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Tisztelt Olvasó!
Rég nem látott enyhe tél után köszöntött ránk
a májusinak is elmenő szelíd, kellemes tavasz.
És ezzel együtt – mintegy éles kontrasztként –
egy most még végeláthatatlan hosszúnak tűnő
választási futam, amelynek három állomásán
immáron szerencsésen túl vagyunk. Szlovákiá−
ban új elnököt választottunk s a Felvidékről
néhányan Magyarország jövőjének alakulásá−
ba is beleszólhattak. De hátravannak még az
európai parlamenti, majd ősszel a helyhatósá−
gi választások.
Legfrissebb, tavaszi lapszámunk ennek meg−
felelően színes tartalommal jelentkezik. Ki−
emelt témaként foglalkozunk természetesen az
elnökválasztások részletes elemzésével, az új
magyar Országgyűléssel. „Lesz egyáltalán fel−
vidéki magyar képviselet az Európai Parla−
mentben?” címet viselő írásában Csáky Pál, az
MKP EP−képviselőjelöltje az európai magyar
érdekképviselet jelentőségéről szól, nem rejtve
véka alá a kétségkívül meglévő problémákat és
az EU−val szembeni kifogásokat sem.
Örömtelien terjedelmes írásban számolha−
tunk be azokról a díjakról, kitüntetésekről, me−
lyekben az elmúlt negyedév során felvidéki
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honfitársaink részesültek. Beszámolunk a már−
ciusban Nyitrán tartott nemzetközi Esterházy−
konferenciáról, amelynek jelentőségét nem le−
het eléggé hangsúlyozni, hiszen első ízben
szólaltak meg egy helyen és időben az Ester−
házyról vallott különböző felfogások neves
képviselői.
A közelgő Húsvét kapcsán a ragyogó szelle−
mű, igen tehetséges fiatal komáromi atya,
Nagy Péter osztja meg velünk gondolatait. Szí−
nes témával is jelentkezünk: tavalyi több ezer
kilométeres kalandos kerékpárútjáról és ápri−
lisban induló kaukázusi túrájáról mesél egy
felvidéki magyar fiatalember.
Mindezeken kívül olvashatnak a nagy felhá−
borodást kiváltó Malina Hedvig elleni vád−
emelésről, március 15−i nemzeti ünnepünk
kapcsán pedig néhány szívhez szóló s megfon−
tolásra feltétlenül méltó ünnepi beszédet kíná−
lunk olvasóinknak. Hasonlóképpen tanulságo−
sak Kassai Gyula gondolatai, amelyeket a bu−
dapesti Békemeneten való részvétele kapcsán
jegyzett le.
Tartalmas kikapcsolódást kíván
a szerkesztőség
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Szlovákia
köztársasági elnököt
választott

Nem várt fordulatokat hozott – és ezzel együtt jelenleg még nehezen megjósolható, beláthatat−
lan folyamatokat indított el – a 2014. kora tavaszán tartott két köztársaságielnök−választási fordu−
ló. A felvidéki magyar közösség számára pedig mindenképpen történelminek is nevezhető a már−
cius 15−i forduló: ez volt az első alkalom a felvidéki magyarság hányatott történetében, hogy sa−
ját, magyar jelöltet indított elnökválasztáson. A jelölt, Bárdos Gyula kampányban való szereplését
aligha érheti kifogás, a számszerű eredményekkel kapcsolatban azonban már megfogalmazódtak
a kritikák, észrevételek és legfőképpen: helyzetjelentések a közösség általános állapotát, érdekér−
vényesítő erejét és egyáltalán szándékát illetően. Jelen összefoglalónkban ezekről, valamint a
2014−es szlovákiai köztársaságielnök−választás fontosabb – különös tekintettel a magyar közössé−
get érintő – momentumairól, tényadatairól számolunk be.

