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H
ungariara begirako
leihoa da Új Szó. Eslo-
vakiako hungariar
gutxiengoen ahotsa

da, eta herrialdean zer gertatzen
den kontatzeaz gain, oso adi dau-
de mugaz bestaldera, Hungarian,
gertatzen denari. «Nahiz eta an-
tzinako Txekoslovakian jaio, gu-
retzat Hungaria ez da herrialde
arrotza, kulturalki eta historiko-
ki oso lotuta baikaude», azaldu du
Edita Slezakovak, Új Szó berripa-
pereko zuzendariak. Slezakovak
30 urte daramatza hungarierazko
egunkarian. Midaseko presiden-
te hautatu zuten iragan maiatze-
an. Gutxiengo hungariarren es-
kubideak defendatu eta sustatu
aldera lan egiten dute egunka-
rian. Eslovakiako hungarierazko
bakarra da. 

Eslovakia hegoaldean bizi da
hungariar komunitatearen
gehiengoa, bi herrialdeen arteko
mugatik gertu. Bratislavatik
mendebaldeko mugara 600 kilo-
metro inguru daude. «Eremu hor-
tik behera bizi dira hungariarrak,
eta hor saltzen dugu ale gehien.
Eslovakiako gainontzekoan gure
egunkariak ez du interesik asko-
rik». Halere, Slezakovak dio har-
pidedunak herrialde osoan dituz-
tela. «Bi komunitateen arteko ez-
kontzen ondorioz, irakurleak
Eslovakia guztian ditugu». Hun-
gariera ez da hizkuntza ofiziala
Eslovakia osoan. «Hungariarrak
%20 baino gehiago diren herri eta
hirietan soilik du onarpen hori». 

Bratislavan argitaratzen dute,
eta han dute egoitza. Guztira,
25.000 bat ale saltzen dituzte, ho-

rietako erdiak harpidetza bidez.
Astean seitan argitaratzen dute,
astelehenetik larunbatera. Hain
zuen, 37 kazetarik lan egiten dute
26 orrialde inguruko egunkaria
argitaratzeko. 

Prentsa idatziaren krisiak go-
gor jo du Új Szó. «Arazo dezente
ditugu, egia esan». Publizitatea-
ren beherakada nabarmena izan
dute: iazko datuen aldean, publi-
zitatea %16 gutxiago saldu dute.
«Ez ditugu eskualdeko iragarleak
galdu, konpainia handietakoak
baizik». Slezakovaren arabera,
enpresa handiek ez dute ulertzen
herrialdeko gutxiengoen egoera.
«Herrialdeko biztanleen %9 ingu-
ru gara, baina gure hedabideetan
ez dute publizitatea proportzio

berean sartzen». Harpidetzak ere
galdu dituzte, nahiz eta ez «oso
proportzio handian». Harpidedu-
nen %4k inguruk utzi diote egun-
karia erosteari. «Eslovakieraz
egiten duten herrialdeko egunka-
riak %10 inguru ari dira galtzen». 

Bigarren urtez, Eslovakiak
diru laguntzak ukatu dizkie.
«Aurtengo diru laguntzak itxaro-
ten ari gara oraindik. Ikusteko
dago emango dizkiguten». Ez
dute Hungariako Gobernuaren
laguntzarik jasotzen. 

Diru sarreren jaitsierari aurre
egiteko, gastuak murriztu behar
izan dituzte. «Soldatak izoztu di-
tugu, eta litekeena da laster biz-
pahiru pertsona kaleratzea».

Interneteko atarian jartzen

dituzte papereko edukiak, eta
«oraingoz» ez dute haiengatik
dirurik eskatzen. Harpidetza
digitala ezartzeari buruzko ezta-
baida bizia dute egunkarian.
«Idatzizko argitalpenak osatzen
du gure diru sarreren ehuneko
handiena, ez sareko atariak.
Ondo dago gero eta bisitari gehia-
go edukitzea sarean, baina
horrek ale gutxiago saltzea eta
iragarleak galtzea ekartzen
badu, egunkari gisa gure herio-
tza ekar dezake». Slezakovak dio
harpidetza digitalarekin arazo
hori konponduko litzatekeela,
bisitak jaitsi arren diru sarrerak
gehituko bailirateke. 

Lehenengo Mundu Gerra
amaitutakoan, Austria-Hunga-

riako Inperioa desegin eta Txe-
koslovakia sortu zuten. «Eslova-
kiako hungariarrak bizi diren
eremua Hungaria Handiaren
menpe zegoen 1920 baino lehen»,
azaldu du Slezakovak. Interes
ekonomiko eta estrategikoak bul-
tzatuta, Hungaria eta Txekoslo-
vakia banatzen zituen lerroa hiz-
kuntza mugatik iparralderago
ezarri zuten, eta, horrela, hunga-
riar hiztunen gutxiengoa sortu.  

