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Karácsonyi kislexikon

Abroncs • Egy, a dél-szlovákiai 
 magyar családoknál máig 

megőrzött népszokás karácsony-
kor az e célra félretett – rendszerint 
zöldre vagy pirosra mázolt – hordó-
abroncsnak is főszerepet biztosít. 
Az ünnep első napjának reggelén, 
amikor éji szállásukról kieresztik a 
baromfiudvar lakóit, ez az abroncs 
fogadja őket, teleszórva minden-
féle válogatott magokkal. Minden 
jószág odaviharzik hát, s közös fa-
latozásba kezd. Az eseménynek va-
rázserőt tulajdonítanak. Úgy gon-
dolják, hogy az így összeabroncsolt 
csirkék, tyúkok, kacsák és libák 
nem fognak elveszni a háztól, sem 
úgy hogy elkodorognának, sem 
úgy, hogy bárki ember vagy állat 
ellopná, magával ragadná.

Acélhordás • Felsőgalgamentén 
karácsony reggelén a férfiak, fiú-
gyermekeikkel mentek látogatóba 
ismerőseikhez szerencsekívánó, 
szerencsehozó felköszöntést mon-
dani. A szokást az előadott népi 
rigmus első szavairól nevezték el. 
Berényiné Lami Mónika a helybéli 
parasztság életéről szóló könyvé-
ben így rögzítette a mondott verse-
zetet: „Acélt hoztam Önöknek, / hogy 
a fazekaik, / táljaik ne verődjenek, / 
baltáik ne törjenek. / Hogy a tyúkjaik, 
/ sok tojást tojjanak, / és legalább há-
rom / disznót vágjanak. / A kádjuknak 
essen ki a füle / és a gazdasszonynak / 

nőjön nagyra a hasa! Persze koránt-
sem volt veszélytelen az efféle kö-
szöntés. Berényiné azt is elárulja, 
hogy (nyilván régen, amikor még 
nem számított zaklatásnak) a kisfi-
úkat – pontosabban egy bizonyos, 
nadrágban hordott testrészüket – 
igencsak megszorongatták, hogy a 
ház tyúkjai egész évben sok-sok jó 
tojásokkal gazdagítsák a családot. 
Mindezért a legénykék pénzt vagy 
süteményt, diót s más efféléket 
kaptak.

Almabor • Argentínában az alma-
bor szinte kötelező velejárója a ka-
rácsonyi ünnepnek. A templomba 
nem járó családok pontban éjfélkor 
koccintanak ezzel, a templomosok 
pedig a miséről jövet. Mivel úgy 
tartják, hogy ez biztosítja jövő évi 
egészségüket, még a gyerekeknek 
is muszáj ilyenkor almát inniuk. 
Nekik a szülők belátása szerint 
egy-egy apró korty jut az alkoholos 
nedűből, vagy az almapezsgő gye-
rekváltozata. A felnőttek maguk 
is ihatnak ugyanúgy díszcímké-
zett, ám szeszfokkal is felruházott, 
almaborból készített pezsgőt, de 
árulnak gyöngyöző almabort is.

Aranycsitkó • A magyar csalá-
doknál régebben (a karácsonyfa 
és az angyalkák térnyerése előtt) 
Erdélyszerte azt felelték az aján-
dékhozó kilétét firtató gyerekek-
nek, hogy ez az aranycsitkó (néhol 
aranyos csitkó) ügyköre. A ma már 
jobbára csak Máramaros környé-
kén emlegetett jószág neve is jelzi, 
hogy a magyarázat mennyire a rég-
múltban gyökeredzik. (A csitkó szó 
ugyanis a mai csikó egykori, általá-
nos tájnyelvi megnevezése volt.) A 
legutóbbi évszázadban a rokonság 
valamely tagja öltött magára ara-
nyosra festett lóruhát, s vett magára 
hasonlón színezett lófejmaszkot. 
Aztán erősen zörgött-börgött az 
ajándékokkal, hogy a szomszéd 

szobában is meghallják a gyermek-
fülek. A szülők, nagyszülők úgy 
intézték, hogy egy résen, vagy a 
résre nyitott ajtón át csemetéik a fel-
ügyeletükkel kifigyelhessék a jele-
netet. Szegényebb családoknál még 
lómaszk se kellett. Elég volt egy le-
pedő, s alatta a fejet idéző, magasra 
tartott fejsze, erős nyihogás, némi 
dörömbölés, majd a felnyíló aj-
tón-ablakon behajigált ajándékok…

Árvakölcsönzés • A nicara- 
 guai polgárháború után vált 

szokássá, hogy a tehetősebb csalá-
dok karácsony napjaira az árvahá-
zakból magukhoz vesznek egy-egy 
anyátlan-apátlan kisgyereket. Meg-
vendégelésükkel, megajándékozá-
sukkal, az együtt töltött napokkal 
nemcsak neki, hanem maguknak 
is örömöt szereznek. A nevelőinté-
zetek a jótékonysági hajlam e szép 
kiélési lehetőségében sajátos forrást 
fedeztek fel, hisz csak úgy bocsát-
ják ki növendékeiket, ha „kiköl-
csönzőik” hozzájárulást fizetnek, 
vagy megfelelő értékű ajándékokat 
adnak. Nem a kalmárszellem mű-
ködik bennük: ezeket használják 
fel arra, hogy az otthonban rekedt 
többi árva karácsonyát is beara-
nyozzák. Az alkalmi vendéglátás-
nak sokszor lett az ünnepnél is jó-
val szebb a vége: számos „karácso-
nyi kölcsönárva” talált ily módon 
örökbefogadókra, ővele kiteljesedő 
új családra.

Bálnabőr • Manapság a világ - 
 háló jóvoltából a nemzeti 

konyhák ünnepi fogásai hihetetle-
nül nagy távolságokat futnak be. 
A közzétett receptek és étekfotók 
alapján távoli tájak fogásait kóstol-
tatva teszik a háziasszonyok még 
különlegesebbé a családi együttlét 
napjait. Vannak országok, népek, 
amelyek karácsonyi remekeivel 
mégsem kísérletezik senki más. A 
december 24-25-i grönlandi lako-
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mák kedvence, a mattak is egyike 
azon ételeknek, amelyeket nem fe-
nyeget, hogy más népek elorozzák. 
A bálnazsírban, bálnaszalonnával 
tálalt nyers bálnabőr, valami érthe-
tetlen okból nem kelti fel más kará-
csonyolók képzeletét. 

Bányász zenekar • Németország 
keleti felén, karácsony másodnap-
ján a bányász zenészek díszegyen-
ruhába öltöznek, és utcai felvonu-
lásra indulnak. Igyekeznek minél 
több közterületet végigjárni, vé-
gigzenélni. Nemcsak karácsonyi 
melódiák, hanem népdalfeldolgo-
zások, s persze az elmaradhatatlan 
indulók is szerepelnek ilyenkor a 
műsorrendjükben. 

Bárányrablás • 2002-ben különös 
túszszedők és zsarolók borzolták 
fel a karácsonyi hangulatba révült 
olasz közvéleményt. Arcetóban 
történt meg az az advent elleni me-
rénylet, amelyet helyi diákok kö-
vettek el, ellopván iskolájuk nyilvá-
nos betlehemi jelenetének juhocs-
ka-bábuit. Annak rendje és módja 
szerint – miként a DPA, német 
hírügynökség helyszíni tudósítója 
világgá röpítette a hírt – pontokba 
szedték követeléseiket. Ne adjanak 
a tanárok házi feladatot a téli szü-
netre, eleve adjanak jobb osztályza-
tot mindenkinek… – s más effélék 
szerepeltek váltságdíj-feltételeik 
között. Túsztárgyaló nem érkezett 
ugyan hozzájuk, súlyos fenyegetés 
ellenben igen. A rendőrség bevoná-
sa tette-e meg a hatását, vagy a tel-
jesítés kilátástalansága, esetleg az, 
hogy eleve csak tréfának szánták 
tettüket a lurkók – ma már nehéz 
megállapítani. Az azonban tény, 
hogy a december 20-án eltüntetett 
nevezetes birkák 23-án hajnalban 
már eredeti helyükre kerültek.

Betlehem • A karácsonyi miszté-
rium mindenütt Betlehemre, a haj-
danvolt istállóra, jászolra, s a szom-
szédságukban töréntekre tereli a 
figyelmet. Kevesen tudják azon-
ban, hogy nem csak a közismert iz-
raeli városka, hanem ezenkívül hat 
másik is ezt a nevet viseli a nagy-
világban. A New Hampshire-ben 
fekvő társát 1774-ben, akkori lakók 
szavazatai alapján ékesítették fel a 

héberül eredetileg „a kenyér háza” 
jelentést hordozó nevezettel. Con-
necticut államban csak tizenhárom 
évvel maradtak le tőlük a névadók, 
így az ő Betlehemük csak harma-
dik (bár így is dobogós) a sorban. 
A New York államban virágzó, 
gazdag, közel negyvenezer pol-
gára által lakott Betlehemet 1779-
ben alapították. Található azonban 
ennél népesebb, egy csaknem 75 
ezer lakosú Betlehem is Pennsyl-
vániában. (Érdekességképp meg-
jegyzendő, hogy e városban van 
egy Debrecen tér is.) A New Jersey 
államban levő Betlehem – amerikai 
léptékkel, és az előzőekhez mérve 
– csak egy kisközség, alig kevesebb 
mint négyezer lélekkel. Nemcsak 
Amerikára jellemző azonban e 
névkölcsönzés. Van egy Betlehem 
a Dél-Afrikai Köztársaságban is a 
Liebenbergs folyó partjainál. Ezt 
1859-ben nevezték el Jézus szülőhe-
lyéről. Nagyjából 77 ezer lakójának 
mintegy 85%-a fekete-afrikai, így 
joggal tehető fel, hogy arrafelé Bol-
dizsár (Balthasar) a legnépszerűbb 
az eredeti Betlehemben járt „há-
romkirályok” közül.

Bokolyi • A bokolyi, másnéven 
vakaró egy olyan kovász nélkü-
li – lisztből és zsírból összegyúrt 
– lepénykenyér neve, amelyet a 
vándorló cigányok eredetileg a 
tábortűz parázsán sütöttek. Kará-
csonykor a hagyományőrző roma 
családoknál az ősökre emlékezve 
mindig elkészítik, hogy az ilyen-
kor ugyancsak elmaradhatatlan, ci-
gány módra készült töltött káposz-
ta szaftját ezzel mártogassák.

Boldizsár • A kis Jézus születési 
helyét ajándékokkal felkereső nap-
keleti bölcsek (mágusok), vagy ha 
úgy tetszik háromkirályok egyike. 
Amikor a három bölcset az emberi 
rasszok képviselőiként kezdték áb-
rázolni, rászabták az afrikaiak kép-
viseletét. Hagyományosan ő az, akit 
fekete bőrrel, negroid arcvonások-
kal festettek meg. (József Attilánál 
is akként mutatkozik be, hogy ő a 
„szerecseny király”.) Magyar neve, 
a Boldizsár a külországok legtöbb-
jében Balthasar, azaz Baltazár, de 
azt, hogy pontosan melyik honból 
érkezett, csak egy államban vélik 

tudni. (A kínai keresztényeket most 
ne számítsuk ide, hisz szerintük 
mindhárom bölcs tőlük indult útra, 
kínai nevekkel, helyi öltözetben, s 
az ott élőkének megfelelő bőrszín-
nel!) Venezuela az az ország, amely 
sajátos nézetet vall arról, hogy ere-
dendően kié is Balthasar. Ott azt 
tanítják a gyerekeknek, hogy Etió-
pia királyaként látogatott el hódol-
ni Betlehembe. No meg azt, hogy 
különös bőrbetegségben szenved: 
pigmentfoltokat hagy maga után. 
Másképp miért is rohannának az 
ajándékok láttán a gyerekek azon-
nal a tükörhöz? Ha ugyanis orcáju-
kon valami különösen barna, gya-
núsan cipőtisztítókrém-szerű foltot 
vesznek észre, rendkívül boldogok, 
hogy a háromkirályok egyike, az 
a bizonyos etiópiai, hozzájuk ért, 
megsimogatta, megpuszilta őket.

Božiček • A szlovén gyerekek 
szent este vagy karácsony első nap-
ján kapják meg az ajándékaikat. Ná-
luk a betlehemi kisded teszi megle-
petéseit a tiszteletére feldíszített fák 
alá. Jézuska neve náluk a Božiček.

Cérnagömb • Egy viszonylag  
 újszerű karácsonyfadísz, amit 

az adventi készülődés részeként 
otthon lehet a gyerekekkel közö-
sen, nagy vidámságok közepette 
elkészíteni. Édes munka ez – szó 
szerint –, hisz a fehér vagy színes 
cérnák és a lufik mellett egy liter 
víz és 5-7 kanálnyi cukor kell hoz-
zá. A léggömböket a vágyott díszek 
méretére kell felfújni és megkötni, 
aztán máris lehet teletekerni a cér-
nával, a leghuncutabb módon héza-
gokat, nagyobb „lyukakat” hagyva 
a szálak között. Amikor kész, meg 
kell meríteni a langyossá hűlt cu-
koroldatban, majd néhány napos 
kiszárítás után kipukkasztható, és 
– a meghagyott rések valamelyi-
kén – kiszedhető belőle a gumibé-
lés maradványa. Óvatosan tárolva, 
több éven át újra felfüggeszthető az 
ünnepi fenyőre. 

Cigaretta • Régen, amikor még 
kevesen tudták, hogy a dohányzás 
„rákos az egészségre”, a cigaretta 
(akkori hivatalos nevén: a szivar-
ka) is bevett karácsonyi ajándéknak 
számított. Az ünnepi díszdobozok, 
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a hagyományos csomagolásra ra-
gasztott ünnepi matricák mellett 
igazi különlegességként úgyneve-
zett mintagyűjteményeket hoztak 
forgalomba, amely olcsóbb válo-
gatás volt a drágább termékekből. 
A 40-es évek elején a karácsonyi 
cigarettapakkban Nilus, Stambul, 
Memphis, Bajader, Princesas, Coro-
nas, Triumph, Sphinx, Coronitas és 
Theba dohányrudacskákat kínál-
tak, amelyek neveikkel jól jelzik azt 
az elvágyódást is, ami a „háborúba 
szédült” Európa itteni karácsonyo-
zóit is jellemezte. 

Christkindl • Felső-Ausztriá-
ban, Steyr városka központjától 
alig néhány kilométerre található 
falucska, híres búcsújáró hely. A 
nevében a gyermek Jézust hordo-
zó település postája volt a világon 
az első (1950. december 15-én nyílt 
meg), amely válaszolt a gyerekek 
karácsonyi kívánságait tartalma-
zó levelekre. Olyan díszes alkalmi 
pecsétet ütöttek feladásukkor a 
bélyegekre, amin karácsonyi motí-
vumok: Jézuska, karácsonyfa, aján-
dékokat rejtő zsák voltak a dátum-
kiegészítők. 1955-től azok leveleit is 
fogadják, akik ugyan máshol adták 
postára küldeményeiket, de díszes 
bélyegzésükre vágynak. Falucská-
juk postájáról minden ilyen levelet 
díszpecséttel továbbítanak a cím-
zetteknek. Manapság évente több 
mint százezren látogatnak el hoz-
zájuk személyesen intézni a kézi 
felülbélyegzést. (1989-ben a világon 
másodikként – éppen az ő példá-
jukat követve – kezdett hasonló 
tevékenységbe a magyarországi 
Nagykarácsony postahivatala is.) A 
település templomában található a 
világ legnagyobb betleheme.

Christmas Africa • Az 1990-es 
évek végén indult el a Dél-afrikai 
Köztársaságból egy tervszerű moz-
galom (Christmas Africa Projekt), 
mely az ünnepi külsőségeket a 
földrész sajátosságaihoz – és önér-
zetéhez – szabja. A műfenyők he-
lyett helyi fákat díszítenek és visz-
nek be a kertbe vagy a házba, s a 
fehér színű angyalkák mellé, vagy 
helyükre, barnák és feketék kerül-
nek. A díszek is az afrikai kultúr-
kört idézik: apró zebradobok, dár-

dás pajzsok, zsiráfok, elefántkák, 
mini szőttesek és más meglepő – de 
a helyi kézműveseknek munkát és 
bevételt jelentő – ékítmények teszik 
egyre inkább afrikaivá a helyi ka-
rácsonyokat.

CSokiszén • Ami mifelénk  
 az ütlegelésre használatos 

vesszőnyaláb, az Spanyolország-
ban a kő- és a széndarab volt. A 
rossz gyerekek ezt találták ajándék 
helyett az ablakban, az ágyuk mel-
lett, vagy a fa alatt. Miként nálunk 
a vesszőnyaláb mára kedvesen fi-
gyelmeztető virgáccsá alakult, az 
ottani bosszantó széndarab is teljes-
séggel átlényegült. Az édességipar 
számtalan változatban s árban 
kínálja a műszeneket, műbrikette-
ket. A háromkirályok egyikéhez, 
Boldizsárhoz kötődő „rosszaság-
jutalmak” – be kell látnunk – jóval 
kedvesebb figyelmeztetők annál, 
amit a Krampusz hordoz nálunk 
szerteszét. Aki ugyanis szégyelli a 
dolgot, egyszerűen befalhatja a fi-
nom étcsokit, vagy sötétre színezett 
nugátot. A virgáccsal ugyanezt kár 
is lenne megpróbálni.

Csúcsdísz • Az ég felé meredező 
fenyőfaág sokáig dísztelenül ár-
válkodott. Erre, a legkiemelkedőbb 
helyre csak a XIX. században kezd-
tek színes papírképet csíptetni, fém- 
vagy üvegkupakokat tenni. Ahogy 
fejlődött a karácsonyfadísz-ipar, 
úgy lettek egyre érdekesebbek az 
alakzatok. A csúcsgömböket, gú-

lákat, kúpokat előbb a betlehemi 
csillagot jelképező formák, majd a 
pásztoroknak megjelent angyalt, il-
letve az ajándékhozónak kikiáltott 
mennylakókat ábrázolók követték. 
Az angyaldísz divatját egyes kul-
túrtörténészek Viktória, brit király-
nő udvarából eredeztetik. Állítólag 
elsőként a még ifjú uralkodónő 
karácsonyfája tetején csodálhat-
tak meg ilyet. Az a szokás viszont 
Amerikából indult el, hogy – díszít-
se bárki is a fát – a legvégén a csilla-
got, vagy angyalt csakis a családfő 
teheti fel, illetve őáltala magasra 
emelve valamelyik gyermeke. 

Diókeresés • Az ősi hagyo- 
 mányokhoz ragaszkodó szerb 

családoknál nem kötődik ajándé-
kozás Jézus születésnapjához. „Ná-
lunk nincsen ajándékozás, de régi 
szokás szerint az apa ilyenkor egy 
marék diót szór szét a szobában, 
amelyet a gyerekeknek meg kell 
keresniük…” – beszélte el Sándoro-
vits László, a székesfehérvári szerb 
ortodox egyházközség elnöke né-
hány éve a Magyar Kurírnak.

Ezüst serpenyő • Aki próbálta,  
 tudja: nehéz a kötelező tisztelet 

parancsolta ajándékot venni valaki-
nek, akinek kedvteléseit, szokásait 
valójában nem is ismerjük. Ezért 
talán nem is lenne illendő megmo-
solyogni a IV. Ráma néven uralko-
dó Mongkutot, az egyébként nagy 
tiszteletnek örvendő egykori sziá-
mi uralkodót. Akkor sem, ha Viktó-
ria királynőnek küldött karácsonyi 
ajándékát máig a diplomáciai balfo-
gások példái közt emlegetik. A ma 
Thaiföldként ismert ország veze-
tője ugyanis néhány, színezüstből 
készült sütőserpenyővel lepte meg 
a brit világbirodalom akkori fe-
jét. Nyílván úgy tapasztalta, hogy 
a nők örülnek az új konyhai edé-
nyeknek. Arra viszont, hogy egy 
királynő talán mégsem maga készí-
ti a rántottáját – úgy látszik, senki 
sem merte felhívni a figyelmét. 

Édes reggel • Szelídebb lelkű 
 diabetológusok (cukorbeteg- 

gyógyászok) menten lefordulnak 
a székről, ha tekintetüket az ün-
neplő Bolíviára vetik. Az ottaniak 
azonban vagy nem tudnak a túl-



8767

zott cukorfogyasztás veszélyeiről, 
vagy néhány napra nem hajlandók 
rettegni tőle. A szentestéről kará-
csonyra virradó reggelt minden-
esetre – és nem véletlenül – édes 
reggel néven emlegetik Bolíviában. 
És nemcsak emlegetik, hanem azzá 
is teszik. December 25-én a reggeli 
minden fogása édességből áll. Ka-
kaó vagy csokoládéital, kalács, mé-
zesfánk, különféle teasütemények, 
gyümölcskenyér (chanbergos) és 
mézeskalácsok – ebből áll a fantá-
zia- és kalóriadús hagyományos 
ünnepi kínálat.

Égősor • Nyolcvan dió nagyságú 
piros, fehér és kék színű izzóból 
először Edison barkácsolt fényfü-
zért, amivel családja 1822-es ka-
rácsonyát tette emlékezetessé. Az 
első, a maiakra jobban hajazó égő-
sorral ellátott fenyő a washingtoni 
Fehér Házban volt megcsodálható, 
Clevelend elnök jóvoltából, 1895-
ben. Ezek lámpácskái már kiseb-
bek voltak, de még mindig jóval 
nagyobbak annál, hogy a polgári 
méretű lakásokban ne tűnnének 
otrombának. Könnyen kiégtek, sok 
áramot fogyasztottak, előállításuk 
– így áruk is – sokáig megfizethe-
tetlen volt a közembereknek. A vi-
lág gazdagabb felén az 1920-1950-es 
években vált sokak ünnepi díszévé, 
mifelénk viszont csak a 60-as évek 
végén lett igazán elérhető, s a 70-es 
évek elején igazán népszerű. Az ol-
csó üzemeltetés – a világító diódák 
(a LED-ek) hadrendbe sorakoztatá-
sával – a közterületeket, a házakat, 
a fákat, a hidakat is ilyen füzérek 
sokaságával tette feledhetetlen lát-
vánnyá. Valóságos verseny kezdő-

dött: ki tud évről évre több ilyen 
fényzuhatagot alkalmazni. A leg-
több karácsonyfaégővel, égőso-
rokkal díszített fa kategóriájának 
világrekordját 2006-ban, Németor-
szágban, Kölnben állították fel. Az 
RTL segélyfáján százötvenezer égő 
világított. A teljesítmény értékét 
növelte, hogy a lámpácskák a jóté-
konysági adományvonalra beérke-
zett hívásoktól függően gyulladtak 
fel egyre nagyobb számban. 

Felvonulás • A Luxemburgi  
 nagyhercegség fővárosában 

(Luxembourgban) a karácsonyi 
időszak hivatalosan december első 
vasárnapján, egy nagy felvonulás-
sal kezdődik meg. A városháza elől 
induló zenés menetben résztvevők 
között sok a jelmezes. Mikulásnak, 
angyalkáknak, a szánhúzó szarva-
soknak, manóknak, illetve a Mi-
kulás ottani segédjeként számon 
tartott Fekete Péternek öltöznek 
előszeretettel, de más – látszólag 
oda nem illő – mezben is tündö-
kölnek. (Néhány alkalommal di-
noszaurusz, Macskanő, sőt Pókem-
ber is masírozott a tömegben. Az 
esemény azért is számíthat nagy 
családi érdeklődésre, mert az aján-
dékhozók mezében felvonulók már 
ekkor is teljesítik küldetésüket: cu-
korkákat, csokoládét, süteménye-
ket osztogatnak a megjelent gyer-
kőcöknek. A városvezetés is édes-
ségcsomagokkal készül…

Fenyőhajigálás • Akinek nincse-
nek ötletei, hogy mihez kezdjen 
ünnep után a lecsupaszított (kará-
csonytalanított) fájával, annak fi-
gyelmébe ajánljuk a németországi 
Gadow évről évre megrendezett 
különleges versenyét. A megmér-
kőzők egy másfél méter magas 
lucfenyőt ragadnak torkon, hogy 
aztán sajátságos dobótechnikákat 
alkalmazva, minél távolabbra hajít-
sák. Az eddigi csúcstartó 12,1 mé-
teres teljesítménnyel őrzi elsőséget. 

Fisbee • A kis manófigura, amely 
az Egyesült Államokban nagyjából 
tíz éve indult hódító útjára, mára 
sok szülő kedvencévé lett. A jelleg-
zetes fizimiskájú apróság első pél-
dánya egy nemzedékkel korábban 
kezdte pályafutását egy kislány 

polcára helyezve. Varázserővel 
rendelkezik, ami nyomban elszáll, 
ha megérinti egy gyermekkéz, 
azaz kizárt, hogy falnak fordítsák 
– állították róla. Feladata ugyanis 
az volt, hogy egész decemberben 
figyelje a gyerekszoba lakóját, és 
beárulja a Télapónak valamennyi 
jó- és rossztettét. A karácsony előtti 
éjszaka a szülők mindig kicsenték 
az őrhelyéről, s csak a következő 
decemberre csempészték vissza, 
ugyanúgy éjszaka. Amikor a lány 
felnőtt, ilyen manócskákat kezdett 
gyártani, s a történetét is mellé 
téve, árusítani kezdte. Mint emlí-
tettük nagy sikere lett. Az anyu-
kák és apukák úgy tűnik, nagyon 
pártolják a gyermekeiket jóra intő, 
őket  megleső manókat, s alaposan 
kihasználják, hogy csemetéikben 
még nem él előítélet a kémekkel, 
kémkedéssel, árulókkal, árulással 
kapcsolatosan. 

Főzőverseny • A révkomáromi 
oláhcigányoknál – ahogy azt Var-
jú Katalin 1998-as élményei alap-
ján rögzítette – december 25-én 
minden roma asszony úgy főzött, 
hogy még családja elől is eltitkolta, 
milyen eledelt készít. „Ezt vitték a 
karácsonyfás házhoz, egymással 
elcserélgetett edényben, nehogy 
valaki felismerje, melyikben ki ál-
tal készített étel van. Ez a nap volt 
a Maj lásoj i zimno techan kiravel 
kogyi romnyi? (Melyik asszony ké-
szíti a legjobb ételt?) főzőverseny 
napja. Pontos forgatókönyve volt 
az egésznek.” Az érkezésnek, ülés-
rendnek, az ételek értékelésének és 
az azt követő ünneplésnek is.

Gaudete vasárnap • A kará- 
 csonytól harmadik, az úgyne-

vezett örvendezés vasárnapja a ka-
tolikus egyházban. Nevét a szent-
misét indító – a miséző és kísérete 
bevonulása alatt felzengő ének – 
első mondatáról kapta: „Gaudete 
in Domino semper, iterum dico, 
gaudete!” (Örvendjetek mindig az 
Úrban, megint csak azt mondom, 
örvendjetek!) Erre az örvendezésre 
utal az is, hogy az adventi koszo-
rún ezen a vasárnapon nem bűnbá-
natra utaló lila gyertyát gyújtanak, 
hanem az örömöt megjelenítő ró-
zsaszínt. 
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GYertya • A fenyőfára csip- 
 tetett és meggyújtott ka-

nócú gyertyácskák ma ismert leg-
első említése Liselotte pfalzi grófnő 
nevéhez fűződik. Ö írta le egy 1708-
ban keltezetett levelében, hogy 
gyermekkorában, a heidelbergi 
kastélyban már az 1660-as években 
ezek lángjaival tették különlegesen 
meghitté a karácsonyesteket.

Gyógyszalonna • Ahogy azt a 
székely-sóvidéki népszokások jeles 
kutatója, Barabás László is lejegyez-
te, a szovátai katolikusok a szent 
éjszaka töltött káposztát főztek, 
melynek levében egy kisebb darab 
szalonnával is ugyanezt tették. E 
szalonnát – szinte azon melegében 
– a karácsonyi kaláccsal együtt el-
vitték az éjféli misére is, ahol a pap-
pal mindkettőt megáldatták. Ezt a 
megszentelt szalonnát azután igen 
nagy becsben tartották, mivel bár-
minő betegség is tört rá a családta-
gokra, ebből metéltek, s ettek gyó-
gyulást remélve egy parányi szelet-
két. Ha e házi patikaszerből netán 
már kifogytak, bizton támaszkod-
hattak a segítőkész szomszédokra 
vagy a szélesebb atyafiság szentelt 
szalonnacsík-tartalékaira. 

Gyümölcskenyér • Felső-Auszt-
ria legtöbb vendéglőjében 1914-ig 
a törzsvendégeknek karácsonykor 
ingyen mérték a gyümölcskenye-
ret. Ha kérték, ha nem, tettek belő-
le bőven az asztalukra, s fizetséget 
nemcsak nem kértek, de tukmálás-
ra sem fogadtak el érte.

Hadifoglyok • Volt idő, amikor  
 a karácsonyi gyertya nemcsak 

az ünnepre emlékeztetett. Ernst 
Reuter nyugat-berlini polgármester 
– a megszálló francia-angol-ame-
rikai szövetségesek jóváhagyásá-
val – kérte fel a rommá lőtt német 
főváros lakosságát, hogy szenteste, 
mindazon házaknál, ahol valamely 
családtag hadifogságban van, te-
gyenek egy égő gyertyát az ab-
lakba. A gyertyafénnyel jelezzék, 
hogy hazavárják őket. 

Hadüzenet • Korunk legrégebben 
zajló háborúja kétségkívül a koreai. 
1953-ban csak a hadműveletek értek 
véget, de békét azóta sem kötöttek. 

Észak és Dél között finoman szólva 
is fagyos a légkör. Karácsonyonként 
is többnyire összevesznek. Egy ki-
látótorony díszkivilágítása az oka 
a viszálynak. Dél-Korea ugyanis 
decemberre az e célt szolgáló fém-
keretekkel hatalmas karácsonyfává 
változtatja, így éjszakákra fénybe 
vonja a dombtetőn magasodó épü-
letet. Ez Észak-Korea határmenti 
településein, sőt a nem túl messze 
fekvő Keszong nevű nagyvárosából 
is igen jól látható. A hatást fokozza, 
hogy a tetejére csúcsdíszként egy 
méretarányos feszületet helyez-
nek. E tényt az phenjani kormány-
zat – amelyik finoman szólva sem 
szívleli a vallásosságot – fényekkel 
való keresztény hittérítésnek, való-
ságos merényletnek bélyegzi, táma-
dásnak tekinti az ország ideológiai 
berendezkedése ellen. Többször is a 
háború kiújulásával fenyegette meg 
ezért a délieket, így érve el a fények 
kikapcsolását, illetve megelőzését. 
2003-2009 között el is maradt a fel-
kapcsolás. A rákövetkező évben 
egy halálos áldozatokat követelő 
határincidens megbosszulásaként 
újra jött a fényár, ami miatt a dühödt 
ellenfél a szomszéd ország löveté-
sével fenyegetett. Azóta többnyire 
„fényfenyegetéses fénynyugvás” 
van. Mindenesetre talán ez a külö-
nös „műkarácsonyfa” az egyetlen a 
világon, amely a békesség és szere-
tet ünnepén (akár így, akár úgy) a 
gyűlölség fokmérője.

Hajdina • A hajdina hajdan a 
szegények eledele volt. Elsősorban 
kásaként fogyasztották ezt a „ha-
misgabonát”, amely a XIV. század-
ban terjedt át Ázsiából Európába. 
E keserűfű-féle magjaiból készült 
dara, illetve liszt elérhető volt a 
kispénzűek számára is. Ma ismét 
előtérbe került, mert mint kiderült, 
jóval egészségesebb, mint a búza és 
rozs felhasználásával készült éte-
lek. A franciaországi Bretagne-ban 
azonban nem kell újra felfedezni. 
Ott folyamatosan megőrizte a ha-
gyomány. Karácsony első napján 
a reggeli mindmáig a hajdinapala-
csinta, amit a tetején jóféle tejföllel 
megkenve szolgál fel a háziasszony.

Hajnali mise • A szóbeli elszáná-
sok kevesek! Sokat csak a tettek-

ben megmutatkozó alázat jelent. A 
Fülöp-szigetek katolikus közössé-
gei legalábbis ezt tekinti az elmé-
lyült hit, a Messiás eljövetele utá-
ni őszinte vágy bizonyságának. A 
hajnali misét, a Roratét ott ugyanis 
emberpróbáló időben tartják. De-
cember 16-tól 24-éig mindennap 
hajnali 4 órakor kezdik a templo-
mokban. Csak azt tartják méltónak 
a karácsony ünneplésére, aki a ki-
lenc közül egyetlen alkalmat sem 
hagy ki, s egyik kezdetéről sem ké-
sik le. Arrafelé ezért többnyire már 
3-kor csöngenek a vekkerek, hogy 
ki-ki időben odaérjen. A karácsony 
első, méginkább a második napja 
hozza meg számukra tehát a „végre 
kialudhatjuk magunkat” élményét.

Házszentelés • Karácsony napja-
iban az örmény egyház papjai kör-
bejárják híveik otthonait és szen-
teltvízzel hintik meg házaik, szo-
báik és gazdságí épületeik sarkait.

Indián apó • Brazíliában az 1930- 
 as években felerősödött az a tö-

rekvés, mely szerint Latin-Amerika 
nem hagyhatja, hogy az Egyesült 
Államok a maga képére formálja. 
Annál kevésbé, mivel az őslakók 
kultúrája megelőzte itt az európai 
hódítókét is. Szabályos küzdelem 
kezdődött az (észak)amerikai „kul-
túrgiccs” visszaszorítására. Ennek 
a kultúrharcnak a reklámokból jól 
ismert pufók Santa Claus-alakkal 
és az Európából kölcsönzött szi-
kár püspökfigurával (Papa Noellel) 
szembe állítható brazíl Mikulás 
megteremtése is fontos része volt. 
Ma már lehetetlen eldönteni, hogy 
Monteiro Lobato, az ünnepelt író, 
vagy a szélsőjobboldali politikus, 
Plínio Salgado említette-e elsőként 
Vovo Indiót (Indián apót), de nép-
szerűvé mindenképp Lobato tette. 
Történetében a gyerekeket aján-
dékokkal meglepő személy egy 
rabszolgából lett, erdőkben élő, 
szabadon vándorló öregember, az 
idős indiánokra jellemző karakter-
jegyekkel. Fején indián toll-ékkel, 
meztelen felsőtesttel, nesztelenül, 
észrevétlen közelíti meg a jógyere-
kek otthonait, hogy ajándékait el-
helyezhesse, mire karácsonyra éb-
rednek. Mesekönyvek képregény-
újságok, képeslapok terjesztették 
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el számtalan történetét és portréját. 
Amikor a fundamentalista politika 
végleg kiszorult a hatalomból, In-
dián apó is el-elmaradozott őserdei 
otthonában. 1956-ban Érico Cura-
do költő még leleplező (leszoktató) 
gyerekverset is írt róla, melyben azt 
állítja, hogy a Papa Noel által ho-
zott édességek nagy részét Indián 
apó ellopja a gyerekektől. Egymaga 
befalja valamennyit. Csoda-e, ha 
ezek után elfogytak a hívei? 

Irányítószám • Ma már csak ke-
vesen emlékeznek arra a Siménfalvy 
Sándor által alakított öreg postás 
bácsira, aki a vállán egy hollóval 
figyelmeztette az országot. A fal-
ragaszokon és tévéreklámokban 
egyaránt arra szólított fel, hogy 
valahogy meg ne feledkezzenek az 
emberek a borítékokra írandó irá-
nyítószámokról. Ha a gyerekek le-
velet írnak a Mikulásnak, ma talán 
már a kisebbek is sejtik: nem elég 
a címzett nevét és az Északi-sarkot 
felírni-felrajzolni, szükség lehet az 
irányítószámra is, hogy folyamod-
ványuk kézen-közön el ne kallód-
jon. Kanadai újságírók találták ki 
Mikulás könnyen megjegyezhető 
irányítószámát, amely szerintük 
így fest: „H0H0H0”. Nem kell külö-
nösebb kódfejtő tudomány ahhoz, 
hogy a háromhás-háromnullás 
kombináció eredetét kitaláljuk. Az 
amerikai Mikulás arrafelé jelleg-
zetesnek hitt (s a filmek révén már 
másutt is ismerősen csengő) neve-
tése, az a bizonyos Ho-ho-ho! volt 
az ihlető. 

Január 6. • Bár a karácsony  
 megünneplésének hivatalos de-

cember 25-ei időpontját a keresz-
tény egyház első általános gyűlése, 
a niceai zsinat csak 325-ben hatá-
rozta meg, a megváltó világrajötté-
ről már korábban is megemlékez-
tek. A 220 körül elhunyt Alexand-
riai Szt. Kelemen jegyezte fel, hogy 
kortársainak egy része január 6-át 
tekintette Krisztus születésnapjá-
nak (Nativitatis Domini). Egyip-
tomban sok, IV. század előtti do-
kumentum maradt fenn, amelyek 
szintén ezt az időpontot és szokást 
igazolják. (Az ortodox karácsony 
január 7-re esik, ma az egyiptomi 
kopt keresztények is ekkor ülik 

meg az ünnepet. A legelső keresz-
tény államban: Örményországban 
viszont ma is január 6-án emlékez-
nek meg a betlehemi újszülöttről.)

Jászoltánc • Néhány eltörölt szo-
kás emléke sokszor csak az ellenük 
folytatott küzdelem, a tiltásukkal 
kapcsolatosan rögzített és szétkül-
dött utasítások révén marad fenn. 
Mivel az egyház az egész középkort 
végig küzdötte a templomidegen-
nek tartott hagyomány felszámo-
lásáért, több irat is nyilvánvalóvá 
teszi: a spanyol hívek karácsonykor 
a felszentelt falak között táncol-
tak. Az oltár elé kitett jászolt s az 
abba fektetett babát lejtették körül. 
Miközben népdalokat énekeltek, 
föl-fölkapták és megringatták a 
bölcsőben fekvő kisdedet. A békés 
feddés, korholás és a fenyegetés 
is kevés volt, így a jászoltáncot a 
 XVIII. században végül betiltották.

Julebrus • Norvégiában minden 
magára valamit is adó sörfőzde, az 
advent idejére saját alkoholmen-
tes, szénsavas üdítőitalt palackoz 
a gyerekeknek. Többnyire piros, 
de néhol inkább sörsárga vagy hal-
ványbarna, sőt néhol határozottan 
spenótszínű üdítőket tartalmaznak 
díszes címkéjű flaskák. Eper-, mál-
na-, szeder-, meggy-, kávé és kivi-
ízűek, de csakis október és január 
vége között vásárolhatók.