Visszatekintő – elnökválasztások az önálló Szlovákia történetében
A Csehszlovákia felbomlásával
létrejövő önálló Szlovákia első
köztársasági elnökét még nem
közvetlenül választották, hanem –
csakúgy, mint például Magyaror−
szágon jelenleg is – a parlamenti
pártok alkudozásainak eredmé−
nyeként nyerhette el hivatalát. Az
ország első államfője az 1930−
ban született Michal Kováč lett,
akit a Vladimír Mečiar vezette
Demokratikus Szlovákiáért Moz−
galom (HZDS) jelölt a tisztségre.
Kováčot 1993. február 15−én vá−
lasztotta köztársasági elnökké a

parlament, hivatalába március
második napján iktatták be. Elnö−
ki szolgálatának ideje 1998. már−
cius 2−án járt le, ekkortól az ideig−
lenes elnöki hatalmat a miniszter−
elnök (Vladimír Mečiar) gyakorol−
ta.
Szlovákia második köztársasági
elnökét már közvetlenül válasz−
tották – közel egy évvel Kováč hi−
vatali idejének lejárta után. A köz−
vetlen elnökválasztás kétfordulós
rendszerben történt (második for−
dulóra akkor van szükség, ha

egyik jelölt sem szerzi meg az el−
ső fordulóban a szavazatok több
mint felét).
Az 1999. május 15−én tartott el−
ső fordulóban 10 jelölt versengett
a szavazatokért (zárójelben a ka−
pott érvényes szavazatok aránya):
Rudolf Schuster (47,38%), Vladi−
mír Mečiar (37,24 %), Magdaléna
Vášáryová (6,6 %), Ivan Mjartan
(3,59 %), Ján Slota (2,5 %), Boris
Zala (1 %), Juraj Švec (0,82 %),
Juraj Lazarčík (0,52 %), Ján
Demikát (0,15 %), Michal Kovác
(0,18 % − Kovác azonban vissza−
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lépett Schuster javára). A választá−
si részvétel 73,89 százalékos volt,
ez mindösszesen 2 984 424 sza−
vazót jelentett.
A második fordulóba – melyre
1999. május 29−én került sor –
Rudolf Schuster és Vladimír
Mečiar jutott be. Köztársasági el−
nökké a szavazatok 57,18 száza−
lékával (1 727 481 voks) Rudolf
Schustert választották. Vladimír
Mečiar 1 293 642 szavazatot ka−
pott (42,82%). A részvételi arány
meghaladta a 75 százalékot, ami
3 049 221 szavazót jelentett.
Schuster beiktatására 1999. jú−
nius 15−én került sor, hivatalát
2004. június 15−ig töltötte be.
A harmadik elnökválasztást
(amely tehát a második közvetlen
választás volt) 2004. április 3−án
és 17−én tartották. Érdekesség,
hogy az első fordulót április har−
madikán együtt tartották az előre−
hozott parlamenti választásokról
szóló referendummal – amely
azonban a 35 %−os részvételi
arány miatt érvénytelen lett.
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Az első fordulóban immáron 12
jelölt szállt ringbe: Vladimír
Mečiar
(32,74
%),
Ivan
Gašparovič (22,28 %), Eduard
Kukan (22,1 %), Rudolf Schuster
(7,43 %), František Mikloško (6,52
%), Martin Bútora (6,51 %), Ján
Králik (0,80 %), Jozef Kalman
(0,51 %), Július Kubík (0,39 %),
Jozef Šesták (0,34 %), Stanislav
Bernát (0,29 %), Ľubomír Roman
(0,09 % − visszalépett). A választá−
son 2 015 889 szavazópolgár vett
részt (47, 94 %).
A második körbe – április 17−én
tartották – nagy meglepetésre nem
a jobboldal jelöltje, Eduard Kukan
jutott be, hanem Vladimír Mečiar
egykori jobbkeze, Ivan Gašparo−
vič. Mindez meglátszott a részvé−
teli arányon is: 1 828 307 voks ér−
kezett (43,5 %). A választásokat
Ivan Gašparovič nyerte a szavaza−
tok 59,91 százalékával (1 079 592
voks), Mečiar eredménye 40 %
(722 368 szavazat).
Ivan Gašparovičot 2004. június
15−én iktatták be hivatalába.

