
Közlemények 351 

Wenn aber die hohe Regierung demselben beizutreten nicht für zweckmässig 
achten sollte, so bitte ich unterthänig um meine Amtsernennung, oder aber wenig
stens um gnädige Anweisung des, - ohne mein Vergehn suspendirten, - Gehaltes, 
damit nicht unter der - nach Jedermannes Beglückung Strebenden-Regierung Seiner 
Kaiserlichen [sie!] Majestät, einer von den getreusten Unterthanen, mit Noth und 
Mittellosigkeit zu kämpfen gezwungen sei. 

Mit der tiffster [sie!] Ehreerbittung: 

Euer Excellenz 
Pesth den 27-en August 1850. 

unterthänigster Diener 
Ludwig Kuthy 

VÖLGYESI ORSOLYA 

A szlovéniai magyar sajtó története 1945-től napjainkig. A szlovéniai magyar sajtó nem 
előzmények nélküli. A századforduló előtti időszakban jelent meg 1919-ig az Alsólendvai Híradó, 
a történelmi Zala megye legjobban szerkesztett hetilapja és a Muraszombat és Vidéke, magyar és 
vend nyelvű vegyes tartalmú hetilap 1919-ig, majd a Muravidék visszacsatolása után 1941-1944 
között. Az elcsatolás után Muraszombatban a Szabadság című lap töltött be hasonló funkciót. 1945 
után ezen a vidéken több mint egy évtizedig magyar nyelvű tömegtájékoztatás nem volt. 1950-ben 
jelent meg a Ljudski Glasban Vlaj Lajos költő felhívása a muravidéki magyarsághoz, amelyben 
a költő hiányolta a helyi vontkozású magyar újságot. 1955-től a Pomurski vestnik szlovén nyelvű 
hetilap közölt magyar nyelvű cikkeket a magyar mellékletében. 1958-ban ez a magyar melléklet ön
állóvá vált, és Népújság címmel a muravidéki magyarok újságja lett, és vállalta a szlovéniai ma
gyarság közvéleményének az irányítását mint egyetlen magyar nyelvű lap Szlovéniában. 

Kezdetben kéthetente jelent meg, felelős szerkesztője Dragan Fiiszar volt. Célja az volt, hogy 
anyanyelven, vagyis magyar nyelven az eddiginél bőségesebb terjedelemben ismertesse a helyi 
eseményeket. Kiadója a Dolgozó Nép Szocialista Szövetsége volt. Az újság ekkor 4 oldalon tájékoz
tatta a lakosságot, megvolt az informatív és a nemzetiségi jellege, valamint a kulturális és a nyelvi 
küldetése is. 1958 és 1964 között a Népújságot nem magyar újságírók írták, csak a szlovén cikkeit 
fordította az úgynevezett fordítószolgálat magyar nyelvre. Idővel a lap minőségileg is fejlődött: 
több olyan cikket is közölt, amely a néppel, a vidék embereivel és a nemzetiség problémáival fog
lalkozott. 1964-től a költségvetését már nem községi szinten, hanem a köztársasági forrásokból 
biztosítják. 1963-tól Báti Koncz Zsuzsanna lett a Népújság első magyar újságírója. 1965-ben 560 
előfizetője volt, s számuk 1969-re már 1160-ra emelkedett, s fenállásának első évitzedében, a 70-es 
évek elejére megduplázódott. 1968-ban Varga Sándor lett a Népújság első magyar felelős szer
kesztője, mert addig ezt a tisztséget szlovén újságírók töltötték be. 