Kapuhordás • A Dorog környé- 
 kén élő sváb fiatalok, ahogy 

azt Tisovszky Zsuzsanna néprajztu-
dós rögzítette, ma is ápolják őseik 
karácsony másnapi hagyományait. 
A Jánosok és Istvánok köszönté-
sét jól ismert (és már várt) vidám 
csíny tevésekkel teszik emlékeze-
tessé. Sorra leakasztják azt utcai és 
kertkapukat, hogy jó messzire vi-
gyék a háztól, hadd keressék hosz-
szan a gazdáik. A bejárati ajtókat 
viszont, ha tehetik, mindenféle tor-
laszanyaggal elbarikádozzák).

Karácsonyfa-csere • A tengerpart 
környékén élő dánok még az előző 
század derekán is ragaszkodtak 
egy másutt szokatlan megoldás-
hoz: miután gondosan feldíszítet-
ték a karácsonyi fenyőt, rövid úton 
túladtak rajta. E célra készített sü-

teményekkel, édességekkel füg-
gesztették tele az ágait. Sötétedés-
kor aztán elsétáltak vele a közeli 
erdőt átszelő valamelyik gyalogút-
ra, tisztásra, meggyújtották rajta a 
gyertyácskákat, majd, amikor azok 
lángja kihunyt, kivágtak maguk-
nak egy apró fenyőt, vagy ágakat 
metszettek egy nagyobbról. Ez, il-
letve ezek díszítetlenül kerültek a 
karácsonyi szobába. Az erdőn ha-
gyott fa finomságai a vándorok, és 
a másnap csemegézni odakutako-
dó szegényebb gyerekek számára 
jelentett örömöt, a helyébe kerített 
csupasz fenyő pedig a családok-
nak, hisz arra emlékeztette őket, 
hogy ismét sikerült másoknak de-
rűs ünnepet szerezniük.

Kartondíszek • A karácsonyfa 
első díszei közé tartoztak. A kör-
benyírható, színesen nyomtatott 
kartonlapokból kosárkákat, virá-
gokat, dobozokat, állat-, növény- és 
mesefigurákat, bibliai jeleneteket 
lehetett saját kezűleg összecsirizez-
ni. 1901-ben Drezda és Lipcse térsé-
gében kilenc olyan cég is működött, 
amely ilyeneket állított elő. Az I. vi-
lágháborúig egész Európában elter-
jedtek, majd a technikai lehetősé-
gek fejlődésével feledésbe mentek.

Késharapás • Bereznai Zsuzsanna 
ismertette a dusnoki ráchorvátok 
azon népszokását és hiedelmét, 
mely szerint szenteste a vacsorát 
egy késsel kell megkeverni. Még-
pedig jó okkal, mert utána mind 
ráharapnak a késlapra. Aki ugyan-
is ezt teszi, annak egészségesek 
maradnak a fogai.

Kóruskoncert • A szombathelyi 
szlovének visszatérő közösségi ren-
dezvénye az anyaországi énekka-
rok részvételével zajló karácsonyi 
koncert, melynek mindig a Szent 
Márton-templom ad otthont. A 
muravidéki Selo település és Bogo-
jina templomi kórusának fellépése 
különösen emlékezetes volt.

Kvasjenka • Jellegzetes szlo-
vák karácsonyi étel: gőzön, vagy 
egyenként zsírral megkent, vízben 
főtt fánktészta. Kifőzése után ismét 
megkenik, és darált mákba forgat-
ják. Van, ahol túrósan is készítik. 
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Lógó orrok piaca • Nürnberg  
 legsajátosabb utókarácsonyi 

nevezetessége. Akik olyan ajándé-
kot leltek a fa alatt, amit szükségte-
lennek tartanak, vagy bosszankod-
nak miatta, azok az ünnep utáni 
első csütörtökön megszabadulhat-
nak tőlük. Az e célra szervezett 
jótékonysági rendezvényen („Lógó 
orrok piaca”) elárverezhetik ezeket 
a könyveket, sálakat, pulóvereket, 
technikai eszközöket, bizsukat, 
szerszámokat, játékokat. A leütési 
ár kilencven százaléka az eladóé, 
tíz százaléka a városi zöld kasszáé, 
amely a bevételt környezetszépítés-
re, környezetvédelemre fordítja.

Lussebullar • Olyan svéd adven-
ti sütemény, amelyet többnyire a 
nagyobb gyerekek sütnek felnőtt 
felügyelet mellett. Sáfrányos-túrós 
kelttészta, amit egy-egy szem ma-
zsola díszít. Macskafarokformájú 
görbítve sütik, ezért nevezik (no 
meg azért, mert többnyire akkor 
állnak neki, amikor Lucát, illetve 
ott Luciát mutat a naptár) Lucia 
macskájának.

Magszórás • Göcsejben a lá- 
 nyok karácsonykor minden-

féle termésmagokat vittek, hogy az 
éjféli mise előtt szétszorják a temp-
lom kapujában. Úgy hitték, hogy 
így az elszórt magok mennyiségé-
vel azonos számú kérő között válo-
gathatnak majd.

Mákdarálás • Ha azt akarod, 
hogy valaki szívesen végezzen 
olyan munkát, amiben semmi 
öröme, kelts hozzá valami legen-
dát, ami mégiscsak fontossá teszi 
számára a dolgot. Alighanem egy 
lusta férfi agyalhatta ki azt a Ke-
let-Közép-Európában elterjedt ba-
bonát, mely szerint az a lány, aki 
karácsonyra mákot darál, hamaro-
san férjhez megy. Akárki volt, jól 
találta ki, hisz Dél-Szlovákiában 
és Kárpátalján – ha hinni lehet a 
beszámolóknak – a legényre érett 
leányzók még ma is szinte egymás 
kezéből tépik ki a mákdarálót.

Makovača • A baranyai bosnyá-
kok böjti étele, melyben a kemen-
cében sült mákos tésztát lereszelt, 
leforrázott hagymával édesítették. 

A XX. századtól már kizárólag ka-
rácsonyra készítik el.

Máriagyertya • Régen nagy ke-
letje volt a zarándoklatok során be-
szerzett gyertyáknak. Ezért aztán, 
aki részt vett ilyenen, az az otthon 
maradt családtagokra, barátokra és 
ismerősökre is gondolt, s vásárolt 
néhányat nekik. Akadtak, akik ele-
ve ezért indultak útra, mások pedig 
előre megkapták a gyertyákra való 
összegeket. Karácsonykor ezeket 
a – főként Mária-kegyhelyről szár-
mazott, ezért máriagyertyának is 
nevezett – mágikusnak tartott fény-
forrásokat keltették lángra, hogy 
azok világoljanak az ünnepesti 
asztal közepén. 

Más néven • Egy középkori nor-
vég babona szerint karácsony ide-
jén jobb nem néven nevezni a ve-
szedelmes vadállatokat, mert akkor 
a következő esztendő során, sok 
bajt, veszedelmet okoznak mind-
azoknak, akik körében elhangzik 
nevük. Ezért aztán, ha már mu-
száj volt szóbahozni egyiket vagy 
másikat, kedveskedő körülírással 
éltek. Néprajzi feljegyzések szerint 
a medvét leggyakrabban – heve-
nyészett magyar fordításban – vén 
bundásként, a farkast pedig kis 
lomposként emlegették 

Meztélláb-tiltás • Mohácsi so-
kác babona szerint: karácsonyeste 
nem volt szabad mezítláb járkálni, 
mert akkor a következő esztendő-
ben sokat sebesedett az ember lába.

Muló-elhárítás • Karácsony 
éjjelén a cigány hitvilág szerint 
rossz indulatú hazajáró lélek, bal-
jós kísértetek, ártó szellemek, azaz 
mulók járnak. A romák, hogy meg-
védjék magukat tőlük, kunyhóik 
bejáratához rongyba kötött szere-
csendiót és kámfort akasztottak.

Navina • A karácsonynak egy  
 amerikai regényíró külön 

angyalt teremtett. Robert Lawson 
(1892-1957) alkotta meg Navinát, 
aki a szeretet ünnepén fényt és me-
legséget visz az emberek szívébe, 
csodákat tesz, hogy boldogabbá te-
gye őket. (Navina, a karácsony an-
gyala – ez volt művének címe.)

 Ndocciata • A dél-olaszországi 
Agnone település utcáin szenteste, 
a sötétedés után látszólag egy tűz-
folyam csordul végig. De csak lát-
szólag! Az összefüggő fényár a ke-
zekben hordott és a kocsikra szerelt 
fáklyáknak köszönhető. A Ndoc-
ciata nevű felvonulásról azt tartják, 
hogy már több mint ezer éves: 1000 
körül keletkezett, s egy ősi pogány 
fényfesztivál elkeresztényesedése. 
A „legyőzhetetlen fényt” megjele-
nítő fáklyalángok a Krisztus által 
hirdetett „Igazságosság napvilága” 
jelképéve lett, amellyel elűzhető va-
lamennyi gonosz, ártó szándék. 

Olajmécs • A hagyományőrző  
 örmény családoknál kará-

csony éjjelén előkerülnek a nem-
zedékről nemzedékre átörökített 
olajmécsesek, hogy az imbolygó 
lángocskák az elődöket, s az ő ka-
rácsonyi áhitatukat is megidézzék.

Őrjárat • Norvégiában ősrégi  
 szokás volt, hogy a „karácso-

nyi béke” biztosítása érdekében 
egész decemberben megtöbbszöröz-
ték a települések éjszakai őrségét. 
A bűncselekmények és tűzesetek 
megelőzése mellett a beosztottak 
feladatköréhez tartozott a családi 
békebontáshoz vezető, otthonon 
kívüli éjszakai szerelmi kalandok 
megakadályozása is. Akit ilyes-
féle előkészületen kaptak, haza-
zavarták. Úgy intézték, hogy min-
den egészséges felnőtt férfilakosnak 
egy-egy éjszakát „jul-vakt” (kará-
csonyőr) járőrözéssel kellett töltenie. 

Parázsolás • Több vidékünkön  
 is parázsolásnak nevezték a 

karácsonyi köszöntőt. Akik ilyen-
nel házaltak, Jézus dicsérete után 
– emlékeztetve a születésnapjára 
– a ház népének boldog karácso-
nyi ünnepeket, gazdag termést, 
vidámságot, egészséget, s holtuk 
utáni léleküdvösséget, a fiúknak, 
lányoknak megfelelő jegyes- és há-
zastársat, az országnak pedig csen-
des békességet kívántak. 

Pipicske • Szegeden és környékén 
azt a karácsonyi alakos kalácsot 
nevezik így, amelyet akként for-
máznak meg, hogy kisütése után 
kismadárra emlékeztessen.
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Pirosnemű • A legfurcsább kará-
csonyi hagyományok jegyzékén 
– ha lenne ilyen – mindenképp elő-
kelő helyet követelne magának az 
a spanyol babonás szokás, amely 
alapján karácsonykor férfiaknak, 
nőknek és gyermekeknek is piros 
fehérneműt kell húzniuk szentes-
te, mivel ezt tekintik boldogság- 
és jóléthozónak. A középkorban 
(ítéletek tanúsítják) a piros bugyit 
tartották a boszorkányok, a vörös 
gatyát a varázslók titkos azonosí-
tó jelének. Úgy hitték, hogy ezzel 
serkentik a véráramlásukat. A nép-
rajztudósok erre a történelmi hitre 
vezetik vissza a fura babonát. 

Pogácsa • Aki azt hiszi, hogy a 
pogácsának csak tányérban és ta-
risznyában van létjogosultsága, az 
téved. Karácsonyfadísznek is meg-
teszi. Az Alföldön a szegényebb 
családoknál az asszonyok gyűszű-
vel szaggattak ki egészen apró po-
gácsákat, s kisütés után, még azon 
frissében tűvel átszúrták, s fércelő 
cérnával felfüggesztették a kará-
csonyfára. Vagy tíz-tizenötöt lánc-
cá fűztek össze, s úgy terítették az 
ágakra.

Pohutukawa • Maori nyelven így 
nevezik azt az őshonos fát, amely 
Metrosideros excelsaként olvasha-
tó a rendszertani meghatározások 
között. A világ nem botanikus, 
hanem arra tévedt turista része, il-
letve az ő fényképeik alapján a töb-
biek is: új-zélandi karácsonyfaként 
emlegetik. Novembertől januárig 
hozza némileg labdarózsára emlé-
keztető sűrű piros virágait, ami egy 
kevéske képzelőerővel, messziről 
karácsonyfadísznek tűnhet. A he-
lyi keresztények közül egyébként 
sokan valóban a műfenyőt helyette-
sítő növényként használják, és igazi 
üvegfüggőkkel egészítik ki mind-
azt, amit a természet félbehagyott.

Pudingbabona • Az angoloknál a 
karácsony és újév közötti napok so-
rán a távolabbi rokonok is felkere-
sik egymást, s a munkatársi meghí-
vások jelentős része is ezekre a na-
pokra esik. Így talán nem is nehéz 
teljesíteni a híres brit plum pud-
dinggal kapcsolatos egyik babona 
szabta küszöbértéket. A helyi hie-

delem szerint ugyanis csak annak 
lesz a következő évben szerencséje, 
aki december 25-31. között legalább 
tizenhárom család asztalánál leg-
kevesebb tizenhárom különböző 
pudingból eszik.

Rádió • Szerte a világon van- 
 nak emberek, akik egész évben 

szívesen hallgatják a megnyugtató, 
lélekemelő karácsonyi könnyű- és 
komolyzenenei dallamokat. Tudo-
másunk szerint az Egyesült Álla-
mokban a 1980-as évek elején mű-
ködött már egy olyan rádió, amely 
megállás nélkül karácsonyi zené-
ket bocsátott az éterbe. Az internet 
elterjedése révén, online rádió for-
májában az ezredfordulónk idején 
nagyon sok hasonló tartalomközlő 
jelentkezett. A web-radio.fm 2011-
ben számba vette a világ olyan in-
ternetes rádióadásait, amelyek ki-
zárólag karácsonyi muzsikát sugá-
roznak. Négyszázhuszonhét ilyen 
rádiót találtak. Sok külföldi társa 
után tavaly november 1-jén éjfél-
kor Christmas FM néven elindult 
Magyarország első csak karácsonyi 
dalokat sugárzó adventi rádiója is. 

Részkarácsony • Igen sok ország 
van, amelyben a karácsony piros-
betűs, munkaszünettel járó – akár 
többnapos – ünnep, és tán még 
ezeknél is több, ahol nem az. Olyan 
ország azonban, amelynek csak 
egy szűk területén ünneplik így 
a karácsonyt, alighanem egyetlen 
egy van, s az Kína. A Kínai Nép-
köztársasághoz 1997-ben, illetve 
1999-ben visszacsatolt, különleges 
igazgatású területeken, Hongkong-
ban és Makaó szigetén hivatalos 
ünnep a karácsony. Falatnyi terüle-
teken az ország méretéhez képest. 

Retek figurák • A dél-mexikói 
Oaxaca állam mezőgazdaságának 
egyik jellemzője a területén nagyon 
jelentős retektermesztés. Az állam 
nevét adó városban különösen nép-
szerű a fekete-, vörös- és vajretek, 
amely révén jelentős bevételhez 
jutnak a gazdák. Nyilván igazság-
talannak érzik, hogy a bibliai ihle-
tésű festményken és a betlehemes 
jelenetekben azok készítői csak a 
háziállatokra összpontosítottak, a 
növényeket, különösen az ő kivá-

ló retkeiket méltatlanul kihagyták. 
Karácsonykor tehát igazságot szol-
gáltatnak, s a retkük is bekerül a 
mini jászol köré szervezett ünnepi 
csoportosulásokba… Sőt! Csak az 
kerül be. Minden egyes alakot, re-
tekből faragnak, alakítanak ki. De-
cember 23-án történik a nyilvános, 
utcai, a lakóházak előtti családi re-
tekfaragás, ekkor tartják ugyanis 
a hagyományos Retekfesztivált és 
a Retkek Éjszakáját. Ezek, és a re-
mekművekből rendezett kiállítás 
nagy idegenforgalmi nevezetesség-
gé váltak. Olyannyira, hogy példá-
jukat az állam több települése is 
követi már.

Rézvasárnap • A karácsonyig 
hátralévő vasárnapokat a kereske-
delem és a közemberek az arany- 
és ezüstvasárnapot a sportból vett 
éremsor alapján bronzvasárnappal 
egészítették ki, amellyel az ünnep 
beköszöntét megelőző harmadik 
hétzáró napot illetik. A katolikus 
egyház azonban másként használ-
ja a névadó fémeket. Náluk a réz-
vasárnap előzi meg az ezüstöt és 
aranyat. 

Rönk-elmélet • Karácsony sza-
vunk eredetét a hangváltozások (a 
szláv hangösszeolvadás és nyílt-
hangúsodás) törvényei alapján 
bizonyítani igyekvő – igazoltnak 
azonban nem tekintett – elgondo-
lás. E feltételezés szerint az óegy-
házi szláv nyelv az albánok karcun 
szavát vette át, amelynek eredeti 
jelentése rönk, tuskó. Akik ezt a 
származást hirdetik, úgy gondol-
ják, hogy a kifejezés eredetileg arra 
a pogány szokásra utalt, amivel a 
rönkökből rakott máglyák éjszakai 
fénye mellett a téli napfordulókat, 
az onnantól növekvő, hosszú nap-
palokat ünnepelték.

Ruprecht • Az osztrák-ma-
gyar-szlovák-cseh Krampusz né-
met megfelelője. Ott ő az, aki ve-
réssel fenyegeti azokat a gyerkőcö-
ket, akik lemaradtak a jógyerekek 
jegyzékéről. A mi virgácsos Kram-
puszunknál nagyobb hatáskörrel 
rendelkezik, mert azt hirdetik róla, 
hogy fel is falhatja, zsákba dugva 
magával viheti a vásott kölyköket. 
Különlegessége az is, hogy néhány 
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térségben gólyalábon közlekedik, a 
szász gyerekek pedig nem is félnek 
tőle, mert nekik ő hozza az ajándé-
kokat is. 

Segélydal • 1984. december  
 3-án jelent meg a Do They 

Know, It’s Christmas? (Tudják, 
hogy karácsony van?), amely a skót 
Midge Ure és az ír Bob Geldof közös 
szerzeménye. Az etiópiai éhínség 
szörnyű képeit látva töprengtek el 
azon, hogy mit tehetnek, miként 
rázhatják fel a világot: ne nézzék 
tétlenül ezt a pusztító, reménytelen 
szenvedést. Riasztotta őket a gon-
dolat, hogy boldog karácsonyt él 
meg a keresztény világ, miközben 
másutt e szent napok alatt tömege-
sen halnak éhen. A dal összes jogdí-
ját Etiópiának szánták, ezért Geldof 
a legnépszerűbb brit előadókat hív-
ta közös éneklésre a hangstúdióba. 
(George Michael, Phil Collins, Boy 
George, Sting, Bono, Paul McCartney, 
David Bowie és sokan mások, ösz-
szesen 49 zenész és énekes műkö-
dött közre a lemez elkészítésében. 
Mindegyikük saját rajongóikat 
hozták a nemes ügyhöz.) Már az 
első héten egymillió példány kelt el 
a lemezből. A szám öt hétig – tehát 
a teljes ünnepi szezonban – vezette 
a slágerlistát, s volt rádió, amelyik 
minden órában eljátszotta egyszer, 
de más rádiók is többször leadták 
naponta. A brit kormány is csatla-
kozott: e lemez forgalmi adójáról 
lemondva, azt jótékonysági célokra 
fordította. Végül többmillió fontnyi 
segélyt lehetett átutalni az etiópiai 
éhség enyhítésére.

Somfaág • A szlovákiai, žiranyi 
(zsérei) lányok Luca-ága nagyobb 
képességekkel volt felruházva, 
mint ami másutt készült. Azok, ha 
Luca-naptól karácsonyig kizöldül-
tek, csakis azt tették nyilvánvaló-
vá, hogy rövidesen kendőre lesz 
cserélhető a párta, oltár elé, konty 
alá kerül a zöldágra vergődött me-
nyecskejelölt. Zsérén viszont, ha ki-
zöldült a – mindig somból metszett 
– gally, észnél kellett lennie minden 
legénynek, aki az éjféli misén meg-
fordult. Ha egy leány hazatérőben 
titkon megérintette őt a zöld galy-
lyával, biztos lehetett abban, hogy 
jövendő férjét simogatta meg vele. 

Arról, hogy a legkapósabb legény, 
akit sok ág simogatott sorra, kit vett 
végül nejül, arról persze nem szól 
a fáma. 

SZalmasöprés • Szerb kö- 
 zössé gekben honos szokás, 

hogy karácsony elmúltával a szo-
bák padlójára – a betlehemi jászol 
istállójának körülményeire emlé-
keztető – széthintett szalmát álta-
lános bolondozások közepette, a 
házasulandó korba lépett legények 
söprik össze. Csapatokba verődve, 
zenekísérettel járják a lányos háza-
kat, ahol, miután megvendégelték 
őket, valamennyien megtáncoltat-
ják a család nőnemű tagjait. Végül 
összesöprik a szalmát és elcsennek 
egy kendőt, sálat, vagy más ruha-
darabot, amit a hangszereikre köt-
nek, s az esti bálon, egy újabb tánc-
cal lehet kiváltani.

Széljárás • Nagycétényben – írja 
Szendrey Zsigmond és Szendrey 
Ákos Babonaszótára – azt mond-
ják: ha éjféli mise után nyugatról 
fúj először a szél, hogy sok embert 
hajt majd nyugalomra; ha keletről, 
hogy sokan születnek majd.

Szent Ignác • Bulgáriában ha-
gyományosan december 20-át, az 
oroszlánok elé vetett Antiochiai 
Szent Ignác, Szíria vértanú püs-
pökének keleti egyházi szerinti 
emléknapját tekintik a karácsonyi 
idény, az ünnepi készülődés kezde-
tének. Akkor kezdik meg a házak 
feldíszítését, egyes sütemények el-
készítését, de a karácsonyi fenyőt is 
többnyire aznap veszik meg. 

Szólások • A magyar szólásmon-
dások között több is akad, amelyik 
karácsonnyal példálózik. A legtöbb 
arra utal, hogy a szegényebb embe-
reknek ez az ünnep jelentette az év 
legboldogabb napjait, a viszonyla-
gos bőséget („Egyszer esik eszten-
dőben karácsony.”, „Nincs minden-
nap karácsony.”). Ilyenkor még a 
legszegényebbek is jót ehettek („Jól-
lakott, mint a tót karácsonyestén.”, 
„Különös, mint karácsonykor a tök-
káposzta.”). A rosszabb napokban 
ezek az emlékek nyújtottak vigaszt 
(„Lesz még nekem karácsonyom!”). 
Ezek az állandósult – és részben 

megörökölt – szókapcsolatok az 
egyszerű emberek kellemes életér-
zését tükrözik, amely őket az évszá-
zadok során a karácsonyhoz fűzte.

Szőlőszemek • A portugál cigá-
nyok karácsonykor e célra félretett 
szőlőfürtből tizenkét-tizenkét sze-
met csípegetnek le, s tálalnak fel 
a vacsora végeztével valamennyi 
családtagnak. Mindezt egészség-
biztosító szertartásnak gondolják, 
amivel a következő tizenkét hónap 
betegségmentességét vélik elin-
tézettnek. Itáliai források szerint, 
amikor éjfélt üt az óra az olaszok is 
esznek tizenkét szőlőszemet egy-
más után, ugyanis ez számuka egy 
évnyi szerencsét biztosít. Érdekes, 
hogy valaha a karácsonyi szőlőevés 
hagyománya hazánkban is közis-
mert volt. H. Kovács Mihály az 1910-
1936-os makói hagyományokról ezt 
is rögzítette: „A karácsony ünnep-
lésére készülődés szülővárosom-
ban […] nem adventhez kötődött. 
Az első szó a karácsonyi ünnepség-
ről Mihály napján [szüretkor] esett: 
…ezen a napon válogatták ki a cse-
megeszőlő javát, szépét, és akkor 
hangzott el: na, ezeket a fürtöket 
felfűzzük, s kará csonykor a vacsora 
után ezekből teszünk az asztalra.” 

Táncgála • Balatonfüreden  
 advent első vasárnapján ha-

gyományos az „Advent fényei” 
című táncgála. 2004-ben, amikor 
megnyitották a városi sportcsarno-
kot, a Sellő Alapítvány táncgálája is 
része volt a műsornak. A nagy tet-
széssel fogadott produkciót aztán a 
következő évben is megismételték, 
ahogyan azóta is évről évre. Ma-
napság már több mint száz táncos 
fellépésével rendezik meg.
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Telefonstop • Szenteste és ka-
rácsony első napján a finneknél 
súlyos illemszabálysértés megláto-
gatni bárkit is. Még a rokonságot 
sem keresik fel, s telefonálni sem 
illik ilyenkor. A tágabb család tag-
jaira rányitni az ajtót, a barátoknak 
beköszönni csak karácsony máso-
dik napján szabad. (Akkor viszont 
el is várják.) A telefonon történő 
köszöntésnek pedig vagy meg kell 
előznie a szentestét, vagy kará-
csony utánra marad.

Töltött káposzta • A magyar-
országi bolgárkertészek XVIII-XX. 
századi szokásait kutató Uricskay-
né Szabeva Aszja említi meg egy 
tanulmányában, hogy a nevezettek 
karácsonykor nagy adag töltött ká-
posztát készítettek sok-sok töltelék-
kel, mert az asztalhoz ülve hagyo-
mányosan ez a köszöntés hangzott 
el: „ahány töltött káposzta van az 
asztalon, annyi bárány lesz tavasz-
szal”.

Tündérfa • Pápán és környékén 
a XIX. század végén és a XX. első 
évtizedeiben még ezen a néven 
emlegették az ünnepre felcicomá-
zott fenyőket. Csak azután lett ott is 
általánossá a karácsonyfa nevezet.

Uborka • Az Egyesült Álla- 
 mokban a mai napig szokás 

uborkával díszíteni a fenyőt, ami-
nek a hagyománya a polgárháború 
idejéből származik. John C. Lower 
katona az éhhaláltól félve, kará-
csony estéjén egy szál uborkáért 
könyörgött fogvatartójának, hogy 
életben maradhasson. Szabadulá-
sa utána meg volt róla győződve, 
hogy ez mentette meg az életét, így 
született meg ez a hagyomány.

Ünnepek bölcsője • Arany- 
 szájú Szent János (349-407) 

konstantinápoly érseke, a jeles egy-
háztanító nevezte „minden ünnep 
bölcsőjének” a karácsonyt, melynek 
december 25-i időpontját Antiochi-
ában csak nagyon nehezen lehetett 
elfogadtatni. Abban, hogy végül 
mégis sikerült, személyének orosz-
lánrésze volt. 386. december 20-án 
tartott híres prédikációjában azt is 
állította, hogy a karácsony „minden 

ünnepnél nagyobb tiszteletet és 
megilletődöttséget vált ki”, s hogy 
„jászolban fekvő, bepólyált Urunk 
megindító és csodás látvány”.

Valóban… • Az ortodox ke- 
 resztények minden kará-

csonykor személyes és nyilvános 
hitet tesznek Jézus s a betlehemi 
történet igazsága mellett. A kará-
csonyi köszöntés náluk így szól: 
„Krisztus megszületett!” Amire az 
ekként üdvözöltek a „Valóban meg-
született!” szavakkal válaszolnak.

Végszavak • Alaszkában az a szo-
kás járja, hogy ilyenkor kötelezően 
a helyi nyelvjárásban éneklik a ka-
rácsonyi dalokat. Azt is ráveszik az 
éneklésre, aki egyébként nem szo-
kott dalra fakadni. Az utolsó szót 
ugyanis mindenkinek énekelnie 
kell, mivel úgy tartják, Isten csak 
így hallgatja meg az imáikat.

Vertep • Az ukránok hordozható 
betlehemes bábszínházukat neve-
zik így. Általában egy doboz ez, 
amelyből egy- vagy kétszintes já-
tékteret alakítanak ki a pálcikára 
tűzött bábok mozgatására. Alján 
többnyire kendő rejti a bábosok lá-
bát. Az „emeleten” a fő történések, 
lent a bibliában nem szereplő (vagy 
nem úgy szereplő) közjátékok adat-
nak elő. (Egyébként az ausztriai 
Steyrben és környékén, feljegyzé-
sek szerint kb. 1850 óta hasonlóan 
többszintes pálcás vándorbábjáték-
kal keresték fel a családokat, amit 
náluk természetesen nem vertep-
ként említettek.) A bolgárok, a hor-
vátok, a szerbek, de az ukránok és 
az oroszok egy része is verteppel 
jár házról házra, ám többségük 

adományokat remélve ugyanolyan 
élőszereplős drámajátékként adja 
elő a szenteste történetét, mint a mi 
betlehemeseink. A vertep, illetve 
vertepje szavak a barlang jelentést 
hordozzák magukban, amely Jézus 
születése helyét, azt a bizonyos is-
tállót idézi fel, amit hagyományo-
san egy kőodúban képzeltek el. 

Vetőabrosz • Mindaz, amit ka-
rácsonykor használnak, a néphit 
szerint később is szerencsét hozhat. 
Épp ezért e tárgyak és eszközök 
máskor is jelentős szerepet kapnak. 
A karácsonyi asztalterítőt például 
tavasszal arra használták, hogy – 
bő termést remélve – abból vessék 
az első búzaszemeket.

Vödör • Karácsonykor a beás cigá-
nyok üres vödörrel nem léphettek 
be a lakásba, mert attól tartottak, 
hogy amikor legközelebb kiviszik, 
az ott lakók szerencséje is a vödör-
rel távozik.

Zacskóhúzás • Írországban és  
 az ír ősöktől származó ameri-

kaiak körében terjedt el az a szo-
kás, hogy bár december 25. az aján-
dékosztó nap, a szentestén is adnak 
egymásnak apróbb ajándékot. Te-
szik ezt úgy, hogy nem is tudják, ki 
kapja meg a nagy zsákba, vagy az 
úgynevezett karácsonyi harisnyába 
rejtett meglepetésüket. Az együtt 
ünneplő valamennyi családtagnak 
– egy vagy több – egyforma mére-
tű kis díszzacskót adnak, ami(k)be 
valami csekély értékű, mosolyfa-
kasztó, tréfás ajándék kerül. Ezek 
a zacskócskák kerülnek elő a 24-ei 
vacsorát követően, méghozzá úgy, 
hogy ki-ki benyúl a nagy zsákba, 
kihúz egy zacskót, majd mindenki-
nek megmutatja, mit talált benne. 
Többnyire nagy derültség kere-
kedik belőle, hiszen sok esetben a 
kézbe kerülő kincsek megnevezése 
sem egyszerű azoknak, akik sosem 
láttak-használtak még életükben 
például pipaszurkálót, vagy ba-
juszpödrőt, vagy nem igazán tud-
ják mit is kezdhetnének férfi létük-
re egy harisnyatartóval… Másnap 
aztán jöhetnek az igazi ajándékok.  

Hegedűs Sándor összeállítása
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A magyar kormány, a Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia és Szombathely városának kezdeményezésére 2016 
Szent Márton emlékéve lett. Márton, tours-i püspök 
316 körül született a pannóniai Savariában (ma Szom-
bathely) és 397-ben, püspöki székhelyén halt meg. Példás 
élete miatt szentté avatták, korának egyik legnépszerűbb 
alakja volt, számos ország patrónusa lett, hatása napjaink-
ban is érzékelhető. Életrajzát barátja, egyben tanítványa, 
Sulpicius Severus vetette papírra. Az írás alapján Márton 
már 10 évesen katekumen, vagyis hitújonc szeretett vol-
na lenni, a szülei azonban elutasították gyermekinek hitt 
kérését. A császárság elrendelte a kötelező katonai szolgá-
latot, amelyet odaadással teljesített. Ez idő alatt történt 
az első transzcendenssel, vagyis a „természetfölöttivel” 
való találkozása. Fagyos, kemény tél közepén Ambianum 
városában sétált el egy ruhátlan koldus mellett. Márton 
szerény életvitele miatt csupán köpenyének a felével tudta 
segíteni, ami miatt ki is nevették a katonatársai. Álmában 
viszont meglátta Krisztust az ő fél köpenyében. A koldus 
maga Krisztus volt. Ekkor kezdte el használni közismert 
jelmondatát: 

„Legkisebb tett is az Úrnak szól.”
Szent Márton fél köpenyét gyakran emlegetik, a kó-
dexekben a hadra kelt francia királyokon ábrázolták. 
(A palást viseléséről kialakult egy ismert szólás is, 
amelyet még Gárdonyi Géza is felhasznált Az a ha-
talmas harmadik című regényében: „a negyedik gyer-
mek is meg fogja érteni, hogy csak Szent Márton palástját 
viseli”, vagyis a negyedik gyermek nem a testvérei-
nek apjától született, de annak családnevét viselte, 
vagyis Szent Márton a kisgyermek származását ta-
karta el a palástjával.) A Krisztussal való találkozás 
hatására felmentését kérte a katonai szolgálatból, a 
császár azonban gyávának nevezte ezért. Másnap 
a csatamezőn, hogy elszántságát bizonyítsa, Jézus 
nevében, a kereszt jelével, felszerelés nélkül, védte-
lenül állt az ellenség elé. Miután a két háborúzó fél 
követek révén békét kötött, Márton – ahogy Severus 
írja – tizennyolc évesen megkeresztelkedett. Később 
püspökké választották, s halála után Franciaország 
egyik védőszentjévé lett. Számos Márton-legenda, 
misztériumjáték, mondai, mesei változat született 
gyógyításairól, miséiről és jótetteiről, melyekből a 
hazai sokácok körében gazdag szólásanyag önálló-

sult. Az irodalmi életet, festőművészetet, szobrásza-
tot is megihlette. Hazánkban nagyon sok templom, 
város, falu viseli a nevét, oltárképek, szobrok és 
helynevek őrzik emlékét. 

A kereszténység előtt a november rengeteg po-
gány szokásáról volt híres. A rómaiak Aesculapis ün-
nepét tartották november 11-én, ahol libasült volt a 
főétel. Később kialakult ehhez egy Márton-legenda, 
amely szerint Márton a libaólba menekült a püspök-
ké választása elől, az állatok viszont elárulták zajon-
gásukkal, így megtalálták – emiatt kerül az ő napján 
libasült az asztalra.

A germánság számára a nyár és a tél küzdelmét 
jelentette ez az időszak. Úgy hitték, ebben a hónap-
ban járnak a halottak a földön, ekkor kellett tehát 
elvégezni a varázsló és jósló rítusokat. Lakomákat 
tartottak a gonosz elűzésére vagy távoltartására, és 
meggyújtották a Martinsfeuert. Az egyház igyekezett 
ezeket a római és ősgermán szokásokat keresztény 
jellegűvé tenni. November 11. azért lett Márton nap-
ja – melyet az 1611. évi nagyszombati zsinat határo-
zata szerint már ünnepeltek –, mert a ludak, a bor 
és a lakomák védőszentje ezen a napon halt meg. Ez 
az időpont szorosan összefügg az egyházzal, a gaz-

„Ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor 
vízben poroszkál.” 

Szent Márton és Márton-napi népszokások

RK Ö Z Ö S E U Ó P Á N K

A németbá-
nyai Szent 
Márton-ká-
polna  
festménye 

Kiss Albertné 
felvétele
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dasági körülményekkel, a természeti változásokkal, 
és a megmaradt pogány ünnepek maradványaival. 
A paraszti társadalom életében november 11. igen 
fontos szerepet töltött be. Az évszakváltás, és a val-
lás hatására számos népszokás alakult ki, amely be-
folyásolta a mindennapi életet. Márton napja a téli 
évnegyed kezdő napja, a legeltetés határnapja, a mai 
napig minden külső gazdasági munkát ilyenkor fe-
jeznek be. A cselédek és a pásztorok ekkor kapták 
meg bérüket, amelyet lakomával ünnepeltek.1 Már a 
XVI-XVII. században e napon történt a földvám lero-
vása is. Az 1649. évi céhszabályzat pásztorok járan-
dóságáról írt, amikor is a kötelezettségeket elfelej-
tették november 11-én, és ajándékozás eseményévé 
alakult: „Szent Márton napján… valamint régi szo-
kás volt, most is, akiktül mi lehet, megadassék.” A 
pásztorok a gazdáktól, akiknek az állataira vigyáz-
tak, ajándékot kaptak ezen a napon.2

Márton napján vagy előestéjén, a pásztorok, csor-
dások és kanászok útra keltek. Azokhoz a házakhoz 
mentek, ahol a munkáltatóik éltek. Ott mondókákat 
mondtak, jókívánságokat „szórtak” a ház népére, a 
gazdáknak egy-egy vesszőt adtak (csakúgy mint az 
aprószentek-hordásnál), hogy ezzel hajtsák ki a jövő 
tavasszal először a disznóikat. Úgy gondolták, minél 
több ága van a vesszőnek, annál jobban szaporod-
nak a gazda állatai. Egy vasi faluban a házjárások 
során a következőket mondták a gazdának: „Adjon 
Isten jó estét! Megjött Szent Márton püspök szolgája. Ad-
jon Isten bort, búzát, békességet, lelkünknek örök üdvös-
séget! Dicsértessék Jézus neve!”3 Gyöngyösfalun előbb 
megkocogtatták az ablakokat, és azután köszöntöt-
ték a ház lakóit. Ezután adták át a vesszőt, amelyet a 
következő sorok kísértek: 

„Adjon Isten jó estét,
meghoztam Szent Márton püspök vesszejét. Annyi mala-
cuk legyen, mint ahány ága-boga van”.4 Acsádon nyírfa-, 
Nyitra megyében mogyorófavesszőt vittek a házak-
hoz. A bősi gazdák ezeket dögvész ellen a disznóól 
tetejére szúrták. Országszerte számos változata ala-
kult ki úgy a köszöntőknek, vagy a mondókáknak, 
mint a vesszők elhelyezésének – képtelenség lenne 
mindet felsorolni. A jókívánságokat osztó pásztorok 
vagy kanászok ilyenkor jutalomban is részesültek, a 
gazdasszony által készített mákos vagy túróslepényt 
kaptak, ezt nevezték a szentmártonlepénynek. Néhol 
még pénz, bélesadó vagy rétespénz is járt a köszön-
tőkért. A gazdasszonyok úgy tartották, hogy a rétes 
készítése közben Szent Márton köpenyét nyújtják ki, 
így az ő könyörületességéből a ház népe nem fog a 
közeljövőben elszegényedni. Ugyanakkor az ő napja 
is, akár Lucáé, dologtiltásokkal járt az asszonyok szá-
mára. Mosni, szapulni vagy ruhát szárítaniuk tilos 
volt, mert különben a néphit szerint a ház állatai kö-
zött dögvész pusztított volna.

