magyarok műkedvelő tevékenysége 1920-1970. Lendva-Győr,
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Hazánk Könyvkiadó, 1995.
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Göncz László: Fejezetek Lendva történetéből 1920-ig. Lendva, Magyar Nemzetiségi
Művelődési Intézet,1996.
Kercsmár Rózsa: Kihűlt a ház melege. (elbeszélések). Lendva, Magyar Nemzetiségi
Művelődési Intézet, 1996.
Halász Albert: IKONOK. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1996.
Dr. Zsiga Tibor: Muravidéktől Trianonig. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet,
1996.
Göncz László: Életfoszlányok. Győr, Hazánk Könyvkiadó, 1997.
Szúnyogh Sándor: Muravidéki kincsesláda (Gyermekjátékok és népmesék Muravidékről).
Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Top-print Kiadó,1997.
Zágorec-Csuka Judit: Viharverten (versek barátaimnak). Lendva, Magyar Nemzetiségi
Művelődési Intézet, 1997.
Varga Sándor: A dobronaki plébánia története. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési
Intézet, 1997.
Szúnyogh Sándor: Pozdrav iz Dolnje Lendave = Üdvözlet Alsólendváról : mesto na
razglednicah v letih 1889-1945 = Alsólendva képes levelezőlapokon. Lendva, Občina –
Lendva Község, 1997.
Göncz László: Őrségi végeken - Na robovih Őrséga. Lendva, Magyar Nemzetiségi
Művelődési Intézet,1998.
Göntér János: Dobronak. Múlt és jelen a határ mentén. Lendva, Magyar Nemzetiségi
Művelődési Intézet, 1998.
Vida István: Egy petesházi tüzér visszaemlékezése a II. világháborúra 1941-1945. Lendva,
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet,1998.
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Varga József: Az ellopott tündér. Lendva. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet.1998.
Igét őrizve (antológia). Szerkesztette Bence Lajos. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet,
Lendva, 1998.
Szabó Mária: Így játszunk mi. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva. 1999.
Bence Utrosa Gabriella: Mégis harangoztak (elbeszélések). Lendva, Magyar Nemzetiségi
Művelődési Intézet, 1999.
Az anyanyelv a kétnyelvűségben (tanulmánykötet). Lendva-Maribor, Maribori Egyetem
Pedagógiai Kara Magyar Intézet - Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1999.
Halász Albert: Jeles napok, népi ünnepek a Muravidéken. Lendva, Studio Artis – Magyar
Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1999.
Varga József: Nyelvhasználat, névdivat. Az anyanyelv (magyar-szlovén, horvát) használata és
a névdivat a vegyes házasságokban élők körében a Muravidéken (tanulmánykötet). Lendva,
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva, 1999.

A 2000-es évek:
Farkaš Brigita: A "Naptár" repertóriuma 1960-2000. Lendva, Knjižnica Lendava – Könyvtár
Lendva, 2000.
Göncz László: A muravidéki magyarság 1918-1941 (tanulmánykötet). Lendva, Magyar
Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2001.
Varga József: A lendvai vár kapitánya (történelmi regény). Magyar Nemzetiségi Művelődési
Intézet, Lendva, 2001.
Gyermekkorom faluja. Forgácsok Göncz János hetési képeiből, emlékeiből. Szerkesztő
Bellon Tibor. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2001.
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Mód László – Simon András: A hajtástól az újborig, vagyis, A szőlő és a bor ünnepei
Lendvavidéken. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2002.
Zágorec-Csuka Judit: Gábor Zoltán festőművész portréja – Portret akademskega slikarja
Zoltána Gáborja. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2002.
Zágorec-Csuka Judit: Kiűzve az Édenből. (Versek barátaimnak). Lendva, Magyar
Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2003.
Zágorec-Csuka Judit: A szlovéniai magyar könyvillusztrátorok – Ilustratorji madžarskih
knjižnih izdaj. Lendva, Galéria-Múzeum Lendva, 2003.
Kovács Attila: Földreform és kolonizáció a Lendva-vidéken a két világháború között. Lendva,
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2004.

Magyarorszáon

megjelent

muravidéki

szezők

művei

magánkiadásban

vagy

magyaroszági kiadók gondozásában:

Varga József: Létforgácsok (elbeszélések). Budapest, Bíró family, 2001.
Varga József: Mag-szó-álom (versek). Budapest, Bíró Family, 2001.
Varga József: Tar Mihály szüretjén. Budapest, Krúdy Gyula Irodalmi Kör, 2002.
Varga József: Tavaszi ébredés (gyermekversek). Budapest, Krúdy Gyula Irodalmi Kör, 2002.
Zágorec-Csuka Judit: A Zrínyiek nyomában (tanulmánykötet). Pilisvörösvár, Muravidék
Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2003.
Göncz László: Olvadó jégcsapok (regény). Pécs, Pro Pannonia Kiadó, 2003.
Varga József: Életfojtó lánc (versek). Budapest, Krúdy Gyula Irodalmi Kör, 2004.
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Varga József: Mégis fény gyúlik (verseskötet). Budapest, Bíró Family, 2004.
Varga József: Mondjuk, írjuk helyesen. Budapest, Krúdy Gyula Irodalmi Kör, 2004.

FORDÍTÁSIRODALOM magyar és szlovén nyelvre, amely a Pomurska založba
muraszombati kiadónál jelent meg:
A 60-as évek:
Szép Vida : A szlovén népballadák és románcok kis tükre. Pável Ágoston fordításai. Murska
Sobota, Pomurska založba, 1959. (500 példány)
Ilyés Gyula: Ljudstvo s puste (Puszták népe). Fordította: Štefan Sedonja. Murska Sobota,
Pomurska založba, 1962. ( 2000 példány)
Cankar, Ivan: Egy csésze fekete : válogatott elbeszélések, novellák és karcolatok. Fordította:
Cvetko Elvira. Murska Sobota, Pomurska založba, 1963. (1500 példány)
Fejes Endre: Pokopališče rje (Rozsdatemető regény). Fordította: Jože Olaj.

Murska

Sobota, Pomurska založba, 1964. (2000 példány)
Zupančič, Beno: Árbocfiú. Ljubljana, Umetniški zavod, 1965. (2000 példány)
Ela Peroci: A kockaházikó. Subotica; Ljubljana, Minerva; Umetniški zavod, 1965.
Fordította: Szúnyogh Sándor. (1000 példány)
Jókai Mór: Zlati človek. ( Az aranyember,regény). Fordította: Štefan Sedonja. Ljubljana,
Delo,1966. (2000 példány)
Moldova György: Temni angel. (Sötét angyal, regény). Murska Sobota, Pomurska založba,
1966. (2000 példány)
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Móricz Zsigmond: Bodi dober do smrti. ( Légy jó mindhalálig, regény). Fordította: Jože
Ftičar. Ljubljana, ČP Delo,1966. ( 2000 példány)
Németh László: Groza. (Iszony, regény). Fordította: Drago Grah. Ljubljana, 1966. (2000
példány)
Jókai Mór: Zlati človek. ponatis. (Az aranyember, regény, utánnyomás). Fordította: Štefan
Sedonja. Ljubljana, ČP Delo, 1967. (2500 példány)
Németh László: Groza. (Iszony, regény, 2. kiadás). Murska Sobota, Pomurska založba. 1967.
(2500 példány)
Dr. Pável Ágoston: Előadások gyűjteménye az 1966 május 27-én megtartott Murska
Sobota-i és az 1966 augusztus 27-én Szombathelyen megtartott symposionról = Zbirka
predavanj s simpozija v Murski soboti 27. maja 1966 in simpozija v Szombathelyu 27.
avgusta 1966. (Szerkesztette: Niki Brumen, Takács Miklós, Jože Ternar és Jože Vid). Az
előadásokat lefordították szlovén nyelvre Vlado Peteršič, magyar nyelvre Konc József.
Szombathely, Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár ;

Murska Sobota,

Pomurska

založba,1967. (800 példány)
Mikszáth Kálmán: Nenavadna poroka. (Különös házasság, regény). Fordította: Drago Grah.
Murska Sobota, Pomurska založba, 1968. (3500 példány)
Tamási Áron: Abel. (Ábel, regény). Fordította: Vlado Peteršič. Murska Sobota, Pomurska
založba, 1968. (3500 példány)
Jókai Mór: Érni diamanti. (Fekete gyémántok, regény). Fordította: Vlado Peteršič.
Murska Sobota, Pomurska založba, 1968. Példányszám: 3000.
Jókai Mór: Velikaš. (Egy magyar nábob, regény). Fordította: Jože Hradil. Murska Sobota,
Pomurska založba, 1969.
Kranjec, Miško: Az élet tengelye : regény. Fordította: Trtko Ferenc. Murska Sobota,
Pomurska založba, 1969. (1500 példány)
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Ljubezen : izbor sodobne madžarske proze. (Déry Tibor, Lengyel József, Veres Péter, Tamási
Áron, Illés Endre, Illyés Gyula, Kolozsvári Grandpierre Emil, Thurzó Gábor, Örkény István,
Szabó Magda, Mándy Ivan, Mészöly Miklós, Karinthy Ferenc). (Válogatta: Jože Hradil).
Fordította: Drago Grah, Jože Hradil, Jože Olaj in Štefan Sedonja). Murska Sobota, Pomurska
založba, 1969.

