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A horvátországi szórványmagyarság sajtója – 
tegnap és ma

(A magyar nyelvű sajtó kezdetei a dualizmus korában) Horvátországi magyarságról csak a 
modern kortól beszélhetünk, hiszen az Árpádok idején mondhatni színmagyar Szerémség, 
s a döntően magyar Szlavónia csak az 1868-as magyar–horvát kiegyezéssel került közjo-
gilag is a társnemzet fennhatósága alá. A török hódoltság alatt a terület elnéptelenedett, 
majd a különféle balkáni (szerb, román, albán) népcsoportok betelepítésével, határőr 
szolgálatával etnikai arculata gyökeresen átalakult. Az őshonos magyarság néhány ezres 
töredéke a Dráva árterében, Eszék környékén és a Vuka folyó mocsaras vidékein vészel-
te át a megpróbáltatásokkal teli évszázadokat. A demográfiai robbanás következtében 
kialakuló megélhetési válság hatására s a kedvezőbb birtokviszonyok és földárak vonzá-
sának engedve azonban a Dél-Dunántúl és a Bácska–Bánság nincstelen agrárnépessége 
az 1860/70-es évektől sűrű rajokban áramlik Szlavóniába. A horvát vádakkal szemben 
spontán bevándorlás következménye, hogy az 1910-ben már 100.000 főt meghaladó ma-
gyar népesség több mint félezer településen szétszóródva telepszik meg.1 A horvát sajtó 
a tömeges bevándorlást „második tatárjárás”-ként2 tükrözi a megcsonkulási félelmektől, s 
a magyar imperializmus veszélyétől is ajzott nacionalista horvát közvéleménynek. A be-
vándorlók beilleszkedése ezért nem kis nehézségek és súrlódások árán zajlik, és súlyosan 
megterheli az 1848-as fegyveres konfliktus óta amúgy is mélypontjára jutott magyar–hor-
vát kapcsolatokat. A magyar katolikusság lelki igényeit a horvát vezetésű egyház nem volt 
hajlandó figyelembe venni. Josip Juraj Strossmayer, diakovári püspök a magyar igehir-
detésért folyamodó híveket cinikus módon elutasította, aminek hatására a Szerémségben 
(Maradékon, Nyéken [Nikinci]) kitérési mozgalom indult.3

Az autonómiát élvező horvátság diszkriminatív nemzetiségi politikája hívta életre 
azt a titkos nemzetvédelmi akciót, amelyet „Az idegenben élő magyar honosok nemzeti 
gondozása” címén Szlavóniában 1904-ben indított el Tisza István első kormánya.4 A 
közoktatási, vallási, közművelődési, jogvédelmi program, amely gazdaságélénkítő in-
tézkedésekkel is kiegészült az asszimilációs folyamatok feltartóztatására a sajtó modern 
eszközét is igénybe kívánta venni. A tervezett hírharsonát azonban az 1903. évi magyar-
ellenes tömegmozgalmak után nem volt tanácsos elindítani.5 Ágoston Sándor reformá-
tus lelkész lapalapítási elképzeléseiben a magyar–horvát együttműködés előmozdítása 
kapott főhangsúlyt, mi több, a választások ilyen irányú befolyásolására is kamatoztatni 
akarta az állami támogatással elindítani szánt újságot.6 A budapesti kormányzat azon-
ban nem kívánta tovább élezni az amúgy is feszült helyzetet, ezért a terv csak 1908-ban 
valósult meg. Ebben a véletlennek is volt némi szerepe, ugyanis a romániai társ-akció-
ban7 kellemetlen belső viszály miatt át kellett helyezni azt a lapszerkesztőt, aki idegen-
ben nemcsak a magyar, de a román kormány megelégedésére vitte sikerre a Bukaresti 
Magyar Újságot.8

Poliány Zoltán munkatervében9 szerkesztési elképzelései között különös hangsúlyt 
kapott annak tudatosítása, hogy a kivándorolt magyarok Horvátországban nem megtűrt 
idegenek; politikai értelemben viszont a lehető legtapintatosabb módon kívánt működni. 
Ez azt jelentette, hogy a titkos kormánytámogatás fejében egy hitelesebb szomszédság-
kép formálásával igyekszik közelíteni a magyar és horvát álláspontokat.
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A lap 1908. októberi próbaszámában10 a szerkesztő ezzel a hitvallással állt olvasói elé: 
„A Szlavóniai Magyar Újság az összekötő kapocs kíván lenni a szétszórtan élő magyar-
ság közt, melynek erejét és kitartását mindenki érezni fogja.” Egyúttal a „kenyéradó új 
hazával szemben” lojális magatartásra intette a bevándoroltakat: „…tisztelje ennek az 
országnak törvényeit, szokásait, de mint nemzetiség éljen mindama jogával, a melyek a 
törvényben gyökereznek.” Ez a szerkesztői alapállás kétségtelenül alkalmas volt arra, 
hogy enyhítse a bevándoroltak kiszolgáltatottság-érzését, s hogy bizalmat ébresszen 
az anyaország gondoskodását felcsillantó magyar lap iránt. A beköszöntő cikkből 
– kimondatlanul – az is kiolvasható volt, hogy a magyar kormány a nacionalizmus 
törésvonalai mentén közös platformba kívánja gyűjteni az uradalmi cselédeket és kis-
birtokosságot, a vasúti tisztviselővel, s akár a latifundiumok uraival és a tőkés nagy-
bérlőkkel. (pl. Majláthok, Jankovichok, Guttmanok). A nemzeti egység kikovácsolásá-
ban központi szerep jutott a modern médiának, jórészt éppen az ellenséges tónusú horvát 
sajtóhírek szemlézése révén. A magyar újság mértéktartó hangütését a horvát lapok 
egyáltalán nem tartották követésre érdemesnek (igaz, a magyar lapok sem).11 A Narodna 
Obrana (Nemzetvédelem) címet viselő eszéki laptárs, egyenesen arra szólította fel a vá-
ros horvátjait, hogy ne adjanak bérbe helyiséget a magyar szerkesztőségnek, s a „magyar 
propaganda lapjá”-nak és „veszedelmes”-nek nevezte Poliány lapját.12 A magyarságot a 
zágrábi lapok is rossz színben tüntették fel,13 de sajnálatos módon az anyaországi saj-
tóval szemben is komoly kifogások merülhettek fel, hiszen 1911-ben a magyar közélet 
szereplői a horvát autonómiára tekintet nélkül követelték a Velika Pisanica-i magyarok 
egyházi sérelmeinek orvoslását.14 A két tűz közé került szerkesztő megköszönte ugyan 
a pártfogó szándékot, de kénytelen volt leszögezni: „… a képviselőnek interpellációjá-
val azonban nem érthetünk egyet, mert az a velikapisanicai magyarokon nem segít, s 
ismét egy jó alkalom a horvátoknak arra, hogy üssenek egyet rajtunk.”15 Az anyanyelvi 
istentiszteletért folyamodó ürögi és maradéki magyarok ügyében16 a lap – félreértésből 
– csaknem sajtóperbe keveredett az új diakovári püspökkel, s csak Khuen-Héderváry 
Károly miniszterelnök közbenjárására menekült meg ettől.17 Mindez jól érzékelteti, 
hogy kisebbségi szempontból a horvátországi sajtó szabad működésének a korszakban 
jelentős korlátai voltak. Ezt húzza alá a Balkán-háborúk idején bevezetett még szigorúbb 
sajtófelügyelet, aminek indokolatlan terheitől megint csak magas közbenjárásra adott 
felmentést a királyi biztos.18

