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Blazsetin István

A magyarországi horvátok 
irodalmáról

Már maga a cím is számos kérdést vet fel. Van-e, lehet-e, egyáltalán kell-e 

nemzetiségi irodalomról beszélni? Van-e irodalomtörténeti, poétikai meg-

alapozottsága annak, hogy például magyarországi horvát, vagy pontosabban 

magyarországi horvát nemzetiségi irodalomról beszéljünk? Kell-e vajdasági 

vagy éppen szerbiai, esetleg jugoszláviai magyar irodalomról beszélni? A sort 

természetesen tovább lehetne folytatni. Vajon nem elég egyszer�en horvát 

vagy éppen magyar irodalomról beszélni, függetlenül attól, hol, éppen me-

lyik államalakulat területén keletkezik a horvát vagy magyar nyelven íródott 

m�alkotás?

A probléma, talán nem túlzás azt állítani, politikai szempontból történ� 

vizsgálata bizonyára legitimálja az összes fent használt kifejezést, ugyanis 

el�térbe helyezi az éppen aktuális államhatárokat. Ennek szellemében be-

széltünk vagy éppen beszélhetünk csehszlovákiai magyar irodalomról, aztán 

meg szlovákiai magyar irodalomról, vagy esetleg felvidéki magyar irodalom-

ról. Beszélhetünk magyarországi horvát irodalomról, ausztriai horvát iro-

dalomról, szerbiai horvát irodalomról, montenegrói horvát irodalomról stb. 

A kérdés továbbra is az, hogy az államot jelent� jelz� irodalomtörténeti, poé-

tikai szempontból hordoz-e információt vagy csupán területet jelöl. Vannak-e 

például a magyarországi horvát irodalomnak olyan jellemz�i, sajátosságai, 

amelyek indokolttá teszik „elválasztását” a horvát irodalom egészét�l. Ha 

vannak, melyek ezek, ha nincsenek, akkor okafogyottá válik magyarországi 

horvát irodalomról beszélni.

Egy gondolat a magyarországi horvát írókról. Végignézve a magyar-

országi horvát írók életrajzát, hamar szembeötlik, hogy foglalkozásukat tekint-

ve általában papok vagy pedagógusok voltak. Hivatásuk m�veikre is rányomja 

bélyegét, szakadatlanul oktatni, vagy még inkább okítani, tanítani akarják 

olvasóikat, er�síteni nemzeti öntudatukat, irányítani, vezetni szeretnék �ket. 

Ennek érdekében mindig szem el�tt tartják az olvasóközönség elváráshorizont-

ját, mondanivalójukat egyszer�en és világosan fogalmazzák meg, hogy minél 

szélesebb rétegekhez jussanak el. Nem kísérleteznek, nem követik a kortárs 

magyar vagy horvát irodalomban végbemen� folyamatokat. Egyfel�l a hazai 

horvát népköltészetre, másfel�l pedig a XIX. századi horvát, szerb és magyar 

romantikus irodalomra támaszkodnak. A magyarországi horvát irodalom szin-

te napjainkig görcsösen �rzi hagyományos beszédmódját, amivel immár nem 

vagy csupán kismértékben képes újratermelni befogadóit.

Az elt�nt olvasó nyomában. Kik a magyarországi horvát olvasók? A leg-

egyszer�bb válasz így is hangozhatna: azok az emberek, akik Magyarországon 
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élnek, tudnak horvátul és horvát m�veket olvasnak. A legutóbbi, 2001-es nép-

számlálási adatok szerint 14 345-en vallották a horvát nyelvet anyanyelvüknek. 

Természetesen Magyarországon ennél sokkal több horvát él, de az is igaz, hogy 

csak egy részük olvassa a magyarországi horvát írók m�veit.

A nyelvtudás szempontjából a kis létszámú magyarországi horvát olvasó-

közönség legalább két rétegre tagolható. Az egyikbe az id�sebb nemze-

dékeket sorolhatjuk, köztük a legfi atalabbak a 20. század ötvenes éveiben 

születtek. Olvasói szokásaik els�sorban a népköltészet és a nem túl igényes 

kalendáriumok nyújtotta szövegek alapján alakult ki. Általában falusi környe-

zetben n�ttek fel, nagyon jól beszélik a horvát nyelvet (els�sorban a nyelv-

járást ismerik, nem a köznyelvet), hiszen gyermekkorukban a horvát nyelvet 

nem csupán a családon belüli kommunikációra használták. A másik csoportot 

a fi atalabb nemzedékek alkotják, köztük egyre nagyobb a városi lakosság ará-

nya, bizonyos urbánus tapasztalattal is rendelkeznek, olvasói tapasztalataikat 

els�sorban iskolai olvasmányok alapján szerzik, a  nyelvjárásokat nem vagy 

alig ismerik, nyelvtudásukat, amely sokszor kívánnivalót hagy maga után, 

els�sorban iskolai tanulmányaik során szerzik. Így tehát az olvasóközönség 

egyik fele irodalmi kompetenciák, a  másik pedig nyelvi kompteneciák hiá-

nyával küzd.