Köztársaságielnök−választás, 2014

A negyedik köztársaságielnök−
választás Gašparovič újraválasz−
tását eredményezte, aki így továb−
bi 5 évig maradhatott a Grassal−
kovich−palotában. Az első fordu−
lóban (2009. március 21.) 7 jelölt
indult: Ivan Gašparovič (46,71
%), Iveta Radičová (38,05 %),
Frantisek Mikloško (5,42 %),
Zuzana Martináková (5,12 %),
Milan Melník (2,45 %), Dagmar
Bollová (1,14 %), Milan Sidor
(1,11 %). Ebben a választási for−
dulóban 1 893 439 választó sza−
vazott (43,63 %).
A második, április 4−én tartott
fordulóban Ivan Gašparovič a sza−
vazatok 55,53 %−ának megszer−
zése mellett (1 234 787 voks) dia−
dalmaskodott Iveta Radičová fe−
lett (44,47 %, 968 808 voks).
Gašparovič az alkotmány ren−
delkezésének megfelelően 2014−
ben már nem indulhatott újra az
elnöki tisztségért, így 2014. június
15−én átadja hivatalát a március
29−én megválasztott új köztársa−
sági elnöknek, Andrej Kiskának…

A 2014. évi elnökválasztások – előzmények
Gašparovič hivatali idejének vé−
géhez közeledvén, már a 2013−as
esztendőben is elindultak termé−
szetesen a találgatások Szlovákia
következő államfőjének személyét
illetően. Mindezeknek az „esélyla−
tolgatásoknak” azonban lényegé−
ben semmi jelentőségük nem volt
egészen addig, amíg bizonysággá
nem vált a sokáig csak lebegtetett

hír: Robert Fico hivatalban lévő
miniszterelnök megméreti magát a
köztársasági elnöki tisztségért ví−
vott küzdelemben. A hatalmát,
közjogi jogosítványait illetően ön−
magát már eddig is Szlovákia első
emberének tekintő Fico ezzel –
politikai karrierje csúcsán – lapot
húzott 19−re. Mint utóbb kiderült:
meglehetősen szerencsétlenül.

Robert Fico csak 2013. decem−
ber közepén, a parlament törté−
nelmi épületében tartott évértéke−
lő beszédében jelentette be, hogy
indulni kíván a választásokon.
Ezekkel a szavakkal tette: „Haza−
fias államfő akarok lenni. Azon
két, ma is aktív politikus egyike
vagyok, akik 1992−ben megsza−
vazták Szlovákia függetlenségét,

FELVIDÉKI MAGYAROK – 2014/I.

5

Köztársaságielnök−választás, 2014

Bárdos Gyula és társai érkeznek a szlovák
parlamentbe. A magyar államfőjelölt
46 625 támogató aláírást adott le.

valamint a Szlovák Köztársaság
Alkotmányát“. Hanem, mintha
csak látta volna a számára szomo−
rú jövőt, a biztonság kedvéért
hozzátette: az elnökválasztás
eredményétől függetlenül minden
adott ahhoz, hogy pártja, a Smer a
következő években is domináns
szerepet töltsön be a szlovákiai
politikai életben.
A bejelentést követően aztán sor−
ra születtek a különböző szakértői
elemzések az esélyekről, előnyök−
ről és hátrányokról, buktatókról.
Még 2014. januárjában is gyakor−
latilag egyöntetű volt az elemzők
véleménye abban, hogy Robert
Fico a toronymagas esélyes. Ez a
vélekedés különösen azért vált szi−
lárd meggyőződéssé, mert az el−
lenzék soha nem látott megosztott−
ságot mutatott, Iveta Radičová pe−
dig – akiben a legtöbben a lehető−
séget látták – mereven elzárkózott
az újbóli megmérettetés elől.
Érdemes áttekinteni a közvéle−
mény−kutatási adatokat egy évre
visszamenőleg néhány jelölt ese−
tében.