A lap alapításakor 2500-as példányszámával és mintegy 2000 előfizetőjével az Obzor 
mögött a második legnagyobb lapnak számított Horvátországban.19 Elsősorban a szór-
ványban terjesztették, de jutott belőle az anyaországba is. Mintegy 10 százaléka reklám 
céllal ingyen került az olvasók asztalára. Csupán a polgárosultabb zágrábi magyarok vá-
sárolták elenyésző számban. Igényszintjüknek bizonyára jobban megfeleltek a magyar 
és horvát főváros sajtótermékei. A Magyar Újság kétségtelenül egy tömegigényekre ter-
vezett „népies” orgánum volt, amely túltengő nacionalizmustól mentes, mégis határozott 
hangnemével öntudatot sugárzott.

A Szlavóniai Magyar Újságból bárki értesülhetett a magyar társas összejövetelekről, 
istentiszteletekről, templom- és iskolaavatókról, a Zágrábi Magyar Társaskör program-
jairól, sőt – a „Boszniai hírek” rovatban – a szarajevói és mosztári magyar egyesületek 
életéről.20 S arról is, hogy miképpen lehet jogosultságot nyerni a közföldek használatá-
hoz, mely vidéken parcelláznak, mi az előnye a belterjes gazdálkodásnak, s mi a tétje a 
küszöbön álló népszámlálásnak.

A későbbiekben a Szlavóniai Agrár Takarékpénztár hirdetései is megjelentek az újság 
hasábjain, csakúgy, mint a hitellehetőségekről, az adókedvezményekről stb. írt szakszerű 
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ismertetések, amelyek a „Közgazdaság” és a „Pénzügyi tanács-adó” című rovatokban 
kaptak helyet.21

A gazdaság mellett nagy hangsúlyt kapott az újságban a magyarság társadalmi és 
kulturális önszerveződésének ösztönzése. A Julián-naptárhoz hasonlóan Poliány lapja is 
közölte az olvasókörök megalapításának és bejegyeztetésének feltételeit, ezzel is segítve 
a hálózat kiépülését.22

A lap színes riportokat közölt a Julián Egyesület23 pásztorjátékairól, felolvasóestjei-
ről, a különböző analfabéta-tanfolyamokról; népszerűsítette a horvátországi magyar fel-
sőbb iskolák létrehozásának gondolatát, s az anyaországi továbbtanulás lehetőségét. 
(„Haza kell menni s vissza kell jönni tanítani a többit.”24)

Poliány lapja ugyanakkor a kisebbségi érdekvédelmi szócső szerepét is képes volt 
betölteni. „Olvasói levél” formájában számtalan panaszos ügynek adott nyilvánossá-
got, s jogi szakemberek bevonásával próbált megoldásokat is kínálni honfitársainak.

A bevándorolt magyarságot ért inzultusokról, jogsérelmekről szóló híradások kez-
dettől szinte elárasztották a szerkesztőséget. A „Horvátországi hírek” rovatban lehetett 
olvasni az összetűzések nélkül csak ritkán lezajló március 15-ei megemlékezésekről 
(s e tudósítások a nemzeti érzés ápolására is alkalmasnak bizonyultak).25 Hosszú cikkso-
rozatot szentelt az újság az osekovoi magyarok merényletekkel és egyházi kegytárgyak 
nyilvános meggyalázásával lezajló esetének (amely a horvát hatóságok asszisztálása 
mellett a helység magyarjainak teljes megfélemlítéséig fajult).26

A felkorbácsolt kedélyek légkörében került sor az 1910. évi népszámlálásra. Az 
eseményt övező sajtóháborúban az eszéki magyar lap is exponálta magát. Egész 
oldalas vezércikkben hívta fel olvasói figyelmét az esemény tétjére, egy gyűjtőív 
mintán aprólékosan bemutatva, hogy adott kérdésre miként ildomos válaszolnia egy 
öntudatos magyarnak. Mindenkit biztosítottak: „Mi a panaszokat összegyűjtjük, s 
megtesszük a megtorló lépéseket.”27 A felvilágosító kampányban Poliány rámutatott 
a Dráván túli magyarság számbeli erejének gyarapodására, s honfitársait nemzeti 
hovatartozásuk megvallására bíztatta. Az össznépességen belüli aránynál kedvezőbb 
szaporodási arány [3,9% és 5,43%28] viszont az asszimiláció fenyegetésére figyel-
meztetett, ezért hosszú jegyzékben sorolta a horvát számlálóbiztosoknak tulajdoní-
tott visszaéléseket.29

A lap politikai aktivitásának egyenes következménye volt, hogy a magyarellenes 
támadásoknak hamarosan maga is céltáblájává vált. Így 1911-ben a csaknem színma-
gyar Dráván inneni Zsdálán a horvát pap megdorgálta híveit, mivel azok magyar 
írás-oktatáson vettek részt, s mert a Szlavóniai Magyar Újságot olvasták.30 Két évvel 
később pedig a pakraci pópa jelentett fel magyarokat a sorozáson viselt nemzetiszín 
szalagok és magyar éneklés miatt, s megint csak azért, mert az eszéki lapot olvas-
ták.31

