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Forrás

A Szlovén Köztársaság 1991. de-
cember 23-án elfogadott Alkot-
mányából

„Az alkotmány az őshonos olasz 
és magyar nemzeti közösségnek 
és ezek tagjainak biztosítja a  jo-
got nemzeti szimbólumaik sza-
bad használatára és hogy saját 
nemzeti azonosságuk megőrzése 
céljából szervezeteket alapítsa-
nak, hogy fejlesszék a gazdasági, 
kulturális és tudományos-kutatói 
tevékenységet, valamint a nyilvá-
nos tájékoztatás és könyvkiadás 
terén való tevékenységet. A  tör-
vénnyel összhangban e  nemzeti 
közösségeknek és tagjaiknak joga 
van saját nyelvükön való nevelés-
re és oktatásra, valamint e neve-
lés és oktatás kialakítására és fej-
lesztésére. Törvény állapítja meg 
azokat a  területeket, amelyeken 
a  kétnyelvű oktatás kötelező. 
Az  alkotmány a  nemzeti közös-
ségeknek és tagjaiknak biztosítja 
a  jogot az anyanemzeteikkel és 
ezek országaival való viszonyok 
ápolására. Az  állam anyagilag 
és erkölcsileg támogatja e  jogok 
megvalósítását. 

Azokon a  területeken, ahol 
e  közösségek élnek, tagjai saját 
jogaik megvalósítása érdekében 
önkormányzati közösségeket ala-
pítanak. Javaslatukra az állam 
e  nemzeti önkormányzati közös-
ségeket felhatalmazhatja az ál-
lam hatáskörébe tartozó bizonyos 
feladatok ellátására, valamint 
biztosítja az ezek megvalósításá-
hoz szükséges eszközöket.

E két nemzeti közösségnek 
közvetlen képviselete van a  he-
lyi önkormányzat szerveiben és 
az  Országgyűlésben [...] Mindkét 
nemzeti közösségnek és tagjaik-
nak jogai e közösségek létszámára 
való tekintet nélkül biztosítottak.

Azok a  törvények, más jog-
szabályok és általános aktusok, 
amelyek csupán a  nemzeti kö-
zösségek alkotmányban meg-
állapított jogaira és helyzetére 
vonatkoznak, a  nemzeti közössé-
gek képviselőinek beleegyezése 
nélkül nem fogadhatók el.”

Uradni list Republike Slovenije, 
1991.XII.28., 33. sz.

A magyarság, az olaszokkal együtt, a kisebbsé-
gek között kivételes jogi helyzetet élvez Szlo-
véniában. Az alkotmány ugyanis legalább négy-
fajta kisebbséget különböztet meg. A  magya-
rokat és az olaszokat (ez utóbbiak száma 
a 2002. évi népszámlálás szerint 2.258 fő volt) 
úgynevezett őshonos, autochton kisebbségnek 
tekinti, széleskörű kollektív jogokat biztosít 
számukra, és nemzetközi jogi értelemben eze-
ket ismeri el nemzeti kisebbségnek. Az alkot-
mány még a cigányokat (2002-ben 3.246 fő) 
nevezi meg, úgy rendelkezve, hogy helyzetüket 
külön törvény szabályozza.

Az előzőeknél azonban sokkal nagyobb 
létszámú az úgynevezett „új kisebbsé-
gek”  – jórészt az egykori közös délszláv állam 
más köztársaságaiból Szlovéniába költözött – 
szerbek, horvátok, bosnyákok létszáma (1991-
ben 230  ezer fő, az össznépesség 11,5%-a). 
Ők a szlovén jogrend keretében nem élveznek 
kollektív kisebbségi jogokat, rájuk csak az 
állampolgári jogegyenlőség elve, tehát a  hát-
rányos megkülönböztetés tilalma vonatkozik. 
A rendszerváltás és Szlovénia függetlenedése 
után kiderült, hogy az országban az addigi 
népszámlálások alapján feltételezettnél 
nagyobb a  németek száma, ami szervezeti 
tevékenységükben jut kifejezésre. Szlovénia 

óvakodik őshonos kisebbségként elismerni 
őket, bizonyára azért, mert egyes újonnan ala-
kult német szervezetek kárpótlási követelé-
sekkel is előálltak a németséggel szembeni II. 
világháború utáni kollektív jogsérelmek miatt.