A felmérések a 70-es évek elején azt állapították meg, hogy a lapban nincs meg minden vidék 
képviselete, és a közölt hírek sem egyenlő arányban oszlanak meg. A nyelvi lektorok az újságírók 
számára nyelvi továbbképzéseket ajánlottak, hogy javítsanak az újság nyelvi szintjén. A Népúj
ságnak 1971-ben már 1520 előfizetője volt, 1975 után pedig gyors ütemben kezdett fejlődni a lap. 
1974-ben az átlagterjedelem 4,4-es oldalról 1977-ben már 7,7 oldalra emelkedett. Az újság akkori 
időszerűségét és tájékoztatási hatékonyságát mégsem lehetett összehasonlítani az akkori szlovén 
nyelvű testvérlappal, a Vestnikksl, mert színvonalában jóval lemaradt mellette. 1972-ben a Népújság 
szerkesztősége Muraszombatból Lendvára költözött, és a magyarság bázisának a közelébe. 1977-re 
előfizetőinek száma 1750-re emelkedett. A nemzetiségi lap az állami szervek által (Dolgozó Nép 
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Szocialista Szövetsége) alapított és az állam által támogatott hetilap - föleg a rendszerváltás előtti 
években - „ideológiailag kötött" újságnak számított. 1967-től 1993-ig a Pomurski vestnik szerkesz
tőségéhez tartozott, vagyis az újonnan alapított muraszombati Rádió és Sajtóintézet munkaszerve
zetéhez. Ebben az időszakban Varga Sándor, Báti Koncz Zsuzsanna és Pivar Ella voltak a felelős 
szerkesztők. 1976-ban, a lap megjelenésének 20. évfordulója alkalmából Josip Broz Tito köztár
sasági elnök a Népért tett Szolgálatok Ezüstcsillagos Érdemrendjével tüntette ki a testvériség-egy
ség ápolásáért, a társadalmi és politikai életben betöltött pozitív szerepéért. 

A 80-as években a Népújság terjedelme 4-ről 8 oldalra növekedett. 1984-ben 2030 volt, 1986-
ban pedig 2100-ra nőtt előfizetőinek száma. Az 1981-es népszámlálás adatai alapján az előfizetők 
és a szlovéniai magyarság számarányának összevetése azt mutatta, hogy 4,5 magyar lakosra jutott 
egy példány, vagyis majdnem mindegyik magyar családhoz eljutott a Népújság. A lap ekkori tar
talmi és társadalmi célkitűzései is megegyeztek a szlovén nyelvű lapokéval. Tartalmi koncepciója 
alapján többnyire beszámolókat közölt, elemző kritikát, glosszát vagy esszét szinte alig láttunk 
a hasábjain. A legértékesebb írások a művelődéssel foglalkozó cikkek voltak. A lap az úgynevezett 
„önigazgatási szocializmus" társadalmi célkitűzéseit elégítette ki hasonló formában, mint szlovén 
testvérlapja, amelyhez szervezetileg tartozott. Szlovéniában a második világháború után a Népúj
ság volt az egyedüli sajtótermék, s mint nemzetiségi lap monopolhelyzetet élvezett. (Ez a megál
lapítás még a 2000-es évekre is érvényes, csak annyiban módosult, hogy a világ nyitottabbá vált 
már a 90-es években, és az EU-hoz csatlakozva nagyobb mértékű az információáramlás a szlovéniai 
magyarság és Magyarország közt.) Az újság még ebben az időszakban a nyelvmegőrzö szerepnek 
csak részben tudott eleget tenni a politikai frázisok és a steril ideológiai terminológia miatt. De 
informatív jellegéből adódóan az újságírók eljutottak a magyarlakta települések és a Muravidék 
valamennyi helységébe, és igyekeztek minden egyes faluról, helyi közösségről, valamint a fontosabb 
eseményekről számot adni. A 80-as években a Népújságnak 9 újságírója, egy felelős szerkesztője 
és számos külső munkatársa volt. 

A rendszerváltás a 90-es években a Népújság történetében, a nemzetiségi tájékoztatás történe
tében, is lezajlott. 1993. július l-jén a Muravidéki Magyar Nemzetiségi Önkormányzati Közösség 
megalapította a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézetet, amely önálló magyar sajtóintézetként 
kezdett el működni és a Népújság kivitelezője lett. A lap ezek után kivált a muraszombati Szlovén 
Rádió és Sajtóintézetből, intézményesült és önállósult. A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet 
igazgatója Cár József lett, a Népújság felelős főszerkesztője pedig dr. Bence Lajos. A 90-es évek
ben a Népújságnál 7 újságíró, egy technikai szerkesztő, egy igazgató és egy felelős főszerkesztő 
dolgozott. A lap új formátumban és színes címlappal került az olvasók kezébe, nemcsak tartalmi
lag, hanem formailag is megújult. Meszelics László formatervező-grafikus, a Népújság technikai 
szerkesztője alakította át külsőleg a Népújságot és formálta a reviális lapoknak megfelelően ma-
gazinszerüvé. A sajtóvállalat szabadabb, demokratikusabb légkörben vállata fel a szlovéniai ma
gyarság tájékoztatását és közvéleményformálását. A lap 1800 példányban jelent meg, piaci ter
jesztése minimális mértékű volt, teljesen előfizetéses formában kelt el. A rendszerváltás után nem 
jutott a Kárpát-medencei kisebbségi lapok sorsára, amelyeknek az olvasótábora s vele együtt a pél
dányszáma felére csökkent. Az olvasóközösséggel való kapcsolatteremtés céljából évente szervezett 
a szerkesztőség kirándulásokat Magyarországra. 1993-ban indította el a Kelepelő című első szlo
véniai magyar nyelvű gyermeklapot, amelynek az utóda 1997-től az IFI lett, a Népújság havonta 
megjelenő ifjúsági melléklete. 