Egunkaria Alderdi Komunista-
ren aginduz sortu zuten, 1948an.
«Ez alderdiak gutxiengo komuni-
tateak babesten zituelako; hun-
gariar hiztunengan eragina izan
nahi zuten». Bratislavako hunga-
riar komunitatea kontrolpean
edukitzeko tresna zen egunkaria,
erabat alderdikoia. «Alderdi Ko-
munistak kontrolatzen zuen, eta
haien helburuei buruz idaztera
behartzen zituzten», dio Slezako-
vak. 

Askatasun haizeak
1968. urteko Pragako Udaberriko
mugimenduak herrialdea ez ezik,
egunkaria ere astindu zuen. So-
bietar Batasunaren eraginpetik
atera nahian, erreforma politiko-
ak aldarrikatu zituzten txekoslo-
vakiarrek hainbat politikariren
gidaritzapean. Tartean, prentsa
eta mugitzeko askatasuna.
«Iraultza hastean, eta SESBeko
soldaduak herrialdea inbaditu
arte, Új Szó-k tokia egin zien aska-
tasunaren aldeko ideiei». 

1989ko Belusezko Iraultza arte
ez zuen lortu hedabideak «bene-
tako independenzia». Alderdi Ko-
munistak boterea galtzean, Új
Szó hungarierazko egunkariaren
gaineko kontrola ere galdu zuen. 

Midaseko egunkariak (eta VI)qAlderdi Komunistaren tresna gisa sortu zuten hungarierazko ‘Új Szó’egunkaria,
1948an. Boterea galdu zuenetik Eslovakiako hungariar gutxiengoa babestea izan da hedabidearen eginkizun nagusia.

Hungariara zabaldutako leihoa

Bratislavan du egoitza hungarierazko egunkariak, eta 37 kazetarik lan egiten dute han. ÚJ SZÓ 

Komunikazioa D

Euskal Herria is different

Hizkuntzekiko errespe-
tua.Aski da gaztelera ez den
beste hizkuntza bat daukan edo-
zein bazter bisitatzea oporretan,
Euskal Herria berezitzat hartzen
dutela ohartzeko. Espainiako
irrati publiko (RN1) eta irrati pri-

batu (SER katea) nagusien hiz-
kuntza politika bat da Euskal He-
rrian, eta kontrakoa bi hizkuntza
ofizialeko gainerako herrialdee-
tan. Deskonexio erregionaleko
tarteak iristen zaizkienean, kala-
naren ekialdeko dialektoa den
menorkerara jotzen ari dira egu-
notan nire irrati aparatuan; kata-
lanez edo galegoz egin izan dute
beste bidaia batzuetan. Euskal
Herrira itzultzean, bi irrati horie-
tan euskara entzutea izango li-
tzateke normaltasun demokrati-
koaren seinalerik argiena. 

Elebakartasuna haus-

ten. RN1ek eta SER kateak Ma-
drildik Euskal Herriko bi sukur-
tsaleei (EAE eta Nafarroa) leku-
koa ematen dietenean, hemengo
esatariek gazteleraz segitzen
dute, noski; jasotzen dituzten
ahotsek ere (politikariak, sindi-
kalistak, kulturgileak...) hizkun-
tza horretan jarduten dute, eus-
kal hiztun izan arren horietako
asko. Azkenaldian, Gipuzkoako
Diputaziotik datozen albisteak
dira praktika elebakar hori haus-
ten ari diren bakarrak, edo kasik.
Soilik euskaraz jarduteko diputa-
zioak hartutako erabakiak hiru
errealitate behintzat azaleratu

dizkigu. Lehena, irrati horien en-
tzule fidelei zuzendutako pelloke-
ria: euskara ere Euskal Herrian
bizi dela. Bigarrena, esatarienga-
nako mezua: bakoitzak nahi
duen hizkuntza erabiliz ere osa
daitekeela albistegia. Eta hiruga-
rrena: esatari horiek badakitela
moldatzen informazio iturria soi-
lik euskaraz datorkienean ere. 

Aukera galdua.Egunotan
estatuan gertatu diren bi gertaki-
zunek komunikabideen zeregi-
naz eztabaidatzeko aitzakia
eman digute. Santiagoko herio-
tzaren trenak ez, baizik eta gogo

faltak eragotzi du eztabaida hori,
ordea. Inor gutxi libratzen baita
bekatari izatetik. Montserrat Se-
rra eta Blanca Thiebaut Kenyan
bahituta ia bi urtez eduki dituzte.
Zenbatetan gogoratu dituzte giza
eskubideak beste edozeren aurre-
tik daudela aldarrikatzen duten
komunikabideek? Ez ote dira,
konparazio batera, Ortega Lara
bezain gizakiak? Jose Blanco so-
zialista errugabetzat jo du Auzite-
gi Gorenak. Erruduntzat jo duten
tertulianoek ez al dute okerra zu-
zendu behar jendaurrean? Eus-
kal Herrian sarri egin dira galde-
ra horiek, erantzunik jaso gabe. 
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