A 70-es évek:
Jókai Mór: Velikašev sin. (Kárpáthy Zoltán). Fordította Jože Hradil. Murska Sobota,
Pomurska založba, 1970. (2000 példány)
Kolozsvári Grandpierre Emil: Krisztina. (Dráma félvállról, regény). Fordította: Jože Hradil.
Murska Sobota, Pomurska založba, 1971. (2000 példány)
Prešeren

France:

Szonettkoszorú.

(Sonetni

venec).

Fordította:

Csuka

Zoltán.

Budapest:Európa ; Murska Sobota, Pomurska založba,1971. (500 példány)
Bor Matej: Átkelt a vándor az atomkoron. (Šel je popotnik skozi atomski vek). Fordította:
Csuka Zoltán. Budapest:Európa ; Murska Sobota, Pomurska založba, 1972. (2550 példány)
Gárdonyi Géza: Atila, bič božji. (A láthatalan ember, regény). Fordította: Jožef Smej. Murska
Sobota, Pomurska založba, 1973. (3000 példány)
Kertész Ákos: Makra. (Makra, regény). Fordította: Vlado Peteršič. Murska Sobota, Pomurska
založba, 1973.
Molnár Ferenc: Dečki Pavlove ulice. (A Pál utcai fiúk). Fordította: Sonja Rupel. Murska
Sobota, Pomurska založba, 1973. (1500 példány)
Petőfi Sándor: Apostol.(Az apostol, elbeszélő költemény). Fordította: Jože Hradil. Murska
Sobota, Pomurska založba, 1973. (800 példány)
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Petőfi Sándor: Apostol. (Az apostol, elbeszélő költemény, 2. kiadás). Fordította: Jože Hradil.
Murska Sobota, Pomurska založba, 1973. (450 példány)
Lángoló vér : válogatott szlovén partizándalok. (Válogatta: Bohanec Franček). Fordította:
Csuka Zoltán. Murska Sobota, Pomurska založba,1974.
Németh László: Žalovanje. (Gyász, regény). Fordította: Vlado Peteršič. Murska Sobota,
Pomurska založba, 1974.
Prešeren France: France Prešeren versei. (Válogatta Josip Vidmar). Fordította: Csuka Zoltán,
Lator László, Tandori Dezső, a bevezetőt fordította Gállos Orsolya). Budapest:Európa ;
Murska Sobota, Pomurska založba, 1975. (1900 példány)
Passuth László: Bog dežja objokuje Mehiko : 1. knjiga. (Esőisten siratja Mexikót 1. kötet).
Fordította: Beatrice Logar. Murska Sobota, Pomurska založba, 1975. ( 8000 példány)
Passuth László: Bog dežja objokuje Mehiko. 2. knjiga. (Esőisten siratja Mexikót 2. kötet).
Fordította: Beatrice Logar. Murska Sobota, Pomurska založba, 1975. (8000 példány)
Cankar, Ivan: Jernej szolgalegény igazsága : (Ob stoletnici rojstva Ivana Cankara in
devedesetletnici rojstva Avgusta Pavla = Megjelent Ivan Cankar születésének századik és
Avgust Pavel születésének kilencvenedik évfordulójára). (A kötet szerkesztője: Jože Hradil)
Budapest, Európa ; Murska Sobota, Pomurska založba, 1976. (1000 példány)
Cankar, Ivan: Szegénysoron ; Jernej szolgalegény igazsága : két regény. Fordította: Pável
Ágoston. Budapest:Európa ; Murska Sobota, Pomurska založba. 1976. (8500 példány)
Csuka Zoltán: Pesem večnega upora : izbor pesmi. Fordította: Jože Olaj. (Szerkesztette: Jože
Hradil). Hidak-Mostovi sorozat. Murska Sobota, Pomurska založba,1976. (300 példány)
Gál György Sándor: Zgodbe iz dunajskega gozda. 1. knjiga. (Mesél a bécsi erdő, regény, 1.
könyv). Fordította: Jože Ftičar. Murska Sobota, Pomurska založba, 1976. (10 000 példány)
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Gál György: Zgodbe iz dunajskega gozda. 2. knjiga. (Mesél a bécsi erdő, regény, 2. kötet)
Fordította: Jože Ftičar. Murska Sobota, Pomurska založba, 1976. (10 000 példány)
Székely Júlia: Chopin v Parizu. (Chopin Párizsban, regény). Fordította: Vlado Peteršič.
Murska Sobota, Pomurska založba, 1976. (10 000 példány)
Ady Endre: Kri in zlato : izbor poezije.(Izšlo je ob 100 letnici pesnikovega rojstva). (Vér és
arany : válogatott költemények). Kétnyelvű kiadás, magyar-szlovén szöveg. Fordította: Jože
Hradil. A verseket átdolgozta: Kajetan Kovič. (500 példány)
Gárdonyi Géza: Božji sužnji. (Isten rabjai, regény). Fordította: Jože Smej. Murska Sobota,
Pomurska založba, 1977. (9100 példány)
Ivan Cankar v prevodih : zbornik Društva književnih prevajalcev Slovenije. (Szerkesztette:
Janko Moder). (Cankar v madžarščini/ Jože Filo). Murska Sobota, Društvo književhih
prevajalcev Slovenije, 1977, (300 példány)
Lakatos Menyhért: Zadimljene podobe. (Füstös képek, regény). Fordította: Vlado Peteršič.
Mostovi-Hidak sorozat. Murska Sobota, Pomurska založba, 1977. ( 4900 példány)
Madžarska lirika 20. stoletja. (Antologija). (A 20. század magyar költészete, antológia.
Költők: Ady Endre, Babits Mihály, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Kassák
Lajos, Karinthy Frigyes, Füst Milán, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, József Attila, Zelk Zoltán,
Radnóti Miklós, Vas István, Weöres Sándor, Jékely Zoltán, Benjámin László, Csanádi János,
Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes, Váci Mihály, Nagy László, Simon István, Lator László,
Juhász Ferenc, Garai Gábor, Csoóri Sándor, Székely Magda, Tandori Dezső.). Fordította:
Jože Hradil. Ljubljana, Državna založba ; Murska Sobota, Pomurska založba, 1977. (1500
példány)
Zilahy Lajos: Ararat. 1. knjiga. (Ararát, regény, 1. kötet). Fordította: Bernjak Elizabeta.
Murska Sobota, Pomurska založba, 1977. (9100 példány)
Zilahy Lajos: Ararat. 2. knjiga. (Ararát, regény, 2. kötet). Fordította: Bernjak Elizabeta.
Murska Sobota, Pomurska založba, 1977. (9100 példány)
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Gal, Palko: A szép Mankica és egyéb murántúli mesék. (Lepa Mankica in druge prekmurske
pravljice) . Fordították: Szunyogh Sándor és Varga József.

Murska Sobota, Pomurska

založba, 1978. (300 példány)
Kranjec, Miško: A Mura hullámain : elbeszélések. (Na valovih Mure). Fordították: Gállos
Orsolya, Jaksity György, Szilágyi Károly. Budapest, Európa ; Murska Sobota, Pomurska
založba, 1978. (530 példány)
Shiller Lívia:

Kuharica : sodobni priročnik za vse, ki radi kuhajo. (Mindenki

szakácskönyve) Fordították: Mara és Bela Horvat. Szerkesztette: Ludvik Sočič. Murska
Sobota, Pomurska založba, 1978. (10 000 példány)
Župančič, Oton: Te titok virág : válogatott versek. (Megjelent a költő születésének 100.
évfordulójára). (Ti skrivnostni moj cvet : izbor poezije). Válogatta, szerkesztette és a
nyersfordításokat készítette: Jože Hradil. Fordította: Weöres Sándor.