Kézenfekv�nek t�nik, hogy befogadóként az anyaország olvasóközönségét 

is megemlítsük, de a könyvterjesztés megoldatlan problémái és a horvátorszá-

gi olvasóközönség érdektelensége miatt a magyarországi horvát szerz�k m�vei 

ez idáig nem kerültek ki a horvát könyvpiacra.

Magyarországi horvát nyelv� könyvkiadás. Az 1945 utáni magyarorszá-

gi horvát irodalom els� könyve 1969-ben látott napvilágot. Ekkor jelent meg 

az U kolo (Kólóba) cím� antológia a Magyarországi Délszlávok Demokratikus 

Szövetségének kiadásában. A következ� könyvre már „csak” nyolc évet kellett 

várni. 1977-ben jelent meg Josip Gujaš Džuretin Povratak u Podravinu (Haza-

térés a Dráva mentére) cím� verseskötete, amely az 1945 utáni magyarországi 

horvát irodalom els� önálló kötete. Ett�l kezdve a nyolcvanas évek végéig 

a horvát nemzeti kisebbség irodalmi és más m�vei aránylag rendszeresen 

jelennek meg az akkori Tankönyvkiadó Vállalat gondozásában, ugyanis egy 

1976-os kormányrendelet a Tankönyvkiadó feladatai közé sorolta többek kö-

zött a magyarországi nemzetiségek irodalmi m�veinek megjelentetését is. Az 

új lehet�ségek lendítettek az irodalmi életen. 1980-tól a Narodne novinéban 

(Népújság)1 Zbornik i album naše poezije (Költészetünk albuma) címmel új 

rovat indult. Irodalmi folyóirat nélkül nemigen fejl�dhetett tovább a magyar-

országi horvátok irodalma. A hiány pótlására a Narodne novine 1982-ben kul-

turális, irodalmi és m�vészeti mellékletet indított Neven/Körömvirág2 címmel. 

1989-ben megalakult a rövid élet� Magyarországi Horvát, Szerb, Szlovén Írók 

1 Narodne novine (Népújság) a Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetségének heti-

lapja
2 A Neven 1982-ben és 1983-ban egyszer-egyszer jelent meg, 1984-ben kétszer, 1985-t�l 

pedig évente négy alkalommal.
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Egyesülete. Az egyesület legjelent�sebb sikere a Glas (Hang)3 cím� irodalmi és 

kulturális folyóirat kiadása volt.

Az újabb el�relépést 1996 hozta, amikor megjelent a Riječ (Szó) cím� els� 

magyarországi horvát irodalmi és kulturális folyóirat. Sajnos a kiadását állandó 

anyagi nehézségek kísérték.4 Kilenc szám után a folyóirat megsz�nt. 2002-ben 

Pogledi (Néz�pontok) címen alapított folyóiratot az Országos Horvát Önkor-

mányzat.

„Virágkor”. A magyarországi horvát irodalom virágkora a 20. század het-

venes éveinek végén kezd�dik és nagyjából az ezredfordulóig tart. Az 1970-es 

évek végén önálló kötetekkel jelentkeznek az U kolo (Kólóba) cím� antológiá-

ban szerepl� költ�k. A már említett Josip Gujaš Džuretin kötete mellett Marko 

Dekić Duga nad zavičajem5 (Szivárvány szül�falum felett) verseskötete; Stipan 

Blažetin, Marko Dekić és Ljubinko Galić közös gyermekverskötete: Sunčana 

polja6 (Napsütötte mez�k); valamint Stipan Blažetin Srce na dlanu7 (Nyitott 

szívvel) és Mate Šinković Na našoj Gori8 (A Gorán) cím� kötetei láttak napvi-

lágot. A kötetek válogatások a szerz�k addigi m�veib�l, ezért magukon vise-

lik azokat a jegyeket, amelyek jellemzik az 1945 utáni magyarországi horvát 

irodalmat. Az 1960-as évek közepéig a különböz� állami ünnepek, az iskolai 

élet, a szocializmus építése stb. állt az irodalom középpontjában. Egyéni, intim 

hangulatukkal a szerelmes versek jelentenek üde színfoltot. Az 1970-es évekt�l 

a szubjektív líra is megjelenik, ahol a lírai én már nemcsak a közösség nevében 

szólal meg, hanem saját helyét keresi a világban. Egyre nagyobb teret hódít a 

szabad vers, és lassan egy új nemzedék kezdi bontogatni szárnyait, akik a Gde 

nestaje glas?9 (Hol veszik el a hang?) cím� antológiával hívják fel magukra a 

fi gyelmet. Az 1984-ben megjelent antológiát követ�en Jolanka Tišler V modrini 

neba10 (Az ég kékjében) cím�, nagyrészt kaj-horvát nyelvjárásban íródott köte-

tével, Đuso Šimara Pužarov Stojim pred vama11 (El�ttetek állok) cím� vallásos 

ihlet� könyvével, Ladislav Gujaš pedig Dodir vremena / Az id� érintése12 cím� 

kétnyelv� kötetével hívta fel magára a fi gyelmet. Az új költ�i nemzedék meg-

3 A folyóirat megjelenéséig a magyarországi horvát íróknak csupán az egyetlen hetilap hasáb-

jain (Narodna novine) és az egyetlen évkönyv (Narodni kalendar) oldalain volt lehet�ségük 