1914-ben a német[!] színház előadását követő zavargásokban a tüntető tömeg 
beverte az eszéki magyar iskola ablakait, majd a Szlavóniai Magyar Újság szer-
kesztőségének épülete elé vonult.32 Poliány sürgetésére a városi hatóság rendőröket 
és kutyákat volt kénytelen kirendelni a lap védelmére (a tüntetők így csupán a szer-
kesztőség falait mázolták be).33 A rendőrkordon azonban csak a feltüzelt tüntetőktől 
óvhatta meg az újságot, a küszöbön álló sorsfordító események következményeitől 
nem…

Szimbolikus jelentésű az újság fejlécén bekövetkezett változás, amely mintegy 
előre vetítette a közeli hatalomváltást. A horvátországi helységnévreform nyomán ugyanis 
1914 első napjától a kiadóhely megjelölés Eszékről Osijekre változott. A magyar elnevezés 
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zárójelbe került.34 A történelem fintora, hogy a lap éppen ekkoriban állt zenitjén. Ezt nem 
csak a kétszeresére nőtt (ötezres) példányszám jelezte,35 hanem a számos szórakoztató és 
közhasznú sajtótermék mellékletként való forgalmazása is.36 A kínálatot aztán a karácso-
nyi melléklet gazdagította.

A lap nyomdájából kerültek ki továbbá az adó- és földközösségi törvényt taglaló is-
meretterjesztő brosúrák,37 valamint a horvát vallásügyi és iskolai törvények és rendeletek 
gyűjteménye,38 amelyet szolgálatuk során haszonnal forgathattak a magyar lelkészek és 
tanítók. A Közéleti és házi jogtanácsadó39 is a szerkesztőség gondozásában válhatott a 
magyar családok kedvelt „kézikönyvévé”.

Reklám céllal ugyan, de a nemzeti tudat formálását is szem előtt tartva ingyen pos-
tázták a törzs-előfizetőknek az Ezeréves Magyarország című történeti összefoglalást.40

Mindezek után az elismerésnek és bizalomnak nem is túl meglepő megnyilatkozása 
volt, hogy a Julián-naptárt számos olvasó a lap szerkesztőségétől kívánta megrendelni, 
holott azt még csak nem is Szlavóniában nyomtatták.41 Sok szlavóniai magyar tudatában 
tehát magától értetődően az eszéki szerkesztőség merült fel, mint lehetséges kiadó.

Mindez nem utolsósorban a kiváló munkatársi gárda érdeme is, akik már foglalkozá-
sukból eredően [tanítók, lelkészek és jogászok voltak] olyan szoros kontaktusban álltak 
a horvátországi magyarokkal, hogy első kézből írhattak róluk és nekik.42

A háborús időben fokozatosan csökkent a terjedelem, miközben a lap egyre drágult.43 
A beszerzési, nyomdai és terjesztési gondokon44 a főszerkesztő új előfizetők toborzásá-
val45 és takarékoskodással, az ekkor már vegyes nyelvű46 üzleti hirdetések elhagyásával 
próbált úrrá lenni.47 Poliány a háború időszakában mindvégig azonos összegű kormány-
támogatást kapott, a jelentős pénzromlás hatásait csupán az 1918/19-es költségvetési év 
előirányzata próbálta ellensúlyozni.48 Ezt az összeget azonban már a lapszerkesztő nem 
vehette igénybe…

Poliány katonai behívóparancsa a lap megszűnésével fenyegetett (de ezt sikerült el-
hárítani).49 Az újságot olvasó magyarok veszélyeztetettségét viszont a hadijelentések, 
felhívások és a népies irodalmi szemelvények között helyet kapó politikai elemzések (a 
délszláv kérdésről,50 Fiuméről,51 vagy a trializmusról) jelezték.52 A világháború kimene-
telének latolgatása közben a valóságos kisebbségi sorsra jutás félelme is hangot kapott 
a lapban.53

A Szlavóniai Magyar Újság fennállásának tizedik évfordulóját éppen a háború vég-
napjaiban ünnepelte. Működésének mérlegét a szerkesztő az 1918. évi első számban 
vonta meg, melyben „új eszmék” és „új világok” megjelenését rögzítve szorongó vára-
kozással írta: „…ebben a nagy faji küzdelemben a horvátországi magyarság nem ma-
radhat újság nélkül, mely, ha a szükség úgy kívánja, hangosan kiabáljon, vagy serényen 
dolgozzék a mi nagy érdekeinkért, jövőnk biztosításáért.”54 Csakhogy a Dráván túli ma-
gyarság nemzeti létének fontos biztosítékaként működő szócsövet a háborúból kisarjadó 
új hatalom drámai gyorsasággal elnémította. Megmentéséről a súlyos beteg Poliány,55 s a 
háborús vesztes, forradalmaktól és idegen katonai megszállástól terhelt anyaország sem 
tudott gondoskodni.

(A Szerb–Horvát–Szlovén Királyságban) A világháború után az elszakított Délvidéken 
számos sajtóorgánum látott napvilágot szerb fennhatóság alatt. Horvát oldalon azonban 
az első lapalapítási kísérlet csak 1921 novemberében történt. Ebben főszerep jutott azok-
nak a baloldali újságíróknak, akik a Tanácsköztársaság bukása után a szerbek által ellen-
őrzött Baranyába menekültek. A belgrádi konvenció értelmében még 1918-ban megszállt 
területet a trianoni döntés mégsem csatolta a délszláv államhoz. A megszállók és a velük 
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együttműködő magyar szociáldemokraták és oktobrista radikálisok 1921. augusztus 
14-én kikiáltották ugyan a Baranyai [-Bajai] Szerb-Magyar Köztársaságot, a bábállamot 
azonban az 1921. augusztus 22-én bevonuló Nemzeti Hadsereg felszámolta. A politikai 
menekültek egy része Eszéken próbált új életet kezdeni. Világnézeti kötődéseiket a dél-
szláv hatalom azonban nem nézte jó szemmel. Az Ormai József által jegyzett Magyar 
Újság fejlécén a lap címét horvátul is feltüntették (Mađarske Novine). A politikai jellegű 
igazodást feltétlenül indokolttá tette a szerkesztők közvélemény-formáló ambícióinak 
sikeres érvényesítése is, amire már az újság alcíme is utalt: Független politikai, társa-
dalmi és közgazdasági, képes hetilap.56 A laptulajdonos jogi és pénzügyi lehetőségeinek 
javulását jelzi, hogy az újság hamarosan napilapként került a standokra.57 Mák Ferenc 
a horvátországi magyar sajtóról írt tanulmányában megállapítja és igazolja is, hogy a 
lapot igénytelen megjelenési formája ellenére szakavatott zsurnaliszták tették érdemes 
olvasmánnyá. Benne politikai kommentárokkal, Eszék környékének lokális híreivel és 
szépirodalmi betétekkel.58