Fico indulási szándékának beje−
lentését követően azonnal, min−
den tétovázás nélkül beindult a
gépezet: Pavol Paska, a parlament
elnöke már másnap kitűzte az el−
nökválasztás időpontját, mégpe−
dig a lehető legrövidebb időre
korlátozva a kampányt, ezzel is
megnehezítve Fico kihívóinak
dolgát. A magukat jelöltetni kívá−
nóknak 15 ezer választópolgár
aláírását kellett összegyűjteniük
igen rövid idő alatt.
Az első forduló időpontja már−
cius 15−re, a magyar nemzeti ün−
nepre – és egyben a magyar jelölt,
Bárdos Gyula születésnapjára –
esett. A szavazóhelyiségek a szo−
kásos módon reggel héttől este tíz
óráig voltak nyitva.

A jelöltállítás: rekordszá−
mú elnökaspiráns, önálló
magyar jelölt – először
A választások napjának kitűzése
után a magukat jelöltetni kívánók−
nak mindössze három hét állt ren−
delkezésükre, hogy összegyűjtsék

a szükséges minimum 15 ezer ér−
vényes támogató aláírást. A másik
lehetőség a jelöltté válásra 15 par−
lamenti képviselő támogatását
megszerezni – ez tipikusan a pár−
tok saját jelöltjeit érintette. De
nem kizárólag. Két párt, az Egy−
szerű Emberek és Független Sze−
mélyiségek, valamint a Nova kép−
viselői ugyanis – válaszul a kor−
mánypárti arroganciára a rövid
határidőtűzést illetően, no meg
hogy az aláírásgyűjtés a karácso−
nyi ünnepi időszakra kellett hogy
essék ezáltal – bejelentették, hogy
garantálják Bárdos Gyulának és
Milan Kňažkónak a szükséges 15
képviselői ajánlást, amennyiben
erre szükségük lenne. Bárdosnak
végül polgári jelöltként indult, hi−
szen a szükséges aláírások több−
szörösét, 46 625 aláírást gyűjtött
össze.
Az elnöki tisztségért még soha
nem volt olyan mértékű érdeklő−
dés, mint most. 14 jelöltnek sike−
rült megszerezni a szükséges kép−
viselői vagy polgári ajánlásokat,
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ők indultak az első fordulóban:
Robert Fico, Andrej Kiska,
Radoslav Procházka, Milan
Kňažko, Bárdos Gyula, Pavol
Hrušovský, Helena Mezenská, Ján
Jurista, Ján Čarnogurský, Viliam
Fischer, Jozef Behýľ, Milan
Melník, Jozef Šimko, Stanislav
Martinčko.
Ám rajtuk kívül többen is voltak,
akik ugyan „érdeklődtek”, de
vagy visszaléptek, vagy nem sike−
rült összegyűjteniük a kellő szá−
mú aláírást. Utóbbiak közé tarto−
zik például Bósza János komáro−
mi polgárjogi aktivista is vagy
Leonid Chovanec vállalkozó. A
korábbi latolgatásokkal szemben
nem jelöltette magát viszont Peter
Šťastný európai parlamenti képvi−
selő, Iveta Radičová pedig több−
szöri felkérésre sem állt kötélnek.
Nem így Bárdos Gyula, aki a
Magyar Közösség Pártjának jelölt−
jeként pusztán e ténnyel is törté−
nelmet írt. Ez volt ugyanis az első
eset a szlovákiai elnökválasztások
történetében, hogy az itt élő ma−
gyar közösség saját, önálló ma−
gyar jelöltre szavazhatott és nem
pedig a „kisebbik rosszra”, ahogy
az a korábbi választások esetében
történt.
A Magyar Közösség Pártja 2013.
december 7−én tartott kibővített
elnökségi ülése után Berényi Jó−
zsef pártelnök jelentette be, hogy
Bárdos Gyulát javasolják köztár−
saságielnök−jelöltnek. A tény,
hogy az MKP önálló jelölttel in−
dul, már a megyei választások
második fordulója után, novem−
ber 26−án ismertté vált. Csáky Pál,
az MKP elnökségi tagja akkor így
indokolta Bárdos jelölését: „Bár−
dos Gyula olyan integráló szemé−
lyiség, akit minden felvidéki ma−
gyar párthovatartozás nélkül
támogathat.“
Egy héttel később, december
14−én aztán a párt Országos Ta−
nácsa mondta ki a végső szót el−
nökjelölt−ügyben: Bárdos Gyula