A 2000-es években a közszolgálati státust élvező nemzetiségi lapunk stagnáló költségvetési tá
mogatással működik. Az EU-s csatlakozás után (2004) Muravidéken és Magyarországon is meg
indult a bulvárlapok inváziója és a gazdaságban érvényesülő szabadpiac törvényei a médiapiacon 
új helyzetet hoztak létre. Új feladatokkal kellett szembenéznie a Népújságnak is. Elengedhetetlenné 
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vált a nemzetiségi lap arculatának korszerűsítése, a szakképzett-újságírói állomány bővítése, va
lamint a lap honlapjának a megszerkesztése, cikkeinek felvitele az internetre. A lap digitalizálása 
is szükségszerűvé vált, hiszen a gyorsan fejlődő társadalomban figyelembe kell venni a technika 
nyújtotta lehetőségeket is. A Népújság koncepciója a 2000-es években sem változott, vagyis a nem
zettudat, a sorsközösség és az összmagyar viszonyrendszerben való gondolkodás terén fejt ki 
fontos tevékenységet. 

A Kelepelő, a szlovéniai magyar gyermeklap első száma 1993-ban jelent meg a Muravidéki 
Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet kiadásában. A gyermeklap 40 évnyi ürt töltött ki, hi
szen megjelenéséig a muravidéki gyerekek csak a vajdasági és a magyarországi gyermeklapokat 
olvasták. A Népújság szerkesztőségének önerejéből és akaratából jött létre a gyermeklap, és új 
kezdeményezésnek számított a magyar sajtótörténetben. Kezdetben háromhavonta jelent meg, fő
szerkesztője Zágorec-Csuka Judit volt, Bence Lajos követte. A Kelepelő címlapja, középső oldalai és 
a hátsó oldala színesek voltak, és 20 oldalon érdekes olvasmányokat, cikkeket nyújtottak a gye
rekeknek. Állandó rovatai, új rovatai és tematikus oldalai is voltak. 1996-ban szűnt meg, mivel az 
általános iskolák érdektelenné váltak a lap terjesztésében és az előfizetés megszervezésében. 
A Kelepelő az általános iskola első osztályától egészen a nyolcadik osztályig elégítette ki a gyere
kek és a fitalok olvasási igényeit. Olvasása erősítette a gyerekek érdeklődését a gyermekirodalom 
és az ifjúsági irodalom iránt. Sajtótörténeti szempontból egy hagyomány nélküli térben keletke
zett és vált jelentőssé. Pályázati pénzekből finanszírozták. 1997-ben az IFI, a Népújság ifjúsági 
melléklete váltotta fel. Az IFI kezdetben négy alkalommal, majd 2000-től évente tíz számmal jelent 
meg. A középiskolások is olvasták, olvassák. Költségeit a Szlovén Kulturális Minisztérium pályá
zati pénzéből fedezik. 

A Naptár a muravidéki magyarok évkönyve 1960-ban jelent meg először, s tartalmilag a Mu
ravidéken létező szlovén nyelvű Zadruzni koledar című évkönyvhöz hasonít. A Naptárnak már 
több mint 40 éves hagyománya van Muravidéken. Megjelenésével fórumot adott a tudományos 
cikkek publikálására is. Koncepciója a kezdetektől napjainkig nem változott, de több fejlődési 
időszakot élt át. A legtöbb változás a kiadvány címét és alcímét érintette, majd borítóját. A 60-as 
években a Naptár szerkesztőbizottsága többször megemlítette, hogy szakemberhiánnyal küzde
nek, s ezért, a szakcikkek hiánya miatt „elirodalmiasodott" az évkönyv. A 70-es években Szúnyogh 
Sándor vette át a szerkesztését, s a Naptár cím mellett, alcíméként szemlének nevezte el az év
könyvet. Kialakult a periodika szerzői gárdája is, tartalmilag részben egy év nevezetes eseményeit 
foglalta össze, részben pedig irodalmi szemlévé vált. A 80-as években új rovatként indult az ese
ménynaptár, amely a magyar nemzetiséget érintő események krónikája volt, hónapokra bontva, 
számos fotóval illusztrálva. Ezekben az években nőtt a politikával, nemzetiségipolitikával és 
a társadalomtudományokkal foglalkozó cikkek száma. A 90-es években a Naptár elvesztette szemle 
jellegét és újra évkönyvé vált. Csökkent a cikkek, tanulmányok száma, de megnőtt a terjedelmük. 
Szúnyogh Sándor halála után a szerkesztését Meszelics Király Jutka vette át 1999-ben, aki alma-
nachszerűvé alakította át, és új rovatokat vezetett be. 2001-2003 közt a Naptári egy szerkesztőbi
zottság szerkesztette. Az új évtized kezdetén változott a kiadó is. 1998-tól a Magyar Nemzetiségi 
Művelődési Intézet és a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet közös kiadásában jelenik meg 
1800 példányban. 