A Károlyi Mihály által is üdvözölt szerkesztők rokon érzelmeikről és céljaikról biz-
tosították a volt köztársasági elnököt: „mi, itt élő, magyar nyelvű SHS állampolgárok 
szintén azt óhajtjuk egész lelkünkkel, hogy Hazánk és Magyarország a legjobb 
békében, teljes harmóniában éljenek egymás mellett…” Majd ekként folytatták: 
„A jelenlegi magyar rezsim bukását mi is várva várjuk. […] a rendszer ellen küzdünk, 
[…] a demokratikus Magyarország megteremtéséért. Csupán egyben tér el véleményünk 
Károlyi Mihályétól. […] teljesen közömbös előttünk, vajon köztársasági vagy királysági 
államforma alapján következik be Magyarország újjászületése.”59 Az államformára tett 
megjegyzést egyértelműen a délszláv állam monarchista berendezkedésének elfogadását 
hangsúlyozó lojális gesztusnak tekinthető. A kisebbségi és eszmei kívülállóság kettős 
szorításában a klasszikus érdekképviselet feladatának a szerkesztők csak igen nagy ne-
hézségek árán tudtak megfelelni. A forradalmi, kommunista tanok hirdetésének lehetet-
lenségére éppen a választásokon jelentős sikert arató Kommunista Párt mandátumainak 
felfüggesztése és a Párt illegalitásba szorítása figyelmeztetett.60 Az előfizetők bizalmá-
nak elnyerése azonban létkérdés volt a lap fennmaradása szempontjából. Nem egészen 
véletlen, hogy a Dráván túli magyar többséggel szemben a délszláv világhoz nem szo-
kott baranyai honfitársaik nemzeti sérelmeinek hosszabb írást szentelt a szerkesztőség: 
„… a baranyai magyarok nem lelik honjukat e hazában. Hozzánk fordulnak, egyedül 
a Magyar Újságtól remélnek még segedelmet, mert mi állandóan arra tanítjuk őket, 
hogy a magyarnak szeretnie kell új hazáját. De hát hogy szeressék ők – kérdik –, ha ez 
a haza rabszolgákká teszi őket?” A tapasztaltak hatására külön tudósítót rendeltek ki a 
baranyai magyarság panaszainak feltárására, azzal az ígérettel, hogy a sérelmeket a köz-
igazgatási hatóságokhoz éppúgy eljuttatják, mint az általuk „elfogulatlan”-nak tételezett 
délszláv laptársak szerkesztőségeibe.61 Ugyanebben a lapszámban ígéretet tettek a sérel-
mes ügyek kivizsgálására, jegyzőkönyvek felvételére, s a jogorvoslás érdekében a kor-
mányhoz való felterjesztésére. Ugyanakkor óva intették az érintetteket meggondolatlan 
cselekedetektől, s persze, az általánosító, délszlávellenes következtetések levonásától 
is.62 Nehéz eldönteni, hogy a bölcs taktika, vagy a naiv önhitetés adott a szájába olyan 
szavakat a szerkesztőknek, mint az a következő lapszámban olvasható: „Áldassék 
e földnek szabadelvű, törvénytisztelő szelleme, amely nem engedi, hogy a magyar 
kisebbségnek, vagy bárkinek is torkába fojtsák a szót.”63 Hiszen ez után a rendszernek 
kényelmetlen hosszú sérelmi lista következett rekvirálásokról, testi bántalmazásokról, 
megfélemlítő hatósági presszióról… A kétfelé igazodás kényszere azonban óhatatlanul 
előidézett effajta, már-már tragikomikus ellentmondásokat. Igaz, a lap munkatársai a 
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„Szerkesztői üzenetek” rovatban a sértetteknek vigaszos szavakkal és jogi útmutatással 
is igyekeztek szolgálni.64 Talán éppen ez a jogvédő attitűd és közszolgálati hivatástudat 
lett a lap vesztének okozója. A főszerkesztő 1922 márciusában még a közeljövőre ki-
látásba helyezett bővülés és műszaki megújulás reményében utasította vissza a rivális 
laptársak rosszindulatú ármánykodását.65 S a frissen beharangozott sajtótörvényről is 
úgy vélekedett: „… babonás hittel vagyunk aziránt, hogy annak paragrafusaiban a leg-
tisztább szándék őrködik a jugoszláviai nyomtatott betű védelmén.”66 Vélhetően mégis 
a konkurencia rosszízű hírverései jártak közelebb az igazsághoz! Az új sajtótörvényt s 
a délszláv jogalkalmazókat talán mégsem a szólásszabadság és a kisebbségi jogok vé-
delmének „legtisztább szándéka” vezérelte… A laptulajdonos mindenesetre az 1922. 
június 25-ei lapszámban sajnálkozva állt olvasói elé a hírrel, hogy átmenetileg kénytelen 
felfüggeszteni kiadói vállalkozását. „Ahogy nekem is fájó szünetet tartani, valószínűleg 
kellemetlenül fogja érinteni mi olvasóinkat is, akik mindig hűen őrizték a magyar kultú-
rát és érdekeltek voltak az én lapom csendes háborújában a magyarságért.”67 A szept-
ember 1-re ígért lapszám pedig sosem jelent meg. Ebben bizonyára szerepet játszott a 
kedvezőtlen politikai légkör, s talán hiányzott a fizetőképes kereslet, és olyan „tőkeerős” 
támogató, mint amilyen annak előtte a budapesti kormány volt.