lett az MKP köztársaságielnök−je−
löltje.
Bárdos Gyula a Csemadok or−
szágos elnöke, a Magyar Koalíció
Pártja Országos Elnökségének tag−
ja. 1958. március 15−én született
Pozsonyban. A szenci gimnázi−
umban érettségizett. Nős, felesége
Ágnes, két lányuk van, Kinga és
Judit. A család Szencen él. Bár−
dos Gyula diplomáját a Comenius
Egyetem Bölcsészkarán szerezte
1982−ben. Polgári foglalkozása
újságíró, a rendszerváltozás után
a Szabad Újságnál főszerkesztő−
helyettesként dolgozott, majd a
Magyar
Kereszténydemokrata

Mozgalom
szóvivője
lett.
1994–1998 között a Magyar Koa−
líció parlamenti képviselője, a
Közigazgatási és Nemzetiségi Bi−
zottság tagja volt. 1998–2002 ben
az MKP parlamenti képviselője,
az MKP frakcióvezetője, a kultu−
rális és sajtóbizottság, az integrá−
ciós bizottság, a mandátumvizs−
gáló és mentelmi bizottság tagja.
2006−ban újraválasztották az
MKP frakcióvezetőjévé, 2010−ig a
mandátumvizsgáló és mentelmi
bizottság, valamint a kulturális és
médiabizottság
tagja
volt.
2010–2012 között az MKP Orszá−
gos Tanácsának elnöki tisztségét
töltötte be.
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A bejelentés – hogy végre saját
jelöltje lesz a felvidéki magyarság−
nak – többnyire pozitív visszhan−
got keltett határon innen és túl
egyaránt. Voltak természetesen
károgók is, ez elkerülhetetlen. Kö−
zülük is Bugár Béla, a Most−Híd el−
nöke járt élen, aki felelőtlenségnek
nevezte Bárdos indítását. Arra hi−
vatkozott, hogy amennyiben a ma−
gyar jelölt bejutna a második for−
dulóba, akkor egészen biztos,
hogy ott a szlovák jelölt nyerne,
ergo Bárdos jelölése a bugári logi−
ka szerint Fico támogatását jelenti.
Bárdos Gyula jelölését 16 parla−
menti képviselő írta alá. Ezek kö−
zül nyolc parlamenti képviselő az
Egyszerű Emberek és Független
Személyiségek pártjának tagjai,
öten pedig az Új Többség tagjai.
De aláírta Bárdos jelölését három
SDKÚ−DS−es képviselő is, Jozef
Mikuš, Ivan Štefanec és Viliam
Novotný is. Bugár Béla pártjának
képviselői ezt nem tették, ők
mindvégig kiálltak az utóbb csú−
fosan leszerepelt Pavol Hrusovsky
mellett.