publikálni m�veiket. A Glas rövid élet� volt, 1989-ben három (egy kett�s) és 1990-ben egy 

szám látott napvilágot.
4 Mind a mai napig nem sikerült állandó anyagi forrást találni a folyóirat rendszeres megjelente-

téséhez. 1996-ban egy, 1997-ben négy, 1998-ban egy sem, 1999-ben négy, azóta pedig 

egyetlen szám sem látott napvilágot.
5 Marko Dekić, Duga nad zavičajem, Tankönyvkiadó, Budapest, 1979 
6 Blažetin, Dekić, Galić, Sunčana polja, Tankönyvkiadó, 1980 
7 Stipan Blažetin, Srce na dlanu, Tankönyvkiadó, 1981 
8 Mate Šinković, Na našoj Gori, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981 
9 Gde nestaje glas? Antologija mladih pesnika, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1984
10 Jolanka Tišler, V modrini neba, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 
11 Đuso Šimara Pužarov, Stojim pred vama, Biblioteka Dunav, Tankönyvkiadó, Budapest, 1989 
12 Ladislav Gujaš, Dodir vremena /Az id� érintése, Mladost, Savez Hrvata, Klub August Šenoa, 

Pécs, 1992 
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jelenésével a magyarországi horvátok irodalma megszabadulni látszik a társa-

dalmi/nemzeti szerepvállalás terhét�l, többé nem „csak” oktatni, felvilágosítani 

akar, hanem mindenekel�tt m�vészet szeretne lenni. Mindez azonban nem 

jelenti azt, hogy a lassan öntudatra ébred� magyarországi horvát irodalmat 

ezek után a modern irodalmi irányzatok és technikák jellemzik. Ezután is csak 

elvétve keletkeznek ironikus hangvétel� m�vek, nincs önirónia, nem találko-

zunk m�fajparódiákkal, nem beszélhetünk intertextualitásról, vagy ha mégis, 

akkor az általában nem tudatos tevékenység eredménye.

Ennek ellenére, Đuro Pavić Dosta / Elég cím� kötete már a megváltozott 

körülményeket tükrözi, hiszen a könyv szponzorok segítségével jelent meg. 

Ironikus hangvétel�, sokszor játszadozó, viccel�d� versei új színfoltot hoz-

tak a magyarországi horvátok irodalmába. Matilda Bölcs költészete a kor-

társ horvát és magyar irodalom jellemz�it viseli magán. Jantarska ciesta13 

(Borostyánk� út) cím� kötete a mai magyarországi horvát irodalom egyik 

gyöngyszeme. Dragoljubi i krizanteme (Sarkantyúkák és krizantémok)14 

cím� kötetében Katarina Gubrinski Takač haikuversekkel mutatkozott be. 

Stjepan Blažetin Porcija besmisla (Egy adag értelmetlenség)15 cím� kötete a 

posztmodernizmus egyes elemeit viszi bele a hazai horvátság költészetébe.

Mind a mai napig az egyetlen igazi el-

beszél� Mijo Karagić, aki Slobodni putovi16 

(Szabad utak) cím� kötetében a bunyevác-

horvát elbeszél� próza hagyományait folytat-

ja, elbeszéléseinek alapját általában szerelmi 

történet képezi, a  történet azonban sokszor 

csak arra szolgál, hogy a szerz� felvázolja, 

milyen problémákkal találja szemben magát 

a magyarországi horvát értelmiség.

Az önálló horvát állam megalakulása óta 

egyre nagyobb az anyaország érdekl�dés 

a hazai horvátság iránt. Könyvbemutatókat 

szerveznek, a  magyarországi horvát költ�k 

m�vei anyaországi antológiákba is bekerül-

tek. Ennek ellenére a horvát irodalomtörté-

neti áttekintések alig említik a magyarországi 

horvátok irodalmát, a tankönyvekr�l, irodalmi 

olvasókönyvekr�l pedig jobb nem is beszélni.

13 Matilda Bölcs, Jantarka ciesta, Savez Hrvata u Mađarskoj, Gradišćanski ogranak SHM, Hrvatski 

institut, Pécs, 1992 
14 Katarina Gubrinski Takač, Dragoljubi i krizanteme, Croatica Kiadó, Budapest, 2000
15 Stjepan Blažetin, Porcija besmisla, Hrvatski znanstveni zavod, Pečuh, 2003
16 Mijo Karagić, Slobodni putovi, Tankönyvkiadó, Budapest, 1987

August Šenoa Horvát Klub, Pécs