Egy új magyar lap megszületésének feltételei csak öt évvel később teremtődtek meg. 
A Szlavóniai Magyar Néplap A szlavón és horvátországi magyar népkörök hivatalos 
lapja alcímmel 1927. december 1-jén látott napvilágot a bácskai Zomborban, heti 4 ol-
dalon. 1928 tavaszán azonban a szerkesztőség Eszékre költözött (a Jäger utca 20. szám 
alá), míg a nyomda továbbra is a Bácskában működött (a Čitaonička utca 7-es szám 
alatt). Ekkortól az alcím: Független politikai és közgazdasági hetilap-ra változott, majd 
1928. április 26-tól megszűnéséig A szlavóniai és baranyai magyarok független heti-
lapja alcímet kapta. Az újság alapítása dr. Vimmer István zágrábi földbirtokos nevéhez 
fűződik.68 Az újságot mindvégig a Magyar Népkör lapjaként emlegették, noha az első 
lapszám beköszöntője küldetését még ekként fogalmazta meg: „célja a horvátországi és 
szerémségi magyarok kulturális, a gazdasági és politikai érdekeinek képviselete, tekintet 
nélkül a párti elkötelezettségükre”. Igaz, a szerkesztő megemlítette, hogy a szlavóniai 
magyarság 100 [valójában mintegy félezer! M. B.] faluban szétszóródva számbeli ki-
sebbségben él, ezért nincs módja érdekei kifejezésére. A Magyar Népkörhöz való csatla-
kozás viszont biztosítaná törekvéseik összehangolását, „vagyis egyenlőség, kiváltságok 
nélkül […] a szerb és a horvát barátainkkal szemben. Szeretnénk, ha gyermekeink nem 
felejtenék el anyanyelvüket, magyar kultúrában nevelkedjenek […] a szerb és horvát 
kultúra és nyelv mellett.”69

Az irodalmi és történelmi jellegű közlemények mellett a „Szlavóniai magyarok” cikk-
sorozatban a szórványban élő magyar személyiségek életrajzával ismertették meg honfi-
társaikat, ami a magyar közösséghez tartozás érzését is erősítette az olvasókban. Félévnyi 
fennállás után a szerkesztő már indokoltnak érezte, hogy mérleget készítsen: ebben nem 
titkolt büszkeséggel nyugtázta, hogy tíz év elteltével lapja révén támadt fel a magyar új-
ságírás Horvátországban. (Ez a megállapítás arra utal, hogy Ormai Magyar Újságjától 
függetlenül a mérce továbbra is az első eszéki lap maradt.) A szerkesztő ez után ekként 
folytatta: „A Szlavóniai Magyar Néplap a magyar nemzethez szól […] Támogatnunk kell 
egymást és mindent, ami magyar! Nektek kell fenntartanotok a magyar sajtót!” Majd az 
előfizetők számának gyarapítására és önzetlen adakozásra szólította fel olvasóit.70

A közös anyagi tehervállalásra vonatkozó felhívás által sem sikerült azonban hosszú 
távra biztosítani a lap megjelenését. Az újság már az év végét sem élte meg. Az 1928. 
október 30án megjelent utolsó számból az is kiderült, hogy a megrendelők nagy száma 
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mondta vissza az előfizetést.71 Az olvasók talán nem is sejtették, hogy a szépen csoma-
golt támogatási felhívás kínálta a lap megmentésének az utolsó esélyét. Az újabb magyar 
orgánum az ígéretes kezdetek ellenére csendben kimúlt…

Már a gazdasági világválság időszakában, 1929-ben próbált a megszűnt lap helyébe 
lépni Strapkó István szerkesztő a Szlavóniai Újsággal, amely Az SHS magyarságának 
független társadalmi, politikai, közgazdasági és mezőgazdasági illustralt hetilapja alcí-
met viselte.72 Azonban a mostoha megélhetési viszonyok és a királydiktatúrával érvény-
be lépő szigorú cenzúra viszonyai között ez a lapalapítás csak múló epizód lehetett a 
horvátországi magyar sajtó történetében.

(A Tito-korszak sajtóviszonyai) A dualista korszakban 1909 és 1914 között már létezett 
egy magyar nyelvű sajtótermék a horvát fővárosban. Az ottani magyar egyesület hiva-
talos értesítője, Zágrábi Magyar Társaskör címmel.73 A Tito-korszak kezdetén itt egy 
újabb kérész életű lapalapítás történt Zágrábi Magyar Újság néven. A lapot Walter Emil 
főszerkesztő erőfeszítésein kívül talán az a politikai mögöttes szándék segítette életre, 
hogy a kommunisták a kezükben összpontosuló hatalom birtokában is demonstrálják 
békés szándékaikat az usztasák majd a partizánok magyarellenes vérfürdői után. A he-
tilap azonban mindössze öt számot ért meg 1945. november 1. és december 1. között.74 
A hatalma megszilárdításában drasztikus eszközöktől sem visszariadó kommunista elit 
– úgy tűnik – mégsem érte be azzal, hogy a „kirakat-kelléknek” szánt orgánum a dél-
baranyai szigetmagyarságtól és a szlavóniai szórványtól távol lát napvilágot. S bosszús 
szigorát a lap okkal vívta ki maga ellen a háborúban kölcsönösen súlyos vétségeket, 
tömegmészárlásokat elkövető ellenfelek megbékélését hirdetve. Az újság küldetését egy 
független, magát a politikai csatáktól távol tartó érdekvédelmi aktivitásban jelölte meg, 
azzal a céllal, hogy „… utat mutassunk, népünk kisebbségi életét megkönnyítsük, jogai-
ért síkra szállhassunk, és Tito marsal által körvonalazott szabadsága felett messzenéző 
szemekkel őrködhessünk.”75 Ez alatt anyanyelvi és kulturális jogokat és a politikai jog-
egyenlőség kívánalmát értette, amivel a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége már az 
1943-as jajcei második AVNOJ-konferencián hitegette a véres (polgár)háborúban elfá-
sult nemzet(iség)eket. Csakhogy a legnagyobb politikai erő tegnapi ígéreteit a kollektív 
bűnösként kezelt magyarság nem kérhette számon! Még ha fennen hirdette is a két nép, 
s a két szomszéd ország megbékítésének fontosságát. Bizonyára pártutasításra az újvi-
déki Magyar Szó már a második lapszám megjelenése után idézte annak a szabadkai 
szakszervezeti fórumnak a nyilatkozatát, amely a zágrábi laptársat reakciós és Népfront-
ellenes orgánumnak bélyegezte.76 A Magyar Újság ezzel a politikai támadások kereszt-
tűzébe került – hiába éltette a Tito-vezette népfront választási győzelmét –, a hatalom 
néhány hét leforgása alatt nemcsak a lapot némította el, de gyorsított eljárásban a népel-
lenes uszítással megvádolt szerkesztőt is bíróság elé állították. A zágrábi Vjesnik 1946. 
február 3-ai száma „Elítélték a magyar fasiszta-revizionisták kémjét és a Jugoszlávia né-
pei elleni gyűlölet szítóját” címmel adott hírt az esetről, amelyben az érseki nyomdában 
előállított „reakciós” Magyar Újság szerkesztőjének büntetési tételét is közölte: 20 év 
kényszermunka, teljes vagyonelkobzás és tízéves eltiltás a közügyek gyakorlásától…!77