Kampánynyitón, Komáromban
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Bárdos Gyula indulása kezdettől
fogva többet jelentett puszta párt−
politikai lépésnél. Kétségtelen,
hogy az MKP a kiváló megyei vá−
lasztási szereplését követően ma−
gabiztosabbá vált és elkezdte vég−
re keresni saját, karakteres útját –
vissza a parlamentbe. Ebbe a sor−
ba illeszkedik a saját jelölt felmu−
tatása is. Bárdos Gyula azonban –
már csak személyiségéből adódó−
an is – ennél jóval többet tudott
kihozni abból, amit az elnökje−
löltség jelenthetett. Gubík László,
a ViaNova ICS elnöke fogalmazta
meg ezt talán a legjobban: „Úgy
véljük, hogy már régebben is élni
kellett volna az MKP−nak azzal a
lehetőséggel, még mikor Magyar
Koalíció Pártja néven szerepelt a
közéletben, s parlamenti erőként
10−12%−os országos támogatott−
sággal bírt, és egységes volt a fel−
vidéki magyar politika, hogy kü−
lön államfőjelöltet állítson. A köz−
társasági elnökjelölt állítása na−
gyon jó alkalom arra, hogy a felvi−
déki magyar közösség megjelen−
jen az országos médiumokban,
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hiszen az aspiránsnak lehetősége
nyílik a különböző, így a regioná−
lis témákban való megszólalásra
is. Akkor Bugár Béla ezt nem mer−
te felvállalni, de most az MKP
Berényi József vezetésével régi
adósságát törleszti a felvidéki ma−
gyar közösség felé. Igaz, a párt tá−
mogatottsága már nem 10%−os,
de ebben a helyzetben is lénye−
ges, hogy bemutassuk a progra−
munkat, és lássák a választóink,
hogy milyen országos jelentőségű
kérdéseket tartunk fontosnak. Ed−
dig a mindenkori hatalom min−
dent megtett annak érdekében,
hogy elhallgassák azokat az ügye−
ket, melyekről már régen beszélni
kellett volna. Gondolok az önren−
delkezési törekvésekre, a nyelvi
jogokra és a kettős állampolgárság
kérdésére.”
Bárdos Gyula mindezek tudatá−
ban – és természetesen a szlováki−
ai realitások ismeretében, melyek
választási esélyeit eleve meghatá−
rozták – végig egy pozitív, tartal−
mas, emberarcú kampányt folyta−
tott a felvidéki magyarság köré−
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ben. Kampánynyitó rendezvé−
nyét február 28−án tartotta Komá−
romban, ahol egyetlen mondat−
ban összefoglalta küldetését:
„Tiszta, őszinte szándékkal a kö−
zösséget szeretném összefogni“.
A magyar elnökjelölt az MKP lé−
pését – vagyis a saját államfőjelölt
állítását „bátor és jó“ dolognak
nevezte, kiemelve Berényi József
szerepét is ebben, aki mint me−
gyeelnök−jelölt a tavaly őszi me−
gyei választás során kitartásból
példát mutatott az egész felvidéki
magyar közösségnek. Bárdos el−
mondta: az országot járva, Po−
zsonytól egészen Bodrogközig és
az Ung vidékig, mindenhol azt ta−
pasztalta, hogy igény van a felvi−
déki magyarság összefogására.
„De igény van arra is, hogy mer−
jünk nagyok lenni, merjünk az er−
délyi és vajdasági magyarokhoz
hasonlóan felnőttként szerepelni,
mert a magyar jelölt indulása arról
is szól, hogy nem szeretnénk má−
sodrangú állampolgárok lenni“ –
tette hozzá. A jelszava is ez lett,
ezt visszhangozta a magyar kö−
zösségi média: „Merjünk nagyok
lenni”. A kampánynyitó rendez−
vényen Bárdos fontos alapvetése−
ket fogalmazott meg. Mindenek−
előtt azt, hogy a felvidéki magya−
roknak nincs miért szégyenkezni−
ük, hiszen mindig a jó oldalon áll−
tak, nélkülük nem tartana ott az
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ország, ahol jelenleg van. „Min−
den fontos eredménynél, amit
Szlovákia elért, mi ott voltunk, s
el kell mondanunk a többségi
nemzetnek, hogy mi itt otthon va−
gyunk, hogy mi itt őshonosak
vagyunk“ – mondta. Bárdos sze−
rint annak a döntésnek a pozitívu−
mai, hogy most először a szlová−
kiai elnökválasztásnak magyar je−
löltje is van, csak ezután mutatko−
zik majd meg. Szerinte ugyanis –
éppen a magyar jelöltnek köszön−
hetően – esély van a szlovák köz−
vélekedés megváltoztatására, így
öt év múlva talán már nem fognak
úgy tekinteni a magyar jelöltre,
mint egy csodabogárra.