Néhány adatunk szerint, a libatenyésztő asszo-
nyok ekkortájt mondtak misét, hogy a következő 
évben szerencséjük legyen a szárnyasokkal. Akadt 

olyan asszony is, aki ezen a napon parazsat tett a szi-
tájába, majd leöntötte vízzel, hogy a jövő évi sok to-
jás érdekében megfüstölje a tojókat. A háznál tartott 
libák novemberre híztak meg, a gazdák a levágott 
liba egy bizonyos részét adták a papnak, innen ered 
a „püspökfalat” kifejezés. A germánok a IX. század 
óta libalakomákat rendeztek, a mesterek így jutal-
mazták a legényeket. Ez a szokás később nálunk is 
elterjedt, először a paraszti társadalomban, majd a 
polgári körökbe is eljutott. Márton napján levágták a 
ludakat, amiket a családdal, vagy a komákkal együtt 
fogyasztottak el. A bánáti bolgárok Márton lúdjának 
zsírját régebben félretették, és orvosságként hasz-
nálták fel, amikor szükségük volt rá.

A franciák a bor utáni részegséget Szent Már-
ton nyavalyájának nevezték. Hazánkban Thuróczy 
János krónikájában az 1456-os események kapcsán 
olvashatunk először arról, hogy Szent Márton halá-
la napján minden must borrá változik.5 Pontosan emi-
att terjedt el ebben az időszakban a fokozott borfo-
gyasztás, részegség. Hazai hagyományaink szerint, 
minél többet iszunk Márton napján, annál szebbek 
és erősebbek leszünk a jövőben. Az újbornak Szent 
Márton a bírája – tartja a szólás. A céhvilágban a ki-
válóan dolgozó mesterlegényre pedig azt mondták, 
hogy megérdemli Márton poharát. 

Nálunk az országszerte rendezett lakomák célja 
az volt, hogy a jövőben mindig legyen bőséges étel 
és ital a családi asztalon. Ahol Márton napján nem 
esznek ugyanis ludat, ott egész évben éhezni fognak, 
bármit is fogyasszanak. Éppen ezért, ilyenkor a mo-
hácsi sokácok – hogy megvédjék családjukat a fenye-
gető vésztől – legalább valami aprójószágot levágtak. 

A lakoma után az elfogyasztott liba mellcsontjá-
val jósoltak. Ha a mellcsont fehér: hosszú és havas 
lesz a tél, viszont ha barnás a csont: rövid és sáros 
évszak várható. További időjóslással kapcsolatos hi-
edelmeink között szerepel: ha Márton napja borús, 
ködös, akkor kemény tél, ha aznap hideg van: száraz 
következik. Néhol úgy tartják, hogy a Márton-napi 
időjárás jelzi, hogy milyen lesz a jövő év márciusa. 
Más forrás szerint a november 11-ét megelőző há-
rom nap a következő tavasz időképét mutatja meg, 
de a karácsonyi időjóslásra is alkalmas: ha a kutak 
vize ilyenkor fagyott, sáros lesz a karácsony. Ha 
Márton fehér lovon, azaz havazással érkezik, akkor 
enyhe tél közeleg, ha barna lovon ül, vagyis esik az 
eső, akkor viszont hideg télre lehet számítani. 

A paraszti társadalom hitvilágához szorosan kap-
csolódnak az állatok, mint a jóslások segítői, a Már-
ton-napi jóslatoknál is előkerülnek.6 A hollót gyakran 
Szent Márton madarának tartják, mert akkor mutat-
kozik, amikor a tél közeledik, és általában ezen a 
napon bukkan elő az erdő mélyéről. Érdemes figyel-
ni a macskákat is, mert amilyen magasra érnek két 
lábon, miközben kaparják a ház ajtaját, télen olyan 
magas lesz a hó az utcákon. A jövő évi termésjóslatok 
is inkább a természethez kapcsolódnak. Ha Márton 
napján esik, és arra fagy jön vagy havazás, a követke-
ző őszi vetés tönkre megy. A göcseji tájon a jóslások 
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mellett már a farsangra is készülődnek ilyenkor. A 
kalotaszegi falvakban ekkor került sor a Márton-na-
pi bálra, máshol vásárt és búcsúnapot rendeztek.7

Szent Márton hazánk egyik kiemelkedő patrónu-
sa. Fontos szerepet tölt be a pásztorok és kanászok 
életében. A liba és a bor jelentősége, a családi lakoma 
fontossága, az ajándékozás, és köszöntés, a vessző-
hordás, a karácsonyra és a jövő évre vonatkozó idő- 
és termésjóslás változatai mellett számos cselek-
ményt lehetne még felsorolni jeles napunk, novem-
ber 11. szokásgyűjteményéből. Az olvasottak alapján 
vajon mit jósolunk idén Márton napján? Hihetünk 
az időjárásának, és az ahhoz kapcsolt jelentéseknek? 
Járjunk figyelemmel, és télen, valamint tavasszal ki-
derül. Én már kíváncsi vagyok az eredményekre!

Kőrösi Dalma
néprajz mesterszakos hallgató

Jegyzetek:

1 Voigt Vilmos (szerk.): A magyar folklór (Bp., 1998.)
2 Szendrey Zsigmond: Márton napja (Népünk és 
Nyelvünk, 1933.)
3 Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. A Mária-
ünnepek és jelesebb napok a hazai és közép-európai 
hagyományvilágból (I–II., Bp., 1977)
4 Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon III. 
kötet (Bp., 1980.)
5 Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon III. 
kötet (Bp., 1980.)
6 Paládi-Kovács Attila (főszerk.): Magyar Néprajz VII. 
Folklór 3. (Bp., 1990.)
7 Szendrey Zsigmond: Márton napja (Népünk és 
Nyelvünk, 1933.)

Színes képösszeállításunk a hátsó borítón látható.

Nagybudméri  (Baranya megye) Szent Márton-templom Máy Péter felvétele

Olvassa a BARÁTSÁG-ot!
Fizessen elő most 2017-re!

Éves előfizetési díj: 3000 Ft (1800 Ft + 1200 Ft postaköltség)

A folyóirat előfizethető átutalással: 

a Filantróp Társaság Barátság Egyesülete OTP-számlaszámán: 11711034-20813402

e-mail címeink: baratsag@upcmail.hu, eva.mayer@nemzetisegek.hu
honlapunk: http://nemzetisegek.hu

Várjuk könyvtárak, iskolák, kisebbségi önkormányzatok, egyesületek, baráti körök jelentkezését!
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Dan Hrvata / Horvátok Napja

Nagykanizsán, november 19-én rendezték meg a hagyományos Horvátok Napját. Ezen Gugán János el-
nök átadta az Országos Horvát Önkormányzat kitüntetését 2016 ünnepeltjeinek. Az ezt követő műsorban 
gyerekek, fiatalok és idősek egyaránt felléptek és igen nagy sikert arattak!

Gohér Krisztina felvételei
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Minden kultúrközösségben jelentős esemény, ha 
egy új könyv lát napvilágot. Fokozottan érvényes ez 
a nemzeti kisebbségekre, melyek körében ritkábbak 
az ilyen kivételes pillanatok. A magyarországi szlo-
vákok éppen ezért különösen örülhetnek a kesztölci 
születésű Zoltán Bárkányi Valkán (1941) írói műhe-
lyében született kisprózai válogatásnak. Valkán, a 
magyarországi szlovák rövid epika emblematikus 
alakja Ballada az öregasszonyról című új kötetében a ti-
zenöt eredeti szlovák nyelvű szöveg mellett tizenegy 
történetet magyar fordításban közöl. Ezeket a kis 
zsánerképeket, melyeket átitat a pilisi táj és az itteni 
emberek iránt érzett szeretete, javarészt a korábbi kö-
tetekből – Vzplanutie (Fellángolás) 1987; Návrat (Vissza-
térés) 1998; Vianoce tetky Karovej (Kara néne karácsonya) 
2009; Pivnica (Pince) 2011; Jabloň (Almafa) 2013 válo-
gatta –, így valószínűleg sok olvasó számára isme-
rősek lesznek. A különböző önálló kiadványokból 
kiválasztott szövegek – a szerző szándékának meg-
felelően – az új kötetben azonban közvetlen kapcso-
latba kerülnek egymással, érintkeznek, átszövik és 
kölcsönösen kiegészítik egymást. Ezzel új összefüg-
géseket nyernek, új nézőpontot nyitnak a befogadás 
számára. Alkalom nyílik hát az ismert szövegek új-
raolvasására és újraértékelésére a ma szemszögéből, 
ami az olvasói aktivitás bevett formája. 

A Ballada az öregasszonyról című kötet jelentőségét 
legalább három tényező határozza meg, amelyek 
közül az első kettő a szerző személyes életéből kö-
vetkezik: Zoltán B. Valkán idén ünnepli 75. szüle-
tésnapját, és írói pályakezdésének 40. évfordulóját. 
Ezek a jubileumok soha vissza nem térő alkalmat 
kínálnak az önreflexióra, az eddigi művészi munka 
mérlegének megvonására. Ezt a törekvést érhetjük 
tetten a szerző sajátos szerkesztői szempontjainak 
érvényesítésében. Elsősorban a választás szubjektív 
jellegéről és az elbeszélt történetek laza struktúrába 
való rendezéséről van szó. Teszi ezt Valkán abból 
a meggondolásból, hogy az olvasó figyelmét azok-
ra a témákra irányítsa, amelyek számára a legked-
vesebbek, legközelebbiek. Szakít azzal az általános 
szerkesztői gyakorlattal, mely az adott szerző műveit 
időrendben közli, s ennek eredményeként felszaba-
dítja a szövegeket az előző korszakok interpretációs 
kliséi alól. Ezáltal lehetőséget teremt az egyes prózai 
szövegek folyamatos, megszakítások nélküli (egy 
szuszra történő) olvasására, amelyek így a valkáni 

pilisi világot reprezentáló egységes történetté illeszt-
hetők össze. Az új kisprózai válogatás jelentőségét 
fokozó harmadik tényező, hogy az eredeti szövegek 
mellett magyar fordítások is szerepelnek a kötetben. 
Ezzel a jelentős kulturális tettel a szerző két célt szol-
gál: egyrészt legalább részben törleszti a magyar-
országi szlovák próza iránt érdeklődő magyar ajkú 
olvasókkal szemben régóta fennálló adósságot, más-
részt bővíti a reménybeli olvasók körét is.

Ha tartjuk magunkat ahhoz a gondolathoz, hogy 
Valkán különböző elbeszéléseinek tematikai fonala 
egyetlen egésszé fonódik össze, aránylag könnyen 
rátapinthatunk arra, mi is áll írói érdeklődésének 
középpontjában. Ez – teljes sokszínűségében – maga 
az élet. Valkán különleges hangsúllyal és érzékeny-
séggel fordul a pilisi hagyományokat hordozó hét-
köznapi, gyakran névtelen hősei felé. Éles szemű 

Elfogadni az életet a maga sokszínűségében
Gondolatok Zoltán B. Valkán Ballada az öregasszonyról című kispróza-válogatásáról

A Fővárosi Szlovák Önkormányzat Óbuda-Békásmegyer Szlovák Önkormányzata kiadványa. A kiadást támogatták: 
Országos Szlovák Önkormányzat, SlovakUm Non-profit Közhasznú Kft. A borítót Nyilasi Tibor Kesztölci nő című 
olajfestménye felhasználásával Bárkányi Bernadett tervezte. (Budapest, Croatica Kiadó, 2016)
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megfigyelő, aki alámerül hősei lelkébe és felfejti 
titkaikat, érzékeli rejtett gondolataikat, öntudatlan 
gesztusaikat. Empátiájának hála, tolla alól a hősök – 
nők és férfiak – hiteles alakjai kerülnek ki, akiknek a 
sorsát nagyban befolyásolta a történelem.

Szerzői önreflexiójának egyik tipikus alkotóele-
me a környező világ és általában az élet panteista 
szemlélete, ami a szülőföld, önmaga és hősei „zöld” 
látásmódjában jut kifejezésre. Másik sarkalatos 
pontja az egyéni sorsok iránti őszinte érdeklődés, 
amelyek hátterében – mivel általában öreg embe-
rekről van szó – a pótolhatatlan veszteség, a szere-
tett személyek (társ, szülő, gyermek) elvesztésének 
keserű tapasztalata áll. A végső távozásra készülő-
dés folyamán szereplői tudatában megjelennek a 
múlandóság, a közeledő halál motívumai. Valkán 
alakjai megbékélnek sorsukkal, s a zöld életmóddal 
összhangban alávetik magukat a természet törvé-
nyeinek. Az összes halandóra egyformán érvényes 
vég elfogadásában mélységes hitük segíti őket. Az 
új könyvben döntően azok az elbeszélések kaptak 
helyet, amelyekben hangsúlyosan jelennek meg 
ezek a vonások. A motívumok a hozzájuk kapcsoló-
dó magányosság érzésével és a nemzedékek közötti 
kommunikációs korlátok miatti csalódottsággal is 
kibővülnek. A szlovák szövegek közül ide sorolha-
tók például: Balkón (Erkély), Kto zdvihne tú motyku? 
(Ki fogja meg a kapát?), List (Levél), Trošku sa pozhovárať 
(Elbeszélgetni egy kicsit), Susedia (Szomszédok), Balada 
o starkej (Ballada az öregasszonyról), Nemocničné ticho 
(Kórházi csend). A magyar fordítások szinte kivétel 

nélkül ebbe a témakörbe tartoznak: Búcsú (Hody), 
Elkésett látogató (Neskorá návšteva), Karácsonyi vacsora 
(Štedrovečerná večera), Húsvéti locsolkodás (Veľkonočná 
oblievačka), Pince (Pivnica), Ballada az öregasszonyról. 
Ezt az utolsó, talán művészi és érzelmi szempontból 
egyaránt legérettebb elbeszélést a szerző mindkét 
nyelven közli a gyűjteményben, ezzel kiemeli és a 
címadó novella rangjára emeli.

Az ember életútjának végső szakasza általában 
együtt jár a hagyományok következő nemzedék-
nek történő átadásával. Ebből következik, hogy az 
egyének felkészülése a halálra Valkán prózájában a 
szellemi örökség generációk közötti folyamatos át-
mentését is jelképezi. Ennek lehetünk tanúi a szerző 
nagyapjának szentelt három elbeszélésben: U star-
kých (A nagyszülőknél), Prvá žatva (Első aratás), Školský 
výlet (Iskolai kirándulás). Tematikailag ehhez a körhöz 
illeszkedik a Gyümölcsöskert (Ovocný sad) című ma-
gyarra fordított mikroelbeszélés is.

Ha átadjuk magunkat a Valkán új kötetében sze-
replő kisprózák elmélyült olvasásának, a béke, az 
erkölcsi tisztaság és a természettel való harmonikus 
együttélés szigetén érezhetjük magunkat. Annak 
ellenére állíthatjuk ezt, hogy a szerző elbeszélései-
ben nem kerüli a súlyos konfliktusokat, sorsdöntő 
elválásokat, félreértéseket és nagy emberi drámákat. 
A megbékélés, amely elbeszéléseiből árad, minden 
bizonnyal emberi és írói hitvallásából, az emberbe 
vetett töretlen hitéből és bizalmából táplálkozik.

Maruzsné Sebó Katalin

Kiss Adél: Kolozsvár papagáj/Cluj papagal (grafika, 29 x 21 cm, 2016)
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Gyakran hangsúlyozzák Turgenyev műveinek 
muzikalitását, különösképpen a Nemesi fészek című 
regényével kapcsolatban.1 A szereplők nemegyszer 
ülnek a zongora mögé, együtt énekelnek, zenés 
esteket rendeznek, színházba járnak. Mindennek 
azonban nemcsak a jellemábrázolásban van kiemelt 
szerepe (bár könnyebb lenne felsorolni, hogy melyik 
mellékszereplő nem érintkezik a zenével), hanem a 
szüzsé dinamikájában is. A zenével mint művészeti 
ággal – vagy tágabb értelemben a művészettel magá-
val – való kapcsolat, az alkotás, a kész művek inter-
pretációja áthatja a regény teljes szövegét. A Nemesi 
fészekben található zenei–irodalmi intermedialitást 
tartalmazó részletek száma meglehetősen nagy, ez 
pedig az epizódok jellegéből adódóan lehetővé tesz 
egy a hagyományostól eltérő olvasatot.

Mielőtt rátérnék a konkrét epizódok elemzésére, 
pontosítani kell az intermedialitás fogalmát, ehhez 
pedig Werner Wolf kutatásait összefoglaló művét ve-
szem alapul. Wolf szerint a tág értelemben vett inter-
medialitást a következőképpen lehet meghatározni: 
interszemiotikai kapcsolat két vagy több egymástól 
világosan elkülöníthető médium között, amelyek 
közvetlen szerepet játszanak egy mű jelentésének 
létrehozásában.2 Turgenyev regényében ennek egy 
igen régi hagyományokra visszanyúló típusa kerül 
előtérbe: a zene és irodalom sajátos kapcsolata,3 ezen 
belül pedig a Wolf által közvetett intermedialitásnak 
(covert/indirect intermediality) nevezett jelenség, amely 
az egyik médium (jelen esetben az irodalom) domi-
nanciáját jelöli a másik (a zene) felett.4 A kapcsolat 
közvetett jellegéből adódóan a regény szövegében 
előforduló zeneművek, zenei műfajok és motívumok 
csak az irodalom által használt szemiotikai rendsze-
rek „fordításában” jelenhetnek meg, így a két médi-
um a mű keretei közt már nem különíthető el egy-
mástól.5 Ez azonban, ahogy azt Spengler Katalin is 
megállapítja, lehetőséget ad a másodlagos szerepet 
betöltő zene számára, hogy sajátos módon részt ve-
gyen a regény szüzséjének szerveződésében.6

Turgenyev regényeibe hősei általában kiforrott 
jellemekként lépnek be.7 A Nemesi fészek szereplői 
azonban nem csupán egy tágabb kontextusba he-
lyezhetőek el az előtörténetek és az epilógus révén, 
de megfigyelhető, hogy (ha jellemfejlődésről nem is 
beszélhetünk) némelyikük értékrendje a történet so-
rán lényegi változáson megy keresztül. Ahogy azt 

később is látni fogjuk, a műben megjelenő általános 
érvényű értékrend és a hősök művészi tudatossága, 
kifejezőképessége, érzelmeik őszintesége, mélysége 
között erős párhuzamok vonhatóak. Hetesi István a 
szóban forgó regényben egyenesen értékmérő szere-
pet tulajdonít a zenének.8

A továbbiakban a zenének a szüzsé alakulásában 
játszott szerepét szemléltető intermediális epizódo-
kat fogom tárgyalni, az átláthatóság kedvéért nem 
megjelenésük sorrendjében, hanem öt fontosabb 
szereplő: Lavreckij, Liza, Lemm, Varvara Pavlovna 
és Pansin köré összpontosítva.

A Nemesi fészekben a közvetett intermedialitás mind-
három fontosabb megjelenési formájában tetten 
érhető. A leghangsúlyosabb és leggyakrabban elő-
forduló forma a tematizálás (thematization): a külön-
böző zenei művek tárgyalása, megkomponálása és 
különösen a szereplők által való előadása9 (a másik 
két megjelenési módra a konkrét epizódoknál fogok 
visszatérni). Az „előadások” esetében ismét ki kell 
emelni a példák szokatlanul nagy számát. Ennek je-
lentőségét az adja, hogy egy zenei mű előadásának 
leírása nemcsak egy szemiotikai rendszerről való 
„fordítás” egy másikra, hanem a darab egy vagy 
több szereplő által létrehozott interpretációja.

Az első intermediális epizódra a negyedik feje-
zetben kerül sor, mikor Pansin előadja a saját maga 
költötte románcot, amely Liza iránt érzett szerelmét 
hivatott kifejezni. Közönsége lelkesen fogadja szer-
zeményét, egyedül Lemmnek és Lizának nem nyújt 
élvezetet. Mivel pedig Pansint feszélyezi Lavreckij 
jelenléte, ő is kiszorul a románcot értékelők köréből. 
Liza ugyan először illedelmesen megdicséri a mű-
vet, később már valamivel határozottabban értékeli: 
„jelentéktelen, de nem rossz” – jelenti ki.10 Pansin dilet-
táns zenekedvelő, művészi hitvallása a „könnyűség és 
bátorság”. Ez teszi a későbbiekben rokonná Varvara 
Pavlovnával – holott első ránézésre Lavreckij felesé-
ge éppen Pansin ellentétjeként, profi zenészként je-
lenik meg. Mivel pedig mindketten zenébe öntik ér-
zelmeiket, így jön létre tényleges ellentét Pansin és a 
nagy tudással és tapasztalattal rendelkező, a zenével 
nem csak kedvtelésből foglalkozó Lemm között.11 A 
német zeneszerző rögtön megérti, hogy Pansin mű-
vészete nem alkalmas a csodálatos, az emelkedett ki-
fejezésére, ha pedig figyelembe vesszük a művészet 
már említett értékrend-meghatározó szerepét, nem 

Avar Katalin

Intermedialitás Turgenyev Nemesi fészek 
című regényében

A Legyen a Tiéd a félév dolgozata! (ELTE Szláv- és Balti Filológiai Tanszék) másik nyertes dolgozata
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meglepő, hogy Lemm ez alapján ítéli meg Pansin 
személyiségét és határozottan elutasítja Lizával való 
házasságának lehetőségét.12

Pansin későbbi szereplései során különösen feltű-
nővé válik a művészethez fűződő viszonyának fel-
színessége, és bár az első alkalommal sem sikerül 
igazán, mégis ez a legőszintébb próbálkozása érzel-
meinek kifejezésére. Nem véletlen, hogy (szemben a 
későbbi epizódokkal) éppen itt kerül a legnagyobb 
hangsúly Pansin interpretációjának leírására. „Kü-
lönös erővel és nagyon kifejezően” énekli a második 
versszakot: „Tudom, hogy holdja lelkem tengerének / Te 
vagy, leány, / Érzést – ha vígságban vagy búban élek – / 
Te adsz csupán”.13 „A viharos kíséretben hallani lehetett 
a hullámzás motívumát”, majd a „Nehéz a szívem…”14 
szavakat követően felsóhajt, lesüti szemét és elhal-
kítja hangját („morendo”)15. Ugyan Pansin egy ideig 
még udvarol Lizának, sőt a lány maga is komolyan 
fontolgatja házassági ajánlatát, a férfi szerelme vé-
gül – akárcsak a románc lírai énjének érzelmei – vi-
szonzatlan marad.

Korábban utaltam a Wolf-féle közvetett intermedia-
litás három különböző megjelenési formájára. A csak 
az ábrázolt világban létező románc szövegének bei-
dézésével egyben ez a regény egyetlen intermediális 
epizódja, amelyben az olvasó a szöveg segítségével 
vokális zenére asszociálhat (Wolf így is nevezi meg 
a kategóriát: evocation of vocal music through associative 
quotation).16

Liza alakjához közvetlenül egyetlen mű előadása 
kötődik, mégis, Lemm és Lavreckij mellett ő az, akit 
a művészet iránti kivételes fogékonysága alkalmas-
sá tesz valami, a hétköznapi embertől teljesen távol 
álló, magasabb rendű dolog befogadására.17 Már a 
Beethoven-szonáta két előadása során is – először 
Pansinnal, majd egyedül adja elő a művet – rögtön 
feltűnik, hogy Lizát valami kiemeli a környezetéből.

„Az első adagio elég jól sikerült, bár Pansin többször 
belevétett. A maga szerzeményét, s amit betanult, nagyon 
szépen játszotta, de kottáról gyengén játszott. Aztán meg a 
szonáta második része – egy meglehetősen gyors allegro – 
egyáltalán nem akart menni; a huszadik taktusnál Pansin, 
aki két taktussal elmaradt, nem bírta tovább s nagyot ne-
vetve elhúzta a székét.”18

Fried István a kultúra meg nem értésének motí-
vumát Turgenyev Rugyin című regényének egyik 
kérdésköreként emeli ki,19 érdemes erre kitérni a 
Nemesi fészek kontextusában is. A megértésre képes 
Liza és dilettantizmusából fakadóan erre képtelen 
Pansin párosának kezei alatt a Beethoven-szonáta 
nem tud megszólalni. Ezzel szemben Liza előadásá-
ban annál nagyobb hatást kelt: „Liza egyedül játszott, 
nagyon szabatosan; Lemm megélénkült, járkálni kezdett, 
csővé csavart egy darab papirost, karmesterkedni kezdett 
vele. Marja Dmitrijevna egy darabig nevetett, mikor ráné-
zett, aztán elment és lefeküdt; ahogy mondta: Beethoven 
túlságosan felizgatta az idegeit.”20 Az ismétlődés által 
ugyanazon szonáta egyfajta variációját kapjuk kéz-
hez, a zenei mű ilyenfajta ábrázolása pedig rámutat 
az irodalom és zene időbeli minőségének (részleges) 

hasonlóságára: a visszatérő motívumok, témák lehe-
tőségére.21

Varvara Pavlovna körül forgó intermediális epi-
zódokra Lavreckij előtörténetében és „jelenében” is 
lelhetünk, éppen ezért elkerülhetetlen, hogy ne csak 
Varvara Pavlovnával, de Lavreckijjel és a „jelenben” 
fontos szerepet játszó Pansinnal is összefüggésbe 
hozzuk őket. Lavreckij először a színházban ismer-
kedik meg jövőbeli feleségével, fél évvel később pe-
dig házasságra lépnek egymással, annak ellenére, 
hogy egy második szerelmi szál viszonylag ritka a 
turgenyevi prózában.22

A regény második felében a férjéhez való visz-
szatérése után Varvara Pavlovna szinte pillanato-
kon belül a Kalatyinék házában zajló társasági élet 
középpontjává válik. Mindenki csodálja tehetségét, 
Pansin artiste consomée-nek nevezi,23 Marja Dmitri-
jevna pedig külön kiemeli művészetének lelki gaz-
dagságát. Mindeközben a felszín alatt Varvarát in-
kább a kor társadalmi elvárásai és a divatnak való 
hiú megfelelés igénye hajtja, semmint a művészet 
iránti fogékonyság: „Varvara Pavlovna … szorgalmasan 
járt színházba. El volt ragadtatva az olasz muzsikától, … 
illedelmesen ásított a Comédie Française-ben, … de ami 
legtöbb volt: Liszt kétszer is játszott nála, és olyan kedves 
volt, olyan egyszerű.”24 A Pansin művészi hitvallását 
megtestesítő Varvara Pavlovna a „dilettantizmus” 
egy kifinomultabb változatát hozza.25

Első találkozásukkor a fiatal Lavreckij még nem 
képes erre a különbségtételre, beleszeret Varvará-
ba („… egész lelke egyetlen érzésbe, egyetlen vágyba, a 
boldogság vágyába ömlött át, abba a sóvárgásba, hogy 
meghódítsa a szerelmet, az édes női szerelmet”).26 Fried 
Varvara Pavlovna első „fellépésének”, a Chopin-ma-
zurkák előadásának egy bizonyos mértékű előrejel-
ző funkciót tulajdonít,27 hiszen nem olyan sokára 
Lavreckij hatalmasat csalódik házasságában és nai-
vitását egy sokkal cinikusabb és közömbösebb hoz-
záállás váltja fel.

A Chopin-mazurkák intermezzója után követke-
zik az a sorsfordító epizód, amely kizökkenti Lavrec-
kijt fiatalkori tévelygéseiből: rátalál Ernest Varvara 
Pavlovnának írt üzenetére, amely feleleveníti előtte, 
ahogy Varvara és szeretője Lavreckij jelenlétében 
énekelte az „Öreg férj, szörnyű férj!” című (Zemfira da-
laként is ismert) művet, a Puskin Cigányok című po-
émájából származó cigánydalt. V. I. Docenko ezzel 
kapcsolatban egy érdekes értelmezési lehetőségre 
hívja fel a figyelmet: annak ellenére, amit a dalszöveg 
sejtetne, Varvara Pavlovna részéről szerinte itt nem 
feltételezhető a tudatos rossz szándék, hiszen Zemfira 
dala akkoriban nagy népszerűségnek örvendett, Var-
vara pedig szokásához híven egyszerűen követte a 
divatot. Ehelyett Docenko nem is az éneklők, hanem 
Lavreckij akkori összetett pszichológiai állapotát 
hangsúlyozza.28 Lavreckij reakciójának leírása való-
ban elmélyíti a fellépő puskini párhuzamokat: „Szin-
te eszét vesztette. … érezte, hogy ebben a pillanatban szét 
tudta volna tépni, félholtra tudta volna verni az asszonyt, 
… vagy meg tudta volna fojtani kezével. … oda akart men-
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ni hozzájuk, hogy … agyonüsse mindkettőjüket.”29 Visz-
szaemlékezésében maga Lavreckij véli felfedezni az 
árulkodó jeleket: „Emlékezett [Varvara] arckifejezésére, 
szemének különös fényére és arca pirosságára”.30

Mivel Varvara Pavlovnával kapcsolatban jelenik 
meg a legtöbb intermediális hivatkozás, a további 
felsorolásból kiemelem az általam lényegesebbnek 
tartott műveket.

Egy Herz-etűddel szemléltetett technikájával 
Varvara – akárcsak korábbi fellépéseivel – lenyűgö-
zi közönségét. Ezután „hirtelen egy zajos Strauss-ke-
ringőt kezdett játszani, mely olyan erős és gyors trillával 
kezdődött, hogy Gedeonovszkij megremegett; a keringő 
közepén hirtelen átment egy szomorú motívumba, s „Lu-
cia” áriájával végezte: Fra poco… Meggondolta, hogy a 
vidám zene nem illik helyzetéhez.”31 Látható, hogy Var-
varánál nemcsak általában véve a művészettel való 
kapcsolat, de még az egyes művek megválasztása is 
a társadalmi elvárásoknak van alárendelve, az utol-
só mindenképpen tudatosan.

Ezt követően Varvara elénekli Pansinnal Rossini 
egy nocturne-jét, a Mira la bianca luna-t, de mielőtt 
megállapodnának benne (Pansin állítása szerint 
valamikor régen énekelte már, de azóta elfelejtette), 
Varvara megemlít két másik duettet is: a Son geloso-t 
(Bellini: La sonnanbula [Az alvajáró]) és a La ci darem-et 
(Mozart: Don Giovanni). Fried külön kiemeli Don 
Gio vanni és Zerlina duettjét, illetve a felmerülő pár-
huzamokat: a nőcsábász Don Giovanni és az éppen 
kosarat kapott Pansin, de még inkább az ártatlan, 
ugyanakkor kacér Zerlina és Varvara Pavlovna kö-
zött.32 A nocturne maga ezzel szemben egy szerelmes 
pár duettje, akik az éjszakai erdő árnyékába bújnak 
el a nemkívánatos tekintetek elől.33 Amiért érdemes 
kiemelni ezt az epizódot a fent említettek közül, az 
az intermedialitás megjelenésének harmadik módja: 
az imitáció (imitation/dramatization). „Halkan énekelték 
a duettet, közben Varvara Pavlovna párszor kijavította a 
partner énekét, aztán hangosan énekelték, aztán kétszer 
megismételték: „Mira la bianca lu…u…una”.34 A duett 
egy sorának ilyen formán történő felidézésével a 
zenei jelleg utánzásának benyomását kelti.35 Ezen 
kívül pedig Varvara Pavlovna és Pansin duettjein 
látható leginkább hasonlóságuk is:

„Varvara Pavlovna hangja elveszítette a régi üdeségét, 
de most is nagyon ügyes mestere volt ennek a hangnak. 
Pansin eleinte szurkolt s egy kicsit falsul is énekelt, az-
tán nekibátorodott s ha nem is volt hibátlan az éneklése, 
legalább mozgatta a vállát, ringatta az egész testét s néha 
felemelte karját, mint egy igazi énekes.”36

Pansin valódi énekesnek próbál mutatkozni, de 
Varvara Pavlovna is dilettáns a maga módján, hi-
szen minden technikai tudása ellenére is hiányzik 
belőle az, ami valódi művészetté emeli a zenélést: a 
muzikalitás – az az adottság, amely lehetővé teszi, 
hogy megértsük az adott művet, előadása során pe-
dig közvetíteni tudjuk a saját interpretációnk alap-
ját szolgáló őszinte és mély érzelmeket a hallgató-
ság felé, lehetőséget biztosítva az alkotói folyamat-
ba való bekapcsolódásba. Varvara eljátszik néhány 

Thalberg-darabot, előad egy francia ariettát, de 
akarva-akaratlanul megérkezik a méltó kritika is: a 
Varvarát egyébként csodáló Gedeonovszkij elásítja 
magát. A fellépés ezzel véget ér.

Egyetlen szereplő van még hátra: a regényben 
igen különleges szerepet betöltő Lemm. Ő nemcsak 
egy már elmúlt világrendet képvisel (ami zenei íz-
lésében is megmutatkozik: Bach és Händel, szem-
ben a romantika korszakával), de, ahogy ezt Fried 
is írja, a művészet közelébe került szereplők vagy a 
társasági szokásoknak köszönhetik a jelen esetben 
a zenével való kapcsolatukat, vagy a „tragikus sor-
sú német muzsikusnak”.37 Lemm nemcsak a zenei 
korszakokat, de a zenei műfajokat is áthidalja. Egy-
aránt alkot komoly, „klasszikus”, egyházi, valamint 
a könnyedebb, szalonokban kedvelt románc műfajá-
ban is. Művészetének közvetítése által Lavreckij és 
bizonyos értelemben Liza is egy magasabb rendű 
valóságba nyer betekintést, amely magában rejti szá-
mukra a boldogság lehetőségét, ez azonban meg is 
marad ennyinek: lehetőségnek.38

Ahogy a zeneszerző az olvasó „szeme láttára” írja 
műveit, Lemm alakjában végigkövethető az a válto-
zás, amely a legjobban szemlélteti, hogyan válhatnak 
az intermediális epizódok a szüzsé építőelemeivé.

Első próbálkozása a regény elején szereplő kan-
táta, majd nem sokkal később előadja Lizának sa-
ját románcát, amely részben választ jelent Pansin 
szerzeményére, de leginkább egy elbukott kísérlet a 
lelkében kavargó emelkedett érzelmek kifejezésére. 
Szemben korábbi műveivel, amelyekben másoktól 
átvett szöveget (zsoltárszövegek, Schiller Fridolinja) 
zenésített meg (esetleg kiegészítette néhány saját 
sorral), a románc egész szövege Lemmtől szárma-
zik. Ezentúl pedig a regény folyamán először nem 
csupán az előadásba magába kapunk betekintést, 
hanem az alkotói folyamatba is:

„… ha még tudnék valamit csinálni, megelégedném a 
románccal; Például … valami ilyet: Ó, csillagok, ti tiszta 
csillagok!… Csillagok, tiszta csillagok … Egyformán néz-
tek le az igazakra és a bűnösökre… De csak a szívükben 
ártatlanok – vagy valami efféle… értenek meg, azazhogy 
nem így – szeretnek titeket. Különben én nem vagyok köl-
tő, hát hogy is lehetnék! De valami effélét szeretnék, va-
lami magasan szárnyalót.”, „Úgy látszott, hogy egy ritka 
szép, édes melódia kerülgeti; már lobogott és nyugtalan-
kodott, már érezte közelségének bágyasztó, édes hatását… 
de nem tudta kivárni”, „Nem vagyok költő s nem vagyok 
muzsikus! – mondta végre suttogó hangon.”39

Mind Lavreckij, mind Liza megérzik, hogy a ze-
neszerző „valami szenvedélyes mély érzést akart volna 
kifejezni, de semmi sem lett belőle”,40 Lemm maga is 
rögtön megérti, hogy azt, ami sajátja, nem tudja (és, 
mint majd látjuk, nem is fogja tudni) kifejezésre jut-
tatni. Ennek fényében talán nem annyira meglepő, 
hogy Lavreckij érzelmei végül Lemm műve által 
kelnek életre, hogy a kitörő boldogság, amit a Liza 
iránt érzett szerelme ébreszt a főhősben, egy másik 
szereplő által komponált darabban teljesedik ki. A 
szereplők belső világát a regény értékhierarchiájá-
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nak csúcsán lévő zene írja le: Turgenyev hatalmat 
ad a zenének arra, hogy végre kifejezze a kifejezhetet-
lent.41 Docenko szavaival élve: Lemm, aki megsejtet-
te kölcsönös szerelmüket, ezt a zenét Lavreckijnek 
és Lizának írta.42

„Hirtelen úgy rémlett neki, hogy feje felett a levegőben 
valami csodálatos, ünnepélyes hangok áradnak el; megállt: 
a hangok még felségesebben szóltak; úgy ömlöttek, mint 
egy erős, daloló patak – s bennük, úgy tetszett neki, egész 
boldogsága beszélt és dalolt … Lavreckij még nem hallott 
ehhez foghatót: az édes, szenvedélyes dallam az első hang-
tól kezdve megragadta a szívét; ragyogott a dallam, epede-
zett az ihletéstől, boldogságtól, szépségtől; meg-megnőtt s 
el-elapadt; mindent érintett, ami drága, szent és titokzatos 
a földön; halhatatlan bánat sóhajtozott benne, s meghalni 
felszállt az egekbe.”43

A mű előadása dramaturgiai tetőpont. Lemm 
maga is egy, a korábbitól eltérő szerepben mutatko-
zik. „A nyomorúságos, kis szoba szentélynek látszott, s az 
ezüstszínű félhomályban magasan, lelkesülten emelkedett 
fel az öreg muzsikus feje”.44 A magába roskadt öregem-
ber helyén egy új életre kelt férfi áll: „Ezt én csinál-
tam, mert én nagy muzsikus vagyok”.45

Spengler ezt a jelenetet mint a regény problemati-
kájának, a boldogság, szerelem, illetve a kötelesség 
szembenállásának szimbolikus kifejtését említi. Sze-
rinte a kötelesség teljesítésének és a boldogság vágya 
egyszerre növekszik Lavreckijben, mindez pedig 
szembeállítható a hang és csend ellentétével.46 A 
Lavreckij birtokán zajló csendes falusi élet leírásában 
valóban számos kép gazdagítja a csend fogalmát:

„Hazatérve csendes zsibbadtságba merült, … mint-
ha annak a csendes életnek a folyását hallgatná, … az 
eldugott falu ritkán megszólaló neszét. … valaki most 
énekel vékony-vékony hangon; … elhallgat az ének … a 
legyek … panaszos zümmögésén áthallatszik egy kövér 
dongó zummogása; … tyelega zörrent; … kapuk csi-
kordulnak. … aztán egyszerre halálos csend lesz; nem 
zörren, nem mozdul semmi … S ugyanebben az időben a 
föld más pontjain forrt, rohant és robajlott az élet; itt pedig 
hallhatatlanul folydogált ugyanaz az élet, mint a víz a 
mocsári fű alatt”.47

Akárcsak a hangnak – legyen szó zeneművekről, 
egy fülemüle énekéről vagy akár a kapuk csikorgá-
sáról – a csendnek is számos variációjával találkoz-
hatunk a regényben. A falusi táj neszei és zörejei 
egy mély, elképesztő erővel bíró és hallgatható csend-
be merülnek. Van ennek a csendnek azonban egy 
másik minősége is: a vízre való többszöri utalásnak 
(a csendes élet folydogálása, illetve, mikor Lavriki-
ben tartózkodása alatt a főhős nem egyszer említi, 
hogy a folyó legmélyére süllyedt), valamint a „halálos 
csend” a máshol dübörgő élettel való szembeállítá-
sának köszönhetően, Lavriki csendje párhuzamba 
hozható a halál jelképes megjelenésével. Lemm dal-
lama, bár a főhőst a beteljesülni látszó szerelem má-
morával árasztja el, egyben mély bánattal van átitat-
va („meghalni felszállt az egekbe”),48 mégis, mikor az 
epilógusban Lavreckij éppen e dallam kezdőhangját 
szólaltatja meg a zongorán, a beteljesületlen szere-

lem emléke miatt érzett bánatból hiányzik a halál 
okozta csend (újabb párhuzam a kettő között), hiszen 
Liza életben van.

