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sereglenek össze. Molnárová a Bohemia színeiben itt
ismerkedett meg Mirko Knížekkel, a horvátországi
Lipovljaniban működő Česká beseda vezetőjével, aki-
nek révén 2008. évi bálunk alkalmával 48 honfitársa
érkezett Budapestre Horvátországból és Boszniából,
köztük további három dobruškai diák.

Mirko szervezésében a viszontlátogatáskor fergeteges
programot és mindent felülmúló fogadtatást kaptunk.
Továbbá ízelítőt az ottani nemzetiségi létből, hisz tiszte-
letünkre eljöttek a sziszaki és zágrábi magyar nemzeti-
ségi szervezetek képviselői is, a horvátországi magyar
nagykövetségi tanácsos Disztl Antal, a horvátországi
csehek parlamenti képviselője!, a Daruvári központtal
működő szövetségük vezetője. Múzeumi látogatással,
kiállítással, szíves vendéglátással, városnézéssel mutat-
ták be múltjukat, gondosan ápolt kulturális hagyomá-
nyaikat és törekvéseiket megőrzésükre. A kísérőműsor-
ban legalább négy különböző helyi nemzetiségi csoport
adott elő dalaikból, táncaikból, zenéjükből saját viselet-
ben.

Ottani cseh kiadványok szerint mintegy 130 évre visz-
szamenőleg vannak pontosabb létszámadatok horvát
földre bevándorló csehekről, akik hajdan munka, meg-
élhetés reményében érkeztek ide: 1880 – 14 584; 1910
– 32 376; 1921 – 32 139; 1953 – 25 967; 1981 – 15 061;
1991 – 13 086 fő. A csökkenési tendencia láthatóan fel-
gyorsult, de a társadalmi, kulturális összefogásról gon-
doskodó Česká besedák révén a csehek jól szervezett
kisebbséget alkotnak. Daruvár környékén élnek a leg-
többen, kb. négyezren. Daruváron anyanyelvükön
tanulhatnak az óvódától a gimnáziumig, itt működik a
sajtójuk, könyvtáruk, önálló székházban rendezhetik
közösségi megmozdulásaikat.

A Bohemia vezetősége részéről további magyar és
cseh nemzetiségi szervezeteket is meglátogattunk: talál-
koztunk még a zágrábi cseh kisebbségi tanács elnöké-
vel, Adolf Tomekkel, titkárával Jaromil Kubíčekkel, Kis
Árpáddal a Sziszak-Moszlavina megye magyar kisebb-
ségi képviselőjével, Szekeres Péterrel a zágrábi magyar
kisebbségi tanács titkárával, Mariborban pedig egysze-
mélyes cseh kultúraközvetítő intézményként dolgozó
építésszel, Eva Dvořáková asszonnyal.

Úgy hisszük, aki eljött, gazdagíthatta kitekintését a
környező országokra s tarka nemzeti, nemzetiségi életé-
re, melynek békés oldalát és háborús nyomait is láthat-
tuk. Most béke van, reméljük, marad is, ha egymást
megismerjük és élni hagyjuk. Ismerkedési programun-
kat 2009-ben – szintén dobruškai kapcsolatnak köszön-
hetően – a romániai cseheknél folytatjuk!

Molnár Éva
Fotó: Zachár Ottó

A zágrábi csehek irodájában Ljubljanai híd

Eva Dvořáková maribori cseh építész
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