Murska Sobota,

Pomurska založba ; Novi Sad: Fórum, 1978. (600. példány)
Župančič, Oton: Te titok virág : válogatott versek. (Megjelent a költő születésének 100.
évfordulójára – izšlo je ob 100 obletnici pesnikovega rojstva). Válogatta, szerkesztette és a
nyersfordításokat készítette: Jože Hradil. Fordította: Weöres Sándor. Kétnyelvű: szlovénmagyar kiadvány. Budapest: Európa ;

Murska Sobota, Pomurska založba, 1978. (2600

példány)
Bevk France: A föld sója. (Kaplan Martin Čedermac). Fordította: Gállos Orsolya.
Budapest:Európa ; Murska Sobota, Pomurska založba, 1979. (14. 000 példány)
Bevk France: A föld sója. (Kaplan Martin Čedermanc). Fordította: Gállos Orsolya.
Murska Sobota, Pomurska založba, 1979. (1500 példány)
Cankar, Ivan: Mária szeretetháza. (Hiša Marie pomočnice). Fordították: Csuka
Zoltán és Tóth Ferenc. Murska Sobota, Pomurska založba, 1979. (300 példány)
Móricz Zsigmond: Gospodje se zabavajo. (Úri muri, regény). Fordította: Vlado
Peteršič. Sozvočje-Összhang. Murska Sobota, Pomurska založba, 1979. (5000 példány)
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Schiller Lívia: Kuharica : sodobni priročnik za vse, ki radi kuhajo. (Mindenki
szakácskönyve). Fordították: Mara in Bela Horvat. Murska Sobota, Pomurska založba, 1979.
(106680 példány)
Šebjanič, Franc: A pannoniai szlovének protestáns mozgalma. (Protestantsko
gibanje panonskih Slovencev). Fordította: Tóth Ferenc. Murska Sobota, Pomurska založba.
1979. (500 példány)
Zilahy Lajos: Ujetniki ljubezni in vojne. (Két fogoly).Fordította: Marko Murec (Jože
Ternar). Murska Sobota, Pomurska založba, 1979. (5000 példány)

A 80-as években:
Cankar Ivan: Egy idealista élete : válogatott elbeszélések. (Martin Kačur in druge
izbrane novele). Fordították: Gállos Orsolya, Gyertvai Mária, Tóth Ferenc. Murska Sobota,
Pomurska založba, 1980. (1050 példány)
Gion Nándor: Igral je tudi sleparjem : roman. (A latroknak is játszott). Fordította:
Bernjak Elizabeta. Mostovi sorozat. Murska Sobota, Pomurska založba, 1980.
(5000 példány)
Schiller Lívia: Kuharica : sodoben priročnik za vse, ki radi kuhajo. (Mindenki
szakácskönyve). Fordították: Mara és Bela Sever. Murska Sobota, Pomurska
založba, 1980. (9599 példány)
Szerb Antal: Legenda o Pendragonu : roman. (A Pendragon legenda, regény).
Fordította: Beatrice Logar. Murska Sobota, Pomurska založba. 1980.
(5000 példány)
Illés Béla: Karpatska rapsodija : 1. knjiga. (Kárpáti rapszódia, 1 kötet). Fordította:
Vilko Novak. Szerkesztette: Jože Hradil. Murska Sobota, Pomurska založba,
1982. (5000 példány)
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Illés Béla: Karpatska rapsodija : 2. knjiga. (Kárpáti rapszódia, 1 kötet). Fordította:
Vilko Novak. Szerkesztették: Jože Hradil. Murska Sobota, Pomurska založba,
1982. (3000 példány)
Kardelj, Edvard: A szocialista önigazgatás politikai rendszerének fejlődési
irányzatai. Fordították: Bálint István, Burányi Nándor, Pilcz Nándor, Vukovics
Géza. Újvidék:Fórum ; Murska Sobota, Pomurska založba, 1982.
Zveza komunistov Jugoslavije. (Kongre 12 ; 1982 ; Beograd). Beszámoló
határozatok. A JKSZ statútuma. Zárszó a JKSZ XII. Kongressusán.
(2000 példány)
Weöres Sándor: Boben in ples : izbrane pesmi. Fordították: Jože Hradil és
Kajetan Kovič. Ljubljana: Državna založba ; Murska Sobota, Pomurska založba.
1983. (800 példány)
Jókai Anna: Jakobova lestev : roman. (Jákob lajtorjája, regény). Fordította: Jože
Olaj. Murska Sobota, Pomurska založba, 1984. (2000 példány)
Jókai Anna: Jakobova lestev : roman. (Jákob lajtorjája, regény).
Fordította: Jože Olaj. Murska Sobota, Pomurska založba, 1984. (2000 példány)
Radnóti Miklós: Razglednice : izbrane pesmi. Fordította: Jože Hradil és Kajetan
Kovič. Izšlo ob 75-letnici pesnikovega rojstva in 40 letnici njegove smrti ter ob
20-letnici sodelovanja Pomurske založbe z založbo Európa. Murska Sobota
Pomurska založba ; Ljubljana, Državna založba, 1984. (400 példány)
Jókai Mór: Zlati človek : roman. (Aranyember). Fordította: Štefan Sedonja.
Murska Sobota, Pomurska založba, 1985. (5000 példány)
Kardos György: Palestinska trilogija. Fordították: Jože Hradil és Jože Olaj.
A Pesti-sorozatban.Murska Sobota, Pomurska založba, 1985. (2500 példány)
Károlyi Mihály: Vera brez iluzij : spomini rdečega grofa. (Memoirs of Michael
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Károlyi Faith Without Illusion). Fordította: Vlado Peteršič. Ljubljana, Založba
Borec ; Murska Sobota, Pomurska založba, 1985. (5000 példány)
Cankar, Ivan: Mihaszna Marko és Mátyás király. (Potepuh Marko in kralj
Matjaž). Megjelent Pável Ágoston születésének 110. évfordulója alkalmából.
Fordította: Pável Ágoston. Szerkesztette: Jože Hradil. Murska Sobota, Pomurska
založba ; Budapest, Európa. 1986. (2000 példány)
Gárdonyi Géza: Egerski junaki : roman. 1. knjiga. (Egri csillagok, 1. kötet).
Fordította: Jože Hradil. Sozvočje sorozat. Murska Sobota. Pomurska založba,
1986. (2000 példány)
Gárdonyi Géza: Egerski junaki : roman. 2 knjiga. (Egri csillagok, regény, 2. kötet).
Fordította: Jože Hradil. Murska Sobota, Pomurska založba, 1986.
(5000 példány)
Bart István: Rudolf, nesrečni prestolonaslednik : ljubezenski roman.
(A boldogtalan sorsú trónörökös). Fordította: Vlado Peteršič. Murska
Sobota, Pomurska založba, 1987. (5000 példány)
Lajos Mari – Hemző Károly: 99 mesni jedi : 33 barvnih fotografij. (99 húsétel :
33 színes ételfotóval). Fordította: Andrej Kralj. Budapest:Corvina ;
Murska Sobota, Pomurska založba, 1988. (15000 példány)
Lajos Mari – Hemző Károly: 99 predjedi : barvnih fotografij. (99 előétel:33 színes
ételfotóval). Fordította: Rozina Farič. Budapest:Corvina ; Murska Sobota,
Pomurska založba, 1988. (15000 példány)
Lajos Mari – Hemző Károly: 99 predjedi in prilog : 33 barvnih fotografij. (99
körítés és főzelék : 33 színes ételfotóval). Fordította: Cilka Vera Köbel.
Budapest:Corvina ; Murska Sobota, Pomurska založba, 1988.
(15 000 példány)
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VI. FORRÁS- ÉS IRODALOMJEGYZÉK
I. A szlovéniai magyar könyvkiadás 1945-2004 között c. fejezetekre
vonatkoztató irodalomjegyzék
Felhasznált és vonatkoztatható művek
Alsó-Lendva nagyközség milleneumi emlékkönyve 1896. Lendva, Magyar Nemzetiségi
Művelődési Intézet, 1996.
BENCE LAJOS:
Írott szóval a megmaradásért. A szlovéniai magyarság 70. éve. Lendva, Magyar Művelődési
Minisztérium – Hazánk Könyvkiadó, 1994.
BENCE LAJOS:
Identitás és entitás. [Esszék, tanulmányok, kritikák]. Zalaegerszeg, Zalai Írók Egyesülete,
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2005.
GÖNCZ LÁSZLÓ:
A muravidéki magyarság 1918-1941. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet,
2001.
GUTTMAN MIKLÓS:
Anyanyelvünkért. Murska Sobota, Pomurska založba, 1983.
O NAPREDNEM tisku. Murska Sobota, Pomurska založba, 1962.
TANTALICS Béla:
Lendva kulturális emlékei a 16. század második felében. Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár,
1988.
TANULMÁNYOK a szlovéniai magyarság köréből. Budapest, Teleki LászlóAlapítvány, 1994.
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ZSIGA Tibor:
Muravidéktől Trianonig. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1996.
Felhasznált és vonatkoztatható tanulmányok, recenziók
ÁCS Margit:
Kölcsönös garancia. In: Pannon Tükör, 6. évf. 2001, 1. sz. január-március, 9-15.p.
BALAZSEK Dániel:
Zágorec-Csuka Judit: Kiűzve az Édenből, versek. Lendva, MNMI, 2003. [fülszöveg].
BÁRDI Nándor:
A határon túli magyar társadalmak és a magyarságpolitikák alakulása a kilencvenes években.
A muravidéki magyarság népszámlálási adatok tükrében. Konferencia-anyag-előadás.
Lendva, 2003. május 30.
BENCE Lajos:
Recenzió Zágorec-Csuka Judit: Gábor Zoltán festőművész portréja. Lendva, Magyar
Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2002, recenzió, 127-128.p., [füszöveg].
BENCE Lajos:
Varga József: Sorvadó népem, elbeszélések. Lendva, Szlovéniai Magyar Írócsoport, 1992,
[utószó].
BENCE Lajos:
Szójegyzékek és szótárak.In: Írott szóval a megmaradásért. Lendva, MNMI, 1994. 131-132.p.
BENCE Lajos:
A szlovéniai magyarság. www.hhrf.org/prominoritate/1996/osz03.htm
BENCE Lajos:
Rá-olvasások. Válogatott és új versek. Lendva, MNMI. 2001. 6.p.
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BOKOR József:
Aki versben véli megtalálni önmagát. In: Muratáj, 1998. 2.sz. 134-140.p.
Dr. CZINE Mihály:
A szlovéniai magyarság budapesti köszöntése. In: Muratáj, 1991, 28-29.p.
Dr. GADÁNYI Károly:
Rozsmán Erzsébet: Vallomások, versek. Murska Sobota, Pomurska založba, 1972. 15-16.p.
[fülszöveg]
GÖNCZ László:
Összmagyar és kisebbségi nemzeti kulturális értékeinkről. In: Muratáj, 1997. 1.sz.44-45.p.
GÖNCZ László:
Zágorec-Csuka Judit: Viharverten, versek. Utrószó. Lendva, MNMI,1997. 7.p.
GUTTMANN Miklós:
Varga József: Hangbona, gyermekversek. Előszó. Lendva. MNMI, 1995.
GYURÁCZ Ferenc:
Recenzió Bence Lajos: Létlelet c kötetéhez. Lendva, 1989, [fülszöveg].
HAGYMÁS István:
Utazások Fellinivel. Filmelemzések. Előszó. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület,
Pilisvörösvár, 2002. 2-3.p.
HRADIL, Jože:
Az első könyvtől a Pomurska založba tizedik sorozatáig. In: Naptár. 1980. Murska Sobota,
Pomurska založba, 1979, 92-97.p.
JUHÁSZ György:
Szabó József: Nem is olyan régen történt. Előszó. Murska Sobota, Pomurska založba, 1987.
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KALAPIS Rókus:
Sóhajok a varázsló barlangjából. In: Horvátországi Magyarság, III.évf. 1996.2.sz. február.
Sz. KANYÓ Leona:
Varga József: Pásztortüzek, versek-gyermekversek. Murska Sobota, Pomurska založba, 1975.
[fülszöveg]
KOCSIS Gyula:
Szúnyogh Sándor: Halicanumi üzenet, versek. Murska Sobota, Pomurska založba, 1975.
[fülszöveg]
KOCSIS Gyula:
Varga József: Naphívogató, gyermekversek. Murska Sobota, Pomurska založba, 1974.
[fülszöveg]
KRANJEC, Miško:
Vlaj Lajos. Versek. Utószó. Murska Sobota, Pomurska založba, 1961, 7-12.p.
MAURER, Neža:
Judit Zagorec-Csuka. Slepci na zemljevidu. Utószó. Murska Sobota, Franc-Franc, 2003. 9093.p.
MURAVIDÉKI magyar irodalom 1945-1987 : Prekmurska madžarska književnost. Murska
Sobota, Pokrajinska in študijska knjižnica, 1-31.p.
PÉNTEK Imre:
Recenzió Szúnyogh Sándor Hóvágy c. verseskötetéhez. Murska Sobota. Pomurska založba,
1985. [Fülszöveg]
PAP Gábor:
Hagymás István: Casanova napja. Fellini Casanovájának asztrálmítoszi vonatkozásai. Előszó.
Pilisvörösvár. Muravidék Baráti Kör Kulturális egyesület, 2002.3-5.p.
POMOGÁTS Béla:
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A lendvai végvárban. In: Nyelvünk és Kultúránk. 2003. 6.sz. 77-78.p.
RUDAŠ Jutka:
Irodalom és kulturális identitás a Muravidéken napjainkban. In: Muratáj, 2002. 57.p.
SZARKA László:
Göncz László:A muravidéki magyarság 1018-1941. Előszó Göncz László monográfiájához.
Lendva, MNMI, 2001.7.p.
SZÉKELY András Bertalan:
Az új magyar kisebbségpolitika, különös tekintettel a szlovéniai magyarságra. In: Muratáj,
1991. 29.p.
SZÉKELY András Bertalan:
Magyar-szlovén kapcsolatok. In: Társadalmi Szemle, 1996. 5. sz. 64-65.p.
SZÍJÁRTÓ Imre:
Igék a megmaradásért. Jegyzetek a szlovéniai magyar irodalomról. In: Tiszatáj, 2002.
8..sz.61-68.p.
SZÚNYOGH Sándor:
Tavaszvárás antológia. Murska Sobota, Pomurska založba, 1972. 15-16.p.
TERNAR, Jože:
A kultúrhagyományokra alapozott fejlődés. In. Naptár 1980, Murska Sobota, Pomurska
založba, 1979. 86-91.p.
Dr. VARGA József:
Zágorec-Csuka Judit: Kiűzve az Édenből. Utószó. Lendva, MNMI, 2003. 86-93.p.
VARGA József:
Bence Utrosa Gabriella: Ki lakik a sötétben? In: Muratáj '96. Lendva, MNMI, 1997.
VARGA József:
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Gábor Zoltán: Postagalamb. Murska Sobota, Pomurska založba, 1982. [Fülszöveg]
VARGA József:
Vlaj Lajos: Szelíd intés. Utószó. Murska Sobota, Pomurska založba, 1968. 52.p.
VINCETIČ, Milan:
Judit Zagorec-Csuka: Slepci na zemljevidu. Utószó. Murska Sobota, Franc-Franc, 2003. 9093.p.
ZÁGOREC-CSUKA Judit:
A magyar könyvkiadás helyzete Szlovéniában. In: Könyvtári Figyelő.új folyam13. (49.) évf.
2003.2.sz.382-389.p.
ZÁGOREC-CSUKA Judit:
A szlovéniai magyar könyvillusztrátorok. Ilustratorji madžarskih knjižnih izdaj v Sloveniji. Lendva.
Galéria Múzeum. 2003. 60 p.
ZÁGOREC-CSUKA Judit:
Az elsüllyedt jelek. A 20. századi magyar könyvillusztráció Magyarország határainkívül. A
szlovéniai