Hasonlóan más a csend a kimondatlan szó képé-
ben való megjelenése. Pansin, Lemm és Lavreckij 
Lizához fűződő – bár némileg különböző, de lénye-
güket tekintve mégiscsak rokon – érzelmei a zene 
segítségével próbálnak kifejezésre jutni. Liza szin-
tén a kifejezhetetlen49 kifejezésére törekszik, de a többi 
szereplőtől eltérő úton halad. Több ízben felmerül, 
hogy, akárcsak Lavreckij esetében – aki akkor érzi 
csak át először igazán földöntúli boldogságát, mikor 
az Lemm művében megtestesül –, eleinte Lizának 
sincsenek saját szavai.50 Amint azt a randevú során 
is láthatjuk, az ő kifejezhetetlenje nem egy rosszul 
megkomponált románcba botlik bele a kifejezésre 
jutásban (mint Pansin esetében), hanem magába a 
csendbe: a kimondatlanságba.

A regény végén Lavreckij „csendben felállt s csend-
ben távozott; senki sem vette észre, senki sem tartóztatta; a 
víg kiáltások most még erősebben zengtek a kertben”.51 Itt 
már nem hallgatja az őt körülvevő világ csendjét, ha-
nem maga árasztja azt a környezete felé, ez a csend 
azonban ismét új színben tűnik fel: méltóságteljes, 
lelki gazdagsággal teli.52 Utolsó találkozása Lizával 
szavak és zene nélkül, teljes csendben telik el.

Mint láthatjuk, a Nemesi fészekben megjelenő ze-
nei betétekre nem csupán a szüzsé kiegészítéseként 
lehet tekinteni. Végighaladva a regényen, az ismét-
lődő, egymás variációiként fellépő, egymásra épülő 
jelenetek egyfelől betekintést nyújtanak a szereplők 
jellemébe, másfelől pedig kiépítik a szüzsé vázát is. 
Az intermediális tematizálás, az imitáció és az idézetből 
zenére való asszociáció eszköze pedig ugyan egy kevés-
bé megszokott, de annál különlegesebb módot bizto-
sít mindehhez. Ez azonban csak a csend jelentőségé-
nek felismerésével teljes, hiszen a csenddel ugyano-
lyan sajátos a főszereplők kapcsolata, mint a zenével. 
Akárcsak egy zeneműben – ahol a szünet éppen 
annyira része a darabnak, mint bármelyik hang – a 
Nemesi fészek szereplőinek is megvannak a saját „szó-
lamaik” (hangokkal és szünetekkel), melyek néha 
keresztezik egymást, végül pedig különböző utakon 
haladva elérkeznek saját befejezésükhöz.
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Minden sarkában egy 
angyal

A házunknak négy sarka van,
minden sarkában egy angyal,
közepében boldogságos Szűz 

Mária,
ölében szentséges fia,
apolgatja, pólyázgatja.
Angyalok szálltak le hozzá,
szent szárnyaik alá vették,
a mennyországba fölvitték.
Az egek megnyílottak,
a harangok kongtak, bongtak,
a lelkecskék örvendeztek,
csak egyetlen maradt csendbe,
aki apját s anyját verte.
Bár én őket meg nem vertem,
de volt, hogy megfenyegettem.
S az, aki csak szándékolja,
mintha meg is tette volna.
Ó gyermek, ó, gyermek,
vétkeimért megkegyelmezz!
Meg nem bocsáthatok, amíg
az ég összes csillagait,
a tengerpart minden 
homokszemét,
s a fák minden levelét
meg nem számolod.

A hallá vált asszony

Hercegasszony-dámánk
díszes palotáján
magát siratozva
faltól falig járkál.

„Istenem, Istenem,
jaj, mit cselekedtem,
éretted, száraz fű,
rózsám elengedtem.

Hogyha mentem volna,
dunai királyhoz,
dunai királyhoz,
a német császárhoz,

megláthattam volna, 
a tenger hogy járja,
a tenger hogy járja
Dunánk dallamára.” 

Senki sem hallotta,
csak az a kis szolga,
csak az a kis szolga,
ki lovát pucolta.

„ Felséges nagyuram,
valamit mondanék,
valamit mondanék,
hogyha nem rettegnék!”

„ Ne féljél, te legény,
szavad, akár enyém,
mögötted állok én,
nem lesz terád veszély.”

„Hercegasszony-dámád
díszes palotáján,
magát siratozva
faltól falig járkál.

’Istenem, Istenem,
jaj, mit cselekedtem,
éretted, száraz fű,
rózsám elengedtem.

Hogyha mentem volna,
dunai királyhoz,
dunai királyhoz,
a német császárhoz,

megláthattam volna, 
a tenger hogy járja,
a tenger hogy járja
Dunánk dallamára.’” 

„Hercegnő, asszonyom,
vedd magadra ruhád,
azt melyik olyan mint 
holdfény és napsugár.

Holdfény és napsugár,
s az ég csillagai,
az ég csillagai,
tengerünk halai.

Menjünk hát megnézni:
a tenger hogy járja,
a tenger hogy járja
Dunánk dallamára!” 

Először átúszva,
a parton kérdezte:
„Mondd, hercegem-uram, 
asszonynak kéretsz-e?”

„ Feleségem leszel,
csak úszd át még egyszer!”
Másodszor átúszott, 
megint partra jutott.

„Mondd, uram-hercegem,
most végre elveszel?”
„Feleségem leszel,
csak úszd át még egyszer.”

Harmadszorra úszott,
a Dunába fúlott:
„Herceg úr, kegyelmezz,
én árva fejemnek.”

„Halászok, halászok,
szívem legkedvesebb, 
szívem legkedvesebb,
halát kifogjátok!”

A hálót kivonták,
pártáját kifogták:
„Ez is kis halamé,
szívem kedvencéé.”

Mit másodszor fogtak,
picinyke láb volt az.
„Ez is kis halamé,
szívem kedvencéé.”

Harmadszor kivonták,
egészen kifogták:
„Ez volt az a kishal,
aki érettem halt.”

Varga Imre fordításai

Tölgyfa-testvér 
A szlovák népköltés antológiája

Megjelent az ART-Danubius kiadásában, 2016-ban
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2 0 1 6 - B A N T Ö R T É N T

Magyarország területén jelenleg tizenhárom nem-
zetiség él együtt a többségi nemzettel. Akik ezen kö-
zösségek tagjai, biztos sokszor találkoztak már azzal 
az érzéssel, hogy nem könnyű nemzetiségnek lenni 
egyre inkább globalizálódó világunkban: sokat kell 
tennünk azért, hogy megmaradjon őseink nyelve és 
tovább éljenek hagyományaink. Ami megkönnyíti 
ezt a mindennapos, sokszor nem is olyan egyszerű 
munkát, éppen a közösség, amellyel együtt dolgo-
zunk kultúránk megmaradásáért.

E sorok írója a magyar-
országi – ezen belül az al-
földi – szlovákság leszár-
mazottja. Egy olyan népé, 
melynek ősei csaknem 
háromszáz évvel ezelőtt, 
a törökdúlást követően 
érkeztek a történelmi Ma-
gyarország északi várme-
gyéiből az Alföldre. A ki-
etlen pusztaságot hamar 
termőre fordították és a le-

csapolt mocsarak helyén virágzó városokat emeltek. 
A településeken pedig evangélikus templomokat, 
melyek századokon keresztül hirdették e népcsoport 
munkaszeretetét és Istenbe vetett hitét. 

A Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete 
(MASZFISZ), a hazánk területén élő szlovák ifjú-
ság legfőbb érdekvédelmi szervezete, az elődök 
nyomdokaiban jár. A már több mint negyedszáza-

dos múltra visszatekintő szervezet legfontosabb 
feladatának a szlovák ifjúság aktivizálását tekinti. 
Kisebb találkozóin és éves nagyrendezvényein Bé-
késcsabától–Pilisszentkeresztig igyekszik az aktív 
szabadidős kikapcsolódás mellett minél több szlo-
vák fiatalt ősei hagyatékának ápolására ösztönözni. 
Teszi ezt a szervezet korszerű eszközökkel: egyszer 
egy filmforgatás kereteiben eleveníti fel újra az iga-
zi ecseri szlovák lakodalmas hagyományait, máskor 
pedig flashmob segítségével, egy városnyi szlovák-
kal járatja újra a híres tótkomlósi marsot. Célja, hogy 
a régi szlovák kultúrát modern köntösbe csomagol-
va késztesse arra a szlovák fiatalokat, hogy megal-
kossák saját, XXI. századi magyarországi szlovák 
identitásukat.

Ilyen célokért azonban nem csak a MASZFISZ 
dolgozik hazánkban. A németség országos ifjúsági 
szervezetét is hasonló célok vezérlik. Ezért is tölt el 
nagy örömmel, hogy már öt éve bizonyul sikeres-
nek – idén immáron szervezett keretek között – a 
GJU-val (Magyarországi Ifjú Németek Közössége) 
kialakított együttműködés. A fiatalok rendszeresen 
látogatják egymás rendezvényeit. Már szerelem is 
szövődött a két egyesület tagjai, német és szlovák 
fiatalok között. A két szervezet az évek során igye-
kezett bővíteni az együttműködést, megpróbált más 
nemzetiségi ifjúsági csoportosulásokat is bevonni, 
de ebben ez évig nem jártunk sikerrel. 2016 elején 
azonban Hollerné Racskó Erzsébet közvetítésével az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nem-

„Nemzetiségeink jövője 
nemzetiségeink ifjúságában rejlik”
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zetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkársága – ahol szintén régen gondolkodnak 
már a fiatal nemzetiségiek megszólításán – felfigyelt 
erre az együttműködésre. Az eredmény nem is ma-
radt el: a két egyesület közösen, az EMMI hathatós 
támogatásával idén szeptemberben a Velencei-tó 
partján megszervezte az első Nemzetiségi Ifjúsági Ta-
lálkozót. Az esemény több tekintetben is hiánypótló 
volt. Egyfelől nagyon ritkák azok a rendezvények, 
ahol szinte minden hazai nemzetiség képviselteti 
magát, még kevésbé olyan, ahol a fiataljain keresz-
tül. Másfelől hiánypótló volt azért is, mert lehető-
séget nyújtott az egymással való megismerkedésre, 
tapasztalatcserére és együtt gondolkodásra.

A találkozó színes programokkal nyolc hazai 
nemzetiség ifjúságát fogadta. A három nap során a 
német, szlovák, horvát, román, görög, ruszin, bol-
gár és roma fiatalok előadásokon és workshopokon 
keresztül nyerhettek betekintést egymás közössé-
geinek működésébe, projektjeibe. Mivel hazánkban 
a nemzetiségi identitás megmaradásának legfőbb 
pillérei az egyházak, örömünkre szolgált, hogy a 
találkozón Szpisák Attila evangélikus lelkész és Bese 
Gergő katolikus plébános is részt vett, s kerekasz-
talbeszélgetések, illetve esti áhítat útján erősítet-
ték a fiatalokban az egyházak e fontos szerepét. A 
résztvevők kézműves foglalkozások – többek között 
kékfestés – útján ismerkedhettek a tárgyiasult nem-
zetiségi folklórhagyományokkal. A foglalkozások 
mellett persze – hála a jó időnek – lehetőség adódott 
a Velencei-tó adta kikapcsolódásra és vízi sportok 
kipróbálására is. Minden résztvevőnek hatalmas él-
mény volt például a sárkányhajózás művészetének 
elsajátítása.

A rendezvény minden tekintetben sikeres volt. A 
résztvevők életre szóló élményekkel gazdagodtak. A 
vasárnapi táborzárót követően számos új barátság-

gal, sok élménnyel felpakolva indultunk haza. Véle-
ményem szerint azonban a legnagyobb élmény, amit 
magunkkal vihettünk az az érzés volt, hogy nem 
vagyunk egyedül. A felismerés, hogy számíthatunk 
egymásra abban a nem is túl távoli jövőben, mely-
ben felelősségtudatos nemzetiségi felnőttekként ve-
szünk majd részt nemzetiségeink kulturális és köz-
életében. Teljes mértékben egyetértek Soltész Miklós 
államtitkár úrral, aki a rendezvény megnyitóján 
megfogalmazta a nemzetiségi fiatalok előtt álló leg-
nagyobb jövőbeni feladatot, jelesül azt, hogy hama-
rosan nekik kell átvenni a váltóbotot a mai nemze-
déktől. Ahhoz pedig, hogy ezt sikerrel megtehessék, 
már most össze kell fogniuk, tanulniuk egymástól, 
kölcsönösen átadni az ismereteiket és tapasztalatai-
kat, megvalósítani egymás megbecsülését.

Erről szólt az első országos Nemzetiségi Ifjúsági 
Találkozó, melyet remélhetőleg a jövőben minden 
évben újabb követ majd…, reményeim szerint mind 
a tizenhárom nemzetiség ifjúságának részvételével.

Kiszely András, elnök
Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete

A Romano Glaszo Művészeti Együttes  adott esti programot
Bajtai László felvételei

Kedves Barátunk!

Köszönjük, hogy a Filantróp Társaság Barátság Egyesületének – mely a BARÁTSÁG című folyóirat kiadó-
ja – juttatta személyi jövedelemadójának 1%-át: 57 387 Ft-ot. A pénzt a lap megjelentetésére fordítottuk.
Kérjük, gondoljon ránk ismét, amikor 2016. évi személyi jövedelemadójának 1 százalékáról rendelkezik 
és kedvezményezettként a Filantróp Társaság Barátság Egyesülete adószámát:

18037511-1-43
tüntesse fel. Zárt borítékban, adóbevallásával együtt küldje meg az Adóhivatalnak.
Fontos, hogy Ön a borítékon megadja nevét, lakcímét és adóazonosító jelét is.

Köszönettel és tisztelettel:

Mayer Éva
elnök
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Bolgár nemzetiségű képző- és iparművészek számá-
ra hazánkban első alkalommal ez évben szerveztek 
a szabadban való festés (plein air) jegyében alkotó-
tábort és tudományos tanácskozást. Az „Alkotások-
ban zárt identitás” című eseményt a Bolgár Kulturális 
Fórum Egyesület és a Haza Keresztúton Mozgalom 
közösen tervezte és valósította meg. 

Augusztus 18. és 26. között Veszprémbe érkeztek 
bolgár származású művészek Magyar-, Német- és 
Franciaországból, Szerbiából, az Egyesült Államok-
ból, Romániából, valamint Bulgáriából, hogy nyolc 
napon át együtt alkothassanak s kicserélhessék 
szakmai tapasztalataikat. Veszprém festői és törté-
nelmi környezete nagyon megfelelőnek bizonyult: a 
helyszín révén a kezdeményezés megvalósításához 
szükséges minden feltétel adott volt. A festőmű-
vészek megismerkedhettek a város hangulatával, 
a magyar életvitellel és a környező természettel. 
Augusztus 20-án részesei lehettek Magyarország 
legnagyobb nemzeti és állami ünnepe 
tiszteletére szervezett kulturális progra-
moknak. Látogatást tettek a veszprémi 
Modern Képtárban, megnézték az idősza-
ki kiállításokat is. A veszprémi vár és az 
óvárosi rész megtekintése után balatoni 
kiránduláson vettek részt, felkeresték a 
csodálatos Tihanyt. 

Minden munkanap az egyes művészek 
szakmai életútját, eddigi alkotói eredmé-
nyeit bemutató vetítéses prezentációval 
végződött. A projekt megtervezése és si-
keres megvalósítása két művész – Iván 
Vaszilcsin és Vladimirova Milena vezetésé-
vel történt. A szervezők a program révén 
egyesíteni szándékozták a Bulgária hatá-
rain kívül élő és alkotó bolgár származású 
művészeket; ösztönözni kívánták a kor-
társ művészetet (a vizuális művészeteket 
és új médiákat); hangsúlyozni szerették 
volna a különböző művészeti ágak közöt-
ti kölcsönhatást, illetve ezek egyedülálló 
termékként történő egyesítését; kapcsola-
tot akartak kialakítani az Európában élő 
bolgár alkotók s más külföldi művészek 
között. A projekt fontos eleme volt a bol-
gár nyelv használata a kommunikáció-
ban, valamint a magyar-bolgár kulturális 
kapcsolatok fejlesztése és a nemzetiségi 
együttműködések megvalósítása. 

Az „Alkotásokban zárt identitás” Mű-
vészeti Szimpózium magyar földön is 
folytatja az eddig megvalósított „Haza 

Keresztúton” című alkotói fórumok hagyományát. 
A szimpóziumra a következő tizenöt művész je-
lentkezését fogadták el: Antonia Duende és Borjana 
Percsinszka (Németország); Deszi Deneva és Kevork 
Vanlyan  (Bulgária); Csörgey Turi Mária, Gendova Mi-
roljuba, Vladimirova Milena, Mladenova Milena, Bo-
zukova Zsenja és Lukács Péter (Magyarország), Ljubo-
mir Nikolov (Szerbia), George Roux (Franciaország), 
Iván Vaszilcsin (Románia), Masa Georgieva és Ralica 
Vladimirova (Egyesült Államok).

A plein air keretében létrehozott festményeket az 
„Alkotásokban zárt identitás” című közös kiállítá-
son mutattuk be a Bajza u. 44. sz. alatti B44 Bolgár 
Galériában. 

Az első sikeres lépések nyomán, reméljük, hogy 
a projekt hagyománnyá válva folytatódhat. Kö-
szönjük az együttműködést s a projekt támogatását 
a Nemzeti Együttműködési Alapnak és az Újbuda 
Kulturális Központnak.

Plein air és Művészeti 
Szimpózium Magyarországon, bolgároknak
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2016. november 7-e és 10-e között Berlinben ülésezett az 
Európai Népcsoportok Föderális Uniójának Német 
Kisebbségi Munkacsoportja (rövid nevén az AGDM). 
A rendezvény kiemelkedő eseménye az Angela Merkel 
német kancellárral való találkozás volt a szövetségi kan-
cellári hivatalban.

A véleménynyilvánítás és az információcsere iga-
zán különleges alkalma adódott a német kisebbsé-
gek képviselőinek az AGDM idei berlini tanácskozá-
sán: Angela Merkel fogadta őket a szövetségi kancel-
lári hivatalban. A kancellár asszony köszöntötte a 25 
éves jubileumát ünneplő nemzetiségi szervezetet, 
és elismerését fejezte ki a kisebbségek érdekében 
végzett munkáért, valamint az értékes híd-szere-
pért. – Merkel kancellár asszony nagy érdeklődést 
tanúsított a tevékenységünk iránt, a közvetítő sze-
repünk fontosságát hangsúlyozta, mindnyájunkat 
arra biztatott, hogy továbbra is ápoljuk a német 
kultúrát és identitást, és ehhez a német kormány 
további támogatásáról biztosított bennünket – idézi 
fel Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának elnöke. – Lehetőségünk nyílt 
arra, hogy mintegy fél órán át beszélgessünk vele, 
és ez alkalomból az aktuális célkitűzéseinkről is tá-
jékoztathassuk. Én magam például arra hívtam fel 
a figyelmét, hogy Magyarországon ismét egyre töb-
ben érdeklődnek a német nyelv iránt, ami a Német 
Szövetségi Köztársaságnak jó lehetőséget kínál arra, 
hogy az oktatást még inkább támogassa. 

Az AGDM olyan informális szervezet, amely 
húsz ország német kisebbségei között keresi és se-
gíti elő a párbeszédet és az együttműködést. A szo-
kásos tanácskozások lehetőséget kínálnak a politika 
és a közigazgatás képviselőivel való egyeztetésre. 
A hazai német közösséget Heinek Ottó és dr. Gutai 
Hajnalka, az MNOÖ hivatalvezetője képviselte. Az 
Angela Merkellel való találkozáson Ritter Imre par-
lamenti szószóló is jelen volt. Az említett konferen-
ciával egy időben, szintén Berlinben tartották a ki-

sebbségi ifjúsági szervezetek találkozóját, amelyen 
Radóczy Károly, a Magyarországi Német Fiatalok 
Közössége irodavezetője is részt vett. 

Az AGDM „kisebbségek segítik a kisebbségeket” 
mottója szerinti munkamegbeszélések, valamint a 
Német Szövetségi Parlament és az illetékes minisz-
tériumok politikusaival folytatott tanácskozások 
alkották a Német Kisebbségi Munkacsoport éves 
ülésének feszített programját, amelynek részben a 
Német Szövetségi Belügyminisztérium adott helyet. 
A kisebbségek képviselői többek között az együtt-
működési lehetőségek bővítéséről, és az ifjúsági és 
médiamunka fontosságáról ejtettek szót. A Külügyi 
Hivatalban – prof. dr. Maria Böhmer államminiszter 
asszony és Hartmut Koschyk, a német szövetségi 
kormány nemzeti kisebbségekért felelős megbízott-
ja jelenlétében – hivatalosan is útjára indulhatott az 
úgynevezett Mind_Netz-projekt. A kezdeményezés 
célja az, hogy a közösségi média segítségével még 
szorosabban összekapcsolja, és egyúttal informál-
ja is egymásról a német kisebbségeket, valamint 
mindazokat, akik érdeklődnek irántuk. Ugyanott a 
Goethe Intézet, a Német Akadémiai Csereszolgálat 
és a Külföldi Oktatási Ügyek Központja munkatár-
saival való egyeztetésre is sor kerülhetett.

A német kisebbségek összekötő szerepet töltenek 
be az anyaország és a hazájukban élő többségi tár-
sadalom között, valamint az országukon belül is – 
hangsúlyozta a Szövetségi Elnöki Hivatalban David 
Gill államtitkár. 

Az országos német önkormányzat elnöke, Heinek 
Ottó egyértelműen pozitívan értékelte az AGDM 
éves tanácskozását:  A németországi politika sze-
replőivel való személyes találkozás és az Európa 
számos országából érkező kollégákkal folytatott vé-
leménycsere ösztönzi a munkánkat, új ötleteket és 
impulzusokat ad. A Merkel asszonnyal való találko-
zó pedig azt üzeni számunkra, hogy az anyaország 
a jövőben is mögöttünk áll, támogat bennünket.

Angela Merkel német kancellár fogadta 
a német kisebbségek képviselőit
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A 2006-ban megválasztott  Bony-
hádi Német Önkormányzat első 
bemutatkozó útja Wernauba ve-
zetett . Innen többek között  azzal 
tértek vissza, hogy Bonyhád első 
németországi testvérvárosának 
vezetése támogatná egy német nyelvű periodika 
kiadását. Amikor Köhlerné Koch Ilona, a Bonyhá-
di Német Önkormányzat elnöke megkeresett , hogy 
vállaljam el az újság szerkesztését, az elektronikus 
sajtó területén dolgoztam. Az első néhány szám 
„tanulópéldány” volt, de lelkesen készített ük az új-
ságot, és a fogadtatás nagyon jó volt. A Magyar Új-
ságírók Országos Szövetsége Helyi Lapok Szakosz-
tályának tanfolyamai komoly segítséget nyújtott ak 
a jelenlegi megjelenési forma eléréséhez. Az újság 
arculata egységesebb, a szerkesztés tudatos lett .

Már a második, harmadik szám után keresték raj-
tunk a kiadványt, ha néhány napot késett . Készítői 
ugyanis a szabadidejükben dolgoznak, mindenféle 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Ennek köszönhe-
tő, hogy ingyen tudjuk eljutt atni az olvasókhoz a 
Bonnharder Nachrichtent / Bonyhádi Híreket, mivel 
az alapvető infrastruktúra (számítógép, nyomtató, 
fényképezőgép, diktafon stb.) beszerzése és időn-
kénti pótlása után „csak” nyomdaköltség merül föl.

2010-ben jelentek meg az újságban az első színes 
oldalak (3-4. szám), amikor képriportban tudósítot-
tunk a két település testvérvárosi szerződése aláí-
rásának huszadik évfordulójáról. Ekkor jelent meg 
először jó néhány újszülött  fényképe is színesben. 
Néha közöltünk fotót ötvenedik, hatvanadik, ritkáb-
ban hatvanötödik házassági évfordulóról is, amivel 
a hozzátartozók szerett ék volna meglepni az ünne-
pelteket. 

2011-ben pályázatnak köszönhetően egy éven 
keresztül kedvezményesen nyomtatt ák a lapot, és 
ett ől kezdődően az 1. és 2., valamint az utolsó két 
oldal színes lett . Így minden számban az utolsó két 
oldalon esküvői fotók, gyerekek és kerek születés-
naposok fotói jelennek meg, immár rendszeresen. 
2011-ben lépett  az újság az ötödik évfolyamába. Ezt 
az alkalmat ragadtuk meg arra, hogy a lap készítői 
bemutatkozzanak olvasóiknak, illetve rövid visz-
szatekintést is adtunk. A témák között  első helyen 
szerepelnek az iskolák, az egyesületek különböző 
rendezvényei, de tudósítunk kitüntetésekről, új – a 
németeket érintő – kiadványokról, évfordulókról is. 

Rendszeresen beszámolunk a testvérvárosokról, a 
külföldi cserekapcsolatokról, és ahogy az alcímben 
is szerepel, a Bonyhád környéki településekről, a né-
met önkormányzatok tevékenységéről. Gyakran je-
lentkezünk gyerek-sarokkal, ezzel szeretnénk elér-
ni, hogy az iskolások is rendszeres olvasóink legye-
nek. Közlünk egy-egy jellegzetes német ételreceptet, 
ha lehet fényképpel. 2009-től minden januári szám 
mellékleteként megjelenik az adott  év falinaptá-
ra, amelyen jelezzük az ünnepnapokat, jelentősebb 
fesztiválokat, rendezvényeket. Ez igen népszerű az 
olvasók körében.

Az Internationale Medienhilfe (nemzetközi média-
segítő) folyamatosan összegyűjtött e a világszerte 
megjelenő német sajtótermékeket, s ezek legfonto-
sabb adatait kézikönyvben is kiadta. A kötetbe be-
lekerült a Bonnharder Nachrichten is. 2013-tól lapunk 
is tagja ennek a nemzetközi szervezetnek. Újságunk 
nyelvezetében, stílusában az egyszerűségre törek-
szik, hogy minden réteg megértse, és a nyelvtanu-
lók is sikerrel forgathassák. Nem, vagy csak nagyon 
ritkán használunk idegen szavakat, körülményes 
és hosszú mondatokat. A Bonnharder Nachrich-
tent e-mailben is terjesztjük, így úgy Magyarorszá-
gon belül, mint számos európai településre is eljut 
(elsősorban német nyelvterületre, de a szomszédos 
országok német nemzetiségéhez is). Tengerentúlra: 
Kanadába és az Egyesült Államokba is küldjük. Új-
ságunknak köszönhetően már több nyugat-európai 
egyetemista és doktorjelölt is bejelentkezett  a német 
önkormányzatnál, akik a kelet-európai németek tör-
ténetével, mai helyzetével foglalkoznak, és segítsé-
get kértek tudományos kutatásaikhoz. Svájcból pe-
dig egy hölgy jelentkezett , akinek szülei Bonyhád-
ról, illetve Hidasról származnak, innen telepített ék 
ki őket, és örömmel olvassa a lapot.

A nyomdaköltségek biztosításában oroszlánrészt 
vállal Bonyhád városa, de pályázatok útján is, és oly-
kor testvérvárosunk Wernau támogatásával teremt-
jük elő az ehhez szükséges összegeket.

Lohn Zsuzsanna

Tizedik évfolyamába lépett 
a Bonnharder Nachrichten

A
Az első szám 2007 májusában hagyta el a nyomdát. Azóta is évi három alkalommal jelenik meg, 
kiadója a Bonyhádi Német Önkormányzat. Felelős kiadója Köhlerné Koch Ilona elnök, főszerkesztője, 
lektora, újságírója Lohn Zsuzsanna, állandó fordítója Nagel Monika. A nyomtatott változat Bonyhá-
don ingyenesen jut el a címzettekhez.
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3. A MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖKRŐL

A 2011. évi népszámlálás során a nemzetiséghez tartozás összes mért tényezőjét figyelembe véve a görög nem-
zetiséghez tartozók száma 4642 fő (2001-ben 6619 fő) volt, közülük görög nemzetiségűnek 3916 fő (2001-ben 2509 
fő), görög anyanyelvűnek pedig 1872 fő (2001-ben 1921 fő) vallotta magát Magyarországon. A növekedés köszön-
hető annak a ténynek is, hogy 2003 után számos olyan helyen is görög nemzetiségi önkormányzat alakult, ahol 
csekély lélekszámban, de élnek görögök, még ha szervezett formában semmilyen szervezet nem is volt jelen a 
településen. Itt a második, harmadik generációs személyekben is megerősítést nyert a görög identitás, amely 
most már lélekszámban is kimutatható. A 2014-ben megtartott nemzetiségi önkormányzati választások ered-
ményeként összesen 35 görög települési nemzetiségi önkormányzat működik. A választási eredmények alapján 
a görög közösség 2014-ben egy középszintű (fővárosi) önkormányzatot hozott létre. A Magyarországi Görögök 
Országos Önkormányzatának (a továbbiakban MGOÖ) 15 tagú a testülete, az országos önkormányzat elnökévé 
2014. november 4-én Kukumzisz Györgyöt választották. A magyarországi görögök szószólója a parlamentben 
Koranisz Laokratisz lett.

A MGOÖ működési támogatása 2013-ban és 2014-ben 44,9 M Ft-ot tett ki, mivel az önkormányzat költségveté-
sébe beépült az Elliniszmosz c. görög nemzetiségi újság 8,4 M Ft-os költségvetési támogatása. Az önkormányzat 
fenntartásában három – két oktatási és egy kulturális – intézmény működik. Új intézményként a MGOÖ 2012-
ben saját fenntartásba átvette a Nikosz Beloiannisz Általános Művelődési Központot. Az intézmények fenntartására a 
MGOÖ 2013-ban 12,5 M Ft-ot, 2014-ben 15 M Ft-ot kapott a központi költségvetésből. A feladatarányos támogatás 
révén az egy területi nemzetiségi önkormányzat 2013-ban 1,84 M Ft, 2014-ben 1,04 M Ft, míg a jogosult 36 tele-
pülési nemzetiségi önkormányzat 2013-ban 19,99 M Ft, 2014-ben 22,28 M Ft támogatásban részesült. A MGOÖ és 
média támogatása 2015-ben 62,9 M Ft-ot, a MGOÖ által fenntartott intézmények támogatása 19,5 M Ft-ot tett ki. 
A központi költségvetésben elkülönített nemzetiségi fejezeti előirányzatok pályázati kereteiből a görög kulturá-
lis, hitéleti, média és tudományos programok támogatásban részesülnek. 2013-ban a görög pályázatok részére a 
megítélt támogatás összesen 9,38 M Ft-ot tett ki. 2014-ben ez az összeg 13,26 M Ft volt.

A MGOÖ Tizenkét Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola néven intézményhálózatot működtet (Budapesten, 
Miskolcon, Pécsett, Tatabányán és Szegeden). Görög nemzetiségi oktatásban a 2013/2014-es tanévben egy nyelv-
oktató és egy kiegészítő rendszerű általános iskolában 104, illetve 28 gyermek részesült. A 2014/2015-ös tanév-
ben viszont általános iskolákból egy kétnyelvűben 62, egy nyelvoktatóban 52, és két kiegészítőben 169 gyermek 
tanult, ezek mellett egy kiegészítő nemzetiségi oktatást végző gimnáziumban 175. A magyar állam normatív 
költségvetési támogatást ad az iskola működtetésére, valamint kiegészítő hozzájárulást biztosít a görög iskolai 
csoportok zene- és táncoktatása görögországi vendégtanárai költségeinek a kiegészítéséhez. Az iskolában görög-
országi és magyarországi anyanyelvű tanárok oktatnak. Az alapításkori igazgatónő, dr. Szabó Kálmánné Caruha 
Vangelió 2013-ban nyugdíjba vonult, azóta az intézmény szakmai vezetése nem megoldott, megbízott igazgató 
irányít.

A MGOÖ – a helyi önkormányzattal és a kormányzattal lefolytatott sikeres tárgyalásokat követően – a 2012/2013-
as tanév kezdetétől fenntartásba vette a Beloiannisz településen működő Nikosz Beloiannisz Általános Művelődési 
Központot (általános iskola, óvoda, művelődési ház és könyvtár). Az 5 évre szóló Közoktatási megállapodás 2017-
ig érvényes. Az igazgató kinevezését – a másik iskolához hasonló okok miatt – itt is erre az évre tervezik. Folytató-
dott a görög közösség anyanyelvű iskolai oktatásában használatos tankönyvek és taneszközök fejlesztése, ehhez 
európai uniós pályázati forrásokból, a lengyel és a ruszin nemzetiség oktatási intézményeivel közösen nyertek 
támogatást.

Magyarország területén élő nemzetiségek 
helyzetéről

(2013. február — 2015. február)
(Folytatás)

U MD O K U M E N T
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Magyarországon számos görög kulturális egyesület, táncegyüttes, zenekar, kórus működik, nemcsak Budapes-
ten, hanem vidéken is, amelyek rendszeresen fellépnek a helyi ünnepeken. Képzőművészeik rendszeres kiállítá-
sokkal képviseltetik magukat a magyar művészeti közéletben. A közösség legjelentősebb civil szervezete az 1982-
ben létrehozott Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete (Sillogos), amely alapfeladatának tekinti a görög nyelv, 
kultúra és hagyományok ápolását. Számos tánccsoport (Ellinismos, Helidonaki, Pyrgos, Iliosz) és egy kórus (Kari-
atidák) működik egyesületi keretek között, illetve egy-egy regionális egyesülete is van a közösségnek Szegeden, 
Pécsett, illetve Budaörsön. A Görög Kultúráért Alapítvány kiállítások és kulturális rendezvények szervezésével, 
kiadványok közzétételével járul hozzá az önazonosság fejlesztéséhez. A nyelvoktató iskola keretein belül 2004 óta 
működik a Neaniki Szkini (Ifjúsági Színpad), melynek tagjai a görög közösség diákjai, illetve a görög közösségnek 
a magyar társadalom által is jól ismert hivatásos színművészei. A görög nemzetiség fiataljait kívánja közösséggé 
formálni a 2001-ben létrejött Görög Ifjúsági Egyesület, míg a görög nemzetiséghez tartozó vállalkozókat képviseli a 
Görög-Magyar Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Kamara. 2014-ben a „Kariatidák” Görög-Magyar Nők Kulturális 
Egyesülete Nemzetiségekért Díjban és Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjban részesült.

A MGOÖ intézménye, a Görög Kutatóintézet a magyarországi görög diaszpóra történelme és kultúrája kutatása és 
népszerűsítése érdekében tevékenykedik, valamint számos kiadvány jelent meg, konferencia zajlott le szervezé-
sében. A magyarországi görög nemzetiség a Budapest IX. kerület Börzsöny utca 3. szám alatt található ingatlanon 
kulturális intézményt épít (Görög Kultúra Háza). Az MGOÖ 2014-ben létrejött új testülete decemberben létrehozta 
a Magyarországi Görögök Kulturális Intézetét, amely eme művelődési ház üzemeltetésére hivatott. Az MGOÖ tervei 
szerint 2015 nyarán ide költözik a Tizenkét Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola, a jelentés összeállí-
tásakor a tantermek kialakítása zajlott.

A görög közösség minden évben megemlékezik a két görög nemzeti ünnepről. Március 25-én az 1821. évben a 
török elnyomás alóli felszabadulás céljából indított görög szabadságharcra emlékeznek, míg október 28-án az 
1940-ben az olasz megszállók ultimátumára a görög nemzet által egységesen meghirdetett Nemzeti Ellenállásra. 
Hagyományos ünnep az augusztus 20-i beloianniszi rendezvény, mely a falu alapításának ünnepe is. Vallási 
eredetű ünnepeik a Vízkereszt és a Húsvét, melyet a közösség minden évben közösen tart, s minden év elején 
szintén együtt szelik fel a „vaszilopitát” (újévi sütemény) is, amely fontos görög hagyomány. 

A magyarországi hívő görögség a keleti keresztény (görög ortodox) vallást gyakorolja. A közösség egyházi szer-
vezete a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus egyházi főhatóságát ismeri el, amelynek elöljárója Ausztria met-
ropolitája, Magyarország és Közép-Európa Exarchája. A Magyarországi Ortodox Exarchátusnak Budapesten, 
Kecskeméten, Szentesen és Beloiannisz községben van parókiája, illetve egy köznevelési intézményt is működtet, 
amelyhez – a többi egyházhoz hasonlóan – teljes állami támogatást kap. 

Havonta megjelenő kiadványa a magyarországi görög közösségnek az Ellinismos (Görögség), mely az MGOÖ 
kiadásában jelenik meg. A magyar közszolgálati televízióban kéthetente láthatóak görög nyelvű riportok, hírek 
a Rondó című adásban, melynek felelős szerkesztője a görög származású Agárdi Elektra. A Magyar Rádió heti 30 
perces görög nyelvű műsort sugároz az MR4-es csatornán, melynek szerkesztője Nagyné Szabó Antigoné. A görög 
állami televízió két éve beszüntette adását, azóta a hazai görögség számára csak egyedi megoldásokkal fogható-
ak a görögországi televízióadások. Korábban az egyik legnagyobb televíziós műsorelosztó kábelhálózatán látha-
tó volt az ERT1 görög közszolgálati televízió műsora. 

A görög közösség szervezetei szoros kapcsolatokat tartanak fenn az anyaország állami intézményeivel, civil szer-
vezeteivel. E kapcsolatok a magyarországi görögség anyanyelve és kultúrája ápolását szolgálják.