Az egykori Jugoszláviában megtartott 
minden népszámlálás során Szlovéniában 
a  magyar nemzetiségűek több mint 95%-át 
az I.  világháború után Magyarországtól elcsa-
tolt Muravidéken írták össze, azon belül is 
egy viszonylag összefüggő határmenti sávban. 
Számuk és arányuk azonban – akárcsak egész 
Szlovéniában – itt is folyamatosan csökkent 
(1953 és 2002 között Szlovéniában 11.019-ről 
6.243-ra, a  Muravidéken 10.581-ről 5.429-re). 
A csökkenéshez az elvándorlás is hozzájárult, 
mert a  Muravidék az ország legkevésbé fej-
lett régiója. Emiatt a  vidék össznépessége is 
csökken. Másrészt jelentős a magyarság asszi-
milációja is, amit az is mutat, hogy az 1981. 
évi népszámlálás óta folyamatosan nő azon 
magyar anyanyelvűek aránya, akik nemze-
tiségük szerint szlovénnak vallják magukat. 
Pedig a magyar kisebbség helyzete mind jogi 
szabályozás, mind az egy főre eső intézmé-
nyi ellátottság szempontjából példaértékűnek 
mondható a  Kárpát-medencében. A  Szlovén 
Köztársaság 1991-ben meghozott Alkotmánya 
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KroNoLÓGIA

1991. június 27. Megkezdődött 
a  „tíznapos háború”, amely során 
Szlovénia területvédelme távo-
zásra kényszerítette a  Jugoszláv 
Néphadseregnek a  köztársaság-
ban tartózkodó egységeit.
1992. január 13. Több európai 
állam elismerte az önálló Szlo-
véniát.
1992. november 6. Ljubljanában 
aláírták a  Magyar–Szlovén Ki-
sebbségvédelmi Egyezményt.
1992. december 6. A  parla-
menti választásokon hét jelölt 
közül Pozsonec Máriát válasz-
tották meg a  magyar kisebbség 
képviselőjének.
1993. május 21. Megalakult a 
Magyar Nemzeti Tájékoztatási 
Intézet.
1994. január 1. Göncz László 
igazgató vezetésével megkezdte 
működését a Magyar Nemzetiségi 
Művelődési Intézet.
1994. december 4. Életbe lépett 
az önigazgatási nemzeti közösség-
ről szóló törvény.
1999. július 12. Az 1975 óta fenn-
álló  Muravidéki Magyar Nemzeti 
Önigazgatási Közösség Tanácsa 
nevét Muravidéki Magyar Önkor-
mányzati Nemzeti Közösségre mó-
dosította.
2002. március 28. Megnyitot-
ták a  Magyarország és Szlovénia 
közötti Kétvölgy-Čepinci határ-
átkelőt.
2004. május 1. Szlovénia az 
 Európai Unió tagja lett.
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szavatolta az önazonosságának megőrzésére és 
fejlesztésére, az anyanyelvű oktatásra, a szer-
vezetek alapítására, az anyaországgal való 
kapcsolattartásra vonatkozó jogot, a  képvise-
letet az általa lakott települések önkormány-
zatában és az ország parlamentjében. Emellett 
vétójoggal ruházta fel a  kisebbségi képvise-
lőket azon törvények meghozatala tekinteté-
ben, amelyek kimondottan az adott kisebbség 
érdekeit érintik. Mind a parlamenti, mind az 
önkormányzati képviselőket az adott (olasz, 
illetve magyar) kisebbség által vezetett saját 
választási névjegyzékén szereplők választják 
meg. A szlovén parlament magyar képviselője 
Pozsonec Mária. A  kisebbségi jogok jelentős 
részének érvényesítését azonban a  jogszabá-
lyok igyekeznek területileg pontosan lehatá-
rolni, meghatározva az ún. „nemzetiségileg 

vegyes községeket”, ami a magyarság esetében 
öt muravidéki községet (Lendva, Moravske 
Toplice, Šalovci, Hodos, Dobronak) jelent.

Ezzel párhuzamosan tovább épült a műve-
lődési intézményrendszer is: 1994 elején 
megkezdte működését a Magyar Nemzetiségi 
Művelődési Intézet, 1995-ben Magyarország és 
Szlovénia megegyezett a  lendvai művelődési 
ház felépítésének közös pénzeléséről, 1997 
tavaszán megalakult a Szlovéniai Magyar Írók 
Társasága, 2002 októberében pedig a  Muravi-
déki Magyar Tudományos Társaság.

Egy ilyen kis létszámú magyar közösség 
szellemi-kulturális építkezése szempontjá-
ból azonban legalább ennyire fontos a határ-
átkelők megnyitása, a vasútvonalak kiépítése, 
hogy minél könnyebb legyen a kapcsolattar-
tás Magyarországgal.

A Muravidéki Magyar Tudományos Társaság alakuló közgyűlése Lendván, 2002

Tudja-e?

 � A Muravidék Szlovéniában a Mura folyó, 
valamint az osztrák, a  magyar, és a  horvát 
államhatár közötti terület, amely Trianon 
előtt a Mura és a Rába között elterülő Vend-
vidék része volt. A  szlovén Prekmurje for-
dításaként szlovéniai magyar forrásokban 
Murántúlnak is nevezik.

 � A Muraköz viszont Horvátországban 
van, a Mura és a Dráva közötti területet fog-
lalja magában.