magyar könyvillusztrátorok (57-68.p.) Budapest, Magyar Képzőművészek és

Iparművészek Társasága, 2003.
ZÁGOREC-CSUKA Judit:
A magyar könyvkiadás Szlovéniában. In: Muratáj '03. Irodalmi, művelődési, társadalomtudományi
és kritikai folyóirat. 2003/1.sz. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 127-155.p.

ZÁGOREC-CSUKA Judit:
A muravidéki magyarság könyvkultúrájának szellemtörténeti útja. In: Pannon Tükör.
10.évf.2005.4.sz. 44-45.p.
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Felhasznált és vonatkoztató újságcikkek:
Dr. BENCE Lajos:
Szomi Pálra emlékezünk. In: Népújság, 2001. április 5.18.p.
BENCE Lajos:
Nem történt semmi, fáklyavivők voltunk. In: Népújság, 2003. január 16.11.p.
BENCE Lajos:
A Zrínyiek nyomában. In. Népújság, 2004. január 8.11.
CSUKA Judit:
Az ember egyedül születik. Beszélgetés Bence Utrosa Gabriellával, muravidéki novellaíróval.
In: Népújság, 1993. február 26.9.p.
KIRÁLY M Jutka:
Hang a Kárpát-medencében, kapcsolat itthon. In: Népújság. 2003. január16.9.p.
KOVÁCS Attila:
Könyvelő, gyermekkorom faluja. In: Népújság. 2001. május 24. 10.p.
P. SZABÓ Ernő:
Vizuális anyanyelv határok nélkül. Magyar könyvgrafika kiállítás az Országos Széchenyi
Könyvtárban. In: Magyar Nemzet, 2001. április 21. 15.p.
SZABÓ Lilla:
A magyar könyvillusztráció Magyarország határain kívül 1918-tól napjainkig című kiállítás
és konferencia. Magyar képzőművészek és Iparművészek Társasága. Budapest, 2001.
(konferencia körlevél).
SZÍJÁRTÓ Imre:
Csodaváró-jegyzetek a karácsonyi varázslat című filmről. In: Népújság, 2001. január 25.
SZÚNYOGH Sándor:
Szomi Pál 81936-189). In memoriam. In: Népújság, 1989. április 21.
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Dr. VARGA József:
Szomi Pálra emlékezem. In Népújság, 2000. november 3. 11. p.
VARGA József:
Zágorec-Csuka Judit Örömtűzben (?) verseskötete. In: Népújság. 2001. augusztus 9.8.p.
VARGA József:
A Petőfi kultúrkör jegyzőkönyve. Lendva, 1970. április 12.
ZÁGOREC-CSUKA JUDIT:
Akinek a vers a szenvedélye, interjú Dobosics József költővel. In: Népújság, 1993. január 29.