2014-ben a „Kariatidák” Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete Nemzetiségekért Díjban részesült.

4. A MAGYARORSZÁGI HORVÁTOKRÓL

A 2011. évi népszámlálás során a nemzetiséghez tartozás összes mért tényezőjét figyelembe véve hazánkban 
26 744 fő (2001-ben 25 730 fő) tartozott a horvát nemzetiséghez. Közülük 23 561 fő (2001-ben 15 620 fő) tekintette 
magát horvát nemzetiségűnek, és 13 716 fő (2001-ben 14 345 fő) nevezte meg anyanyelvéül a horvát nyelvet. A 
horvát nyelvet családi, baráti körben használók száma 16 053 fő (2001-ben 14 779 fő) volt. A magyarországi horvát 
közösségben általánosan elfogadott becsült adat szerint ma Magyarországon 70-80 ezer horvát él. A 2014. október 
12-én megtartott önkormányzati választások eredményeképpen 112 települési és 7 területi (Budapest, Baranya, 
Bács-Kiskun, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas és Zala megye) önkormányzat alakult meg. Az Országos Horvát 
Önkormányzat (a továbbiakban: OHÖ) képviselőtestületének 23 tagja Gugán Jánost választotta meg elnökéül. Az 
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OHÖ korábbi elnökét Hepp Mihályt a 2014-es országgyűlési választásokon a magyarországi horvátok parlamenti 
szószólójává választották.   

Az OHÖ működési és média támogatása 2013-ben és 2014-ben egyaránt 144,5 M Ft volt, míg 2015-ben a támogatás 
összege 178,0 M Ft-ot tett ki. Az OHÖ által fenntartott intézmények támogatása 2013-ban 57,5 M Ft, 2014-ben 65,5 
M Ft volt, 2015-ben a támogatás összege 104,4 M Ft-ra növekedett. A beszámolási időszakban a horvát települési 
nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos támogatása 2013-ban 91,37 M Ft-ot, míg 2014-ben 90,64 M Ft-ot tett 
ki. A horvát területi önkormányzatok feladatarányos támogatása 2013-ban 10,93 M Ft-ot, míg 2014-ben 9,25 M 
Ft-ot tett ki.

A beszámolási időszakban az OHÖ fenntartásában a következő intézmények működtek: 
•	 Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon,
•	 Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon,
•	 Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.
•	 Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete,
•	 Magyarországi Horvátok Keresztény Múzeuma,
•	 Magyarországi Horvátok Kulturális, Képzési és Szabadidő Központja,
•	 August Šenoa Horvát Klub.

A hazai állami oktatási hálózat szerves részeként a horvátság nemzetiségi oktatási/nevelési program szerint mű-
ködő, óvodától az egyetemig terjedő intézményekkel rendelkezik. A 2013/2014-es tanévben a horvát nyelvet 31 
óvodában és 38 általános iskolában oktatták. Az óvodákba beíratott gyermekek száma 1144 volt, míg az általános 
iskolákban 2154 diák tanult. Két óvoda működött anyanyelvű és 26 kétnyelvű horvát program szerint. Két tan-
nyelvű horvát oktatási program szerinti általános iskolai oktatás 9 intézményben folyt 809 tanuló részvételével, 
míg horvát nyelvoktató program szerint 28 intézményben 1340 tanulót oktattak. 
A 2014/2015-ös tanévben a horvát nyelvet 28 óvodában és 39 általános iskolában oktatták. Az óvodákba beíratott 
gyermekek száma 1061, míg az általános iskolákban 2197 diák tanult. Három óvoda működött anyanyelvű és 
24 kétnyelvű horvát program szerint. Két tannyelvű horvát oktatási program szerinti általános iskolai oktatás 
9 intézményben folyt 844 tanuló részvételével, míg horvát nyelvoktató program szerint 29 intézményben 1348 
tanulót oktattak. 
Magyarországon két gimnáziumban – Budapesten és Pécsett – van középfokú horvát nyelvű oktatás. Mindkét 
intézmény oktatási központ szerepet tölt be: óvoda, általános- és középiskola, valamint diákotthon tartozik az in-
tézményhez. A két középiskolában a 2013/2014-es tanévben 211, a 2014/2015-ös tanévben összesen 216 diák tanult. 

Az ország első nemzetiségi önkormányzati fenntartásba átvett oktatási intézménye, a hercegszántói Horvát Ta-
nítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon – a magyar és a horvát kormány közös finanszírozásában 
megvalósult beruházás eredményeként – 80 fős diákotthonnal és 45 fős óvodával bővült 2011-ben. 2013-ban és 
2014-ben az intézmény a TÁMOP 3.4.1.A-11/2. „Nemzetiségi nevelés – oktatás segítése” pályázaton horvát tanesz-
közök és támogató programok fejlesztésére 193,62 M Ft támogatást kapott. 

A Dél-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett pályázaton az “Óvodafejlesztés a Miroslav Krle-
ža Horvát Óvoda, Általános Iskola és Diákotthonban” című projekt megvalósítására az OHÖ 120 M Ft egyszeri, 
vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt befejezése eredményeként az óvodai nevelésben részt 
vevő gyermekek és az iskolai tanulólétszám is megnövekedhet.  Az elmúlt években megkezdődött a Magyar-Hor-
vát Vegyes Bizottság jegyzőkönyvének ajánlásai között szereplő a Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Is-
kola és Diákotthon sport és pihenőudvarának kialakítása, melynek megvalósulását a vegyes bizottság ajánlása 
szerint a két állam 50-50%-ban támogat. A projekt megvalósulását a magyar fél a 2014. évi Nemzetiségi támoga-
tások fejezeti kezelésű előirányzat intervenciós kerete terhére 29,5 M Ft-tal támogatta.

A budapesti és a pécsi gimnáziumokon kívül Szombathelyen is lehet középszintű érettségi bizonyítványt szerez-
ni. Mohácson folyik középiskolai oktatás, valamint a barcsi középiskolában is indult horvát nyelvű képzés. Az 
elmúlt évben Szombathelyen a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium megkezdte önálló horvát gimnázi-
umi osztály szervezését.      

Felsőfokú horvát oktatás több magyarországi intézményben szerveződött. Horvát nyelv és irodalom szakos kép-
zés folyik Budapesten az ELTE Bölcsészettudományi Kar Szláv Filológia Tanszékén, Pécsett a PTE Bölcsészettu-
dományi Kar Horvát Tanszékén, a szombathelyi Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja 
horvát mesterképzésein, valamint Baján az Eötvös József Főiskola Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Tanszékén. A 
magyarországi horvát nemzetiségi pedagógusképzés különböző szintjein és szakirányain a beszámoló elkészíté-
sekor több mint ötven fiatal vett részt. 
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A Horvát Köztársaság és Magyarország között aláírt kulturális, oktatási és tudományos szerződés értelmében 
a horvát gimnáziumok érettségizettjei felsőfokú tanulmányaikat horvátországi egyetemeken is folytathatják. A 
fennálló kulturális, oktatási bilaterális munkaterv alapján a horvát fél ösztöndíjakat ajánl fel teljes- és részkép-
zésre, PhD-képzésre, nyári egyetemre, kutatásra. A horvát fél kifejezetten horvát nemzetiségű hallgatóknak ajánl 
fel ösztöndíjakat teljes képzésre és PhD-képzésre. A Magyar Ösztöndíj Bizottság adatai szerint 2013–2015 közötti 
időszakban összesen 40 horvát nyelv és kultúra iránt érdeklődő, ebből kb. 20 nemzetiségi fiatal tanulhatott Hor-
vátországban, ápolhatta a hagyományait, nyelvet gyakorolhatott.
A Horvát Köztársaságtól 20 évre használatba kapott Pag szigeti üdülő működtetésére létrehozott kft., az OHÖ 
tulajdonában lévő „Zavičaj d.o.o.“ folyamatos befektetéseinek eredményeképpen, jelentős számú vendégéjszaka 
növekedést sikerült elérni, így biztosítva a tanulók és pedagógusok anyanyelvű táborai szervezési feltételeinek 
javulását. 

A média megjelenés háttérintézménye, a Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft. székhelyén kiala-
kításra került a Multifunkcionális Közösségi Szintér, amely 2014. évtől a budapesti, Budapest környéki horvátok 
kulturális igényeinek magas színvonalon való kiszolgálására, valamint országos szintű rendezvényeknek helyet 
adó események megszervezésére alkalmas. Az Új Széchenyi Terv keretén belül a TAMOP-3.4.1.A-11/1 pályázat 
keretében a Croatica működött közre az elmúlt két évben  kiadásra kerülő nemzetiségi tankönyvek nyomtatásá-
ban és terjesztésében. A horvát magyar köznyelvi szótár szerkesztése az elmúlt két évben is folytatódott, amely-
hez 3 M Ft összegű központi támogatásban részesült a 2014. évben. 
A Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete 2013. és 2014. évi működési támogatása beépült az OHÖ költségve-
tésébe.

A Pécsi Horvát Színház Európa egyetlen horvát nemzetiségi színháza és az egyetlen anyaországon kívüli hor-
vát színház. Fő céljuk a magyarországi horvátság anyanyelvének, kultúrájának ápolása és megőrzése. 2012-től a 
Horvát Színház önálló költségvetési soron szerepel a központi költségvetésben, ahogyan azt a Színház vezetése 
évek óta kérvényezte. Az intézmény működésére a nemzetiségi színházak támogatására elkülönített központi 
költségvetési pályázati keretből 2013-ban és 2014-ben 28-28 M Ft támogatást kapott. A Magyar–Horvát KVB aján-
lásainak megfelelően, a magyarországi horvát nemzetiségi közösségi kulturális élete szempontjából rendkívüli 
jelentőséggel bíró Pécsi Horvát Színház bővítéséhez és felújításához a magyar fél 2014-ben 554,5 M Ft támogatást 
biztosított. A Színház repertoáron tartott előadásainak a programja megtekinthető a www.horvatszinhaz.hu in-
ternetes honlapon.

A horvátság kulturális életét a civil szervezetként működő regionális és helyi hagyományőrző együttesek mun-
kája jelenti. A beszámolási időszakban az OHÖ tájékoztatása szerint 79 felnőtt, ifjúsági és gyermekcsoport (kórus, 
zenekar, tánc- és színjátszó csoport) tevékenykedett. A horvát anyanyelvű olvasók igényeit négy báziskönyvtár, 
valamint községi és iskolai könyvtárak hálózata elégíti ki. A horvátok bázismúzeumának szerepét a mohácsi Ka-
nizsai Dorottya Múzeum tölti be. A beszámolási időszakban a múzeum új állandó (délszláv) nemzetiségi néprajzi 
kiállítás megvalósítására 15 M Ft támogatást kapott.

A Magyarországi Horvátok Szövetsége a hat magyarországi régióban élő nyolc horvát népcsoport (bosnyákok, 
bunyevácok, Dráva menti horvátok, gradistyei horvátok, Mura menti horvátok, rácok és sokácok) országos szer-
vezete. A központi költségvetés nemzetiségpolitikai támogatásra szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatának civil 
szervezetek támogatására elkülönített pályázati keretéből 2014-ben a horvát nemzetiségi civil szervezetek ösz-
szesen 8,19 M Ft-ot támogatást kaptak, a horvát nemzetiségi kulturális kezdeményezések, anyaországi táborok 
szervezése és horvát pedagógusok továbbképzésének pályázati támogatása 2014-ben 21,26 M Ft-ot tett ki.

A magyarországi horvát hívők római katolikus vallásúak, a történelem során a katolikus egyház igen jelentős 
szerepet töltött be a magyarországi horvátság körében. A horvát közösség napjainkban is igényli az anyanyelvű 
istentiszteleteket. A horvátul beszélő papok száma csekély, így több horvátok által lakott településen nincs anya-
nyelvi hitélet és hasonló nehézség akadályozza az iskolai hitoktatás bevezetését is. A beszámolási időszakban 
fejeződött be a horvátzsidányi katolikus templom felújítása. A 2014. évi nemzetiségi intervenciós keret terhére 
a Kormány támogatást biztosított a horvát nemzeti közösség temetőinek fenntartására, védelmére, a Magyaror-
szágon élő horvát nemzetiség történelme szempontjából jelentős helynévi, régészeti és épített örökség valamint 
emlékhelyek adatait tartalmazó adatbázis létrehozására, a lakócsai Horvát Nemzetiségi Tájház fenntartására és a 
Zornica c. horvát katolikus folyóirat megjelenésére.

A beszámolási időszakban a Magyar Rádió a horvátok számára napi 2 órás anyanyelvű rádióműsort szolgáltatott 
az MR4-es önálló nemzetiségi csatornán a reggel 8-tól 10 óráig tartó idősávban. Az MR4-es adásait műholdról is 
sugározták a nap 24 órájában, de a műsorok elérhetők és letölthetők voltak a közszolgálati rádió internetes hon-
lapjáról is. Horvát nyelvű tévéműsor, a „Hrvatska kronika” heti 26 percben készül, és két időpontban azonos tar-
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talommal, ismételve kerül sugárzásra. Az OHÖ külön nemzetiségi intézménynek tekinti az interneten elérhető 
horvát nyelvű Croatica Radio-t, amely kedden és csütörtökön jelentkezik egy-egy órás élő műsorral.

Tovább fejlődtek az OHÖ és a horvát nemzetiség civil szervezeteinek az anyaországi szervekkel és szervezetek-
kel kialakított sokrétű kapcsolatai. Ezt szolgálja a horvátok által lakott települések egyre bővülő testvérvárosi 
kapcsolatrendszere is. A magyarországi horvát közösség két főt delegált a Horvát Kormány Határon Túli Horvátok 
Tanácsadó Testületébe. A kapcsolatokra igen jó hatással van, hogy bővülnek és fejlődnek a Magyarország és a Hor-
vát Köztársaság közötti állami kapcsolatok.

A 2013. évi Nemzetiségekért Díj horvát nemzetiségű kitüntetettje Kedves Tibor volt.

5. A MAGYARORSZÁGI LENGYELEKRŐL

A 2011. évi népszámlálás során a nemzetiséghez tartozás összes mért tényezőjét figyelembe véve a lengyel nem-
zetiséghez tartozók száma 7001 fő (2001-ben 5144 fő) volt. Közülük 3049 személy vallotta anyanyelvének a len-
gyelt, magát lengyel nemzetiségűnek 5730 fő tartotta (ugyanezen adatok 2001-ben: 2580, illetve 2962). A lengyel 
nemzetiség érdekképviseleteinek a becslése szerint a lengyel kultúrához kötődő magyarországi közösség létszá-
ma tízezer főre tehető. A lengyel közösség egy középszintű (a fővárosban) és 44 települési önkormányzatot alakí-
tott meg 2014 októberében. Ezt megelőzően, a tavaszi képviselői választás során a lengyel nemzetiségi szószóló, 
dr. Csúcs Lászlóné megválasztásával – történetében először – a magyarországi lengyelség önálló parlamenti kép-
viselethez jutott. Az Országos Lengyel Önkormányzat (a továbbiakban: OLÖ) elnökének Dr. Rónayné Slaba Ewát 
választották meg. Az országos önkormányzat 15 fős képviselő testülete 4 jelölő civil szervezet (Bem Egyesület, 
Polonia Nova, Szent Adalbert Egyesület, Piłsudski Társaság) képviselőiből alakult meg.

Az OLÖ három nemzetiségi intézményt tart fenn: a Magyarországi Lengyelség Múzeumát és Levéltárát, a Lengyel 
Közművelődési Központot és a Lengyel Nemzetiségi Nyelvoktató Iskolát. A gazdasági tevékenységet nem végző OLÖ a 
központi költségvetésből a működésének finanszírozásához 2013-ban és 2014-ben a médiatámogatás beépítésével 
47-47 M Ft-os állami támogatásban részesült. Az országos önkormányzat 2013-ban a székháza felújítására további 
1,9 M Ft, intézménye és egy lengyel civil szervezet pedig további 2,02 M Ft egyedi kormányzati támogatást kapott. 
2014-ben az egyedi támogatás 6,6 M Ft-ot tett ki. A lengyel települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 
2013-ban 31,40 M Ft, illetve 2,65 M Ft, 2014-ben 36,74 M Ft, illetve 1,75 M Ft feladatarányos állami támogatásban 
részesültek. A „Nemzetiségi támogatások” keretében 2013-ban a lengyel nemzetiség pályázati úton kulturális 
kezdeményezéseire 3,83 M Ft, civil szervezetei működésére 6,53 M Ft, táboraira 1,22 M Ft, pedagógus továbbkép-
zésére 0,8 M Ft (mindösszesen 12,39 M Ft) támogatáshoz jutott. A „Nemzetiségi támogatások” keretből ugyanerre 
a célra 2014-ben kulturális kezdeményezéseire 5 M Ft, civil szervezetei működésére 6,15 M Ft, táboraira 0,7 M Ft 
(mindösszesen 11,85 M Ft) támogatást kapott. 

Középiskolai szinten ma csak a – 2014. évtől éves szinten összességében mintegy 60 M Ft-ból gazdálkodó – Len-
gyel Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola oktatja a lengyel nyelvet. Az iskola rangja 2012-ben tovább növekedett azzal, 
hogy ECL vizsgahellyé alakult, a Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárságával kötött megállapodás-
sal. Fontos kiemelni, hogy az országban számos helyen megtalálható telephelyein 160-180 gyerek képzését tudja 
magas szinten végezni. 2012-ben az iskola TÁMOP pályázaton 32 M Ft-ot nyert el, melyet tananyagfejlesztésre 
fordíthatott. A 2015 tavaszára elkészülő tankönyvek, munkafüzetek és hanganyagok segítségével igazi, országos 
hatáskörű képző intézménnyé válhat az iskola. 
A felsőoktatásban több főiskolán és egyetemen folyik polonisztikai képzés. Ennek keretében van lehetőség a 
lengyel szakos hallgatók anyaországi részképzéseken való részvételére is.

A Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára 2011-ben korszerűsítette az állandó kiállítását az ezeré-
ves lengyel–magyar kapcsolatokról, érdekesebbé téve azt a fiatalság számára. Az elmúlt évek gyakorlatának 
megfelelően kiállításokkal és katalógusok kiadásával népszerűsítette a Magyarországon élő lengyel képzőművé-
szek munkásságát, könyvbemutatókat szervezett. A Múzeumnak két filiája van, az egyik Derenken, a volt iskola 
épületében, a másik Andrástanyán. A Múzeum az állandó kiállításon túl éves szinten 8-12 időszakos kiállítást 
rendez, melyek közül többet „országjárás” keretében is be tudott mutatni. A 2012-ben Balatonbogláron megnyílt 
lengyel civil menekültekről szóló kiállítás mellett Sárváron, a Sárvári Lengyel Önkormányzat fenntartásában 
működik állandó kiállítás a lengyel katonai menekültekről. 
A Lengyel Közművelődési Központ 3 telephelyen (kettő Budapesten van, egy pedig Derenk-Szögligeten) végzi 
munkáját, de kapcsolati hálózata átfogja az ország számos településén rendezett, a lengyelséghez kötődő esemé-
nyeket. Igyekszik erősíteni a személyes részvétel fontosságát, különösen a fiatalok körében. Kiállítások, hangver-
senyek, megemlékezések dokumentálják tevékenységüket.
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A Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára 2013-ban és 2014-ben évi 8 M Ft-ból gazdálkodott, 2015-év-
ben 11 M Ft-ra emelkedett a támogatás, ami sokat segíthet az intézmény működésében. A három intézmény tá-
mogatása a nemzetiségi intézményi keretből 2013-ban 24,6 M Ft-ot, 2014-ben pedig 25,8 M Ft-ot tett ki. 

A kulturális sokszínűség két kiemelkedő ünnepe a Szent László királyhoz kötődő Magyarországi Lengyelség 
Napja – amelyet már 1996 óta ünnepelnek folyamatosan – és a legősibb hagyományokat ápoló Derenki Búcsú. 
Harmadikként zárkózik fel az országos rendezvények sorába az utóbbi években februárban megrendezésre ke-
rülő Lengyel Bál, mellyel egy modernebb, de lengyel hagyományokon alapuló kihívásnak igyekszik megfelelni a 
közösség. Az OLÖ ezek mellett megemlékezett a lengyelséghez fűződő fontos eseményekről, részt vett az ország 
különböző részein megtartott megemlékezéseken és ünnepségeken, ápolta a hagyományokat. A beszámolási idő-
szakban is mindent megtett az OLÖ a fiatalság mobilizálása érdekében, többek között lengyel–magyar kulturális 
és sportnapokat szervezett lengyel- és magyarországi fiatalok részvételével.

Említést érdemel a Magyarországon legrégebben működő országos lengyel civil szervezet: a Magyarországi Len-
gyelek Bem József Kulturális Egyesülete. Napjainkban is különösen nagy szerepet játszik a fiatalabb nemzedéknek 
a lengyelországi kapcsolatok fenntartásában és a lengyel kultúra átadásában.  Jó példa erre az egyesületben 13 
éve működő „vasárnapi” óvoda és az újonnan indított „Baba-mama Klub”. Említést érdemelnek még kiemelkedő 
tevékenységük miatt a Derenki Emlékhely jövőjének biztosítására 2011-ben Derenk Szövetséggé alakult korábbi 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatok Szövetsége, a békéscsabai, budapesti, győri kórusok, a nép-
táncegyüttesek, a hagyományőrző egyesületek és a nyíregyházi, pécsi, szegedi, veszprémi szervezetek. 
A magyarországi lengyelek életében fontos kulturális szerepet játszik a Magyarországi Lengyel Alkotók Fóruma a 
képzőművészeti kiállításaival, a Polonez és a Drenka Ifjúsági Néptánc Együttes, az ország területén működő lengyel 
kórusok (a békéscsabai Chopin, a budapesti Szent Kinga és a győri Akkord), valamint a lengyel rendezvények 
zömén szerepet vállaló Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület.

A magyarországi lengyelség hitélete szempontjából jelentős összetartó erő a kőbányai Lengyel Perszonális Plébánia 
és a mellé szerveződött Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete, amely tulajdonosa a Lengyel 
Ház épületének. A Lengyel Házban elsősorban vallásos tárgyú kiállításokat, tudományos konferenciákat, könyv-
bemutatókat, búcsút rendeznek. 2007 óta működik a Szent Kinga Vegyes Kórus. Évente rendszeresen szerveznek 
zarándokutakat, és minden év őszén megrendezik a Keresztény Kultúra Napjait. 

A magyarországi lengyelek két lapot jelentetnek meg. Havonta jelenik meg a Polonia Węgierska és negyedévente 
a Głos Polonii magazin. A színesebb, tematikus mellékletekkel, emelt példányszámmal megjelenő újságok minő-
sége javult, és az olvasottságuk nőtt, annak is köszönhetően, hogy az OLÖ honlapján is olvashatóvá váltak. Az 
OLÖ a sajtóorgánumok fenntartására éves szinten 10,5 M Ft-ot fordít. Az OLÖ honlapja kiválónak mondható, 
hiszen szinte naponta jelentkezik újabb és újabb hírekkel, tudósításokkal lengyel és magyar nyelven. A Magyar 
Televízió Rondó című műsorában havonta rendszeresen kapnak helyet a lengyel nemzetiség számára készült 
ismertetők, program bemutatók, de a műsoridő szűkössége határt szab egy átfogó programnak. A Magyar Rádió 
MR4 csatornája szombatonként 30 perc lengyel nemzetiségi adást sugároz.

Az OLÖ és az országos lengyel civil szervezetek felterjesztése alapján 2013-ban a Magyarországi Lengyelség 
Múzeuma és Levéltára, 2014-ben a lengyel nemzetiségű Bros Stanislaw Wojciechné kapta meg a Nemzetiségekért 
Díjat, a lengyel nemzetiség érdekében végzett sokoldalú munkásságáért.

6. A MAGYARORSZÁGI NÉMETEKRŐL

A 2011. évi népszámlálás során a nemzetiséghez tartozás összes mért tényezőjét figyelembe véve a német nem-
zetiséghez tartozók száma 185 696 fő (2001-ben 120 344 fő) volt. Közülük 38 248 személy vallotta anyanyelvének 
a németet, német nemzetiségűnek pedig 131 951 fő jelölte magát (2001-ben 33 774, illetve 62 105). A 2014. évi hely-
hatósági választások után 406 települési német nemzetiségi önkormányzat alakult. A területi önkormányzatok 
száma 13, tizenkét megyei és a fővárosi önkormányzat. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (a 
továbbiakban: MNOÖ) megválasztására 2014. október 28-án került sor, melyen 39 tagú testületet választottak, az 
elnök ismételten Heinek Ottó lett. Az MNOÖ a nemzetiségi önkormányzatok munkáját 11 regionális irodán ke-
resztül segíti, a bizottságai révén szorosan együttműködik a németség országos egyesületeivel, intézményeivel, 
kiemelt figyelmet fordít az oktatási-nevelési intézményekre. A magyarországi németek parlamenti szószólója 
Ritter Imre.

A MNOÖ 2013-ban és 2014-ben egyaránt 214,1 M Ft működési költségvetési támogatásban részesült. Az országos 
önkormányzat által fenntartott intézmények működtetési támogatására 2013-ban és 2014-ben is 125,6 M Ft állt 
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rendelkezésre a költségvetésben. A „Nemzetiségi támogatások” keretében 2013-ban a német nemzetiségi civil 
szervezetek működésre 25,4 M Ft, ugyanebből a keretből e célra 2014-ben a civil szervezetek 27 M Ft, míg kultu-
rális kezdeményezésekre 2013-ban 20,29 M Ft, 2014-ben 25,8 M Ft támogatáshoz jutottak. Ugyanezen keretekből 
anyaországi táborokra 2013-ban 2 M Ft, 2014-ben 1,7 M Ft, pedagógus-továbbképzésre 2013-ban 11,5 M Ft, 2014-
ben 9 M Ft támogatás jutott.

Magyarországi német nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, intézmények 2013-ban 6,9 M Ft, 2014-ben 
22,73 M Ft egyedi kormányzati támogatásban részesültek. A német települési és területi nemzetiségi önkormány-
zatok 2013-ban 428,45 M Ft feladatarányos támogatásban részesültek, míg 2014-ben 456,78 M Ft-ban. 

A magyarországi közoktatási-köznevelési intézményhálózatból 291 német-magyar kétnyelvű óvoda, 395 német 
nemzetiségi általános iskola, 19 gimnázium és 4 szakközépiskola működik az országban. Két oktatási intézményt, 
a Koch Valéria Iskolaközpontot (Pécs) és a Schiller Gimnáziumot (Pilisvörösvár) a MNOÖ tart fenn. A pécsi Koch Valé-
ria Iskolaközpontban 2012 szeptemberében egy egynyelvű, anyanyelvű óvodai csoport indult. A modell olyan 
sikeresnek bizonyult, hogy immár az Iskolaközpont két óvodájának mind a nyolc csoportja anyanyelvű program 
szerint működik és az általános iskolában is elindult egy német tannyelvű osztály. A beszámolási időszakban az 
MNOÖ a DDOP pályázat segítségével mintegy 600 M Ft összköltségű beruházást valósított meg Pécsett: felújí-
totta és bővítette a Koch Valéria Iskolaközpont Dugonics utcai óvodáját és a Tiborc utcai általános iskola épületét. 
Az Intézményközpont feladatellátását szolgáló ingatlanokat Pécs MJV Önkormányzata 2013-ban az MNOÖ tu-
lajdonába adta. Az MNOÖ alapítója továbbá a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központját 
fenntartó közalapítványnak, melyből 2014-ben kiválással létrejött, egy az MNOÖ és az Audi Hungária Motor Kft. 
által alapított közalapítvány a győri Audi Hungária Iskola fenntartására. A települési német nemzetiségi önkor-
mányzatok által fenntartott köznevelési intézmények száma a beszámolási időszakban megduplázódott, jelenleg 
10 települési német nemzetiségi önkormányzat tart fenn óvodát vagy általános iskolát.  

Ezen felül közel 200 M Ft TÁMOP pályázati támogatást fordított az MNOÖ német nemzetiségi tankönyv- és tan-
anyagfejlesztésre. Számos német nemzetiségi általános iskola és gimnázium tankönyvíró pedagógusa, az ELTE, 
a Pécsi Tudományegyetem, a bajai Eötvös József Főiskola, valamint anyaországi intézmények szakembereinek 
együttműködésével mintegy 60 tankönyv, digitális tananyag készül, illetve újul meg. Ilyen például: 

•	 A magyarországi német oktatási rendszer irányelvei és fejlesztési terve (középtávú fejlesztési terv 2016-ig); 
•	 A magyarországi német óvodák irányelvei és fejlesztési terve; 
•	 Kerettanterv és kompetenciamodell a nyelvoktató és a kétnyelvű német nemzetiségi iskolák számára; 
•	 A magyarországi német nemzetiségi óvodák bemutatkoznak; 
•	 Sajátos óvodai koncepciónk; 
•	 Sikeres oktatási és nevelési utak; 
•	 Ajánlások az átmenetek szervezéséhez – I. rész: Óvodából az iskolába, II. rész: Alsó tagozatból felső tagozat-

ba. Általános iskolából középiskolába.

Ezekhez iránymutató a 2010 júniusában megjelent magyarországi németek nevelési, oktatási és közművelődési 
programja, a „Gyökerek és szárnyak“, amely hosszú távra meghatározza az MNOÖ oktatási koncepcióját. A 
koncepció megjelenése óta önálló, részletesen kidolgozott tervek (középtávú fejlesztési terv, 2016-ig szóló intéz-
kedésekkel) jelentek meg az óvodák és iskolák számára. Ezzel kapcsolatban az elmúlt két évben több találkozó, 
konferencia, továbbképzés valósult meg. 

Középiskolai német nyelvtanárképzés 5 egyetemen folyik, 7 pedagógiai főiskolán, illetve főiskolai karon lehet 
német szakos tanári vagy tanítói diplomát szerezni. Német nemzetiségi óvodapedagógus képzés 6 főiskolán, 
illetve főiskolai karon folyik. 

A magyarországi német egyesületek száma több százra tehető. Kultúrcsoportok, énekkarok, zenekarok, tánc-
együttesek működnek bejegyzett egyesületként. Országos egyesületként működik a pécsi Nikolaus Lenau Köz-
művelődési Egyesület (Kulturverein Nikolaus Lenau e.V.), a Magyarországi Német Fiatalok Közössége (Gemein-
schaft Junger Ungarndeutscher), a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa (Lan-
desrat Ungarndeutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen), a Magyarországi Német Írók és Művészek Szö-
vetsége (Verband Ungarndeutscher Autoren und Künstler, VUdAK), a Magyarországi Német Iskolaegyesületek 
Szövetsége (Bund Ungarndeutscher Schulvereine), a Förderverein für Deutschsprachiges Laientheater in Ungarn 
(Egyesület a Magyarországi Német Nyelvű Amatőr Színjátszásért), a VUK – Verein für Ungarndeutsche Kinder 
(Egyesület a Magyarországi Német Gyerekekért), a Jakob Bleyer Közösség és a Magyarországi Német Hallgatók 
Egyesülete (Verein Deutscher Hochschüler, VDH).
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A magyarországi németség intézményhálózatának fontos eleme az országos gyűjtőkörrel rendelkező tatai Német 
Nemzetiségi Néprajzi Múzeum – Ungarndeutsches Museum Totis. 120 helyen találunk helytörténeti gyűjteményeket, 
falumúzeumokat, tájházakat, és számos településről készült monográfia. A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat fenntartásában van a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény/Heimatmuseum, melyben 2008 januárja 
óta a Magyarországi Német Tájházak Országos Szakmai és Információs Központja is működik az MNOÖ támogatásával. 

A német nemzetiségi könyvtárak évtizedek óta a megyei könyvtárhálózathoz kapcsolódnak, esetenként több 
megyére kiterjedő hatáskörrel. A Magyarországi Németek Könyvtára speciális gyűjtőkörű, nyilvános szakkönyvtár, 
amelynek gyűjtőköre átfogja a magyarországi németség és a német nyelvterület irodalmát, szakirodalmát, bele-
értve az audiovizuális médiumokat is. A könyvtár a Magyarországi Németek Házában működik.

A Deutsche Bühne Ungarn – Magyarországi Német Színház, Magyarország egyetlen állandó, német nyelven játszó és 
saját épülettel rendelkező színháza, egyúttal Tolna megye egyetlen kőszínháza. A színház fenntartója 2012. janu-
ár 1-jétől a MNOÖ. A színház alapvető feladata a német anyanyelv ápolása, a német kulturális értékek megőrzése 
és továbbfejlesztése, valamint az egyetemes kultúra felmutatása és közvetítése német nyelven. A magyarországi 
németség szórványos elhelyezkedése miatt igen nagy a tájelőadások jelentősége, amelyeket a magyarországi né-
metség legfontosabb központjaiban mutatnak be. A színház 2013 elején partneri együttműködést írt alá a Pécsi 
Tudományegyetemmel, amelynek keretében Pécsett havi rendszerességgel garantáltak a fellépései. A színház – 
melynek kis létszámú társulata több nemzet művészeit egyesíti és önmagát európai műhelyként definiálja – az 
utóbbi években nagy hangsúlyt fektet koprodukciós előadások létrehozására. 
Német nemzetiségi amatőr színházi tevékenység elsősorban a nemzetiségi iskolákban folyik. Az iskolai szín-
játszók rendszeresen találkoznak a korosztályuknak megfelelő színházi fesztiválokon és szakmai szemináriu-
mokon. A színházi mozgalom támogatói egyesületet hoztak létre Förderverein für deutschsprachiges Laientheater in 
Ungarn – Egyesület a magyarországi német nyelvű amatőr színjátszásért néven.

A magyarországi németek kutatását a Magyarországi Németek Kutatási és Tanárképzési Központja koordinálja, amely 
kutatók, szakdolgozók, oktatók számára szakmai, információs bázisként működik, tanácskozásokat, konferen-
ciákat, kiállításokat szervez. Munkatársainak gondozásában évente több néprajzi és tanulmánysorozat jelenik 
meg. A 2001-ben alapított Magyarországi Németek Háza Budapesten, a VI. kerület Lendvay u. 22. alatt működik. A 
házban került elhelyezésre a Neue Zeitung szerkesztősége, a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ 
(Ungarndeutsches Kultur- und Informationszentrum) és a Magyarországi Németek Könyvtára. Az MNOÖ kulturális 
koncepciójában fontos helyet foglal el a német nemzetiségi közművelődés szervezése. A Magyarországi Németek 
Háza és az 1999-ben vásárolt belvárosi ingatlanok működtetésére az országos önkormányzat egy korlátolt felelős-
ségű társaságot (Deutsches Haus Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság) hozott létre. 
Az MNOÖ intézménye a Városlődi Villa Nonprofit Kft., melynek feladata a városlődi ifjúsági tábor üzemeltetése.

A Magyarországon élő németség nagyobbrészt római katolikus vallású, evangélikus gyülekezetek leginkább 
Bács-Kiskun, Békés, Győr-Moson-Sopron, Tolna és Baranya megyében találhatók. Elszórtan élnek református 
vallású németek is az országban. Évtizedek óta jelentős erőfeszítéseket tesznek a nemzetiségi önkormányzatok, 
szervezetek a német nyelvű egyházi szertartások szervezése terén. Bíztató tendencia, hogy egyre több helyszínen 
és alkalommal kerül sor német nyelvű szentmisére, istentiszteletre. Havonta egy alkalommal az MR4 német nyel-
vű szentmisét sugároz Pécsről. A hazai legnagyobb katolikus német szervezet az 1991-ben alapított Szent Gellért 
Katolikus Egyesület (St Gerhards-Werk). A Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa (Landesrat) 
egyházzenei szekciója feladatának tekinti a magyarországi németek egyházzenei örökségének felélesztését és 
gondozását, a tárgyi emlékek gyűjtését.

A magyarországi németek közszolgáltató hetilapja a Neue Zeitung, mely hetente 16 oldal terjedelemben jelenik 
meg. Rendszeres melléklete a gyerekeknek szóló NZ-Junior, a Magyarországi Német Fiatalok Közösségének ol-
dalai, kéthetente olvasható a Magyarországi Német Katolikus Hírek oldala, Ungarndeutsche Christliche Nachri-
chten címmel. A lapban jelenik meg évente négyszer a Magyarországi Német Iskolaegyletek „BUSCH-Trommel” 
című 12 oldalas hírlevele. Az NZ évente egyszer „Signale” címmel irodalmi és művészeti mellékletet jelentet 
meg. Az országos önkormányzat megbízásából a Neue Zeitung szerkesztőségében készül évente a kalendárium, 
a Deutscher Kalender. Több országos, illetve regionális jelentőségű egyesület jelentet meg újságokat, kiadványokat. 
Legismertebb közülük a Jakob Bleyer Közösség (Jakob Bleyer Gemeinschaft) kiadásában megjelenő Vasárnapi 
Újság (Sonntagsblatt), a bajai Bácska Kultúregyesület (Batschkaer Kulturverein) lapja, a Batschkaer Spuren (Bács-
kai Nyomok). Sok településen a helyi lap rendelkezik német nyelvű melléklettel, illetve alkalmanként jelennek 
meg német nyelven cikkek, hírek, többnyire a nemzetiségi önkormányzatok kezdeményezésére, szerkesztésében.

A Magyar Rádió részeként, Pécsett működik a német nemzetiségi rádiós szerkesztőség. A beszámolási időszak-
ban, a Magyar Rádióban a németeknek napi 2 órás anyanyelvű rádióműsora volt. Az MR4-es adásait műhold-



8799

ról is sugározzák a nap 24 órájában, de elérhetők és letölthetők a közszolgálati rádió internetes honlapjáról is. 
Ugyancsak Pécsett készül a Magyar Televízió országos sugárzású német nemzetiségi televíziós magazinműsora 
az Unser Bildschirm, mely évtizedek óta folytat minőségi, igényes munkát. Az elmúlt néhány évben számos helyi 
kábeltelevízió is indított német nyelvű programokat.

A MNOÖ szoros kapcsolatban áll a német nyelvű országokkal és régiókkal, az európai német kisebbségi szerve-
zetekkel, valamint a német nyelvű országok más anyanyelvű kisebbségeivel. A magyarországi német nemzetiség 
hivatalos képviselete is tagja a FUEV-nek, az Európai Népcsoportok Föderális Uniójának (Föderalistische Union 
Europäischer Volksgruppen), a szervezeten belül működő német népcsoportok munkacsoportjának, és a kong-
resszusaikon rendszeresen képviseltetik magukat.
Németország az 1987-ben aláírt, majd 1992-ben megújított Közös Nyilatkozat (Egyezmény a német kisebbség és 
a német nyelv támogatásáról Magyarországon) alapján rendszeresen támogatja a magyarországi németeket. A 
támogatások az MNOÖ-vel történő konzultáció alapján, a Goethe Intézet és a támogatást nyújtó tartományok 
illetékes minisztériumainak a szervezésében, a Magyar–Német Kulturális Vegyes Bizottság Állandó Albizottsága és a 
Magyarországi Német Pedagógiai Intézet koordinálásával valósulnak meg. Az Albizottság kétévente ülésezik, leg-
utóbbi ülése 2013-ban Pécsett volt.
A magyarországi németek támogatása állami, tartományi és alapítványi forrásból történik, kiemelten Bajoror-
szág és Baden-Württemberg tartományok, a Haus des Deutschen Ostens (München), a Külügyi Kapcsolatok Inté-
zete (Institut für Auslandsbeziehungen), a Goethe Intézet (Goethe-Institut), a Szövetségi Hivatal (Bundesverwal-
tungsamt) és a Német Akadémiai Csereszolgálat (Deutscher Akademischer Austauschdienst) révén.