A brutálisan megfélemlítő sajtóper után négy évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy 
egy politikailag kevésbé frekventált helyen, a szlavón fővárosban a Magyar Néplap 
legördüljön a nyomdagépről. A magyar nyelvű periodika, már címadásával is jelez-
te, hogy egy belterjes közösség korlátozott igényeinek kielégítésére szánták a Horvát 
Köztársasági Magyar Kultúr és Közoktatási Szövetség gondozásában. A szerény (négy-
oldalas) lap ötezer példánya havi két alkalommal került az olvasók asztalára. Kartalija 
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Mária felelős szerkesztő beköszöntőjében a lap mértéktartó céljairól a következőket 
írta: „A Magyar Néplap állandóan foglalkozni kíván a magyar kisebbségünket érdeklő 
ügyekkel, úgy kulturális, mint gazdasági kérdéseink megvalósításával, és e téren kivívott 
eredményeinket kívánjuk visszatükrözni.” Hiába közölték azonban a kommunista Sinkó 
Ervin írásait, vagy Gál Tibor Titót dicsőítő versét, az eszéki lap alig több mint egy éves 
fennállás, és 24 szám megjelenése után 1950 végén megszűnt.78

A horvátországi magyarság mindmáig legidőtállóbb, s egyben leghányatottabb sorsú anya-
nyelvi sajtóterméke a Magyar Képes Újság című hetilap, amely 1952. március 15-én látott 
napvilágot Zágrábban. Kiss Flórián főszerkesztésével a Jugoszláv Szocialista Szövetség 
kiadásában, de a Horvátországi Magyarok Szövetségének gondozásában. A lap kezdet-
ben 4500, majd 5000 példányban, kéthetente jelent meg.79 A főszerkesztő eszmei elköte-
lezettségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Híd című újvidéki folyóirat egy-
kori szociográfusa később Malušev Svetozar (Cvetko) néven futott be politikai kar-
riert. S az is beszédes, hogy a Horvát Kommunista Párt Központi Bizottságának tagjától 
kapta megbízását az újság létrehozására, amely a jórészt szórványban, nyelvi-kulturális 
elszigeteltségben élő agrárnépesség szellemi szükségleteinek megfelel, s leginkább 
szolgálja erkölcsi felemelését.80 A szerkesztő a befolyásos kommunista íróval, Sinkó 
Ervinnel értekezve jutott arra a voluntarista felismerésre, hogy a csökevényes nemzeti 
öntudattal és leromlott anyanyelvismerettel bíró szlavóniai szórványnak elsőként vissza 
kell adni magyar öntudatát, hiszen másképp nem lehet sem a „szép új világ” elszánt 
építője, sem a magyar kultúra fogyasztója. Kétségtelenül van bizonyos diszkrét bája a 
„visszamagyarítás” programadásának – néhány évvel a partizánok etnikai tisztogatásai 
és a zágrábi „független” lapelőd politikai kivégzése után…! Az ekkorra (a baranyaikkal 
együtt) 52.000 főre olvadt horvátországi magyaroktól azonban a mindenható Pártnak 
már nem kellett tartania. A közvetlen ellenőrzése alatt álló lapban a szerkesztő ekként 
bíztatta honfitársait: „Nálunk az alkotmány nem holt betű! Éljetek magyarok az alkot-
mány adta jogaitokkal, beszéljetek szabadon magyarul! Ne szégyelljétek szép anyanyel-
veteket! Nincs kitől, mitől félnetek, ha magyarul zeng a dalotok! Jártam köztetek, láttam, 
hogy szabadoknak érzitek magatokat, és tudom, hogy harcoltatok is fegyverrel a kézben 
a jugoszláv népek közösségének ügyéért.”81 A bátorító szólam és a nyilvánvaló politi-
kai felhatalmazás hatására nemcsak a zágrábi magyar egyetemisták, de a bácskai író-
társadalom néhány tagja (Laták István, Herceg János, Lévay Endre, Petkovits Kálmán 
stb.) is a lap mellé szegődtek. Így válhatott a lap az 1962-től éveken át használt alcím 
jegyében „a jugoszláviai magyarság szórakoztató képes folyóiratá”-vá, amely a kor kö-
vetelményeinek megfelelően mozgalmi hévvel éltette a szocialista országépítést, és az 
irodalmi betétek jellemzőjén túl a kiadvány szellemisége is bizonyos szocialista-realista 
színezetet kapott. Ez azonban szerencsés módon ötvöződött a szakavatott szerkesztők 
színvonalas munkájával. A lap munkatársai között megjelent a néprajzkutató Penavin 
Olga, vagy a jeles képzőművész, Hangya András, a mindenes tanár, Baranyai Júlia 
helytörténész, vagy Burány Béla is. A magyar egyesületi és iskolai élet híradásain túl a 
sokszínű ország távolabbi tájairól (pl. a dalmát tengerpartról) is készültek riportok, igaz 
– ellentétben a Csáktornyáról, vagy a szlavóniai és baranyai magyar falvakról készült 
beszámolókkal – a magyar vonatkozások elhallgatásával.82 1971-ben nemcsak szerkesz-
tőváltás és jelentős fiatalítás zajlott le az újságnál, de a kiadóhivatal is a magyar tömb 
peremére, Eszékre költözött. Miközben jelentős terjedelmi bővülés is bekövetkezett: a 
12 oldal helyett 1977-re háromszorosára bővült változatát vehették kézbe az olvasók 
kedvelt olvasmányuknak. Fiumében éppen úgy, mint a Szerémségben, vagy a Bácska-
Bánságban. A Horvátországi Magyarok Szövetsége titkáraként főszerkesztővé tett Tausz 
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Imre a szakmai útkeresés közepette a legmagasabb elismerés részese lett, amikor az or-
gánumot 20 éves jubileumán Josip Broz Tito, köztársasági elnök a Testvériség és Egység 
Ezüstkoszorús Érdemrendjével tüntette ki. Nem is indokolatlanul!83 A hetilap gazdag 