II. A szlovéniai magyar sajtótörténetre vonakozó szakirodalom 1945-től
2004-ig
Felhasznált és vonatkoztatható művek:
BENCE Lajos:
Írott szóval a megmaradásért. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet,1994.
BENCE Lajos:
Identitás és entitás. Zalaegerszeg, Zalai Írók Egyesülete és a Magyar Nemzetiségi Művelődési
Intézet, 2005.
FARKAŠ, Brigita:
A »Naptár« repertóriuma 1960-2000. Lendva, Knjižnica Lendava – Könyvtár Lendva, 2000.
9.p.
HORVÁT Ferenc:
A Zala megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1861-1973. Zalaegerszeg, Zala Megyei
Könyvtár, 1978.
Felhasznált és vonatkoztatható tanulmányok és újságcikkek:
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BÁTI KONCZ Zsuzsanna:
A magyar tájékoztatás helyzete Szlovéniában. In: Nemzetiségi politika – nemzetiségi jog.
Lendvai és Muraszombati Magyar Nemzetiségi Érdekközösség, 1978. 38-40.p.
BENCE Lajos:
A Népújság az új ezredév küszöbén. In: Naptár, Lendva, MNMIMNMTI, 2003. 85-87.p.
BENCE Lajos:
A tömegtájékoztatás helyzete 1945 után. In: írott szóval a megmaradásért, Lendva, Magyar
Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1994. 62-65.p.
BENCE Lajos:
A Naptártól a folyóiratig. In: Naptár 1989. Murska Sobota, Pomurska založba, 1988.37-43.p.
KOCON Jožef:
Tisztelt olvasó! Cenjeni bralci! In: Lendavske novice – Lendvai Híradó. Lendva, 1998. XI.18.
[címoldal]
KUZMIČ, Franc:
A Naptár – a nemzetiségi szemle eredményes 30 esztendeje. In: Naptár 1989. Murska Sobota,
Pomurska založba, 1988. 32-36.p.
PIVAR Ella:
Muravidéki magyar sajtótermékek a két világháború között. In: Naptár 85, Lendva, Pomurska
založba, 1984. 97-105.p.
PODATKI o knjižnici (Adatok a könyvtárról). (2005.8.16.). Felhasználva a honlapról
2005.8.25.: http:www.lendava-knjiznica.si
SZÚNYOGH Sándor:
A Naptár három évtizede. In: Naptár 1989. Murska Sobota, Pomurska založba,1988.4.p.
VARGA József:
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A Népújság 28 számának az elemzése 1968.október 1-től 1969. április 30-ig. Göntéháza.
1969. november 15. [kézirat 1-8.p.]
Dr. VARGA József:
Tízéves a Muratáj. In: Muratáj, Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1999.8.p.
VARGA Sándor:
A Népújság harminc éves jubileuma elé. In: Népújság,1986. junius 6.22.sz.2.p.
VARGA Sándor:
A Naptár tízéves évfordulója. In: Földművesek naptára, Murska Sobota, Pomurska založba,
1969.29.p.
VARGA Sándor:
Nemzetiségi tájékoztatási eszközök. In: Naptár 1986. Murska Sobota, Pomurska založba,
1985.
ZÁGOREC-CSUKA Judit:
A Naptár repertóriuma. In: Zalai Könyvtári Levelező, 2002. 2002/2.sz.66-68.p.
ZÁGOREC-CSUKA Judit:
A NÉPÚJSÁG a szlovéniai magyarok hetilapjának története 1958-2004 között. In: Muratáj
'04. 2004/1.sz. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 130-147.p.
ZÁGOREC-CSUKA Judit:
A szlovéniai magyar sajtó története 1945-től napjainkig. In: Magyar Könyvszemle; Könyv- és
sajtótörténeti folyóirat. 121. évf. 2005. 3.sz.

Felhasznált sajtótermékek: a Népújság, a Kelepelő, a Lendvai Füzetek, a Muratáj, a
kétnyelvű önkormányzati lapok; a Lendvai Híradó, a Brazde-Barázdák, a Lipnica, az
Őrségi Híradó, valamint a Ljudski glas, az Obmurski tednik, a Pomurski vestnik
magyar mellékletének ide vonatkozó számai:
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Népújság (1958-2004):
-- 1956 I.évf. 1-26. sz.; 1957 I.évf.1-26.sz.; 1958. I.évf. 1-22.sz.; 1959 II.évf. 1-25.sz.; 1960
III.évf. 1-25.sz.; 1961 IV.évf. 1-24.sz.; 1962 V.évf. 1-23.sz.; 1963 VI.évf. 1-49.sz.; 1964
VII.évf. 1-48.sz.; 1965 VIII.évf. 1-48.sz.; 1966 IX.évf. 1-49.sz.; 1967 X. évf. 1-50.sz.; 1968
XI. évf. 1-50.sz.; 1969 XII.évf. 1-49.sz.; 1970 XIII.évf. 1-50.sz.; 1972 XIV.évf 1-46.sz.; 1973
XVII. évf. 1-48.sz.; 1976 XX.évf. 1-51. sz., 1977 XXI.évf. 1-51.sz.; 1978 XXII.évf. 1-49.sz.;
1979 XXIII.évf. 1-51.sz.; 1980 XXIV.évf. 1-51.sz.; 1981 XXV. évf. 1-52.sz.; 1982 XXVI.évf
1-52.sz.; 1983 XXVII.évf. 1-52.sz.; 1984 XXVIII.évf. 1-50.sz.; 1986 XXX.évf. 1-51 évf.151.sz.; 1987 XXX.évf. 1-52.sz.; 1988 XXXII.évf 1-50.sz.; 1989 XXXIII.évf. 1-50.sz.; 1990
XXXIV.évf. 1-49.sz.; 1991 XXXV évf. 1-49.sz.; 1992 XXXVI.évf. 1-51.sz.; 1993
XXXVII.évf. 1-51.sz.; 1994 XXXVIII.évf. 1-51.sz.; 1995 XXXIX.évf. 1-50.sz.; 1996 XL.évf.
1-50.sz; 1997 XLI évf. 1-52.sz.; 1998 XLII.évf. 1-52.sz.; 1999 XLI.évf. 1-51.sz.; 2000 XVLI
évf. 1-51.sz.; 2001 XLV 1-50.sz.; 2002 XLVI évf. 1-51.sz.; 2003 XLVII 1-51.sz.; 2004 XLIV
évf. 1-52.sz.
A Kelepelő szlovéniai magyar gyermeklap (1993-1996)
1993 dec. próbaszám; 1994 1.évf. 1-4.sz.; 1995 2.évf. 1-5.sz.; 1996 3.évf. 1-4.sz.

Lendvai Füzetek – lendavski zvezki (1973-2004)
1.sz. 1973 – Kronika lendavskega gasilstva – A lendvai tűzoltóság krónikája. Lendvai
Művelődési Alapközösség. Murska Sobota, Pomurska založba, 1973.
2.sz. 1974 – Lendavska kultura nekoč in danes – A lendvai kultúra egykor és ma. Lendva,
Lendvai Művelődési Érdekközösség, 1974.
3. 1976 – Dvojezična osnovna šola v luči nove ustave – A kétnyelvű általános iskola az új
alkotmány vetületében. Lendva. Lendvai Községi Kultúrközösség, 1976.
4-5.sz. 1980 – Štefan Ftičar: Spomeniki in revolucionarna delavska gibanja v lendavski
občini – A népfelszabadító harcok és a forradalmi munkásmozgalom emlékművei a lendvai
községben. Lendva, Lendvai Községi Kultúrközösség, 1980.
6.
7.sz. 1983 – Bence Lajos: Vlaj Lajos (1904-1966). Lendva, Lendvai Községi Kultúrközösség,
1983.
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8.sz. 1986 – Bronasta doba v Sloveniji – Bronzkorszak Szlovéniában. Lendva, Lendvai
Községi Kultúrközösség, 1986. (1000 példány).
9.sz. 1988 – Svitanje-Pirkadat. Lendva, Lendvai Községi Kultúrközösség, 1988. (1000
példány).
10.sz. 1988 – Pričevanja o pisatelju Miško Kranjcu – Vallomások Vlaj Lajosról. Lendva,
Lendvai Községi Kultúrközösség, 1988. (500 példány).
11.sz. 1990 – Štefan Hari, Štefan Vida, Szabó József: Naftno rudarjenje – Kőolajbányászat.
Lendva, Lendvai Község Kultúrközössége, 1990. (1000 példányban).
12./13.sz. 1991 – Bernjak Elizabeta, Varga József, Varga Sándor: Három tanulmány. Lendva,
Lendvai Község Kultúrközössége, 1991.
14.sz. 1994 – Lendva, Lendava 1192-1992. Tanulmányok Lendva történetéből. Lendva,
Lendva Község Kultórközössége; Nemzetiségi Önigazgatási Közösség Lendva, 1994. (1000
példány).
15.sz. 1996 – Borbás György: Zala György 1858-1937. Lendva, Magyar Nemzetiségi
Művelődési Intézet; Lendva Község Önkormányzata, Zala Megye Közgyűlése, 1996.
16.sz. 1998 – Miért? Zakaj?. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési intézet, 1998. (1000
példány).
17.sz. 2000 – A Mura mente és a trianoni békeszerződés – Pokrajina ob Muri in trianonska
mirovna pogodba. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2000.
18.sz. 2004 – Horváth Ferenc: A lendvai labdarúgás 100 éve – 100 let lendavskega
nogometa. Rövid sporttörténeti áttekintő. Lendva, Lendva Község Önkormányzata; Magyar
Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2004. (1000 példány).
Kétnyelvű (magyar-szlovén) önkormányzati lapok:
Lendavske novice-Lendvai Híradó, Lendva község közlönyének 1997 1. évf. – 2004 7.évf.
számai;
Brazde-Barázdák, Dobronak község közlönyének 1999 1. évf. – 2004 6. évf. számai;
Gasilo Őrség-Őrségi hírlap, Hodos község közlönye, 2000 1.évf.-2004 4.évf. számai;
Lipnica, a Moravske Toplice-i község közlönye, 1995 1.évf.-2004 9.évf. számai.