A MNOÖ és német nemzetiségi civil szervezetek felterjesztése alapján 2013-ban a Véméndi Német Nemzetiségi 
Néptáncegyüttes, 2014-ben Prof. Dr. Gerhard-Dieter Seewann és Husztiné Nagy Ágnes kapta meg a Nemzetisé-
gekért Díjat.

7. A MAGYARORSZÁGI ÖRMÉNYEKRŐL

A 2011. évi népszámlálás során a nemzetiséghez tartozás összes mért tényezőjét figyelembe véve az örmény nem-
zetiséghez tartozók száma 3571 fő (2001-ben 1165 fő) volt. Közülük 444 fő vallotta magát örmény anyanyelvűnek, 
3293 fő örmény nemzetiségűnek (2001-ben 294, illetve 620). 2014-ben az október 12-i nemzetiségi önkormányzati 
választások során 32 eredményes települési választást tartottak (11 megye 11 településén és 21 fővárosi kerület-
ben), amelyek mellett egy területi, a fővárosi önkormányzat alakult meg. Az Országos Örmény Önkormányzat 
(a továbbiakban: OÖÖ) elnökének dr. Serkisian Szevánt választották meg. Az örmény közösség szószólója a Par-
lamentben Dr. Turgyán Tamás. A nemzetiségi jelölteket állító szervezetek közül a felállított tizenöt fősre redu-
kálódott országos testületbe az Armenia – Kilikia – ÖIE (Arménia Népe Kulturális Egyesület, Kilikia Kulturális 
Egyesület, Örmény Ifjúsági Egyesület) választási csoportosulás nyolc képviselőt, az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület pedig hét képviselőt küldött.

A magyarországi örmények 2013-ban összesen 78,26 M Ft támogatásban részesültek, amelyből az OÖÖ éves 
költségvetési támogatása – a beépült média támogatással – 49,5 M Ft-ot tett ki. Az OÖÖ 2007-ben budapesti 
székhellyel megalapított első, saját működtetésű intézménye, az Örmény Kulturális, Dokumentációs és Információs 
Központ éves működési támogatása – 7 M Ft – szintén beépült az OÖÖ költségvetésébe. A nemzetiségek részére 
előirányzott költségvetési források terhére 2013-ban az örmény programokra összesen 5,88 M Ft támogatást ítél-
tek meg. A fennmaradó összeget a nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos támogatása adja. A magyaror-
szági örmények 2014-ben összesen 84,77 M Ft támogatásban részesültek, amelyből az OÖÖ éves költségvetési tá-
mogatása szintén 49,5 M Ft-ot tett ki. A nemzetiségek részére előirányzott költségvetési források terhére 2014-ben 
az örmény programokra összesen 9,05 M Ft támogatást ítéltek meg. A fennmaradó összeget itt is a nemzetiségi 
önkormányzatok feladatarányos támogatása adja. Az OÖÖ és média támogatása 2015-ben 52,5 M Ft, az OÖÖ 
által fenntartott intézmények támogatása 27 M Ft-ot tett ki.

Az örmények saját iskolahálózattal nem rendelkeznek. Örmény nyelvoktatás, vasárnapi iskola keretében, Buda-
pesten, Debrecenben, Szegeden, Győrött és Székesfehérváron működött, azonban 2013-ban ez a kezdeménye-
zés megszűnt. A nyelvoktató tevékenység hétvégi együttlétek alkalmával művészetoktatás, vasárnapi örmény 
óvodai foglalkozás, Baba-mama klub, Nők klubja működésének keretében válik biztosíthatóvá, bevonva a helyi 
közösségek minél szélesebb körét a találkozásokba. 

Az Örmény Kulturális, Dokumentációs és Információs Központ feladata figyelemmel kísérni a magyarországi örmény 
nemzetiség kulturális helyzetének alakulását, összefogni az örmény civil szervezetek munkáját, a nemzetiségi 
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önkormányzatok kulturális tevékenységét. Az OOÖ 2014-ben az önkormányzat új intézményeként egy örmény 
színházat hozott létre, URARTU Örmény Színház néven.

A Magyarországon élő örmények egyik csoportja vallási szempontból az örményországi központtal bíró Örmény 
Apostoli Egyházhoz tartozik, amely Magyarországon 2003-tól kezdte meg hivatalos működését. Parlamenti hatá-
rozattal azonban 2012-től megszűnt az Örmény Apostoli Egyház, átalakult egyesületté, a hívőknek jelenleg nincs 
hol gyakorolniuk keresztény kötelezettségeiket. A magyarországi örmények másik csoportja katolikus, akiket az 
Örmény Katolikus Templom fogja össze, amely egyetlen örmény katolikus lelkészségként működik. 

Az Örmény Kultúráért Alapítvány kiadásában jelenik meg évente négy alkalommal az Arménia című örmény 
nyelvű kulturális, közéleti folyóirat. Szintén évi négy száma van a Diaszpóra 21 című magyar nyelvű kulturális, 
közéleti lapnak. Magyar nyelven kerül még kiadásra az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület „Füzetek” 
c. kulturális és információs havi lapja, a Fővárosi Örmény Önkormányzat, valamint kerületi örmény nemzetiségi 
önkormányzatok támogatása révén. A lap a http://www.magyarormeny.hu/ honlapon is olvasható.  

A Magyar Rádióban az örményeknek heti 30 perces anyanyelvű rádióműsora van. Az MR4-es adásait műholdról 
is sugározzák a nap 24 órájában, de elérhetők és letölthetők a közszolgálati rádió www.mr4.hu internetes hon-
lapjáról is. A Magyar Televízióban az örményeknek a havi rendszerességgel jelentkező Rondó c. nemzetiségi mű-
sorban van átlagban 10 perces anyanyelvű televíziós programja. Továbbá évi 2 alkalommal készítenek 26 perces 
tematikus örmény adást. Örmény honlapok még: www.armenians.hu, www.ararat.hu.

Az OÖÖ jó kapcsolatokat tart fenn az anyaországgal és a világon diaszpórában élő örménységgel. Az országos 
önkormányzat határozott célja Magyarország és Örményország kapcsolatrendszerében a kommunikációs lehe-
tőségek szélesítése. Az Örmény Kulturális Minisztériummal kötött együttműködési megállapodás alapján rend-
szeres az anyaországi kulturális csoportok részvétele a magyarországi örmény közösség ünnepi eseményein.

2014-ben az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület az örmény kultúra és hagyományok őrzéséért vég-
zett tevékenysége elismeréséért, Nemzetiségekért Díjban részesült.

8. A MAGYARORSZÁGI ROMÁNOKRÓL

A 2011. évi népszámlálás során a nemzetiséghez tartozás összes mért tényezőjét figyelembe véve a román nem-
zetiséghez tartozók száma 141%-kal, 35 641 főre nőtt 2001 óta. Közülük a román anyanyelvűek aránya 64%-kal 13 
886 főre, míg a magukat román nemzetiségűnek vallóké 230%-kal, 26 345 főre nőtt. Az adatok szerint a nemze-
tiségekhez tartozóknak 11,9%-a, a csak nemzetiség alapján számított román közösségeknek 14,5% ortodox val-
lású. A közhiedelem szerint a magyarországi románok döntő többsége ortodox vallású (vannak azonban görög 
katolikus, baptista és pünkösdi gyülekezethez tartozó románok is). A román nemzetiség történelmileg kialakult 
közösségei elsősorban Magyarország délkeleti régióiban élnek, ugyanakkor napjainkra megnőtt a főváros és kör-
nyékén élő románok száma. 

A 2014 októberében megtartott nemzetiségi önkormányzati választások eredményeként 43 településen, illetve 
Budapest 18 kerületében alakult meg a helyi önkormányzat. Nőtt a területi önkormányzatok száma, a Fővárosi, 
Békés és Hajdú-Bihar megyei testületek mellett középszintű képviselet alakult Csongrád és Pest megyében is. A 
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (a továbbiakban: MROÖ) 2014. november 6-án alakult meg, a 
15 fős országos testület elnöke Juhász Tibor lett, aki korábban az MROÖ hivatalvezetője volt. Méhkeréken a 2014. 
októberi önkormányzati választások során a települési önkormányzat az Njtv. alapján nemzetiségi önkormány-
zatnak nyilvánította magát, mely nagyobb lehetőséget biztosít a nemzetiségi kulturális autonómia gyakorlati 
megvalósítására. A magyarországi román közösség által megválasztott nemzetiségi szószóló Kreszta Traján.

A MROÖ 2013. és 2014 évi költségvetési támogatása 89,6 M Ft volt, amely tartalmazta a közösség két önálló heti-
lapjának (Cronica, Foaia românească) támogatását is. A MROÖ által fenntartott intézmények támogatása intézmé-
nyi átvételekkel és bővüléssel kapcsolatos személyi kiadások fedezetének biztosítása által (oktatási és gazdasági 
referens bérköltsége), 7,8 M Ft-tal emelkedett, így 2013-ban 19,7 M Ft volt, 2014-ben pedig 27,5 M Ft. 2015-től a költ-
ségvetési fejezet megemelésével további források állnak rendelkezésre, így az MROÖ és a média támogatására 
107,5 M, míg az MROÖ saját fenntartásában lévő Dokumentációs és Információs Központ fenntartására további 40,8 
M Ft használható fel. 
Békés és Hajdú-Bihar megyében működik az önkormányzatok közel háromnegyede, és az itt elért eredmények 
határozzák meg döntően a nemzetiségi közösség tevékenységét. A 67 települési és 3 területi önkormányzat 2013-
ban 16,7 M Ft, 2014-ben 15,2 M Ft támogatásban részesült. 2015-ben az 56 települési és 4 területi önkormányzat 
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24 M támogatásban részesül. A román települési önkormányzatok a differenciált támogatási rendszer keretében 
a nemzetiségi közfeladataik ellátására további költségvetési támogatásban részesültek. 2013-ban 28,6 M Ft, míg 
2014-ben 24,1 M Ft volt ez az összeg. 

A Nemzetiségi célú költségvetési források egyedi támogatási döntései során kiemelt prioritást élveztek a KVB 
jegyzőkönyveiben foglaltak, mely mellett intervenciós jellegű és kulturális kezdeményezéssel összefüggő kérel-
mek is támogatásra kerültek. A 2014. évi egyedi kérelem alapján nyújtott támogatások közül kiemelendő Nicolae 
Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium felújítása (20,3 M Ft). A fentiek mellett számos okta-
tási, kulturális kezdeményezést támogató, továbbá egyéb KVB- ajánlásokhoz illeszkedő 10 M Ft alatti támogatás 
is megítélésre került. A 2013-2014. évi nemzetiségi célú pályázati és egyedi támogatások során 69,03 M Ft, illetve 
67,44 M Ft román nemzetiségi célokat szolgált. 

pályázatok
egyedi 

támogatás
támogatás 
összesencivil 

szervezetek
kulturális 

programok
táborok

pedagógus-
képzés

összesen

román
2013

5 M Ft 4,089 M Ft 0,54 M Ft 9,629 M Ft 59,4 M Ft 69,029 M Ft

román
2014

6 M Ft 5,9 M Ft 2 M Ft 1,14 M Ft 15,04 M Ft 52,4 M Ft 67,44M Ft

A nemzetiségek részére előirányzott költségvetési források terhére az EMMI az EMET bevonásával hirdette meg 
a pályázatait. A kiírásra 2013-ban beérkezett igények értékelése során 35 román pályázó 9,63 M Ft támogatás-
ban részesült, ezzel 8 civil szervezet működéséhez, 26 kulturális program és 1 tábor megvalósításához nyújtott 
lehetőséget a költségvetés. 2014-ben 46 pályázó részére 15,04 M Ft támogatást ítélt meg a Támogató. Az összeg 
felhasználása 10 civil szervezet működését, 31 kulturális program, 4 anyanyelvű tábor, és 1 nemzetiségi pedagó-
gusképzés megszervezését segítette elő.

Magyarországon a közoktatás valamennyi szintjén van román nemzetiségi képzés. A beszámolási időszakban 
14 településen több mint 1700 gyermek részvételével folyt román nemzetiségi óvodai nevelés, általános iskolai 
valamint Gyulán középiskolai oktatás is. Az MROÖ 2011-ben átvette a battonyai Román Iskola és Óvoda mű-
ködtetését. 2012. szeptember 1-től Elek és Kétegyháza település román nemzetiségi oktatási intézményeinek a 
fenntartása, majd 2013 januárjában hosszas egyeztetések után a működési nehézségekkel küszködő Bihari Tár-
sulás (Körösszakál, Körösnagyharsány, Bedő) fenntartásában lévő román nemzetiségi oktatási, nevelési intézmé-
nyek fenntartói joga is az MROÖ-höz került. Az MROÖ 2013. szeptemberben átvette a gyulai „Nicolae Bălcescu” 
Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium fenntartói jogát, ezt követően 2014 szeptemberétől átvette a 
gyulai Románvárosi Óvoda fenntartói jogát is. Ezáltal a Magyarországon működő kéttannyelvű középiskola, 
általános iskola és óvoda – Méhkerék kivételével – az MROÖ fenntartásában működik. A településeken működő 
oktatási intézmények átszervezése miatt az óvodákban és az általános iskolákban a gyermeklétszám folyamato-
san növekszik, mely a jövőben tanterembővítést tesz szükségessé, főleg Gyulán és Battonyán. 

Jelentős európai uniós költségvetési források bevonásával új nemzetiségi tankönyvfejlesztési program indult. A 
MROÖ és a Gyulai „Nicolae Bălcescu” Gimnázium közös konzorciuma az európai uniós pályázati projekt első 
szakaszában 35,4 M Ft támogatást nyert a román közösség anyanyelvű iskolai oktatásában használatos tanköny-
vek és taneszközök kifejlesztésére, bővítésére. A nemzetiségi oktatás feltételeit javítja az Európai Uniós támoga-
tással (TÁMOP 3.4.1) megvalósuló, a nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítésére megtervezett 
pályázat is.
A magyarországi román pedagógusok a MROÖ és az Aradi „Aurel Vlaicu” Állami Egyetem által szervezett 
anyaországi nyelvi-módszertani, illetve szaknyelvi továbbképzésekben vehetnek részt. 2014-ben 1,14 M Ft támo-
gatást kaptak a pedagógusok közismereti tantárgyak román nyelvi képzéséhez.

Román nyelv és irodalom szakos óvó-, tanító- és tanárképzés Szarvason, Szegeden és Budapesten van. Magyaror-
szági román nemzetiségi pedagógusképzést szerveznek a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolai Karán, valamint a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Román Tanszékén; Szegeden az utóbbi 
időszakban a hallgatóik számának csökkenéséről adtak tájékoztatást. A MÖB adatai szerint a román-magyar 
egyezmény ösztöndíjazásról szóló vállalásai (19. és 26. munkatervi pont) az utóbbi két tanév során alig valósultak 
meg. A nyári egyetem megrendezését a Román fél felfüggesztette, az utóbbi 2 évben a Román Oktatási Minisz-
térium nem fogadott képzésekre jelentkező hazai román nemzetiségű fiatalokat. A korábbi években felvételt 
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nyert nemzetiségi hallgatók tanulmányaikat befejezhették, a hangsúly pedig a kutatók kiutazására tevődött át. A 
pályázatot nyert hallgatók, kutatók részére a MÖB Iroda ösztöndíj kiegészítést nyújt. 

A magyarországi románok által lakott települések nagyobb hányadában működik a román nemzetiség kulturális 
igényeit is kielégítő helyi kulturális intézmény, könyvtár és művelődési ház. Az egyesületi találkozók szervezői, 
a nemzetiségi tánccsoportok, kórusok, hagyományőrző együttesek működtetői a helyi önkormányzatok illetve a 
helyi kulturális együttesek. Az öntevékeny hagyományőrző csoportokkal harmonikus együttműködés jegyében, 
az országos önkormányzat rendszeres munkakapcsolatokat alakított ki és a lehetőségeihez mérten szakemberek 
biztosításával segítette munkájukat. 

A Dokumentációs és Információs Központ számos kulturális programot valósít meg, melyek közül kiemelkedőek az 
országos szintű találkozók szervezése. Az MROÖ Dokumentációs Központja működteti az országban egyedülálló 
román nemzetiségi életmód-történeti múzeumot, a kétegyházi Román Tájházat. 2014-ben az MROÖ Dokumentáci-
ós és Információs Központ szakfeladatainak színvonalas ellátása érdekében, reklámanyagok készítése, projektor 
és hangtechnikai beszerzés céljából 2,5 M Ft támogatásban részesült. A Magyarországi Románok Kutatóintézete közel 
két évtizedes tevékenysége során szervezett kereteket biztosít a román kisebbségkutatás számára, közel 100 köny-
vet jelentettek meg, több mint 20 nemzetközi tudományos tanácskozást szerveztek. Az Intézetben a hazai román 
közösségre vonatkozó demográfiai, néprajzi, nyelvészeti, szociológiai, politikatörténeti kutatásokat folytatnak. 

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jog-
állásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény melléklete szerint az Országgyűlés által elismert magyarországi egyhá-
zak, vallásfelekezetek és vallási közösségek között öt ortodox egyház szerepel – köztük a Magyarországi Román 
Ortodox Egyházmegye, amelynek Gyula városában található székhellyel rendelkező Püspöksége irányítja az 
egyházi életet és a 20 településen lévő 21 parókia működését. A Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye az 
egyházmegyéhez tartozó egyes templomok örökségvédelmére 2013-ban 1,8 M Ft, továbbá 2014-ben a Magyarcsa-
nádi Román Ortodox templom felújítására 2 M Ft támogatást kapott. Az egyházi közgyűjtemények működésének 
támogatása keretében a román ortodox egyház 2013-ban 3,75 M Ft-ot, 2014-ben 14,23 M Ft-ot kapott közgyűjtemé-
nye működtetésére.
A beszámoló időszakában folytatódott valamennyi hazai görögkeleti templom állagmegóvása és felújítása (Gyu-
la, Körösszegapáti, Pusztaottlaka, Zsáka). 2013-ban a Magyarországi Román Ortodox Egyház Püspöksége 42,7 M 
Ft támogatásban részesült, amely lehetővé tette a gyulai román ortodox egyházi gyűjtemény méltó elhelyezését. 
2014-ben megtörtént az épület megvásárlása, amelynek felújítása után az alsó szinten múzeum és archívum, a 
felső szinten pedig közösségi tér kialakítására került sor.

Az állam anyagilag is támogatja a vallási közösségek fakultatív hitoktatását. Az elmúlt két év során a négy 
nemzetiségi – köztük a román ortodox egyház 5 M Ft támogatást kapott a fakultatív hitoktatási feladatokra. A 
kistelepüléseken szolgálatot teljesítő lelkészek jövedelmét az állam az egyházakkal való megállapodás alapján 
kiegészíti. A nemzetiségi egyházak közül ilyen megállapodás van a Magyarországi Román Ortodox Egyházzal 
is, amely 2013-ban és 2014-ben 2,173 M Ft támogatást kapott erre a célra. Az egyházak ingatlanrendezése kere-
tében a nemzetiségi egyházak ingatlanrendezés ügyei a magyar állam részéről befejeződtek. A Magyarországi 
Román Ortodox Egyház által benyújtott igények közül 8 ingatlan ügyét a Kormány rendezte az egyház javára. 7 
ingatlanért az egyház összesen 62 M Ft kártalanítást kapott, 1 ingatlan természetben került vissza az egyházhoz. 

Az MROÖ önálló honlappal és saját újsággal rendelkezik, amelyek román nyelvűek. Az országos önkormányzat 
által működtetett „Cronica” Román Lap – és Könyvkiadó fejlesztését és programjait költségvetési és pályázati for-
rásokkal rendszeresen támogatja az EMMI. A Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége gondozásában jelenik 
meg a Foaia românească. Mindkét kiadvány évenként külön-külön 18,359 M Ft állami támogatásban részesült. 
A Magyar Rádió a Nemzetiségi Adások (AM 873, 1188) keretében minden nap 16:00–18:00 között napi kétórás 
román nyelvű műsor keretében napra készen tájékoztatja a hallgatókat a hazai és az anyaországban élő román 
fontosabb közösség eseményeiről. Kéthetente euroregionális műsorral jelentkeznek „Európa hullámhosszán” 
címmel, amelyet a temesvári kollégákkal két nyelven közösen szerkesztenek. 

A közszolgálati televízióban szerkesztett román nyelvű Ecranul Nostru c. magazinműsor szerdánként kerül 
adásba, mely a nemzetiségi közösség mindennapjaiba nyújt betekintést.  Az adás az internetes videótárban is 
megtekinthető. A műsor szerkesztői nagy hangsúlyt fektetnek az anyanyelv ápolására. A munkatársaink nemze-
tiségi kötődéssel és nyelvismerettel rendelkeznek, ami elengedhetetlen a közösségekkel való kommunikációhoz 
és a műsorkészítéshez. Az MTVA Nemzetiségi Főszerkesztőségén készülő román nemzetiségi adások alacsony 
nézettségű időszakban és gyakorta változó időpontban történő sugárzása, a rádióműsorok nehezen fogható frek-
venciasávban történő sugárzása és a műsorkészítés technika/gyártás kiszervezése miatt a az MROÖ panasszal 
élt az MTVA felé. 
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A Magyarország és Románia között államközi megállapodások alapján működő KVB munkája során kiemelt 
figyelem irányul az EU-s források kihasználására, a nemzetiségi oktatás minőségének javítására, valamint az 
anyanyelvű tájékoztatás közrendszerének fejlesztésére. 2015 februárjától a bizottság hosszú szünet után újra ülé-
sezett, melyen áttekintették a korábbi vállalások megvalósítását és új feladatokról egyeztettek. A gyulai és a sze-
gedi román főkonzulátus, a budapesti és a szegedi román kulturális intézetek kiemelten kezelik a térségben élő 
román közösség anyaországi kapcsolatainak az erősítését.

9. A MAGYARORSZÁGI RUSZINOKRÓL

A 2011. évi népszámlálás során a nemzetiséghez tartozás összes mért tényezőjét figyelembe véve a ruszin nem-
zetiséghez tartozók száma 10 év alatt 87%-kal, 3882 főre nőtt; közülük 187 fő nyilatkozott arról, hogy nem magyar 
állampolgár. A 2014. évi országgyűlési választások alkalmával a ruszin közösség Giricz Verát az Országos Ruszin 
Önkormányzat elnökét választotta meg a magyarországi ruszinok parlamenti szószólójának, aki 2014. április 
30-án átvette megbízó levelét és május 6-án esküt tett. A 2014 októberében kiírt nemzetiségi önkormányzati vá-
lasztások során 3107 ruszin nemzetiségi választópolgár iratkozott fel a ruszin választói névjegyzékre. Az 5 nem-
zetiségi jelölőszervezet által indított jelöltekre összesen 2297 szavazópolgár adta le a szavazatát. A választások 
eredményeképpen a legtöbb szavazatot a Magyarországi Ruténok Országos Szövetsége kapta, akik részt vettek a 
43 települési és 2 területi önkormányzat megalakításában. A 15 fős Országos Ruszin Önkormányzat új elnökévé 
Kramarenko Viktort választották, aki korábban a Zuglói Ruszin Önkormányzat elnökeként látta el közfeladatait. 

Az Országos Ruszin Önkormányzat a működési költségeire és a lapjuk megjelentetéséhez 2013 és 2014-ben 36,1 
M Ft állami költségvetési támogatásban részesült. Az országos önkormányzat által fenntartott intézmények tá-
mogatása 2013-ban és 2014-ben egyaránt 7,8 M Ft volt.
A ruszin települési önkormányzatok (75 helyi és 3 területi) a 2013. évi differenciált támogatási rendszer kere-
tében 17,53 M Ft működési – és a feltételeknek megfelelő 53 települési és 3 területi önkormányzat – 23,03 M Ft 
feladatalapú támogatást kaptak, összesen 40,56 M Ft-ban részesültek. 2014-ben 70 települési és 3 területi szintű 
önkormányzat 26,27 M Ft feladatalapú támogatásban, a normatív működési támogatással együtt összességében 
37,79 M Ft központi költségvetési támogatásban részesült.
A kormány a nemzetiségi célú forrásai terhére pályázati formában biztosít támogatást. A civil társadalmi szer-
vezetek részére meghirdetett pályázati döntés során 2013-ban szervezeteik 8 kulturális rendezvényére és 1 gyer-
mektábor megszervezésére 2,11 M Ft támogatást nyertek. A kulturális programpályázat eredményeként 11 ren-
dezvényre 2,5 M Ft, 2 civil szervezetük működéséhez 1 M Ft, míg a ruszin gyermekek nyelvi környezetben 
történő táboroztatásra 0,7 M Ft segítséget kaptak. 
A Nemzetiségi támogatások egyedi döntései keretében 2013-ban az Országos Ruszin Önkormányzat székhe-
lyének felújításához 3,81 M Ft, a Gál Ferenc Főiskola keretein belül Ruszin Kutatóközpont létrehozásához 5 M Ft 
támogatást kapott. 2014-ben az Országos Ruszin Önkormányzat székhelyének és intézményei belső berendezés 
cseréjéhez 2,1 M Ft, míg a Gál Ferenc Főiskola keretein belül létrehozott Ruszin Kutatóközpont működési feltéte-
leihez 13,4 M Ft támogatásban részesült.

A 2013/14. tanévben összesen 2 intézményben 132 általános iskolai tanuló vett részt ruszin nemzetiségi oktatás-
ban, nevelésben. Múcsonyban népismereti oktatásban, a Komlóskai Ruszin Általános Művelődési Központban 
pedig ruszin nyelvoktató oktatás nevelés keretében oktatják a ruszin nemzetiségi gyermekeket. A komlóskai 
intézményben működik a Napköziotthonos Óvoda, amelynek bölcsődei csoportja is van. 2014-ben több települési 
nemzetiségi önkormányzat döntött arról, hogy a helyi önkormányzattól, illetve a KLIK-től átveszi a nemzetiségi 
köznevelési intézmény fenntartását. Komlóska település felvállalta, hogy intézményi keretek között biztosítja a 
ruszin nyelv oktatásához, a ruszin kultúra és hagyományok megőrzéséhez szükséges feltételeket. A 2014/2015. 
évi oktatási statisztikai adatok szerint 4 Ruszin Nemzetiségi Általános Iskolában 283 gyermek tanul, és 2 intéz-
ményben, Múcsonyban és Komlóskán 32 gyermek részvételével folytatnak ruszin nyelvoktatást. Az Országos 
Ruszin Önkormányzat Közgyűlése a közösséghez tartozó általános iskolai, középiskolai, felsőoktatási képzésben 
résztvevő tanulók, hallgatók részére tanévenként ösztöndíj pályázatot hirdet. 

A TÁMOP-3.4.1. A-11/1-2012-2014. jelű „A Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése” c. nyertes 
pályázat 141 M Ft-os keretéből a görög, lengyel és a ruszin nemzetiség kapott lehetőséget a nemzetiségi okta-
táshoz szükséges nyelvtankönyvek megírása és kiadására. A Ruszin nyelv és irodalom és a Ruszin népismeret 
1-4. évfolyamok részére készül, az alkotói munkát megelőzően azonban a többi hazai nemzetiséggel együtt ki-
dolgozták a tantárgyak Irányelveit és a Kerettanterveket 1-12. évfolyamok részére magyar és ruszin nyelven. Az 
Országos Ruszin Önkormányzat ehhez 47 M Ft támogatással rendelkezik. A feladat megvalósítására létrehozott 
konzorciumban részt vesz a Múcsonyi Kalász László ÁMK Általános Iskola és a Múcsonyi Önkormányzat, akik 
az alkotó munkára számos neves nyelvészt, zenészt, történészt és festőművészt kértek fel. 
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Az országos testület a 2011. évi népszámlálás adatai alapján az anyanyelv használók számának csökkenésének 
okait elemezve arra a következtetésre jutott, hogy a legfontosabb feladataik egyike az oktatási rendszer korsze-
rűsítése. Ennek érdekében határoztak és az EMMI Nemzetiségekért felelős helyettes államtitkárságának segít-
ségével elkezdték a ruszin nyelvvizsga anyagának előkészítését és annak akkreditálását, valamint a Gál Ferenc 
Főiskola Szarvasi Pedagógiai Karán belül 2014. február 1-től a Szlavisztikai Kutató Intézeten belül a Ruszin Kuta-
tóintézet létrehozását. Az Intézet tudományos alapja lett a hazai ruszin irodalmi nyelv kodifikálásának, a ruszin 
nyelvoktatás reformjának, a tankönyvek és a kiegészítő anyagot létrejöttének, valamint a gazdag népi és vallási 
hagyományok, kulturális örökség megőrzésének. A magyarországi ruszinoknak évtizedek közösségi nyelvgya-
korlatának a szünetelése után szinte újra kell tanulniuk a saját nyelvüket és hagyományaikat. A 2015. év az iro-
dalmi ruszin nyelv kodifikálásának fontos szakaszát jelenti, a cél mielőbbi elérésének érdekében a kodifikációhoz 
kapcsolódó anyagokat megjelentetik a Ruszin Világ oldalain is, amelynek 2015. évi első számát a környező or-
szágok ruszinok lakta területeken használt, kodifikált irodalmi ruszin nyelvnek különböző változatainak bemu-
tatásának szentelték, oly módon, hogy a közölt cikkeket a megjelenés országában használt nyelvjárásban közlik. 
A www.ruszin.com weboldalon naprakész információk olvashatók a ruszinok életéről, aktuális eseményeikről. 
Fontosnak tartják továbbá, hogy megemlékezzenek azokról a kiváló közéleti személyiségekről és tudósokról, 
akik felbecsülhetetlen erőfeszítéseket tettek az anyanyelv ápolása és fejlesztése érdekében.

A Magyarországi Ruszinok Könyvtárának feladata a ruszin identitás megőrzésének segítése, amely fontos szerepet 
vállal a nyelvi örökség megmentése és nyelvhasználat feltételeinek megteremtésének feladataiban. A Könyvtár 
állományát folyamatosan gyarapítják. A csekély forrásokból megalapozott állományban szerepelnek antikvár 
könyvek, örökségek és egyéb adományok, ezen kívül kb. 1000 dokumentum található viszonylag nagy példány-
számban, melyet a közművelődési feladatok megléte indokol. Ebben audiovizuális és hangzóanyagok is szere-
pelnek. A könyvtár erőssége a nemzetiségi lapok nagy száma. A könyvtár online katalógusa www.kozteka.hu/
mrk internetcímen érhető el, mely a nemzetiségi lapok, audiovizuális- és hangzóanyagok széles kínálatát tartal-
mazza. Az adatbázisban jelenleg az állomány közel fele megtalálható, a feldolgozás folyamatos. A Magyarországi 
Ruszinok Könyvtára készítette el a Ruszin Társalgás című nyelvkönyvet, melyet a ruszin nemzetiségi iskolákban 
Komlóskán, Múcsonyban és Tiszaújvárosban is oktatási segédanyagként használnak. 

Az országos önkormányzat által alapított Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye 
feladatainak működési célú költségvetési támogatása évente 7,8 M Ft-ra emelkedett. A Magyarországi Ruszi-
nok Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye gyűjteményét folyamatosan gyarapítva, a korábbi években egy Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyéből származó néprajzi hagyaték megvételére került sor, így megújult a múzeum tárlata.  

Az Országos Ruszin Önkormányzat képviselő-testülete aktívan részt vesz a kulturális és egyházi ünnepek, ren-
dezvények megszervezésében és lebonyolításában, így került sor a XII. Ruszin Világkongresszus 2013. július 
12-14. között Kárpátalján megszervezett ülésére, melyre több mint kilenc országból érkezett küldöttség, Magyar-
országot a Ruszin Civil Szervezetek Szövetsége képviselte.
Az Országos Ruszin Önkormányzat közgyűlése a ruszin kultúra, a hagyományőrzés, az anyanyelv és a görög 
katolikus értékek ápolása terén kifejtett tevékenység elismeréseként 2004-ben Hodinka Antal Díjat alapított, me-
lyet minden évben a Ruszin Nemzeti Ünnep alkalmából adnak át a legkiválóbbaknak. Az országos testület által 
szervezett, immár hagyományossá vált Sárospataki II. Rákóczi Ferenc emlékünnepségen, a ruszin önkormányza-
tok és szervezetek többsége képviseltette magát, közel 250 fő helyezett el koszorút a Nagyfejedelem szülőházánál 
Borsiban. 
A Közgyűlés döntése alapján minden év szeptember első vasárnapján szervezik meg a Ruszin Búcsút. 2013-ban a 
Búcsún közel 500 fő vett részt, köztük a szerbiai ruszinok által lakott területekről 55 hívő görög katolikus. 
Az Országos Ruszin Önkormányzat 2013-ban három gyermektábort szervezett Sajópálfalán, Balatonföldváron 
és Balatonszepezden. A táborokban az anyanyelv ápolása mellett hagyományőrző foglalkozásokon, kulturális 
és egyházi rendezvények részvevői lehettek gyermekek. Az Országos Ruszin Önkormányzat a 2013. évben a 
nemzetiségi pályázatokon nyert támogatások felhasználásával tudta magas színvonalon lebonyolítani a Ruszin 
Nemzeti Ünnepet, az Anyanyelvi és Hagyományőrző tábort és a Ruszin Búcsút. 

A 2011. évi népszámlálás során a magyarországi ruszinok közel 2/3-a nyilatkozott vallási felekezethez tartozá-
sáról. Túlnyomó többségük görög katolikus vallású, az állandó és rendszeres hitélet a ruszin közösség legfőbb 
összetartó ereje. A szertartásaikat a nagyobb ünnepeik alkalmával, görög katolikus templomokban egyházi szláv 
nyelven tartják. Mivel nem áll rendelkezésükre saját templom, az Országos Ruszin Önkormányzat 2007-ben kez-
deményezte a közösség számára nagy jelentőségű búcsújáróhelyen, Máriapócson ruszin görög katolikus fatemp-
lom felépítését.

A Magyar Rádió az MR4 csatornán heti rendszerességgel közvetít anyanyelvű nemzetiségi műsorokat, amelyek 
az ország egész területén hallhatóak. A ruszin rádió keddenként 13 órakor adásba kerülő félórás műsorában 
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(ismétlés: csütörtök 01.00 – 01.30) rendszeresen megemlékeznek a ruszin egyházi ünnepekről, kulturális esemé-
nyekről, tájékoztatás adnak a ruszin önkormányzatok eseményeiről, különös figyelmet fordítva az országos ön-
kormányzat munkájára. A műsor rendszeres tájékoztatást ad a hazai és a határon túli ruszinsággal kapcsolatos, 
hírekről (új könyvek, cd-k, kiállítások stb.), a zenei élet fontosabb eseményeiről és nevezetes ruszin személyekről. 
A Magyar Televízióban a rendszeresen jelentkező Rondó c. nemzetiségi műsorban a ruszinoknak átlagban 6-8 
perces anyanyelvű televíziós programja van. 2015-től a nemzetiségi adások a Duna televízión láthatók, az is-
métlések pedig az adás utáni napon a Duna World csatornán tekinthetők meg.  Az Internetes videotárban az 
archivált adások bármikor megtekinthetőek. A nemzetiségi közösségek műsorai nagy hangsúlyt fektetnek az 
anyanyelv ápolására.

A www.rusyn.hu weboldalon naprakész információk olvashatóak a ruszinok életéről, aktuális eseményeikről. 
Az országos önkormányzat Ruszin Világ című ruszin-magyar nyelvű folyóirata kéthavonta jelenik meg, mely a 
www.ruszin.com weboldalon is olvasható. A magyarországi ruszinok közéleti, tájékoztató lapja 2013-ban, alapí-
tásának 10 éves évfordulóján vehette át a Nemzetiségekért Díjat.

Az Országos Ruszin Önkormányzat által alapított Hodinka Antal Díjban az eltelt évek során 56-an részesültek. Az 
első díjazottak között volt Hodinka Antal akadémikus ügyének méltó követője, a néhai Udvari István professzor, 
akinek szellemi hagyatékát és a hazai ruszinisztika fejlesztését hívatott szolgálni a Szegedi Gál Ferenc Főiskola 
keretein belül létrehozott Ruszin Kutatóintézet. A 2013. évi Emléknapon a Díj egyik kitüntetettje Dr. Orosz Ata-
náz, a Miskolci Apostoli Exarchátus püspök-exarchája volt. A 2014-ben 10 éves Hodinka Antal Díj különös fon-
tossággal bír, hiszen 15 éve ezen a napon alakult meg az első Országos Ruszin Önkormányzat, és ekkor ünnepli 
alapításának 10. évfordulóját két intézményük a Magyarországi Ruszinok Könyvtára és a Magyarországi Ru-
szinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye. Az ünnepi rendezvénysorozat a Fiumei úti Nemzeti 
Sírkertben, Hodinka Antal akadémikus, a XX. századi ruszin társadalmi élet kiemelkedő egyéniségének sírjánál 
vette kezdetét.

A magyarországi ruszin nemzetiség jó kapcsolatot ápol a Szerbiában és Horvátországban élő ruszin közösségekkel.

10. A MAGYARORSZÁGI SZERBEKRŐL

Magyarországon a 2011. évi népszámlálás során a nemzetiséghez tartozás összes mért tényezőjét figyelembe 
véve a szerb nemzetiséghez tartozók száma 10 038 fő (2001-ben 7350 fő) volt. Közülük 7210 személy vallotta 
magát szerb nemzetiségűnek, 3708 fő pedig szerb anyanyelvűnek. (Ugyanezen adatok 2001-ben: 3816, illetve 
3388 voltak). A 2014-ben megtartott önkormányzati választások eredményeként 46 települési szerb nemzetiségi 
önkormányzat alakult, a fővárosban és Pest megyében alakultak területi szerb önkormányzatok. Az előző cik-
lushoz képest csökkent a települési szerb nemzetiségi önkormányzatok száma. A Szerb Országos Önkormányzat 
(a továbbiakban: SZOÖ) képviselő-testületének megválasztására és a helyi nemzetiségi önkormányzati képvise-
lő-jelöltek ajánlására 5 jelölő szervezet (Szegedi Helyi Szerb Közösség, Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturá-
lis Egyesület Lórév, Srpski Fórum Egyesület, Pécs-Baranyai Szerb Egyesület, Szentendrei Szerb Klub Kulturális 
Egyesület) állított közös listát. A 2014. november 4-én megtartott alakuló ülésen a Szerb Országos Önkormányzat 
újonnan megválasztott elnöke Szutor Lászlóné Peity Veronika lett. Alexov Ljubomirt, aki e tisztséget két korábbi 
cikluson át töltötte be, a 2014. évi országgyűlési választásokon a magyarországi szerb nemzetiségi parlamenti 
szószólójává választották.