A Lendvai Füzetek - Lendavski zvezki kétnyelvű tematikus kiadvány több mint 30 éves múltra 
tekinthet vissza a muravidéki magyar és kétnyelvű (magyar-szlovén) sajtótörténetben. Először 
1973-ban jelent meg, a valóságirodalom gyűjtőnév alá sorolható írásokkal. Főleg helytörténeti
történeti és politológiai, nemzetiségpolitikai tárgyú témákkal foglalkozik, de a tematikus számok
ban társadalomtudományi és természettudományi tanulmányokat is közöl, főleg Lendvának és kör
nyékének hely-, oktatás- és kultúrtörténeti, néprajzi, régészeti, történeti, irodalmi, irodalomtörténeti 
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kutatásaira támaszkodva. A muravidéki magyar irodalom kibontakozása területén volt meghatározó 
szerepe, különösen akkor, amikor megfelelő irodalmi orgánum, folyóirat híján a folytonosság meg
szakadásának a veszélye fenyegetett, főleg 1973 és 1988 között, a Muratáj irodalmi, művelődési, 
társadalomtudományi és kritikai folyóirat megjelenéséig. A Lendvai Füzetekből 2004-ig 18 szám 
jelent meg. Szerkesztői voltak: Szúnyogh Sándor (1973-1986), Báti Koncz Zsuzsanna (1988), 
Bence Lajos (1988-1991), Franc Zalik (1990) és Göncz László (1994-2004). 

Ez a kétnyelvű időszaki kiadvány nem minden évben jelent meg, voltak évkihagyásai és össze
vont számai is. Pozitívumként lehet elkönyvelni, hogy a Lendvai Füzetek mint kétnyelvű kiadvány 
fordításirodalmat is közöl, valamint szlovénul és magyarul közvetíti a szakmai és tudományos 
kutatások eredményeit. Költségvetése is megosztott, vagyis 50-50 százalékban fedezi a Lendvai 
Község és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. Túllépte kezdeti célkitűzéseit, hiszen kez
detkor »a szűkebb hazánk történelmi kistükre« akart lenni, ám az évtizedek során más tudomány
területeket is felölelt, lehetőséget adott községi szinten a publikálásukra. Valójában ezt a koncepciót 
képviseli a 2000-es években is. Az Európai Unión belül, mint kétnyelvű lapnak egyre nagyobb 
prosperitása lehet, esetleg a jövőben többnyelvű időszaki kiadvánnyá is átalakulhatna, regionális 
időszaki kiadvánnyá nőhetne. Ehhez megvannak a feltételei és a tapasztalatai is. 

A Muratáj irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat megjelenésének vol
tak előzményei. A 80-as években sok terv és kezdeményezés született a muravidéki magyar irodal
márok publikálási lehetőségeiknek szélesítésére. Felmerült az az igény is, hogy egy önálló irodalmi 
folyóiratot hozzanak létre. Az első lépést ennek érdekében akkor tették meg, amikor 1985-ben 
a Népújság hasábjain megjelent a „Muratáj" című irodalmi melléklet, amelyet Szúnyogh Sándor 
szerkesztett. Ennek folytatásaként jelentkezett 1988-ban a Muratáj első száma a muravidéki iro
dalmi termés megjelentetése érdekében. Erre másként alig lett volna lehetőség, hiszen Magyaror
szágon is csak elvétve tudák az írók megjelentetni alkotásaikat, tanulmányaikat. Ezért a Muratáj 
irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóiratként indult. Főszerkesztője dr. Varga 
József. 