A szlovéniai magyar könyvtártörténetre vonakozó szakirodalom 1945-től
napjainkig
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Felhasznált és vonatkoztatható tanulmányok:
Dr.BENCE Lajos:
A megmaradás esélyei a Muravidéken. In: Naptár. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési
Intézet, 1994. 41-54.p.
BERDEN, Magdalena:
A Lendvai Népkönyvtár jelene és jövője. In: Lendvai Füzetek – Lendavski zvezki 2.sz.,
Lendva, Lendvai Művelődési Érdekközösség, 1974. 47-50.p.
BRUMEN, Niki:
A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár magyar állománya. Naptár 1989. Murska
Sobota. Pomurska zložba, 1979. 172-175.p.
GÁL Sándor:
A létezés peremén. Árgus. 2002. január, www.argus.hu/2002-01/i-gal.html
HORVÁT Livíja:
A Magyar Tanszéki könyvállomány egy részének számítógépes feldolgozása. Maribor,
Maribori Egyetem Pedagógiai Kara, Magyar Nyelv és Irodalmi Tanszék, 2003.
[Diplomamunka]
GULYÁSNÉ Somogyi Klára:
Hivatások és tudások. Hivatás, karrier és tudás az ezredfordulón. 2002. június [szemináriumi
dolgozat, 2-3.p.]
Dr. GÖNCZ László:
A muravidéki magyarság helyzete a rendszerváltás után. In: Muratáj '99. Lendva, Magyar
Nemzetiségi Művelődési Intézet, 200. 39-54.p.
Dr.KISS Endre:
A legutolsó utolsó esély.Tudástársadalom és tudás (123-125 p.). Tudás- és információs
társadalom a globalizáció aktuális megvalósulási formáinak összefüggésében (127-131.p.).
Az Európai Unió aktuális programja (205-213.p.). Budapest, Stratégiakutató Intézet, 2001.
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Dr. KISS Endre:
Globalizáció és/vagy posztmodern. A globalizáció társadalomfilozófiájához (21-30.p.). A
posztmodern

gondolkodás

–

posztmodern

tudományelmélet

–

jövőkutatás

(106-

132.p.).Budapest-Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola, 2003.

KUZMIČ, Franc:
Zgodovina knjižnic 1946-1996. (A muraszombati könyvtár története 1946-1996). Murska
Sobota, Pokrajinska in študijska knjižnica, 1996. 10.p.

KUZMIČ, Franc:
Kétnyelvű könyvtárak Muravidéken. Naptár '83. Murska Sobota, Pomurska založba,
1982.91.p
KERCSMÁR Rózsa:
Kétnyelvű könyvtárak a lendvai községben. Nemzetiségi politika – nemzetiségi jog. Lendvai
és Muraszombati Magyar Nemzetiségi Érdekközösség, 1978. 66-71.p.
LENDAVA deset lep po svobodi. Lendva tíz éve a felszabadulás után. 1955. 28.p.
PAPP József:
Szlovéniai könyvtárak a nemzetiségi területen. Könyvtári Figyelő, 1998. 2.sz. 264-267.p.
ROOKS, Dana:
A virtuális könyvtár. www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/ekonyvt/virtual.hun
Dr. SEBESTYÉN György:
Légy az információs társadalom polgára! Elektronikus és virtuális könyvtárak (183-196.p.).
E-Európa (53-68.p.). Mi az internet? (73-115.p.). Mobil kommunikáció az információs
társadalomban

(119-141.p.).

Az

információs

Magyarország

pillérei

(145-179.p.).

Könyvtárak:az információs társadalom tudásának szolgáltatói (179-210.p.). Az információs
Magyarországés az információs törvények (179-226.p.). Budapest, ELTE Eötvös Kiadó,2002.
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VARGA Sándor:
Olvasókörök, népkönyvtárak krónikája 1871-1970 között Lendva, Dobronak, Göntérháza. In:
Muratáj '92 2.sz. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet., 1999. 121-122.p.
VUGRINEC, Jože:
A muraszombati könyvtár ma és holnap, amely gazdag magyar nyelvű könyvekben is. In:
Naptár. 1992. Murska Sobota, Magyar Írócsoport, 1991. 145-149.p.
ZÁGOREC-CSUKA Judit:
Nemzetiségi könyvtárak Szlovéniában. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 11.évf. 2002.11.sz.4752.p.
ZÁGOREC-CSUKA Judit:
Nemzetiségi könyvtárak Szlovéniában. In: Muratáj '02. Irodalmi, művelődési, társadalomtudományi
és kritikai folyóirat. 2002/1-2.sz. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. Lendva, 12-127.p.

ZÁGOREC-CSUKA Judit:
Kisenbbségi

oktatás

és

gyermekirodalom;

Manjšinsko

šolstvo

in

otroška

Minderheitenschule und kinderliteratur. Nemzetiségi könyvtárak Szlovéniában integrációs folyamatok tükrében (156-193.p.)

literatura;
az európai

Muravidék, Rábavidék, Magyarországi németek.

Pilisvörösvár, Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2003. .

ZÁGOREC-CSUKA Judit:
Pedagógiai információ határok nélkül. Nemzetiségi könyvtárak Szlovéniában (130-138.p.) Budapest,
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2003.

ZÁGOREC-CSUKA Judit:
A magyar könyvkiadás Szlovéniában. In: Muratáj '03. Irodalmi, művelődési, társadalomtudományi
és kritikai folyóirat. 2003/1.sz. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 127-155.p.
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ZÁGOREC-CSUKA Judit:
Stanje šolskih knjižnic v Pomurju. (A muravidéki iskolai könyvtárak helyzete). Šolske knjižnice
včeraj, danes, jutri. In: Šolska knjižnica, 14. évf. 3. sz. Ljubljana. Zavod Republike Slovenije za
šolstvo. 2004. 233-237.p.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT:
A iskolai könyvtárak helyzete Szlovéniában. A szlovéniai könyvtárostanárok első kongresszusa
Radencin. In: Könyvtári Figyelő 15.(51) évf. 2005.2.sz. 340-343.p.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT:
Helyismereti gyűjtemények digitalizálása a Muravidéken.In: Könyvtári Figyelő,15 (51) évf.
2005.3.sz.549-553.p
ZSOLDOS Zsuzsanna:
A könyvtári tevékenység Lendván. In: Naptár 1989. Murska Sobota, Pomurska založba,1988.
192-193.p.
Felhasznált és vonatkoztatható cikkek:
Alsólendvai Híradó. 1902/16. száma
Alsólendvai Híradó, 1902/1.3. és 32. száma
Alsólendvai Híradó, 1911/14. száma
Alsólendvai Híradó. 1899/47. száma
Alsólendvai Híradó. 1911/10. száma
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Az Alsólendvai Iparos Olvasókör alapszabálya, amelyet a budapesti belügyminisztérium
1907. május 27-énhagyott jóvá 49101/1907.
Átszervezés előtt áll a lendvai könyvtár. Népújság. 1963/37.száma
Jegyzőkönyv Lendva Község Önkormányzat Tanácsának 18. rendes üléséről, amelyet 2001.
május 28-án tartottak. Ad/12. A könyvtárosságról szóló törvény beadott módosítási javaslatai.
6.p.
KOVÁCS Attila:
Épül az új könyvtár. In: Népújság, 2001. február 9. 10.p,
KIRÁLY M. Jutka:
Az információval erősödik az öntudat. In: Népújság, 2002. január 24.
LÁTOGATÁS a lendvai népkönyvtárban. In: Népújság. 1963/5. száma
LJUDSKI glas štev. 1950./26.a
LENDVA község statutúma. 1964.
NÉPÚJSÁG. 1964/32.sz.
PAPP József:
Új épületben a muraszombati könyvtár. In: Könyvtári Levelezőlap. 2004.3.sz. 22-23.p.
PODATKI o knjižnici. (Adatok a könyvtárról). (2005.8.16.) Felhasználva a honlapról
2005.8.25., http://knjiznica.lendava.si
POMURSKI Vestnik, 1957. 24. sz.
POROČILO okrajnega komiteja Zveze Komunistov Slovenije Murske Sobote za konferenco.
1960. A Kommunista Szövetség muraszombati járási bizottságának a beszámolója a
konferencián 1960-ban.
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ZALAI életrajzi kislexikon. Hoffhalter Rudolf. 92-93.p.
ZÁGOROREC-CSUKA Judit:
A könyvtár szellemi és információs központ. Beszélgetés Gellén Bélánéval a Lenti Városi
Könyvtár igazgatójával. In: Népújság, 1994. XXXVII.évf.14.sz.
ZAPISNIK ljudskega odbora mestne občine z dne 20.12.1952. A községi népbizottság
jegyzőkönyve, 1952.12.20.
ZAPISNIK skupščine Občine Lendava z dne 28.1.1966. A lendvai községi képviselő-testület
jegyzőkönyve, 1967.1.28. és 1969.11.12.
ZAPISNIK skupščine Občine Lendava z dne 28.1.1967., z dne 21.11.1969. A községi
képviselő-testület jegyzőkönyve, 1967.1.28. és 1969.11.12.
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VII. KRONOLÓGIA ÉVSZÁMOK SZERINT