A központi költségvetésből a SZOÖ a működésének a finanszírozásához 2013-ban és 2014-ben egyaránt 78,7 M 
Ft támogatásban részesült. Az önkormányzat intézményeinek állami költségvetési támogatása 2013-ban és 2014-
ben ugyancsak 54,7 M Ft volt. A SZOÖ 2015. évi működési és média támogatása 100,7 M Ft-ot tett ki, intézményei 
fenntartására pedig 69,2 M Ft támogatásban részesült. 2013-ban a települési és területi nemzetiségi önkormány-
zatok feladatalapú differenciált támogatása 22,73 M Ft, 2014-ben Ft 27,89 M Ft összeget tett ki. A magyarországi 
szerbek 2013-ban 21,5 M Ft, 2014-ben 24,5 M Ft egyedi kormányzati támogatásban részesültek. A „Nemzetiségi 
kulturális kezdeményezések, programok”, „Nemzetiségi civil szervezetek támogatása”, a „Nyelvi környezetben 
megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok”, valamint a „Anyaország 
közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus továbbképzés” kategóriákban meghirdetett pályázaton 
2013-ban a 48 szerb pályázó 27 támogatott pályázata 12,47 M Ft, 2014-ben a 49 pályázó 35 támogatott pályázata 
13,6 M Ft támogatásban részesült. 

A 2013/2014-es tanévben a szerb nyelvet 8 óvodában és 10 általános iskolában oktatták. Az óvodákba beíratott 
gyermekek száma 220, míg az általános iskolákban 303 diák tanult. Öt óvoda működik anyanyelvű, 1 kétnyel-
vű szerb program szerint. Anyanyelvű program szerint 3, két tannyelvű szerb oktatási program szerinti álta-
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lános iskolai oktatás 1, míg szerb nyelvoktató program szerint 3 intézményben folyik, összesen 279 tanulóval. 
A 2014/2015-ös tanévben a szerb nyelvet 8 óvodában és 8 általános iskolában oktatták. Az óvodákba beíratott 
gyermekek száma 223, míg az általános iskolákban 323 diák tanult. Anyanyelvű program szerint 4, két tannyelvű 
szerb oktatási program szerinti általános iskolai oktatás 1, míg szerb nyelvoktató program szerint 3 intézmény-
ben folyik, összesen 303 tanulóval. Magyarországon középfokú szerb nyelvű oktatás 1 anyanyelvi program sze-
rint működő és 1 nyelvoktató program szerint oktató intézményben folyik, összesen 254 tanulóval.  

Az elmúlt két évben a magyarországi szerb oktatásban jelentős változások történtek. 2013-ban a SZOÖ átvette 
a magyarországi szerb közösség országos beiskolázású oktatási és nevelési centruma, a budapesti Nikola Tesla 
Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium köznevelési intézmény fenntartói joga-
it. A tanulólétszám növekedése különösen a gimnáziumi évfolyamokon jelentős, jelenleg 400 gyermek képzése 
folyik az intézményben. 2014-ben a lórévi összevont alsó tagozatos szerb tannyelvű iskola a budapesti Nikola 
Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tagintézménye lett. A beiratko-
zott gimnáziumi tanulók létszáma emelkedésének következtében a Rózsa utcai kollégium mellett, a Budai Szerb 
Ortodox Püspökséggel kötött megállapodásnak köszönhetően, a Tökölyánum épületében 63 fiútanuló nyert el-
helyezést. A Szentendrén és környékén bevezetett és üzemeltetett iskolabusznak köszönhetően e térségből bejáró 
tanulók létszáma megtöbbszöröződött, így 2014 szeptemberében egy újabb iskolabusz vásárlása vált szükségessé. 
Ennek megvalósítását az EMMI 15 M Ft-tal támogatta. 

A SZOÖ immár két köznevelési intézmény fenntartói jogát gyakorolja, mivel először 2011. július 1-én a Batto-
nyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvodát vette át Battonya Város Önkormányzatától. Az átvé-
tel és rekonstrukció óta az óvodában csoportbővítés történt, 2013 szeptemberétől két óvodai csoport működik, 
emelkedő gyermeklétszámmal. A Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda végzi a TÁ-
MOP-3.4.1.A-11/1-2012-0002 „Oktatási program fejlesztése a szerb közösség közoktatás fejlesztési céljai megvaló-
sulása érdekében II. szakasz” című projektet. A pályázat 2012. 09. 01-től 2014. 08. 31-ig tartott és ez idő alatt 52 da-
rab szerb nyelvű tankönyv, tanári útmutató és módszertani kézikönyv került nyomtatásra és kiadásra. A projekt 
pénzügyi támogatása 197,83 M Ft-ot tett ki.

Az említettek mellett, összevont alsó tagozatos szerb tannyelvű iskola működik Deszken. A szerb tagiskola egy 
nagyobb iskolafenntartó társulás tagiskolája. További 5 településen (Deszk, Szeged, Szőreg, Százhalombatta, Ma-
gyarcsanád) nyelvoktató szerb oktatás–nevelés működik magyar oktatási intézmény keretein belül. Lóréven és 
Deszken tagóvodaként működik egy-egy szerb tannyelvű vegyes óvodai csoport. Szerb nyelvű óvodai nevelés 
9 településen (Battonya, Budapest, Deszk, Lórév, Szeged, Magyarcsanád, Újszentiván, Százhalombatta, Pomáz) 
folyik. 

A szerb pedagógusok képzése a budapesti ELTE, és a Szegedi Tudományegyetem Szláv Filológiai Tanszékein, 
valamint az ELTE Budapesti Tanítóképző Karán folyik, azonban a hallgatók létszáma mindhárom intézményben 
alacsony.

A szerb népzene, népdal és néptánc hagyományainak ápolása céljával számos együttes működik. A népzene te-
rületén a legismertebb Vujicsics Együttes mellett már az új generációhoz tartozó fiatalokból álló számos zenekar 
(Banat, Banatske Lole Kolo, Selo, Zora, Veseli Udvarci, Söndörgő, Meselija, Babra) ápolja a magyarországi szerb 
népzenei hagyományokat. A már komoly hagyományokkal rendelkező kórusok mellett – mint a szentendrei 
„Jávor” férfikórus, a Nikola Tesla Szerb Gimnázium énekkara, az ELTE „Szent Demeter” kórusa – új kórusok is 
szerveződtek Battonyán, Deszken, Százhalombattán, Újszentivánon, Rácalmáson és Tökölön.

A SZOÖ által fenntartott és a kulturális autonómia szempontjából kiemelkedően fontos intézményei a Magyar-
országi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ, a Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ és a Szerb 
Intézet. A SZOÖ 2003-ban alapította meg a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központot. Alapító 
okirata szerint az intézmény országos működési területű, Budapesten kívül 6 régióban szervezi tevékenységét 
a magyarországi szerb kultúra területén. A központ saját költségvetéséből finanszírozza programjait, valamint 
társfinanszírozóként közreműködik a helyi és regionális programok megszervezésében. Saját forrásai mellett 
magyarországi és szerbiai pályázati forrásokat is felhasznál. 

A jogilag 2009-ben alapított Szerb Intézet feladata a magyarországi szerbek múltjára és társadalmi jelenére vo-
natkozó kutatások szervezése, az eredmények prezentálása. Az Intézet 2012 óta kap rendszeres éves működési 
támogatást. A fokozatosan kiépített tevékenysége során 2013 óta jelentős eredményeket mutatott fel, különösen a 
magyarországi szerb épített örökség összeírása, dokumentálása terén. A mintegy 10 kutatási téma közül kiemel-
kedik a magyarországi szerb épített örökség objektumainak összeírása, elektronikus adatbázisba rendezése és az 
interneten való megjelentetése, a magyarországi szerb temetők, sírhelyek és sírfeliratok összeírása és dokumen-
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tálása, ami mintegy 60 települést érint. Az Intézet kiadványai közül különösen jelentős dr. Vukoszávlyev Zorán: 
A magyarországi szerb ortodox templomok építészete c. reprezentatív kétnyelvű monográfiája (432 oldal, több mint 700 
színes fotóval), valamint a neves szerb mecénás, aradi nemes, a pesti Tökölyanum megalapítója Tököly Popovics 
Száva (1761-1842) életét és munkásságát eddig legalaposabban és legsokoldalúbban bemutató tanulmánykötet. Az 
Intézet ebben az időszakban sikeresen kapcsolódott be a szerb(iai) tudományos életbe, kötött fontos együttmű-
ködési megállapodásokat a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia intézeteivel, illetve a Matica Srpska pesti 
alapítású (1826) újvidéki szerb tudományos és irodalmi társasággal.

Továbbra is kiemelt helyet foglal el a magyarországi szerbek kulturális életében a Szerb Országos Önkormányzat 
Könyvtára. A könyvtár mintegy 6000 kötettel áll az olvasók rendelkezésére. 
A SZOÖ által 2009-ben, Budapest központjában, a VI. kerület, Nagymező utca 49. szám alatt vásárolt 400 m2 

alapterületű, saját tulajdonú ingatlanban nyert elhelyezést a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs 
Központ, a Szerb Színház és a Srpske nedeljne novine szerb hetilap szerkesztősége. A közösségi termekben színházi 
előadások, kiállítások szervezésére nyílik lehetőség. A Szerb Intézet a Belvárosban a Tökölyánum épületében a 
működik a Veres Pálné utca 19. szám alatt. A Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ a Szerb Országos Önkor-
mányzat székhelyén található.

A 2013. évi nemzetiségi támogatások fejezeti kezelésű előirányzat terhére, az SZOÖ a Bajai Szerb Nemzetisé-
gi Ház felújítására 5 M Ft, a Deszki Szent Száva Kulturális, Oktatási és Hitéleti Központ befejező munkálatai  
finanszírozására 5 M Ft, a Szerb nemzetiségi közösségi temetők fenntartására, védelmének finanszírozására, 
felújítására 5 M Ft, a  Budai katedrális helyén elhelyezett emlékműre (harangláb) 4 M Ft, a SZOÖ székhelyének 
felújítására (nyílászárók cseréje) 3,5 M Ft, épületgépészeti felújítására 4,5 M Ft támogatást kapott.

A magyarországi szerbek nyelvének és kultúrájának, identitástudatuk megőrzésében fontos szerepe van a Szerb 
Ortodox Egyháznak (Budai Szerb Ortodox Egyházmegye). A szerb egyház Magyarországon ma 45 templommal 
rendelkezik.

1991-től jelenik meg a magyarországi szerbek hetilapja a „Srpske narodne novine”, amely 1998 februárjától az 
interneten is olvasható. A szerb hetilap 2009 óta új címmel jelenik meg -„Srpske nedeljne novine” címmel, kiadója 
a SZOÖ. A hetilap 12 oldalon jelenik meg, emellett az elmúlt években rendszeresen plusz 4 oldalas mellékleteket 
jelentetett meg, amelyek finanszírozása anyaországi pályázatok útján történt. A lap megjelentetésére nyújtott 
támogatás beépült a SZOÖ költségvetésébe. A Magyar Rádió 1992 óta sugároz önálló szerb nyelvű nemzetiségi 
adásokat. A napi kétórás műsorral jelentkező rádió középhullámon sugároz. A „Srpski ekran”, a Magyar Tele-
vízióban hetente látható 26 perces szerb nyelvű magazinműsora, amelynek ismétlése s Duna Televízión látható.

Jelentős és minőségi javulás tapasztalható a nemzetiségek és anyaországaik közötti kapcsolatok terén azon ma-
gyarországi nemzetiségek esetében, amelyek anyaországai Magyarországgal együtt az Európai Unió tagjai. E 
tapasztalatokra is figyelemmel a magyarországi szerb közösség képviselői továbbra is szorgalmazzák Szerbia 
mielőbbi európai uniós integrációját.

Az „Opanke” Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület 2014-ben Nemzetiségekért Díjban részesült.

11. A MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOKRÓL

A 2011. évi népszámlálás adatai szerint a magukat szlovák nemzetiségűnek vallók száma 29 647 fő volt, a szlo-
vák anyanyelvűek száma 9 888 főt tett ki, míg a szlovák nyelvet családi, baráti körben használók száma 16 266 
fő. A fenti adatok alapján a szlovák nemzetiséghez tartozók száma 35 208 fő (a teljes népesség 0,4 százaléka). A 
nemzetiségi közösségben általánosan elfogadott becsült adat szerint ma Magyarországon, közel 110 településen 
mintegy 100-110 ezer szlovák él. A 2014. évi tavaszi parlamenti választások során a magyarországi szlovákok is 
megválasztották parlamenti szószólójukat Fuzik János személyében, aki négy cikluson keresztül volt az Orszá-
gos Szlovák Önkormányzat (a továbbiakban: OSZÖ) elnöke. A 2014. évi őszi nemzetiségi önkormányzati válasz-
tásokat követően 112 helyi szlovák nemzetiségi önkormányzat és 6 területi önkormányzat alakult (a fővárosban 
és 5 megyében). A közvetlen választások során létrejött OSZÖ közgyűlése 2014. november 5-én megtartott alaku-
ló ülésén Hollerné Racskó Erzsébetet választotta az önkormányzat új elnökévé. 

Az OSZÖ működési és médiatámogatása mindkét tárgyalt évben 128 M Ft volt, míg az intézményeinek működte-
tését támogató keret 2013-ban 115,8, 2014-ben pedig 118,8 M Ft-ot tett ki. Az OSZÖ budapesti székházának ener-
getikai célú felújítására 2014-ben került sor, amelyre egy KEOP pályázaton több mint 12 M Ft-ot nyert.
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A magyarországi szlovák nemzetiségi óvodák száma 53, ebből 1 anyanyelvi nevelést folytat, míg a többi intéz-
mény két nyelven, magyarul és szlovákul neveli a gyermekeket. A szlovák nemzetiségi általános iskolák száma 
41, ebből egy – a budapesti – szlovák anyanyelvű általános iskola, 4 két tannyelvű, míg 36 nyelvoktató iskola. 
Szlovák gimnázium Budapesten és Békéscsabán működik. A fővárosi intézmény szlovák tannyelvű, míg a békés-
csabai két tannyelvű. A szlovák nyelvet legintenzívebb módszerekkel oktató egy és két tanítási nyelvű általános 
iskolák és gimnáziumok Budapesten, Békéscsabán, Sátoraljaújhelyen, Szarvason és Tótkomlóson működnek. A 
békéscsabai, szarvasi és sátoraljaújhelyi intézmények fenntartója az előző időszakban is az OSZÖ volt, amely a 
tótkomlósi iskolát 2013-ban, a budapesti szlovák iskolát 2014-ben vette át. A békéscsabai Szlovák Gimnázium, 
Általános Iskola, Óvoda és Kollégium épületének felújítására 2013-ban az EMMI 85 M Ft-ot biztosított. A sátoral-
jaújhelyi iskola folyamatban lévő rekonstrukciója 2014-ben kezdődött. A felújításra az EMMI 235 M Ft támogatást 
nyújtott és egy KEOP pályázatból 124 M Ft-ot tudtak erre a célra fordítani. 2014-ben az EMMI 8,4 M Ft támogatást 
nyújtott a tótkomlósi iskola folyamatban lévő bővítésére is.  

Az OSZÖ intézményei közül a három iskola mellett a Békéscsabán működő Pedagógiai Módszertani Központ te-
vékenysége kapcsolódik közvetlenül a szlovák nyelvű oktató-nevelő munkához. Az intézmény a módszertani 
füzetek kiadása, szakmai konferenciák és továbbképzések szervezése mellett megjelenteti a Slovenčinár (Szlovák 
Tanár) című pedagógiai-módszertani folyóiratot, amely az egyetlen szlovák nyelvű pedagógiai szakmai periodi-
ka Szlovákia határain kívül. A romániai és vajdasági szlovák kollégák és anyaországi szakemberek rendszeres 
közreműködése révén a Slovenčinár nemzetközi jelleget öltött és jelentős szerepet tölt be a regionális együttmű-
ködésben. A módszertani központ a szakmai felelőse „A tehetséges tanulókért” ösztöndíj-programnak, amelyet 
az OSZÖ 2007-ben indított a szlovák középiskolások számának növelése érdekében. A program működésének 
anyagi feltételeit a Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány pályázati úton biztosítja. Az alapítvány 
működését az EMMI 2013-ban 5,5 M Ft-tal, 2014-ben 6 M Ft-tal támogatta.

A 2013/2014-es tanévben Esztergomban a Vitéz János Katolikus Főiskolán magyarországi szlovák nemzetiségi 
óvóképzésben 4, a tanítóképzésben 2 hallgató vett részt; a 2014/2015-ös tanévben 2 szlovák nemzetiségi tanító 
fejezte be tanulmányait. Valamennyi feltüntetett hallgató a szlovák nemzetiségi szakirányú továbbképzési szak 
hallgatója volt. A szlovák nyelv és irodalom szakos főiskolai pedagógusképzésben résztvevők száma 9 fő, ebből 2 
fő alapképzésben, 3 fő mesterképzésben, 4 fő minor szakos hallgatóként tanul. 5 fő osztatlan tanárképzésben vett 
részt, szlovák és cseh filmszeminárium kurzusba 22 fő kapcsolódott be (Szeged). 

Az OSZÖ Kutatóintézete néprajzi, nyelvtudományi, történettudományi és szociológiai kutatásokat végez, többek 
között – szerződéses együttműködésben – a Szlovák Tudományos Akadémiával. A kutatóintézet 2013-ban és 
2014-ben egyaránt évi 26 M Ft központi költségvetési támogatásban részesült. 2013-ban két új kötetet adott ki. 
2014-ben az EMMI támogatásának köszönhetően megjelentette a Korridor című szlovák-magyar kétnyelvű tör-
téneti folyóirat 4 számát valamint további két önálló kötetet. Ezzel összes publikációinak száma 60-ra nőtt. A 
hazaiak mellett szlovákiai, vajdasági és romániai szlovák kutatók, egyetemi tanárok és hallgatók részvételével 
2013-ban megszervezte hagyományos interdiszciplináris kutatótáborát Vanyarcon. A kutatóintézet 2014 novem-
berében Békéscsabán rendezett néprajzi konferenciát Krupa András néprajzkutató tiszteletére.  2013-ban és 2014-
ben ismételten megrendezte a kutatóintézet tudományos-diákkutató programját.

Az OSZÖ Vertigo Színháza hivatásos és amatőr tagozattal működik. A színház állami működési támogatása a 
beszámolási időszakban évi 13 M Ft volt. Ez az összeg biztosította továbbra is többek között a függetlenített szín-
házigazgató alkalmazását, valamint hozzájárult az OSZÖ-től átvállalt kulturális rendezvények (színházi táborok 
és találkozók, filmszeminárium stb.) szervezéséhez, melyek megvalósításához szlovákiai és magyarországi pá-
lyázati támogatásban is részesült. A színház 2008-tól szervezi „Együtt a színpadon” címmel hazai, anyaországi, 
vajdasági és romániai szlovák társulatok seregszemléjét Szarvason. Az elmúlt évben a színház 3 új darabot állí-
tott színpadra szlovák nyelven és 58 előadást tartott országszerte és a határokon túl.

Az OSZÖ 2015. februári közgyűlésének határozata nyomán módosításra került az OSZÖ Közművelődési Köz-
pontja alapító okirata. Az intézmény 2015 márciusától Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete néven folytat-
ja tevékenységét. Tevékenységi köre a közművelődés mellett a jövőben a kulturális örökségvédelem területével 
bővül. Az OSZÖ Közművelődési Központja 2013-ban 38,5 M Ft, 2014-ben 39,5 M Ft költségvetési támogatásban 
részesült. A magyar és szlovák kormány anyagi támogatásával, az Országos Szlovák Önkormányzat beruhá-
zásaként Pilisszentkereszten felépült Pilisi Szlovákok Központja 2013-ban és 2014-ben évi 4 M Ft működési célú 
költségvetési támogatásban részesült. 2013. november 1. és 2014. október 30. közötti időszakban az intézmény Ru-
dabányácskai regionális kulturális központja egy közel 25 M Ft összegű TÁMOP - pályázat keretében hat szlovák 
nevelési-oktatási intézménynek nyújtott szakmai segítséget.
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Az OSZÖ Dokumentációs Központja saját gyűjtő, rendszerező és könyvtári szakemberek továbbképzését szolgáló 
munkája mellett közreműködik a Ľudové noviny című szlovák hetilap archívumának feldolgozásában, az OSZÖ 
által kiadott kiadványok digitalizálásában és a magyarországi szlovák közösség könyvtári ellátásában. Részt 
vesz a kutatóintézet hanganyagainak feldolgozásában, valamint az országosan alakuló és a szaktárca által is 
támogatott nemzetiségi elektronikus könyvtár fejlesztésében. Az intézmény költségvetési támogatása 2013-ban 
5 M Ft, 2014-ben 4,5 M Ft volt.
 
A Legatum Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. egyik fő feladata a helyi szlovák önkormányza-
tok fenntartásában működő szlovák nemzetiségi tájházak, szlovák néprajzi gyűjtemények szakmai-muzeológiai, 
és szerényebb mértékben anyagi támogatása volt. Jelenleg Magyarországon 65 szlovák néprajzi gyűjtemény mű-
ködik, melyek száma a közeljövőben várhatóan emelkedni fog. Fontos, hogy e gyűjtemények mielőbb működési 
engedély birtokában végezzék tevékenységüket. A közhasznú gazdasági társaságban a szlovák nemzetiségi táj-
házakkal kapcsolatos tevékenységet az OSZÖ a beszámolási időszakban évi 8 M Ft-tal támogatta. 

A magyarországi szlovákok szervezetei és önkormányzatai rendszeresen szerveznek helyi, regionális, országos, 
illetve nemzetközi programokat. Az egész közösséget megmozgató nagyrendezvények gazdája túlnyomó részt 
az OSZÖ, illetve intézményei. Ilyen rendezvények többek között a gyermekek hagyományos szlovákiai tábora 
és szarvasi színjátszó seregszemléje, a szlovák filmek szemináriuma, a gyermekek szlovákiai bibliai tábora, az 
egyházi kórusok találkozója, az országos ifjúsági néprajzi és tánctábor és a hazai szlovák hagyományőrző együt-
tesek és tánccsoportok országos minősítő seregszemléje. Hagyományaihoz híven az OSZÖ július első szombatján 
(Cirill és Metód szlovákiai nemzeti ünnepéhez kötődően) mindig más-más régióban rendezi meg a Magyarorszá-
gi Szlovákok Napját. E rendezvényen kerül ünnepélyes átadásra az OSZÖ Közgyűlésének határozatával megítélt 
Nemzetiségünkért Díj, amelyet minden évben két kimagasló érdemeket szerzett személyiség és egy kollektíva 
vehet át. 2014 óta ezen a rendezvényen kerül átadásra a Lami István néprajzkutatóról elnevezett szakmai díj is. A 
Magyarországi Szlovákok Napját 2013-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Pálházán, 2014-ben a Komárom-Esz-
tergom megyei Kesztölcön tartották.

A Ľudové noviny című szlovák nyelvű hetilap és a napi frissítésű internet változat (www.luno.hu) kiadói feladatait 
2010. január 1-től látja el a Legatum Kft. A hetilap kiadásra nyújtott költségvetési támogatás 2013-ban és 2014-ben 
egyaránt 34,8 M Ft volt. 2013. január 1-től a lapot magazin jellegű új formátumban, színes kivitelben vehetik kézbe 
a szlovák olvasók. A nyomdai költségekhez a Határon Túli Szlovákok Hivatala pályázat útján évente változó mér-
tékben járul hozzá. Szintén a gazdasági társaság jelenteti meg a szlovákok Náš kalendár című évkönyvét. Kétha-
vonta megjelenő szlovák nyelvű lapot ad ki a Fővárosi Szlovák Önkormányzat (Budapeštiansky Slovák). A Csabai 
Szlovákok Szervezete havonta jelenteti meg a Čabän című lapot és Čabiansky kalendár című évkönyvet. Tótkomlós 
Város Önkormányzatának lapjában, a Komlósi Hírmondóban egy, újabban két oldalt kap „Komlóšska mozaika” 
címmel a szlovák nyelvű rovat, és rendelkezik szlovák melléklettel („Novinkár nad Kerešom“) a Szarvas és Vidé-
ke című hetilap is. Negyedévente továbbra is napvilágot lát a dél-alföldi szlovákság hazai, vajdasági és romániai 
lapja, a Dolnozemský Slovák. Az elektronikus közszolgálati médiában a szlovák nyelvű, Domovina című magazin 
hetente 26 percben jelentkezik. A program sugárzási ideje állandósult panaszok tárgya. Az MTV évek óta hétfő 
kora délutáni időpontban, kedd reggeli délelőtti ismétléssel pedig a Duna TV sugározza a szlovák nyelvű műsort. 
A Magyar Rádió nemzetiségi műsorai az MR4 adón, országos középhullámú frekvencián kerülnek sugárzásra 
napi 12 órás műsoridőben. A szlovák nyelvű adások időpontja a 18.00 – 20.00 óra közötti műsorsáv.

Az OSZÖ anyaországi kapcsolataiban fontos helyet foglal el a Határon Túli Szlovákok Hivatala, amely jelentős 
pályázati támogatást is nyújt az önkormányzati és civil szférának. Emellett szinte napi munkakapcsolatban áll a 
Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumával az ösztöndíjasok, vendégtanárok és lektorok, pedagógusok to-
vábbképzése, vagy a jelentősen bővült iskolai tematikus programok ügyében. Hasonlóan szoros együttműködés 
alakult ki az OSZÖ intézményei és a szlovákiai tudományos, kulturális, módszertani intézmények között, pl. a 
Szlovák Tudományos Akadémiával, a pozsonyi Komenský Egyetem Továbbképző Központjával, a Szlovák Nem-
zeti Könyvtárral, a Nemzeti Közművelődési Központtal, színházakkal és múzeumokkal. A Szlovák Köztársaság 
magyarországi diplomáciai intézményeivel, a budapesti nagykövetséggel és a kulturális intézettel, valamint a 
békéscsabai főkonzulátussal immár hagyományosan baráti és közvetlen a hazai szlovákság viszonya. Ebben nem 
jelentenek akadályt az időnként bekövetkező személyi változások sem. Az OSZÖ elnöke aktívan közreműködik a 
kormányközi Magyar-Szlovák Nemzetiségi Vegyes Bizottság, valamint a tárcaközi oktatási, kulturális és határon 
átívelő együttműködési vegyes bizottságok munkájában.

Az OSZÖ és intézményei a hivatalos kapcsolatokon túlmenően egyre több szállal kötődnek a Vajdasági Szlovák 
Nemzeti Tanács, továbbá a Romániai Szlovákok és Csehek Demokratikus Szövetsége szervezeteihez. 2013-ben 
és 2014-ben több mint két tucat közös programot valósítottak meg és az ezekben az országokban élő szlovák kö-
zösségek közötti kapcsolatok erősítését egy közös pedagógus-kitüntetés (Tessedik-díj) és egy közéleti kitüntetés 
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(Ondrej Štefanako-díj) is szolgálja. Több mint egy évtizede adják ki közösen a Dolnozemský Slovák (Alföldi Szlo-
vák) című, a múlt század első évtizedeiben megjelentetett, majd a 90-es években újraindított kulturális folyóira-
tukat, amelynek megjelenését az OSZÖ a saját költségvetéséből 2013-ban és 2014-ben évi 500 000 Ft-tal támogatta. 

Az OSZÖ tagja az Európai Kisebbségek Föderatív Uniójának (FUEN-FUEV), és a szervezet Szláv Szekciójában 
fejt ki aktív tevékenységet. Különösen szoros együttműködést ápol a németországi szorb közösséggel. 2014-ben 
az OSZÖ delegációja részt vett a FUEN közgyűlésén a német-dán határvidéken fekvő Flensburgban. Az OSZÖ 
tagsága nyomán a Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete (MASZFISZ) egyre szorosabban együttműködik 
a FUEN ifjúsági tagozatával (YEN). Minden évben két alkalommal részt vesz a YEN őszi és tavaszi szeminári-
umán, amely minden alkalommal más-más helyszínen kerül megrendezésre. Az OSZÖ alapító tagja a Határon 
Túli Szlovákok Világszövetségének, amely öt kontinens közel száz szlovák szervezetét egyesíti. A beszámolási 
időszakban Fuzik János, az OSZÖ elnöke a szervezet első alelnökeként tevékenykedett. 

2014-ben Sutyinszki János pedagógusi, karnagyi, zeneszerzői tevékenységéért, a szlovák nemzetiségi népdal és 
zenei kultúra ápolásáért és megőrzéséért Nemzetiségekért Díjban részesült.

12. A MAGYARORSZÁGI SZLOVÉNEKRŐL

A 2011. évi népszámlálás adatai szerint Magyarországon a szlovén nyelvet anyanyelvének 1723 fő (2001-ben 3180 
fő), magát szlovén nemzetiségűnek pedig 2385 fő (2001-ben 3025 fő) tekintette. A 2011. évi népszámlálás során a 
nemzetiséghez tartozás összes mért tényezőjét figyelembe véve a szlovén nemzetiséghez tartozók száma 2820 fő 
(2001-ben 2079 fő) volt. A 2014. október 12-én megtartott nemzetiségi önkormányzati választások eredményeként 
összesen 10 szlovén települési nemzetiségi önkormányzat alakult (8 Vas, 1-1 Győr-Moson-Sopron megyében és 
Budapest XI. kerületében). Az Országos Szlovén Önkormányzat alakuló ülésen elnöknek ismételten Ropos Már-
tont választották meg. A szlovén közösség a 2014-ben megtartott országgyűlési választásokat követően nemzeti-
ségi szószólót juttatott a Parlamentbe Kissné Köles Erika személyében.

Az Országos Szlovén Önkormányzat (a továbbiakban: OSZLÖ) és médiájának költségvetési támogatása 2013-ban 
és 2014-ben egyaránt 64 M Ft volt. Az OSZLÖ az általa fenntartott intézmények támogatására 2013-ban 43,4 M Ft, 
2014-ben 46,4 M Ft támogatásban részesült. Ezen összegek emelkedtek 2015-ben 80, illetve 58,4 M Ft-ra. A beszá-
molási időszakban tovább javultak az OSZLÖ működési feltételei. Ennek érdekében az OSZLÖ székházának tető-
tér-beépítési, illetve bővítés előzetes tervei alapján 2013-ban a munkálatok első ütemére 13,25 M Ft támogatásban 
részesült, amelyet 2014-ben a második ütem megvalósítása követett. Ez utóbbinak a támogatási szándéka a XIV. 
Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság 2013. október 2-i ülésének jegyzőkönyvében is rögzítésre került. 
2014-ben a második ütem támogatására 29 M Ft-ot szánt az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsola-
tokért Felelős Államtitkárság. A szlovén települési nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása 2013-
ban 4,05 M Ft-ot, 2014-ben 4,72 M Ft-ot tett ki. 

Az előző kormányzati időszakban az OSZLÖ két új oktatási intézménnyel gyarapodott. A Szlovén Rádió és a 
Kühár Emlékház mellé az önkormányzat 2012. július 1-jei hatállyal saját fenntartásába vette a felsőszölnöki Kos-
sics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvodát, valamint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és 
Óvodát. A 2014/2015-ös tanévben a szlovén nyelvet 5 óvodában és 4 általános iskolában oktatták. Az óvodákba 
beíratott gyermekek száma 114, míg az általános iskolákban 134 diák tanult. Az óvodák kétnyelvű szlovén prog-
ram szerint működnek. Két tannyelvű szlovén oktatási program szerinti általános iskolai oktatás 2 intézményben 
folyik 120 tanuló részvételével, szlovén nyelvoktató program szerint ugyancsak 2 intézményben 14 tanulót ok-
tatnak. Középfokú oktatási intézményekben (gimnázium és szakközépiskola) a szlovén nyelvoktató programban 
résztvevő tanulók száma a 2014/2015-ös tanévben összesen 18. A 2013/14-es tanévtől a két középiskola szlovén 
nemzetiségi nyelvet tanuló diákjai közül egy-egy fő részesül a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjban.
Az apátistvánfalvai kéttannyelvű iskola bővítésére és felújítására az OSZLÖ, mint intézményfenntartó 7,75 M Ft 
támogatásban részesült 2013-ban.

Szlovén nyelv és irodalom szakos felsőfokú képzés a budapesti ELTE Bölcsésztudományi Kar Szláv Filológiai Tan-
széken és a Nyugat-magyarországi Egyetem szombathelyi Savaria Egyetemi Központjának Szlovén Nyelv és Iroda-
lom Intézeti Tanszékén biztosított. A két tanszéken az elmúlt két tanévben 41 diák tanult. További 9 hazai diák vett 
részt szlovéniai felsőoktatási intézményekben egyetemi képzésen. A szlovén nyelvoktató tanárok munkáját segíti 
a szombathelyi tanszéken tevékenykedő anyanyelvi vendégtanár és a Szentgotthárdon működő szaktanácsadó. 

Az OSZLÖ konzorciumi partnerként – a bolgár és a görög országos önkormányzattal együtt – sikeresen teljesí-
tette és lezárta a TÁMOP – 3.4.1. A-08/2 kódszámú nemzetiségi tankönyv és tananyagfejlesztést célzó pályázatot. 



8811

A TÁMOP – 3.4.1. A-11 kódszámú program keretében eredményesen pályáztak „A szlovén és bolgár nemzetiségi 
oktatás minőségének javítása, új pedagógiai rendszerelemek segítségével” elnevezésű pályázattal. E projekt fő 
pályázója az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda volt, míg a projektben konzorciumi tagok 
voltak a Bolgár Országos Önkormányzat és az OSZLÖ. A pályázaton elnyert támogatás összege 175,84 M Ft-ot 
tett ki.

A közművelődés és a művészeti tevékenység bemutatásában fontos szerepe van a szentgotthárdi Szlovén Kultu-
rális és Információs Központnak. A magyarországi szlovén kulturális örökség tárgyi emlékei két múzeumban – a 
szentgotthárdi Pável Ágoston Múzeumban és a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeumban – és a Kühár Emlékházban 
tekinthetők meg.

Az OSZÖ együttműködik a Magyarországi Szlovének Szövetségével, a települési és helyi nemzetiségi önkor-
mányzatokkal, nemzetiségi civil szervezetekkel. Együtt lépnek fel az anyanyelvápolás, a kulturális tevékenység, 
a tájékoztatás és könyvkiadás terén, az intézmények és közösségek megerősítésében és fenntartásában, a gaz-
dasági tevékenység szervezésében. A Magyarországi Szlovének Szövetsége, szentgotthárdi központtal koordinálja 
és segíti a szlovén kulturális csoportok és egyesületek munkáját, részt vesz a szlovén nyelv és kultúra ápolása, 
megőrzése érdekében végzett tevékenységben. A Szövetség 2014-ben 2 M Ft támogatást kapott az nemzetiségi 
civil szervezetek számára elkülönített pályázati keretből.

A gazdasági élet területén a Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységével hozzájárul a szlovén nem-
zetiség által lakott Rába-vidék kulturális, turisztikai és gazdasági fejlesztéséhez, támogatja a térségben élő szlo-
vén nemzeti lakosság vállalkozás-alapításait, valamint a szlovéniai, magyarországi, és uniós pályázati források 
felkutatásával, a pályázatok elkészítésével és kivitelezésével segíti a már működő vállalkozások által megva-
lósítandó beruházásokat. A Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 2. 
pályázati felhívásának keretében támogatott „A magas fák gyöngyei” című projekt kivitelezése 2012.oktoberétől 
– 2014 októberéig,  több szlovén és magyar partnerrel együtt került megvalósításra. A projekttevékenységek kivi-
telezése biztosította a kaszáló gyümölcsösök biológiai sokféleségének tartós és rendszeres megőrzését, valamint 
a gazdasági és társadalmi fejlődést a határ menti területeken, Muravidéken és Rába-vidéken. A projekt a szakmai 
részeken túl olyan elemeket tartalmazott, mint a kaszáló gyümölcsösök rendben tartásához szükséges géppark 
beszerzése, valamint továbblépve a gyümölcsfeldolgozás területén az „Almalak” kialakításával lehetővé vált, 
hogy a gazdák feldolgozzák gyümölcseiket és kész termékkel jelenjenek meg a piacon. 
2011 óta folyik a „Mintagazdaság” kialakítása Felsőszölnökön, mely Szlovénia pénzügyi támogatásával valósul 
meg. A mintagazdaság tevékenységi körét tekintve foglalkozik már állattartással, földműveléssel, gyümölcster-
mesztéssel.  A beruházás utolsó elemeként egy turisztikai egység kialakítása folyik, amely a helyi gasztronómiá-
ra építve alakítja majd kínálatát. Az egység feladata, hogy a helyi gazdákat érdekelté tegye a termelésben piacot 
biztosítva számukra.  A szervezet célja, hogy a Rába-vidék fejlesztésével hozzájáruljon annak lakosságmegtartó 
erejéhez. 

A Felsőszölnök és Kétvölgy közötti út átadása a két ország kormányfőinek jelenlétében 2014. január 10-én, nem-
csak az itt élők régi kívánságának teljesülése, hanem Szlovénia és Magyarország számára új összeköttetést is 
jelent és nagyban hozzájárul a Rábavidék gyorsabb gazdasági fejlődéséhez.

Szentgotthárdon szerkesztik a hazai szlovének hetente megjelenő lapját, a „Porabje”-t, amely szlovén nyelvjárás-
ban és irodalmi nyelven is tartalmaz írásokat. 2011-től a lap támogatása beépült az OSZLÖ költségvetésébe. A 
szlovén nyelvű kiadói tevékenységet a Magyarországi Szlovének Szövetsége szervezi. Évente két-három új kötet 
és a Szlovén Kalendárium jelenik meg. A szlovén nemzetiség számára a Magyar Rádióban heti 30 perces országos 
és regionális sugárzású rádióműsor, a Magyar Televízióban havonta kétszer 26 perces televíziós műsor készül 
szlovén nyelven. A Szentgotthárdon működő és szlovén nyelven sugárzó „Radio Monošter” központi költségve-
tési támogatása 2014-ben 31,9 M Ft-ot tett ki. A rádió adásideje, személyi és műszaki feltételei jelentős mértékben 
javultak, így a magyarországi szlovén közösség igényeit teljes mértékben kielégíti.