riportanyagában a prominens magyarok bemutatása mellett szociografikus hitelesség-
gel és erkölcsi példaadással tártak fel olyan életsorsokat (természetesen partizánokét 
is!), amelyek útmutatást adtak, s egyben erkölcsi mércét állítottak az olvasók számára. 
Különösen a helytörténeti és néprajzi örökség közreadása, s a nyelvművelés ennek az 
időszaknak a legfőbb értéke. Ugyanakkor a „kemény” társadalomtudományok, vagy a 
történettudomány eredményei még ismeretterjesztő szinten is csak ritkán és kilúgozva 
jelenhettek meg a szellemi tartalmak között. Bizonyosan ez is szerepet játszott abban, 
hogy az alapítás óta eltelt emberöltőnyi idő alatt a horvátországi magyarság létszáma 
40%-kal esett vissza! S ebben csak egy kisebb tétel volt a gazdasági nehézségek miatt 
külföldre költözött, és állampolgárságot szerzett vendégmunkások kategóriája… A lap 
szerkesztősége a küldetésnyilatkozat és az eddigi közösségépítő erőfeszítéseik szelle-
mében ekkor népszerűsítő körutakra indult, a reménybeli olvasókkal való közvetlen 
kapcsolatteremtés szándékával.84 Ezen az olvasóbarát viszonyuláson, a lap szakmai 
programján lényegileg három évtized múltán sem kellett változtatni: a baranyai és szla-
vóniai magyarok életének bemutatása, e régiók szülötteinek közvetítésével az „önigaz-
gatású szocializmus” erényeinek felvillantásával. A főszerkesztő azonban hitet tett első-
sorban az anyanyelvi irodalmi hagyaték, s a délszláv kötődések ápolása mellett is, ám 
hangsúlyozta a többi magyarlakta régióval, s az anyaországgal, az egyetemes magyar 
kultúrával való közösség jelentőségét is.85 1983-tól a lap hetilappá alakult, s a szerkesz-
tőség is új munkatársakkal bővült. A kiadói kuratóriumban a helyi önkormányzati kép-
viselők mellett a magyarság társadalmi és kulturális vezetői kaptak helyet (mint Tausz 
Imre, Troszt Sándor, Csörgits József, Pasza Árpád, az író-költő Kontra Ferenc stb.).86 
A lapeladás ekkoriban kb. másfél ezer előfizető s csaknem ugyanennyi ügyfél a szabad 
forgalmazásból. Egy 1983-as kimutatás szerint az olvasók 7,3%-a földműves, 16,0%-a 
háztartásbeli, 30,5%-a munkás, 8,6%-a értelmiségi, 16,8%-a diák, 12,4%-a nyugdíjas, 
8,4%-a pedig hivatalnok volt. Életkor szerint 26,0% a 19–27 éves korcsoportból, 31,0% 
a 28–50 éves, és 27,0% az 50 feletti nemzedékből tevődött ki.87 Vagyis minden korosz-
tály és társadalmi réteg szívesen forgatta a lapot. Ebben a megszokott és közkedvelt 
rovatok is fontos szerepet játszottak: a külpolitika, a szűkebb régió eseményeit tagla-
ló krónika (később Körkép), a gazdasági, és művelődési riportok, a fiatalok oldala, a 
Szemhatár című művelődési blokk, a képes néprajzi ábécé, a nők oldala, a sport, majd 
a tudományos élet újdonságait megjelenítő Világunk, gyerekeknek a Barkóca rovat, s a 
mindenki érdeklődésére számot tartó rádió- és tévé-műsor. A sokszínű, tartalmas kínálat 
szép jövővel kecsegtetett, ám a lap felfelé ívelő pályáját a polgárháború és a szövetségi 
állam felbomlása derékba törte. A 40. évfordulót már a rommá lőtt Eszéken ünnepelte a 
szerkesztőség maradéka, Csörgits József vezetésével.88

(Az önállósult Horvátországban) A háborús agónia, a kormányzati támogatás be-
fagyasztása és a hozzáértő szakemberek elvándorlása 1995-ben csaknem végzetes 
kényszer-szünetet eredményezett. A HMSZ helyébe lépő Horvátországi Magyarok 
Demokratikus Közössége által 1996-ban alapított HunCro Sajtó- és Nyomdaipari 
Vállalat mégis átvette a stafétát, ám az állami finanszírozás 1997. évi, majd 1998-as két-
szeri felmondása után csak 1999-ben jött kedvező fordulat, amikor is a zágrábi kormány 
megbízására a régi kiadó gondozásában forgalomba került az Új Magyar Képes Újság.89 
A lap a nemzetközi kisebbségvédelem számára is fontos impulzusokkal szolgáló dél-
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szláv háború után óhatatlanul foglalkozott a nemzetiségi jogok érvényesülésének 
kérdésével, miközben a túláradó nacionalizmusok légkörében nehéz volt megtalálnia a 
közös nevezőt az érintett felek között. Tán az indulatok természetellenes felgerjedésének 
ellenhatása, hogy a háború alatt rendszertelenül megjelenő, majd átmenetileg elnémuló 
lap megéledő formájában a politikai tartalom kevésbé hangsúlyos, s mindinkább egy-
fajta szórakoztató magazin jelleg vált meghatározóvá, amit az írások lerövidülése, és a 
tematikus tartalmakat kiemelő (s olykor helyettesítő) gazdag képanyag is jellemez.90 Az 
igényszint nyilvánvaló süllyedésében bizonyosan fontos tényező, hogy a harcok idején 
végzetesen megritkultak a humán értelmiség sorai, s az olvasók is tartanak a nemzeti 
ellentétek ismételt kiéleződésétől. A magyar ajkú régiók (Kelet-Szerémség, Bácska) ál-
lamjogi elszakadása egy sokkal szűkebb médiapiacot hagyott a hasonló orgánumok szá-
mára. Ezt a helyzetet a szemben álló politikai csoportosulások (mint a HMSZ utódszer-
vezete, a Magyar Egyesületek Szövetsége) s az általuk 2001-ben elindított konkurens 
nyomdatermékek (pl. a Magyar Napló) is súlyosbítják. Ezek fényében nem meglepő, ha 
az eladott példányszám alig haladja meg az ezret.91