Fontos események a szlovéniai magyar könyvkidásban 1945-2004 között

1954 – megalakul a Magyar Közművelődési Bizottság
1961 – megjelenik az első muravidéki magyar könyv, Vlaj Lajos Versek c. versekötete
1961-1991 – közt a Pomurska založba muraszombati könyvkaidó a muravidéki magyar
könyvek kiadója
1970 – a Petőfi Kultúrkör megakulásának a kisérlete Lendván
1972 - a Tavaszvárás antológia megjelenése, a muravidéki magyar irodalom első író, költő
nemzedékének a megjelenése: Szomi Pál, Szúnyogh Sándor és Varga József
1974 – a kisebbségi különjogok létrejötte, a nemzetiségi önigazgatási érdekközösségek
alapítása
1975 – a Magyar Nemzetiségi Oktatási és Művelődési Érdekközösség megalakulása, amely
felvállalta a magyar könyvkiadást is
1979 – megjelent az Összhang c. antológia a szlovéniai magyar költők, valamit Vas és Zala
megye költőinek a válogatott verseiből
1981 – megjelent a Sozvočje – Összhang c. kétnyevű antológia, szlovén és magyar nyelven a
karinthiai szlovén és a szlovéniai magyar költők verseiből
1989 – létrejött a Szlovéniai Magyar Írócsoport, amely kiadói tevékenységet is folytatott
1990 – a Muravidéki Magyar nemzetiségi Önigazgatási Közösség (MMNÖK) megalakulása,
amelynek integráló szerepe volt a magyarság közéletében
1990-2000 közt – a győri Hazánk kiadó adta ki a muravidéki magyar könyvek zömét
1991 – Budapest, Gellért szállóban megrendezett irodalmi est A muravidéki magyarság
helyzetéről, dr. Czine Mihály irodalomtörténész előadása a szlovén-magyar irodalmi
kapcsolatokról
1994 – a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet létrejötte, amely intézményesen felvállalta
a magyar könyvkiadást
1994 – megjelent Bence Lajos Írott szóval a megmaradásért c.irodalomtörténeti műve,
amelyben feltárta a muravidéki magyarság irodalmi és történeti múltjának 70 évét
1997 – a Szlovéniai Magyar Írók Társaságának megalakulása, amely az írók érdekképviseleti
szerveként működik a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet keretein belül, és
együttműködik a Magyar Írószövetséggel és a Zalai Írók Egyesületével is
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1997 – megalakul a TOP PRINT grafikai stúdió és könyvkiadó
1998 – megjelent az Igét őrízve c. antológia, amely a muravidéki magyar költők három
nemzedékének a verseit tartalmazza
1998 – megnyílt a Bánffy magyar könyvesbolt Lendván, amely magyar könyveket,
folyóiratokat és napilapokat árusít
1999 – megjelent dr.Varga József nyelvész Nyelvhasználat, névdivat c. Nyelvészeti
tanulmánykötete, amelyben 31 vegyesen lakott (magyar-szlovén) muravidéki
településen gyűjtött anyagot
2000 – megjelent Farkaš Brigitta könyvtáros A »Naptár« repertóriuma 1960-2000 c. magyar
sajtótörténeti kiadványa, amely fontos szakirodalomnak számít a muravidéki magyar
sajtótörténetben
2001 – Budapesten az Országos Széchényi Könyvtárban Vizuális anyanyelv határok nélkül –
Magyar könyvillusztráció Magyarország határainkívül 1918-tól napjainkig címmel
szerveztek könyvillusztrációkból kiállítást és nemzetközi konferenciát, a szlovéniai
magyar könyvek illusztrációit módszeresen Zágorec-Csuka Judit dolgozta fel és
készítette elő a kiállításra
2001 – jelent meg Göncz László történész A muravidéki magyarság 1918-1941 c. történeti
monográfiája
2002 – megalakult a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság (MMTT), amelynek fontos
szerepe van a tudományszervezésben és a tudományos munkák kiadásában, amely
kapcsolatot teremtett a Magyar Tudományos Akadémiával (MTA) és a Szlovén
Tudományos Akadémiával (SAZU) is
2003 – megjelent Zágorec-Csuka Judit Gábor Zoltán festőművész portréja c. képzőművészeti
monográfiája
2004 – megjelent Kovács Attila Földreform és kolonizáció a Lendva-vidéken a két
világháború közt c.történeti monográfiája
2000-2004 - közt magyarországi kiadók is adtak ki muravidéki szerzőktől műveket, közülük
a pécsi Pro Pannonia, a budapsesti Krudy Gyula Irodalmi Kör és a pilisvörösvári
Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület
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Fontos események a szlovéniai magyar sajtótörténetben 1945-2004 között
1950 – kisérletek a szlovéniai magyar sajtó megindítására, Vlaj Lajos felhívása a Ljudski
glas szlovén újságban
1956 – a Pomurski vestnik szlovén hetilap a Szocialista Szövetség muraszombati járási
bizottsága kezdeményezésére magyar mellékletet ad ki
1958 – januárjában jelent meg a Népújság, a szlovéniai magyarok hetilapjának első száma,
kiadója a Dolgozó Nép Szocialista Szövetsége volt, célja a muravidéki magyarság
tájékoztatása
1958-1964 – közt a Népújság cikkeit szlovén nyelvről fordították magyar nyelvre
a fordítószolgálat
1963 – a Népújságot a Szlovén Szocialista Körztársaság finanszírozza mint köztársasági
szervezet
1967 – a Népújság a a muraszombati Rádió és sajtóintézet munkaszervezet kiadásában
jelent meg
1976 – Josip Broz Tito köztársasági elnök a Népújságot a Népért Tett Szolgálatok
Ezüstcsillagos Éredemrendjével tüntette ki a testvériség – egység ápolásáért a
társadalmi és politikai életben betöltött pozitív szerepért, főszerkesztője Varga Sándor
1973 – megjelent a Lendvai Füzetek – Lendavski zvezki kétnyelvű (magyar-szlovén)
időszakos kiadvány első száma, az időszakos kiadványnak fontos szerepe volt a
muravidéki irodalom és helytörténet kibontakozásában
1984 - augusztusában jelent meg Cimmermann Toplak János Félkegyelem c. fanzinlapjának
első száma
1986 – a Népújság előfizetőinek a száma 2100, vagyis háromszorosára nőtt 1967-hez
viszonyítva , terjedelme 4 oldalról 8 oldalra nőtt
1988 – megjelent a Muratáj irodalmi, művelődési, társadalmi és kritikai folyóirat első száma,
célja a muravidéki írók és költők alkotásainak a megjelentetése, hazai fórumteremtés,
később a magyarországi és a határon túli magyar szerzőket is közöl főszerkesztője
dr. Varga József
1993 - július 1-től megalakult a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet (MNTI),
a Népújság kiadója, amely kivált a muraszombati Tájékoztatási Vállalatból
és önállósult, alapítója a Muravidéki Magyar Nemzetiségi Nemzetiségi Önkormányzati
Közösség lett, főszerkesztője dr.Bence Lajos
1993 – indul a Kelepelő, a szlovéniai magyar gyermeklap próbaszáma, szerkesztője Zágorec280
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Csuka Judit, majd dr. Bence Lajos
1993-2004 – közt a Népújság lektorai voltak: Vadas Zsuzsa, Lukácsffy Dénes és Böröcz
Nándor újságírók, szekesztők Zalaegerszegről
1995 – a Népújság új formátuma, 24 oldal, színes borító, számítógépes szedeés és tördelés,
komputeres grafikai kivitelezés
1997 – a Népújság ifjúsági mellékletének, az IFI-nek a kiadása
1995 – megjelent a Lipnica Moravske Toplice-i község informatív lapja, amelyben magyar
cikkek is jelennek meg a nemzetiség életéről
1998 – megjelent a Lendvai Híradó – Lendavske novice Lendva község közleményének első
amelynek a célja Lendva község ügyeiről tájékoztatni a lakosságot
1998 – Milan Kučan a Szlovén Köztársaság elnöke a Népújságot kitüntetésben részesítette
a muravidéki magyarság érdekeinek a képviseléséért, valamint a magyar és a szlovén
nemzet közti szolidaritás és egyetértés terén tett eredményeiért
1999 – megjelent a Brazde-Barázdák Dobronak község kétnyelvű közlönyének első száma
2000 – megjelent a Glasilo Őrség – Őrségi Hírlap Hodos község kétnyelvű informatív
lapjának első száma
Fontos események a szlovéniai magyar könyvtártörténetben 1871-2004 között
1871 – Alsólendván a Polgári Olvasókörnek van könyvtára, amelynek 1902-ben 63 tagja
volt, a könyvtár a Korona vendéglő fölszinti helyiségében volt
1899 – után jöttek létre többnyire Muravidéken egysületi könyvtárak Muraszombatban és
Alsólendván
1899 – Balkányi Ernő nyomdász és papírkereskedő Lendván az üzletheyiségében
kölcsönykönyvtárat létesít
1901 – az alsólendvai Iparos Olvasókörnek is volt könyvtára
1906 – a muraszombati Gazdakör Könyvtárának a működése
1910 – Lendván ingyenes népkönyvtárat hoztak létre Kiss Dénes kezdeményezésére
a polgári fiúiskolában, amely szervezetileg a Dunántúli Közművelődési
Egyesülethez tartozott
1911 – Muraszombatban működik a Dunántúli Közművelődési Egyesület Népkönyvtára
1920 – Muraszombatban népkönyvtárat alapítanak
1929 – Muraszombatban a Polgári Körnek is működtet népkönyvtárat, nyilvános
könyvtárak ekkor még nem létezett a városban
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1941-1945 közt Lendvána polgári iskolában diákkönyvtár működik
1946 – Muraszombatban kezd el működni a népkönyvtár, amelynek az alapállománya
1870-ben jött létre
1949 – Lendván népkönyvtárat hoznak létre
1950 – a népkönyvtárat járási könyvtárnak nevezték el
1952 – városi könyvtár lett a lendvai népkönyvtár
1955 – a városi könyvtár Lendván szervezetileg egyesül az INA Nafta vállalat szakszervezeti
könyvtárával
1955 – megalakult a muraszombati Tanulmányi Könyvtár
1964 – a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár regionális (megyei) státust kapott
a Muravidéken és Prlekija egyes részein, de Rábavidék helyismereti anyagát is gyűjti
1965 – a muraszobati Területi és tanulmányi Könyvtár kapcsolatot teremt a szombathelyi
Berzsenyi Dániel megyei könyvtárral és beindul köztük a nemzetközi könyvcsere
1971 – a lendvai Népkönyvtárat Központi Könyvtárrá minősítették
1976 – a lendvai Központi Könyvtár felveszi a Knjižnica Lendava – Könyvtár Lendva nevet
1991 – a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár bekapcsolódott a COBISS egységes
szlovén integrált könyvtári számítógépes rendszerbe, amelybe 260 szlovén könyvtár
csatlakozott
1995 – indul a muraszombati könyvtár bibliobusza és bejárja a muravidéki községek falvait,
2000-tól Rábavidékre is átjár
1996 – a Knjižnica Lendava -Könyvtár Lendva kiválta Lendva Község Kultúrintézetéből és
önálló intézmény lett, 12 helyi könyvtár számára nyújtott központi szerepet
2003 – a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár honlapján elérhetők a Muravidéki
életrajzi lexikon és a Szlovéniai magyar irodalmi lexikon adatbázisok
2004 – új helyiségbe költözött a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár, az épület
4400 négyzetméteres területet tesz ki, három részelege van: a gyerekek, az ifjúsg,
a felnőttek, valamint a honismereti anyag részlege
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Zala megye 4, 5, 8, 9, 13, 21, 57, 66, 71, 106, 143,
163, 172, 183, 205, 225, 236, 242, 244, 267, 278