13. A MAGYARORSZÁGI UKRÁNOKRÓL

A 2011. évi népszámlálás során a nemzetiséghez tartozás összes mért tényezőjét figyelembe véve az ukrán nem-
zetiséghez tartozók száma 7396 fő (2001-ben 7393 fő) volt. Közülük 3384 fő az anyanyelvi csoporthoz tartozó, és 
a korábbi 5070 fő helyett 5633 fő vallotta magát ukrán nemzetiségűnek. Fontos ugyanakkor, hogy a közösséghez 
tartozók közül magyar állampolgársággal 4638 fő (62,7 százalék) rendelkezik. 2010-ben az ukrán nemzetiségi 
névjegyzékre feliratkozott 1338 fő 53 települési kezdeményezésének eredményeként 23 helyi nemzetiségi önkor-
mányzat alakult, melyből az Ukrán Országos Önkormányzat (a továbbiakban: UOÖ) szerint 9 települési önkor-
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mányzatot nem az ukrán közösség képviselői alakítottak meg, köztük olyan településeken is ahol a népszámlá-
lások adatai nem mutatattak ki ukrán lakosságot. 
A beszámolási időszakban az ukrán nemzetiséghez tartozók számában és arányaiban számottevő változás nem 
volt, azonban a nemzetiségi közösség identitástudatának, összetartásának és önvédelmének erősödése a 2014. 
évi önkormányzati választások során tapasztalt aktivitás eredménye az 1362 névjegyzékre feliratkozott ukrán 
nemzetiségi választó, a 47 településen kezdeményezett, de 16 települési szinten megtartott önkormányzati vá-
lasztások zavartalan lebonyolításában is megmutatkozott. 
A Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület (a továbbiakban: MUKE) jelöltjeiből és mandátumot nyert képvi-
selőiből 15 helyi, Budapesten 1 területi nemzetiségi önkormányzatot hoztak létre, és a korábbiakhoz a MUKE 
által támogatott jelöltek alakíthatták meg a 15 fős Ukrán Országos Önkormányzat is. A 2014. évi országgyűlési 
képviselőválasztás eredményeként, Hartyányi Jaroszlava nemzetiségi szószólóvá választását követően, az alaku-
ló ülésen – Kravcsenko Györgyöt választották meg az önkormányzat elnökévé. Az Önkormányzatok működése, 
tevékenysége az Országos Önkormányzat honlapján is (www.ukrajinci.hu) folyamatosan figyelemmel kísérhető.

Az Önkormányzatok működésének finanszírozási forrása elsősorban a kormányzati költségvetésből biztosított 
támogatás. Az UOÖ a működési költségeire és médiájuk megjelentetéséhez évente 36,2 M Ft állami költségvetési 
támogatásban részesült. Az UOÖ által fenntartott intézmények támogatásával, amely 2013-ban és 2014-ben is 
8-8 M Ft volt. A 2013. évi differenciált támogatási rendszer keretében a 21 ukrán települési önkormányzat 4,66 
M Ft működési és az arra jogosult 17 önkormányzat 5,53 M Ft feladatalapú támogatást kapott, így összesen 10,19 
M Ft-ban részesültek. 2014-ben a működési támogatás 3,86 M Ft, azonban a feladatalapú támogatás feltételei-
nek megfelelő 18 önkormányzat támogatása 6,65 M Ft-ra nőtt, ezzel összesen 10,51 M Ft támogatást kaptak. A 
„Nemzetiségi támogatások” keret terhére meghirdetett pályázati támogatások során 2013-ban összesen 3,02 M Ft 
támogatásban részesültek, melyből 1,06 M Ft civil szervezeteik működését, 1,26 M Ft kulturális programjaik meg-
szervezését, 0,7 M Ft pedig az ukrán gyermekek táboroztatásának megszervezését segítette. A 2014. évi pályázati 
döntés alapján összesen 4,3 M Ft támogatást kaptak, 1,3 M Ft civil szervezetek működéséhez, 2 M Ft kulturális 
programok lebonyolításához, míg 1 M Ft a gyermektábor költségeihez járult hozzá.
2013-ban az UOÖ a „Nemzetiségi támogatások” fejezeti keretből a nemzetiségek kulturális autonómiáját meg-
valósító intézményi rendszer továbbfejlesztése céljából az önkormányzat rendelkezésére álló ingatlan épületé-
nek pincehelyiségében működő színház- és moziterem felújítási munkálatainak – a vízszigetelési munkák II. 
ütemének – elvégzéséhez 2,9 M Ft támogatást kapott. 2014-ben pedig az önkormányzat a MÁK által támasztott 
követelményeknek is megfelelő új szoftver „CGR Integrált Önkormányzati Pénzügyi–Számviteli Rendszer” be-
szerzésére 400 000 Ft támogatásba részesült.

Az ukrán nemzetiségi nyelvhasználat lehetősége szinte minden területen érvényesül. Az ukrán nyelvi képzés 
lehetősége középszinten, Baktalórántházán adott, ahol ukrán nyelven, emelt szintű érettségi vizsgát lehet tenni. 
Felső szintű nyelvi képzés Budapesten, Szegeden és Debrecenben biztosított, így az alap-, közép- és felsőfokú 
állami ukrán nyelvvizsgáztatás problémája megoldódott. Az Országos Önkormányzat az egységesség és a ha-
tékonyabb működés biztosítása érdekében már 2000-ben átvette a Vasárnapi Ukrán Nyelviskola működtetését a 
MUKE-tól. Azóta Budapest mellett Szegeden, Miskolcon, Várpalotán és Nyíregyházán kihelyezett tagozatokkal 
működik, ez a képzési rendszer elsősorban az óvodás és általános iskoláskorú gyerekek anyanyelvi oktatását, 
valamint a népi kultúra (ének, zene, tánc, irodalom, hagyományok) átörökítését biztosítja szervezett formában, 
egységes tanterv szerint.

Az ELTE-n az ukrán nyelv és irodalom mesterszak, valamint az ukrántanár/ukrán- és nemzetiségi ukrán mester-
szak akkreditációja 2008-ban megtörtént. A MAB Felülvizsgálati Bizottságának 2009. május 26-án kelt 21/2009. sz. 
határozata alapján a szak mesterképzési akkreditációja megtörtént, a felsőfokú oktatási intézményekbe történő 
jelentkezéskor az ukrán nyelvből tett érettségi azonban nem számít be a felvételi vizsgánál a szlavisztikai szakra. 
A Nyíregyházi Főiskola Ukrán Tanszéke a magas ponthatár és a szakindításhoz szükséges elegendő jelentkező 
hiányában megszűnt. Továbbra is hiányzik az örmény, a ruszin és az ukrán óvodapedagógus, tanító- és tanár-
képzés, melyre az alapvető jogok biztosa 2012-ben a nemzetiségi oktatással és pedagógusképzéssel kapcsolatos 
vizsgálata során felhívta a figyelmet.

Az országos önkormányzat által alapított Magyarországi Ukrán Kulturális és Dokumentációs Központ egy központi 
és 3 regionális telephellyel működik, melynek a központi költségvetési támogatása évente 8 M Ft-ot tett ki. A 
komplex intézmény keretein belül 2006 februárjától működik az Országos Ukrán Könyvtár és 2008-ban hozták 
létre az Ukrán Néprajzi Gyűjteményt, melynek állományát folyamatosan gyarapítják. 2014-ben szerkesztésükben 
és kiadásunkban jelent meg Tarasz Sevcsenko születésének 200. évfordulója tiszteletére, a költő válogatott verseit 
tartalmazó CD, melyen megzenésítve ukrán előadásban és neves magyar előadóművészek tolmácsolásában hall-
hatóak a költemények.
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A Magyarországi Ukránok Kulturális Egyesülete a magyarországi ukrán közösségi életnek az elsődleges mozgatóru-
gója. Az anyanyelv és a népi hagyományok ápolása, valamint a történelmi emlékek megőrzése és a kultúra ter-
jesztése terén fejti ki a tevékenységét. Az Országos Önkormányzat egyrészt saját hatáskörben szervezi és rendezi 
a programokat, másrészt koordinálja és anyagilag is támogatja a regionális rendezvényeket. A Magyarországi 
Ukránok Kulturális Egyesülete a rendszeres hagyományőrző programok kezdeményezésében és szervezésében 
– szűkös anyagi lehetőségeire is tekintettel – elsősorban az országos és a helyi önkormányzatok partnereként vesz 
részt. A közösség összetartását rendszeres hagyományőrző, családias jellegű ünnepeik – Karácsony, Vízkereszt, 
Húsvét, Pünkösd – és programjaik erősítik. A Magyarországi Ukrán Kultúra Napját, közös szervezésben minden 
év február 20-án ünneplik, ennek keretében immár hagyományos zenei koncert megszervezésére és a hazai ne-
ves ukrán képzőművészek, köztük Puha Petro és Hembik Olekszander kiállítására került sor Vácott, Budapesten, 
Tatán és Hévízen. Minden évben megkoszorúzzák a Ruszalka Dnyisztrovaja (Dnyeszteri Sellő) c. almanach ma-
gyarországi kiadásának 160. évfordulója alkalmával a Budai Várban elhelyezett emléktáblát. 

Az ukrán közösség művészeti csoportjai a Veszelka Ifjúsági Táncegyüttes, a Berehínya Asszonykórus, akik a 
Vasárnapi Iskolások mellett rendszeres résztvevői az ünnepi programoknak. A MUKE keretein belül működik 
Ukrán Műkedvelő Színház, mely sokadik nagysikerű bemutatóján van túl. Az ukrán közösség életének és kul-
turális tevékenységének meghatározó részét képezik a minden évben zenés irodalmi estek keretében megszer-
vezendő, az ukrán nemzet nagyjairól történő megemlékezések, a legjelentősebb a központi és regionális szin-
tű Sevcsenko Est, de megünneplik Ivan Franko, Leszja Ukrajinka, Mihajlo Dragomanov, Mihajlo Hrusevszkíj, 
Hrihoríj Szkovoroda jeles évfordulóit is. 2013. március 23-án a 21. alkalommal megrendezett Sevcsenko esten a 
Kárpátok színei ukrán néptáncegyüttes tagjai léptek fel. Együtt emlékeznek az 1932-33. évi nagy ukrajnai éhínség 
(Holodomor) áldozatainak évfordulóját a csömöri Gloria Victis emlékparkban állított emlékjelnél, és Tihanyban 
pedig II. András király és Anasztázia királyné (ukrán nagyhercegnő) emléktáblájánál. A budapesti Petőfi téren 
Sevcsenko szobra áll, mely az 2012-től hivatalosan is, Tarasz Sevcsenko nevét viseli. Minden évben megszervezik 
a Nemzetközi Ukrán Gyermek- és Ifjúsági Anyanyelvi Tábort, melynek költségeire az EMMI nemzetiségi pályá-
zatai nyújtanak forrást.

Ukrán anyanyelvű szentmisékre a Fő utcai görög katolikus templomban van lehetőség, itt elsősorban a vallási 
ünnepeken tartanak istentiszteleteket, de minden évben szentmisével emlékeznek az 1932-33. évi nagy ukrajnai 
éhínség 13 millió áldozatára is. Tárgyalásokat folytatnak a görög katolikus egyház ukrajnai és magyarországi 
vezetőivel, hogy közösség szolgálatát ukrán anyanyelvű görög katolikus pap láthassa el. A tárgyalásaik sikerrel 
jártak, így az istentiszteleteiket ukrán görög katolikus pap segítségével, ukrán nyelven tartják.

Verseskötetek és történelmi tanulmányok kiadása mellett a Magyarországi Ukránok Kulturális Egyesülete szer-
keszti a teljes körű költségvetési támogatással működő, kéthavonta megjelenő ukrán-magyar kétnyelvű folyó-
iratot „Hromada” címmel, mely interneten is megtekinthető. Az MTVA „Rondó” című nemzetiségi magazin-
műsorral való együttműködés keretében pályázati támogatás révén beszerzett technikai eszközök segítségével 
2012-ben indították be a „Hromada” Filmstúdió működését, így az ukrán közösség színes kulturális életéről 
készített műsorok az Országos Önkormányzat honlapján is megjelenhetnek. Az MR4 csatornán az ukránoknak 
heti 30 perces általunk szerkesztett anyanyelvi rádióműsoruk van. A péntekenként 13.00 órakor elhangzó műsor 
profilja zenés hírmagazin, amelyben a helyi ukrán közösség életével kapcsolatos hírek és a Magyarország terü-
letén működő ukrán civil szervezetek tevékenységét bemutató anyagok mellett ukrajnai híreket is közölnek, az 
itt élő ukránok életéről szóló aktuális interjúkat és riportokat, külön rovatban szólnak az ukrán történelemről, 
néprajzról, irodalomról, költészetről. Az adás jellemző módon tájékoztató és ismeretterjesztő, kevésbé megy el 
a szórakoztatás irányába. Többnyire komoly tájékoztató jellegű anyagokat, történelmi kutatásokról szóló ismer-
tetőket, verseket és prózát sugároznak a téma hangulatához illeszkedő zenével. Az internet pedig naprakész 
ukrán-magyar nyelvű írott és képes információkkal szolgál a magyarországi ukrán közösség mindennapjairól, 
valamint itt olvasható a Hromada című folyóirat teljes anyaga is, mely máig az ukrán nemzetiség egyetlen írott 
sajtóorgánuma. 

2011 decemberében tartotta 15. ülését a Magyar-Ukrán KVB, a jegyzőkönyv aláírására azonban nem került sor, a 
felek a munka folytatásában egyeztek meg. A parlamenti választásokat követő ukrán kormányátalakítás miatt új 
ukrán társelnöke lett a Bizottságnak. A tervek szerint 2013 első félévében került volna sor KVB következő ülését 
előkészítő titkári egyeztetésre, de az ismert ukrajnai belpolitikai események miatt ennek összehívása elmaradt.

Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége Budapest V. kerületében 2012 szeptemberében nyitotta meg az Ukrán–
Magyar Business Club (UMBC) képviseleti irodáját, melynek legfontosabb célkitűzése Ukrajna és Magyarország 
gazdasági együttműködésének elősegítése, és egymás országaiban élő ukrán és magyar közösség érdekeinek 
szolgálata. 
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2014 decemberében aláírásra került az új oktatási és tudományos együttműködésről szóló jegyzőkönyv. A két-
oldalú megállapodások végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megvitatása a közeljövőben esedékes, ennek 
része lehet Ukrajna bevonása a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramba is.
Az Ukrán Országos Önkormányzat rendszeres kapcsolatban áll az anyaországi tudományos és kulturális szer-
vezetekkel, a diaszpórában élő ukránsággal, akiknek együttműködésével több közös rendezésű konferenciát, 
előadásokat szerveztek meg. A magyarországi ukrán közösség eredményei elismerést vívtak ki a világban és az 
anyaország Ukrajnában is. 

III. RÉSZ: TOVÁBBI NEMZETISÉGPOLITIKAI FELADATOK

A 2014. évi országgyűlési és nemzetiségi önkormányzati választások új helyzetet teremtettek. Egyértelművé vált, 
hogy a nemzetiségi választók az országgyűlési választásokon fontosabbnak tartják a pártpolitikai szempontokat 
a nemzetiségi érdekek képviseleténél, illetve, hogy úgy vélik, a nemzetiségi szószólók is megfelelő szintű érdek-
képviseletet jelenthetnek az Országgyűlésben. E vélekedés nyomán a 2014 májusában megválasztott Országgyű-
lésbe nem jutott be teljes mandátummal rendelkező nemzetiségi képviselő, ugyanakkor valamennyi nemzetisé-
get szószóló képviseli a T. Házban.

A hatályos Njtv. ugyan ismeri a nemzetiségi szószóló fogalmát, azonban nem tartalmaz utalást a szószólók rész-
vételével megalakult Magyarországi nemzetiségek bizottságával való együttműködésre sem a kormányzati nem-
zetiségpolitika, sem pedig az országos nemzetiségi önkormányzatok, illetőleg a nemzetiségi érdekképviseletek 
más szintjei vonatkozásában.

A nemzetiségi szószólók eskütételüket követően igen nagy aktivitással láttak hozzá országgyűlési munkájukhoz. 
A Magyarországi nemzetiségek bizottsága megalakulását követően, még az őszi nemzetiségi önkormányzati vá-
lasztásokat megelőzően módosítási kezdeményezéssel élt a nemzetiségi törvény vonatkozásában. A módosítással 
kapcsolatos egyeztetések során vált nyilvánvalóvá, hogy a bizottság a jogszabály jelentősebb mértékű revízióját 
javasolja.

A 2014 őszén lezajlott nemzetiségi önkormányzati választásokat követően közvetlen választások útján létrejött 
országos nemzetiségi önkormányzatok szintén jelezték, több pontban javasolják módosítani a nemzetiségi jog-
anyagot. Egyebek mellett a fentiek indokolhatják a nemzetiségi törvény áttekintését, aktualizálását, illetve több 
helyen a hatályos szöveg pontosítását. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések megkezdődtek, az EMMI Nemzetiségi 
és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkársága megkezdte a konzultációkat az Országgyű-
lés Magyarországi nemzetiségek bizottságával, az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel, valamint a 
Miniszterelnökség által működtetett Emberi jogi munkacsoport Nemzetiségi jogi szakmai munkacsoportjának 
civil szervezeti képviselőivel. A felsorolt partnerektől érkező konkrét felvetések nyomán kerülhet sor az esetleges 
módosítás kidolgozására.

A 2015. évi költségvetésben kiemelkedő mértékben nőtt a nemzetiségi önkormányzatok és intézményeik mű-
ködésére szánt központi források összege. Részben önmagában a növekedés mértéke, részben pedig az egyéb, 
elsősorban a helyi nemzetiségi testületek finanszírozására vonatkozó változtatási javaslatok indokolják a nem-
zetiségi célú források felhasználására és elszámolására vonatkozó jogszabályi rendelkezések áttekintését és eset-
leges módosítását amely – természetesen – összefüggésben áll a nemzetiségi törvény esetleges módosításával is.

A nemzetiségi köznevelési intézmények, illetve egyes országos nemzetiségi önkormányzatok jelzéseiből érzé-
kelhető, hogy a nemzetiségi pedagógusok képzése nem képes megfelelni a terület igényeinek. Éppen ezért fel 
kell mérni a jelenlegi és a közeljövőben várhatóan megjelenő, nemzetiségi pedagógusokra vonatkozó igényeket 
annak érdekében, hogy a képzés képes legyen lépést tartani a megnövekedett igényekkel. E feladat ellátásában 
az EMMI partnerként elsősorban az országos nemzetiségi önkormányzatokra számít.

Meg kell teremteni a feltételeket ahhoz, hogy a nemzetiségi terület szereplői – országos és helyi nemzetiségi ön-
kormányzatok, civil szervezetek, intézmények – hozzáférhessenek az európai forrásokhoz. Elsősorban speciális, 
a nemzetiségek részére kidolgozott programok, infrastrukturális fejlesztési operatív programok összeállításával. 
Biztosítani kell annak lehetőségét is, hogy a tankönyvek és pedagógiai segédeszközök kidolgozását szolgáló 
európai projekteknek legyen folytatása a következő években is. Az ezzel kapcsolatos előkészítő tevékenység meg-
kezdődött.
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Figyelemmel kell kísérni, illetve a közigazgatás szereplői felé kommunikálni kell a nemzetiségi törvény 2014 
őszén hatályba lépett, a nemzetiségek nyelvhasználati jogait bővítő 6. § rendelkezéseit annak érdekében, hogy a 
jogalkotói szándék minél szélesebb körben megvalósuljon. 

Az Njtv. mellett a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény az anyanyelv használat alapelvének bizto-
sításával összefüggésben felmerülő tolmács- és fordítási költségek előlegezéséről és viseléséről szóló, 78. § (4) be-
kezdésében rögzített szabálya is több ponton kiegészült. Eszerint a nyelvhasználati jog érvényesülése érdekében 
a fordítási költséget az anyanyelvének, regionális vagy nemzetiségi nyelvének használatára jogosult fél helyett 
az állam előlegezi, azzal, hogy pervesztessége esetén a költséget a fél viseli, pernyertessége esetén viszont az el-
lenérdekű fél. Ugyanakkor a bírósági határozatok és megkeresések fordításával felmerülő költségek a bíróságok 
hivatali ügyköre megfelelő ellátásával felmerülő olyan költségek, amelyek nem tekinthetők az adott polgári eljá-
rás költségének, így azok előlegezésére és viselésére a felek nem kötelezhetők, azt az eljáró bíróságnak – közvetve 
az államnak – kell előlegezni és viselnie.

Ki kell dolgozni a nemzetiségek kulturális örökségének felmérését, digitalizálását és hozzáférhetővé tételét segí-
tő program kereteit, az országos nemzetiségi önkormányzatok, valamint az általuk fenntartott kulturális intéz-
mények, illetve kutatóintézetek bevonásával.

2005-ben új fejezet kezdődött a nemzetiségi kulturális autonómia kialakulásában. Az akkor hatályos, a nemzeti 
és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosításával, valamint a megvalósulását segítő 
pénzügyi keret létrejöttével felgyorsult egyrészről az elsősorban köznevelési intézmények átvételének folyama-
ta, valamint új intézmények alapítására vállalkozott az országos nemzetiségi önkormányzatok mindegyike. A 
folyamat ma sem zárult le, különböző intenzitással, de évről-évre új intézmények jönnek létre, illetve kerülnek 
országos, vagy helyi nemzetiségi önkormányzati fenntartásba.

A hatályos nemzetiségi törvény 126 § (3) bekezdése előzetes egyeztetést ír elő az új intézményi átvételek, alapítá-
sok, illetőleg az új nemzetiségi intézmények központi finanszírozásával összefüggésben. A kulturális autonómia 
ilyen bővülése feltételezi a hosszabbtávú tervezést. A szükséges központi források megteremtése érdekében a 
nemzetiségpolitikáért felelős kormányzati szervezet szintjén célszerű ismerni az országos, illetve – amennyire ez 
lehetséges – a helyi nemzetiségi önkormányzatok intézmény-átvételi, alapítási szándékait.

A fentiek megvalósítása érdekében elsősorban az országos nemzetiségi önkormányzatok bevonásával át kell 
tekinteni a nemzetiségi kulturális autonómia kialakulásának és fejlődésének az elmúlt évtizedben lezajlott sza-
kaszát, értékelni kell a nemzetiségi önkormányzati szándékok megvalósulásának mértékét, az állami források 
hasznosulását, illetve a folyamat folytatásának irányát, pénzügyi forrásigényét.

- vége -

Dechant Antal faszobrász alkotása
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TH Á Z A I N K Á J A

Kelt tészták, kalácsok

Élesztős tészta
Hetvenöt deka lisztet mély tálba teszünk, közepébe 
mélyedést csinálunk, ebbe beleütünk három tojás-
sárgáját, beleteszünk kevés sót, fél liter megcukro-
zott  tejet, nyolc-tíz deka olvasztott  vajat és másfél 
deka langyos tejben feloldott  élesztőt. A tésztát fa-
kanállal addig verjük, amíg szép sima lesz, és nagy 
hólyagokat vet. Letakarva meleg helyen pihentetjük, 
amíg jól megkel, akkor tetszés szerint fölhasználhat-
juk, akár kalácsnak, akár lepénynek, akár kifl icskék-
nek vagy más kelt tésztának.

Könnyű kelt tészta
Híg tésztát kavarunk fél kiló lisztből két deka cukros 
tejben kelesztett  élesztővel, fél liter tejjel, egy tojás-
sal, kevés sóval, cukorral. A tésztát fakanállal addig 
verjük, amíg hólyagozni kezd. Öt deka zsiradékot 
meglangyosítunk, és kanalanként beledolgozzuk a 
hólyagosodó tésztába. Megkelesztjük. A kelt tésztát 
tepsibe öntjük, és meghintjük cukorral. Öt deka da-
rált diót is szórhatunk a tetejére. A tepsiben még kel-
ni hagyjuk a tésztát, majd forró sütőben megsütjük. 
Négyszögletes kockákra vágjuk, és tálalhatjuk kávé 
mellé frissen, mint kalácsot vagy lekvárral, mint sü-
teményt. Másnap is fogyasztható, ha lábasban, me-
leg víz fölött  frissre gőzöljük.

Gyors kalács
Jól eldolgozunk harminc deka lisztet egy tojással, 
három evőkanál cukorral, öt deka vajjal, öt deka lan-
gyos tejben kelesztett  élesztővel, pici sóval. Olyan 
simára keverjük, mint a rétestésztát. Kivajazott  for-
mába tesszük, néhány percig pihentetjük, utána me-
leg sütőben megsütjük.

Olcsó tejes kalács
Egy liter liszthez két tojássárgáját, kevés cukrot, pici 
sót adunk, és beleteszünk két deka langyos tejben 
feloldott  élesztőt, jól kidolgozzuk, és apránként hoz-
zákeverünk még tizenöt deka olvasztott  vajat. Utána 

kelni hagyjuk, azután jól meglisztezett  gyúródesz-
kán három része osztjuk, mindegyik darabot meg-
csavarjuk, és utána összefonjuk, a tepsiben pihen-
tetjük, s mielőtt  megsütnénk, megkenjük a tetejét 
tojássárgájával.

Teljes kiőrlésű kalács 
Hozzávalók (6 adag): 350 g teljes kiőrlésű liszt, 150 g 
fi nomliszt, 2,5 dkg élesztő, 1 késhegynyi só, 40 g xilit, 2 
db tojás (egy a tésztába, egy a kenéshez), 3 dl tej, 100 g 
margarin.

Az élesztőt tejben felfutt atjuk cukor nélkül. Míg 
az élesztő dolgozik, alaposan elkeverjük a kimért 
liszteket sikérrel és sóval, a margarinnal és a xilit-
tel. Miután az élesztő felfutott , hozzáadjuk a tésztá-
hoz, majd egy tojással és a maradék tejjel egy lágy 
tésztát gyúrunk vigyázva, hogy ne dolgozzuk túl. 
Kb. 30-40 percet lefedve pihentetjük, majd 4 részre 
osztjuk, és „befonjuk”. Sütőpapíros tepsibe tesszük, 
és újabb 30 percet kelesztjük. 25-30 perc alatt  köze-
pes lángon megsütjük.

Fonott foszlós kalács
Fél kiló, előzőleg meleg helyen tartott  lisztbe bele-
keverünk két deka langyos tejben megkelesztett  
élesztőt, késhegynyi sót, egy egész tojást, egynek a 
sárgáját és annyi langyos tejet — ebben négy-öt koc-
kacukrot is elkeverünk —, amennyi jó gyenge tészta 
készítéséhez elegendő. Kézzel erősen kidolgozzuk, 
amíg szép sima lesz, és hólyagokat vet. Ekkor aprán-
ként hozzáadunk öt deka olvasztott , langyos vajat, 
és újra simára dolgozzuk, vigyázva, hogy ne legyen 
puhább, mint a kenyértészta. Tetejét kissé meglisz-
tezzük, és meleg helyen jól megkelesztjük. Beliszte-
zett  deszkán három-öt részre osztjuk, att ól függően, 
hogy hány ágból fonjuk a kalácsot. Hosszúkásra 
alakítjuk és megfonjuk, közben csavarva, csavaros-
ra forgatva az ágakat. Kikent tepsibe tesszük, újra 
megkelesztjük, felvert tojással megkenjük és lassú 
tűznél pirosra sütjük. A megfelelő minőség egyik 
feltétele, hogy a készítés egész ideje alatt  meleg le-
gyen a konyhában.

A
A kelt tészták készítése egyszerű, a legfontosabb az élesztő minősége, lehetőleg használjunk friss élesztőt. Amennyiben csak 
szárított élesztő van a háznál, akkor mindig próbáljuk ki előre, hogy minősége megfelelő-e. Az élesztőt mindig langyos, kicsit 
cukros tejben vagy vízben feloldva s felfuttatva tegyük a liszthez. Fontos, hogy a kelt tésztát mindig dolgozzuk ki erősen mind-
addig, amíg elválik a táltól és hólyagos lesz. A tészta lágysága mindig attól függ, mit akarunk belőle sütni. Az aranygaluska 
tésztáját például készítsük lágyra, a buktáé legyen keményebb, a foszlós kalácshoz meg egészen kemény tésztát készítsünk. A 
kelt tésztát letakarva, meleg helyen kelesztjük.
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Ünnepi kalács kétféleképpen 

1.
Tíz deka lisztből, öt deka élesztőből öt kockacukor és 
kellő mennyiségű langyos tej hozzáadásával kovászt 
készítünk. Két óra hosszat kelesztjük. Hat deka por-
cukrot öt tojássárgájával habosra kavarunk, beleke-
verünk húsz deka lisztet, kevés reszelt citromhéjat, 
egy-két evőkanál rumot, és végül hozzávegyítjük 
a jól megkelt kovászt. A tésztát jól kidolgozzuk, és 
meleg helyen három óra hosszat kelesztjük. Újabb öt 
tojássárgáját öt deka cukorral és tíz deka vajjal ha-
bosra kavarunk, ismét lisztet, ezúttal negyven dekát 
vegyítünk hozzá, és az egészet hozzáadjuk a meg-
kelt tésztához és jól összedolgozzuk. Csipetnyi sót 
és ha szükséges kevés langyos tejet is teszünk bele. 
Az így összeállt tésztának meglehetősen keménynek 
kell lennie. Három óra hosszat kelesztjük még, aztán 
meglisztezett gyúródeszkára borítjuk, kis cipókat 
formálunk belőle, és azokat kerek, fehér kartonla-
pokra tesszük, s úgy helyezzük a tepsibe. A cipókat 
megkenjük vajjal, és újból egy óráig kelesztjük. Köz-
ben kétszer jól bekenjük tojással. Éles késsel erősen 
bevágjuk, és közepes tűznél barnapirosra sütjük.

2.
Egy kiló langyos lisztet összekeverünk fél liter tejjel 
és öt deka élesztővel. Meleg helyen megkelesztjük, 
belevegyítünk két egész tojást, háromnak a sárgá-
ját, húsz deka olvasztott vajat, tíz deka mazsolát, tíz 
deka cukrot, egy kanál rumot, öt deka mandulát és 
csipetnyi sót. Jól kidolgozzuk és, másfél-két óráig 
kelni hagyjuk. Elosztjuk, megfonjuk, tojással meg-
kenjük, cukorral, mandulával meghintjük, és szép 
sárgásbarnára sütjük.

Ünnepi kenyér
Két és fél kiló langyos lisztet tálba teszünk, a köze-
pébe beleöntünk nyolc deka tejben feloldott élesztőt, 
az élesztőbe belekeverünk egy kis lisztet, és kelni 
tesszük meleg helyre. Hat tojást elhabarunk és há-
romnegyed liter felforralt, langyos tejjel felöntjük, 
azt belevegyítjük a tésztának valóba, csipetnyi sót, 
negyed kiló cukrot, harmincöt deka vajat, tizenkét 
és fél deka hámozott, őrölt mandulát vagy diót, egy 
citrom lereszelt héját, húsz-harminc deka mazsolát 
is beleteszünk, kézzel jó tésztává dolgozzuk össze, 
és főzőkanállal hólyagosra verjük. Megkelesztjük. 
Két hosszúkás cipót formálunk belőle, liszttel meg-
hintett tepsibe tesszük és ismét kelni hagyjuk. Tojás-
sal megkenjük, és forró sütőben megsütjük.

Fahéjas, csokoládés kalács
A kalácstésztát (elkészítési módját lásd a korábbi 
receptben) három részre osztjuk. Egyik részbe be-
legyúrunk egy-két kanál fahéjas cukrot. Az ágakat 

úgy fonjuk össze, hogy a fahéjas mindig a kalács 
közepén legyen. Tojással megkenjük és megsütjük. 
Ugyanígy készül a csokoládés kalács is: az egyik 
rész tésztába itt reszelt csokoládét gyúrunk.

Csokoládés kalács
Először jól elkavarunk három egész tojást tizenöt 
deka cukorral. Belevegyítünk tíz deka lisztet és tíz 
deka olvasztott vajat. A keveréket püspökkenyér 
vagy kuglóf formába öntjük, és lassú tűznél megsüt-
jük. Miután kihűlt, bevonjuk csokoládémázzal.

Darázsfészek
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 7 tojássárgája, só, 3 dkg élesz-
tő, 3 dkg porcukor, 2,5 dl tej, 20 dkg vaj, 20 dkg porcukor, 
20 dkg darált dió, vagy mandula.

Fél kiló lisztből, 7 tojássárgájával, kis sóval, 3 
deka, kevés tejbe áztatott élesztővel, 3 deka porcu-
korral, kb. 2,5 deci tejjel rétestészta keménységű 
tésztát gyúrunk. Jól kidolgozzuk, s fél óráig meleg 
helyen pihentetjük. Most vékonyra kinyújtjuk és 
megkenjük 20 deka habosra kevert vajból, 20 deka 
porcukorból és 20 deka őrölt mandulából vagy di-
óból készült töltelékkel. Összesodorjuk, 2 ujjnyi 
széles szeleteket vágunk belőle. Ezeket lefektet-
ve kilisztezett tepsibe rakjuk és pihentetjük, míg 
jól megkelnek. Most beletesszük jó forró sütőbe és 
egyenletes, elég erős tűznél megsütjük. Mikor már 
félig megsült, meglocsoljuk 2 deci rumos tejszínnel 
vagy nyers édes tejjel.

Aranygaluska
Hozzávalók: 10 dkg margarin , 50 dkg liszt, 3 tojássár-
gája, 2 dkg élesztő, 2,5 dl tej, 5 dkg cukor,  csipetnyi só, 15 
dkg darált dió, 50 dkg liszt, 4 db tojás, 2 dkg élesztő, 2,5 
dl tej, 5 dkg cukor. A vaníliahabhoz: 4 dl tej, 4 db tojás, 
1 csomag krémpudingpor, 1 dl tejszín, 1 csomag vaníliás 
cukor, 15 dkg kristálycukor, 10 dkg margarin.

Keverjük össze az élesztőt a meleg tejjel és kevés 
cukorral, keverjük a lisztbe, dolgozzunk bele 5 dkg 
puha margarint, a tojások sárgáját, a cukrot és a sót. 
Gyúrjunk sűrű galuskatésztát. Hagyjuk 1,5 órát me-
leg helyen kelni. Borítsuk lisztes gyúródeszkára, és 
szaggassuk ki pogácsaszaggatóval félhold alakúra. 5 
dkg olvasztott margarinnal kenjük be minden oldal-
ról a pogácsákat, és helyezzük be egy margarinnal 
kikent tepsibe szorosan egymás mellé. A sorok közé 
szórjunk darált diót. Hagyjuk fél órát pihenni, majd 
előmelegített sütőben süssük aranybarnára.

A vaníliás krémpudingot 1 dl tejszínnel és 4 to-
jás sárgájával hőálló keverőtálban simára keverjük. 
A tejet felforraljuk, és a keverőtálba öntjük, állandó 
keverés közben vízgőzre tesszük, felfőzzük. A tojás-
fehérjét kemény habbá verjük, hozzáadjuk a cukrot, 
vaníliás cukrot és még egy kis ideig verjük, majd a 
forró alaphoz adjuk, gyorsan elkeverjük.

Az aranygaluskát a vaníliahabbal tálaljuk.
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A BARÁTSÁG következő száma 2017. február 15-én jelenik meg.

FELHÍVÁS
Kérjük előfizetőinket, hogy a BARÁTSÁG novemberi és decemberi számában keressék a borítékot, mely a 2017. évi 
előfizetési számlát tartalmazza! Köszönjük!

In unserer Dezembernummer überblicken wir das vergangene Jahr und veröffentlichen in der Rubrik „Es 
geschah 2016” solche Ereignisse, die früher keine Veröffentlichung erfuhren, sie aber von Wichtigkeit sind, 
so schreiben wir über das zehnjährige Jubiläum der Bonnharder Nachrichten, über den zweisprachigen 
Band „Ballade über die alte Frau” des ungarländischen slowakischen Schriftstellers, Zoltán Bárkányi oder 
über die erste Künstlerkolonie der bulgarischen bildenden Künstler weltweit, die in Wesprim ausgetragen 
wurde.  2016 ist das Jahr des Bischofs von Tour, des Heiligen Martini, das ganze Jahr hindurch wurden 
Gedenkstunden und Ausstellungen über sein Leben und über die zu seiner Person geknüpften Legenden 
organisiert. Volksbräche des Martini-Tages sammelten wir aus diesem Anlass, und auf dem letzten Um-
schlagblatt stellen wir das prunkvolle Altar der Martini-Kirche in Steinamanger vor. In unserer Rubrik 
„Weihnachten der Völker” veröffentlichen wir Weihnachts- und Neujahrsbräuche und –geschichten, es 
folgt außerdem die letzte Fortsetzung des Regierungsbeschlusses über die Lage der ungarländischen Na-
tionalitäten mit den Teilen über die Griechen, Polen, Kroaten, Deutschen, Armenier, Rumänen, Ruthenen, 
Serben, Slowaken, Slowenen und Ukrainer. Wir wünschen all unseren LeserInnen gesegnete Feiertage! Die 
nächste Nummer von Barátság erscheint am 15. Februar 2017.

In our December issue we look back upon the year bygone and publish a selection titled IT HAPPENED IN 
2016 about events that took place this year but for some reason didn’t appear in our periodical, but are im-
portant, like the 10th jubilee of the Bonnharder Nachrichten or the publishing of the Slovakian writer Zoltán 
Bárkányi’s latest bilingual book in November titled Ballad about the Old Lady and the first summer gather-
ing of the Bulgarian artists in Hungary, held in Veszprém. 2016 is the year of the bishop of Tours, Saint Mar-
tin and exhibitions and remembrances were held throughout the year about his life and the legends related 
to his person. We collected the customs of St. Martin’s day into a bundle and on our back cover you can see 
the ceremonial altar of the Saint Martin Church of Szombathely. In our CHRISTMAS OF THER NATIONS 
column we are presenting Christmas and New Year’s Eve customs, traditions and legends and we publish 
the final chapter of the government decree dealing with the status of the nationalities living in Hungary, 
in which you can read the parts related to the Greeks, Poles, Croatians, Germans, Armenians, Romanians, 
Ruthenians, Serbs, Slovaks, Slovenes and Ukrainians. We wish happy holidays to all of our readers! The next 
issue of Barátság will appear on the 15th of February 2017.

Inhalt „Barátság”/„Freundschaft”
Jahrgang 23. Heft 6.

Contents “Barátság”/“Friendship”
Vol. 23. No. 6.

Lapzárta: 2016. november 30.
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