Az elektronikus média viszonyai talán még mostohábbak, s még a maroknyi szlové-
niai magyarság fejlettségi szintjét is alulmúlják.92 Magyar nyelvű műsort 1954-től sugár-
zott az Eszéki Rádió, napi 15 percben. A döntően hírműsor manapság 25 percen át hall-
ható az éterben, amelynek presztízsét a háború idején betöltött kapcsolattartó jelentősége 
alapozta meg. 2004-től a Baranya Rádió is sugárzott magyar adást Pélmonostorról a 
Magyar Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezésére. A heti kétszer fél órás műsor 
azonban, a városi önkormányzat támogatásának 2009. szeptemberi megvonása miatt 
megszűnt.93

A Zágrábi Televízió 1978-tól készített és sugárzott nemzetiségi műsorokat, s az új-
vidéki magyar nyelvű híradót is közvetítette, illetve a Barázda című faluműsort. Saját 
műsora volt a Láthatár, amelyet az eszéki szerkesztőséggel közösen készítettek, de ez a 
program a háború kitörésekor, 1991-ben eltűnt a képernyőről. Az állami televízió jelen-
leg kínált kisebbségi műsora a Prizma, amely azonban aligha tölti be a szerepét, hiszen 
a többség nyelvén, horvátul sugározzák.94

Hiánypótló jelleggel talán e miatt is fogott hozza az Illyés Alapítvány eszköztámo-
gatásával megerősített HunCro Sajtó- és Nyomdaipari Kft. a Drávatáj című kulturális 
magazinműsor készítéséhez, amelyet horvát aláírással közvetítenek. A 2002. március 
15-étől az eszéki Szlavón Televízió által műsorra tűzött fél órás, kéthetente jelentkező 
program már több mint 250 adást ért meg, ami az állandó anyagi és létszámgondokkal 
küszködő szerkesztőség áldozatos munkáját dicséri. A műsorok készítői: a magazinmű-
sor főszerkesztője és operatőre, Varga József, a Duna Televízió és az MTV tudósítója, 
Kalajdžić Edita, a Szlavón Televízió munkatársa, valamint Kriják Krisztina, a Magyar 
Televízió és a Magyar Távirati Iroda zágrábi tudósítója.95

A horvátországi magyar sajtó itt áttekintett évszázados történetének van néhány ta-
nulsága, amelyeket a szórványgondozás feladatát ellátni hivatott hatóságoknak és mé-
diaszakembereknek feltétlenül érdemes szem előtt tartania. A legfontosabb mozzanat, 
hogy az itteni magyarság, még a százezret meghaladó létszáma idején sem tudott saját 
anyagi és szellemi forrásaiból önálló médiateret teremteni, s ennek egyik legfőbb ke-
rékkötője kétségtelenül a mindenkori gazdaállam túltengő nacionalizmusa. A Szlavóniai 
Magyar Újság is csak részben lehetett a saját nyomdászattal rendelkező Poliány Zoltán 
személyes vállalkozása. A főszerkesztő anyagi bázisát és politikai védelmét a budapesti 
kormány szavatolta. Éppen a politikai hatalom nacionalista és intoleráns viszonyulá-
sának lett áldozatává a baloldali zsurnaliszták által szerkesztett, s a kisebbségvédelmi 
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igényeknek is megfelelni kívánó Magyar Újság 1921-ben. Eltérő eszmei alapokon állva, 
de nagyon is hasonló okokból vetélt el a szocialista korszak elején Walter Emil ígére-
tes Zágrábi Magyar Újságja. Amely üzleti szempontból talán életképes lehetett volna, 
azonban erre esélyt sem hagyott a titói pártállam: néhány szám után brutális módon 
számolta fel az érdekvédelmi karakterű magyar kiadói vállalkozást. A megfélemlítő 
processzus kijózanító hatását példázza, hogy ezt követően, már csak a párt jóváhagyá-
sával, mi több közvetlen szerepvállalásával lehetett a szórványmagyarság megfogyatko-
zott közönségének anyanyelvű tájékoztatását és kulturális önazonosságának építését is 
szolgáló orgánumot alapítani. Annak a súlyos engedménynek az árán, hogy a nemzeti 
identitás ápolását, megerősítését leghatékonyabban szolgálni képes történeti és szocioló-
giai tényeket tabuként kellett kezelnie. Csupán az ártalmatlan nyelvművelés, s a néprajzi 
hagyománykincs és helytörténeti vonatkozások feltárása és a politikai mondanivalótól 
mentes irodalmi közlemények kaphattak helyet a lap hasábjain. Ezen tilalomfák elle-
nére a Magyar Képes Újság a kiváló szerkesztői és munkatársi gárdának köszönhetően 
egy tartalmas, informatív és közkedvelt sajtóterméket kínált a döntően mezőgazdasági 
szubkultúrában élő magyar olvasóknak. Ez a vívmány attól tűnik még értékesebbnek, 
hogy ez az orgánum a szórványvidékeken rohamosan sorvadó anyanyelvi iskoláztatás 
hatásrendszerének részleges pótlását is képes volt biztosítani, noha e feladat a XXI. szá-
zadban sokkal inkább az elektronikus médiumokra hárul.

A horvát médiapiacon azonban a magyar nyelvű rádió- és televízió szolgáltatás olyan 
minimális területet fed le, hogy az anyaországi csatornák ez irányú célzott műsorai 
nélkül még részlegesen sem tudnák ellensúlyozni a gazdanemzet média-túlsúlyát. Amit 
sajnálatos módon a feltartóztat(hatat)lan beolvadás prognózisaként ábrázol ki a nyers 
politika valóság…
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