269, 270, 280
Keleti Napló 199
Képes Ifjúság 116

Zala vármegye 35

Kétnyelvűség 82

Zalaegerszeg 61, 205, 232, 281

Knjižnica 231

Zenta 61

Knjižničarske novice 231
Kortárs 24, 96
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Korunk 24, 96
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 231
Könyvtári Figyelő 231
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180, 197, 217, 241, 245, 269, 270, 272, 280

Alsólendvai (Alsó-Lendvai) Híradó 106, 163, 186,
187, 188, 189, 268, 269
Árgus 70, 98, 24, 25, 96, 272

Lendavske novice - Lendvai Híradó 120, 157, 158,
168, 271, 275, 281
Lipnica 160, 168, 269, 271, 281
Ljudska pravica 87, 106

Bárka 70

Ljudski glas 106, 163, 192, 269, 280

Brazde – Barázdák 120, 159, 168, 269, 271, 281
Magyar Képes Újság 70
Délzala 184, 186

Magyar Nemzet 55

Dolgozók 106

Magyar Szó 57, 106, 116
Mézeskalács 127

Félkegyelem 161, 162, 280

Muraszombat és Vidéke 163, 175, 184

Földművesek naptára 132, 136, 269

Muratáj 23, 28, 38, 39, 45, 46, 64, 70, 79, 81, 82,
95, 96, 98, 99, 135, 136, 138, 142, 143, 144,

Glasilo Őrség – Őrségi Hírlap 161, 168, 269, 271,
281

145, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,
162, 167, 168, 178, 180, 184, 188, 190, 217,
231, 241, 262, 264, 265, 269, 272, 274, 280

Hévíz 98

Muravidéki földművesek naptára 132, 136

Híd 17, 69
Hitel 70, 98

Naptár 21, 28, 30, 31, 41, 43, 44, 45, 64, 65, 67, 70,
71, 72, 73, 79, 81, 82, 99, 118, 122, 131, 132,

IFI 119, 121, 123, 129, 130, 165, 166, 241, 281

133, 134, 135, 136, 143, 166, 179, 180, 184,

Informacije – Információk 157, 168
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192, 197, 206, 217, 224, 241, 249, 262, 267,

Zalai Könyvtári Levelező 231, 269

268, 269, 272, 273, 274, 275, 279
Napút 70
Naš tisk 41
Népújság 11, 20, 21, 24, 35, 53, 56, 57, 62, 63, 64,
65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 91,
95, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
129, 130, 135, 136, 142, 143, 152, 163, 164,
165, 166, 177, 178, 180, 184, 193, 194, 195,
198, 204, 206, 217, 227, 230, 241, 266, 267,
268, 269, 270, 276, 277, 280, 281
Nyelvünk és Kultúránk 82, 90, 264
Obmurski tednik 106, 269
Pannon Tükör 14, 24, 70, 96, 98, 202, 261, 265
Pesti Hírlap 72
Pomurje szövetkezeti naptára 30, 132, 136
Pomurjei földművesek naptára 132
Pomurski vestnik 106, 107, 109, 113, 114, 163,
164, 192, 193, 269, 276, 280
Slovenski poročevalec 106
Somogy 98
Szabadság 106, 163
Új Symposion 117
Varlist 64
Vas Népe 70
Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 72
Večer 229
Vestnik 74, 75, 107, 112, 117, 163
Vjestnik 106
Zadružni koledar 131, 132, 166
Zala Megyei Újság 191
Zalai Hírlap 70, 72
Zalai Írók Egyesületének folyóirata 24

Kiadók és nyomdák
Akadémiai Kiadó 85, 92
Bíró Family 29, 33, 68, 97, 250, 251
Cankarjeva založba 84, 92
Državna založba Slovenije 92, 93, 255, 258
Európa 44, 99
Fórum 24, 45, 99, 232, 235, 246, 247, 256, 258
Franc-Franc 48, 70, 100, 263, 265
GraForma 150
Hazánk 24, 49, 53, 57, 58, 61, 62, 64, 71, 77, 80,
88, 91, 96, 100, 198, 247, 248, 260, 278
Jelenkor 41, 99
Krúdy Gyula Irodalmi Kör 29, 35, 36, 49, 50, 68,
250, 251, 279
Minerva Könyvkiadó 55, 251
Mohorjeva družba 48
Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület 29, 35,
49, 50, 62, 80, 97, 262, 263, 274, 279
Obzorja kiadó 135
Pomurski tisk 42, 112, 135, 245
Pro Pannonia 29, 34, 49, 50, 97, 250, 279
Studio Artis 24, 47, 53, 62, 74, 97, 100, 101, 249
Tankönyvkiadó 92
Top-Print 47, 62, 66, 70, 100, 143
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