Tíz év elteltével (1988-1998) bebizonyosodott, hogy a folyóirat a Szlovéniában élő magyarok 
újabb vívmányává vált, hiszen a megjelent 20 számában összesen 133 alkotóművész, tudományos 
kutató 694 írása jelent meg. Ezt az irodalmi és tudományos termést 42 hazai (muravidéki) és 91 kül
földi alkotó, kutató teremtette. Ebben az időszakban a Muratájban a következő rovatok alakultak 
ki: a Vers, a Próza, a Kritikák és recenziók, a Kisebbségkutatás, nemzetiségkutatás, a Nyelvészet, 
a Történelem, Helytörténet és a Képzőművészet. Ebben a korszakban még nem alakultak ki ön
álló rovatként a szociológia, a néprajz, a színház- és filmtörténeti rovatok, habár ilyen tematikájú 
tanulmányokat is közöltek a folyóirat hasábjain. 

A Muratáj szerkesztési koncepciójában 2000-es évek (1999-2004) nem hoztak sok változást. 
Belső felépítése megmaradt, rovatai valamelyest kibővültek és láthatóan több tanulmány jelent meg 
benne a társadalomtudományok területéről. Szerkesztősége megtalálta a kapcsolatteremtés szálait 
Szlovénia-szerte, Magyarországon és a határon túli egyéb régiókba, ahova a folyórat a muravidéki 
kultúrát, irodalmat és a tudományos kutatások eredményeit közvetíti főleg a társadalomtudomá
nyok területéről. Betöltötte szerepét, hiszen a muravidéki magyar értelmiség szócsövévé vált, ahogy 
ezt közel két évtizednyi távlatból elvárták. Alkotóműhellyé, nélkülözhetetlen fórummá növi ki 
magát, és egyre jobban bizonyítja, hogy a muravidéki magyarság képes a saját anyanyelvén szakmai
tudományos és művészeti-irodalmi alkotásokat létrehozni, a korszerű nyelvi követelményeknek 
megfelelően. Kialakulóban van az irodalmi kritika is, amely egy 40 éves irodalmi múlt eredményé
nek is számít. A Muratájban 1998-2004 között összesen 167 szépirodalmi alkotás, vagyis 157 vers 
és 10 prózai mű jelent meg 35 muravidéki, határon túli magyar és magyarországi szerzőtől, illetve 
külföldi alkotóktól is. Ebben az időszakban 64 szerző 86 tanulmányt publikált benne. A folyóirat 
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a jövőben az irodalmi műhelymunkához szükséges fórum teremtést vállahatná fel még nagyobb 
mértékben, és az olvasóközönség gyarapításában is fontos szerepe lehetne. 

Az önkormányzati kétnyelvű (szlovén-magyar) lapok a nemzetiségi területen a községek idő
szerű tájékoztatását vállalják fel, és a kétnyelvű községek minden egyes háztartása ingyen kapja. 
Nem a szokásos értelemben vett kétnyelvűség (50-50%) teszi értékessé a Lendvai Híradói - (Len-
davske novice), Lendva község közlönyét, a dobronaki Brazde - Barázdák községi közlönyt és 
a Lipnica Moravske Toplice-i község informatív lapját, valamint a hodosi község Őrségi Híradóját, 
hanem a cikkek eredetisége, a mondanivaló a meghatározó. Egy-egy cikk után rövid összefoglaló 
következik a másik nyelven, a közérdeklődésre számot tartó közleményeket pedig mindkét nyelven 
publikálják. A Lendvai Híradónak, amely 1998-ban jelent meg először már, volt előzménye az 
Informacije - Információk című községi lap, amely a rendszerváltás előtti időszakban működött, 
s inkább csak információkat közölt a község ügyeiről mintsem valódi önkormányzati lapként sze
repelt volna. A Brazde-Barázdák 1999-ben, a Lipnica önkormányzati lap pedig 1995-ben indult, 
az Őrségi Híradó 2000-ben jelent meg először, és nem voltak előzményeik. Mind a négy községi 
lap színes címoldallal és színes belső oldalakkal jelenik meg. A községi lapok a polgármesterek 
megnyilatkozásait, a községi tanácsok eseményeit és híreit közlik, valamint a községekben folyó 
tevékenységekről, gazdasági, kulturális és egyéb sikereikről számolnak be. Téma a községek sike
res együttműködése is más községekkel, határon túli településekkel és régiókkal. A községi lapok 
olvasóközönsége is a lakosságra terjed ki. 
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