Az első forduló
Az ország történetének negye−
dik közvetlen köztársaságielnök−
választására, pontosabban annak
első fordulójára 2014. március
15−én került sor. A szavazóhelyi−
ségek reggel 7−kor nyíltak és este
10 óráig lehetett szavazni. Bárdos
Gyula délelőtt tíz órakor adta le
szavazatát Szencen. A magyar je−
lölt még a voksolás előtt úgy nyi−
latkozott, hogy az 5 százalék fe−
letti eredményt már jónak tartaná
– ezt minden részeredménynél si−
került tartania és végül hozta is a
„kötelezőt”.
Az első fordulóban 1 914 021
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választó vett részt, ami 43,40 szá−
zalékos részvételi arányt jelent. A
14 jelölt sorrendben a következő
eredményt érte el:
A második fordulóba az első két
helyen végzett jelölt, azaz Robert
Fico és Andrej Kiska jutott.
Bárdos Gyulára a magyarlakta
területeken a következőképpen
szavaztak:
Pozsonyi kerület − Pozsonyi já−
rás 1 853 szavazat (részvétel
53,25%), Szenci járás 5. hely,
7,8% ez 2 452 szavazat (részvétel
53,75%).
Nagyszombati
kerület
−
Dunaszerdahelyi járás 1. hely,
51,5% ez 19 146 szavazat (rész−
vétel 38,06%), Galántai járás 2.
hely, 23,4% ez 7 411 szavazat
(részvétel 40,62%).
Nyitrai kerület − Komáromi já−
rás 1. hely, 50,1% ez 14 776 sza−
vazat (részvétel 34,41%), Lévai
járás 3. hely, 16,7% ez 6 428 sza−
vazat /részvétel 40,70%/, Nyitrai
járás 1 926 szavazat (részvétel
43,89%), Érsekújvári járás 1. hely,
23,8% ez 11 180 szavazat
(részvétel 39,55%), Vágsellyei já−
rás 2. hely 20,5% ez 3 455 szava−
zat (részvétel 38,65%).
Besztercebányai kerület − Lo−
sonci járás 5. hely, 11,4% ez 3
123 szavazat (részvétel 36,49%),
Rimaszombati járás 2. hely,
21,1% ez 6 567 szavazat
(részvétel 33,31%), Nagykürtösi
járás 2. hely, 20,9% ez 2 804 sza−
vazat (részvétel 37,58%).
Kassai kerület − Rozsnyói járás
3. hely, 11,7% ez 3 112 szavazat
(részvétel 36,83%), Kassa 1 418
szavazat (részvétel 44,09%), Kas−
sa környéke járás 3 164 szavazat
(részvétel 39,37%), Nagymihály
járás 2 358 szavazat (részvétel
34,95%), Tőkerebesi járás 4. hely,
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Berényi József MKP−elnök gratulál Bárdos Gyulának az államfőválasztás első fordulójában elért eredményhez
15,6% ez 4 064
(részvétel 32,27%).

szavazat

Bárdos Gyula a Dunaszer−
dahelyi−, a Komáromi−, az Érsek−
újvári járásokban győzött. Robert
Fico a magyarlakta települések
közül a Nyitrai−, a Nagykürtösi, a
Losonci, a Rimaszombati, a
Nagymihályi és a Tőketerebesi já−
rásokban nyert. Andrej Kiska a
Szenci, a Galántai, a Vágsellyei−,
a Lévai−, a Rozsnyói−, a Kassai−, a
Kassa−vidéki járásokban ért el első
helyet.
Az elsőfordulóban elért ered−
ményhez Orbán Viktor is gratulált
Bárdos Gyulának: „A szavazatok
5 százalékát meghaladó támoga−
tottság olyan lélektani határ,
amely egy új korszak kezdetét je−
lentheti a felvidéki magyarság szá−
mára” – írta levelében a magyar
kormányfő. Hozzátette azt is,
hogy különös szimbolikával bír,
hogy nemzeti ünnepünk napján
mutatta fel a magyar közösség a
benne rejlő erőt és egységet.
Mindazonáltal azt szinte vala−
mennyi elemző – még az MKP−
hoz közel állók is – megjegyezték:
az a tény, hogy a magyarok rend−
kívül passzívnak mutatkoztak az
első fordulóban, olyan komoly

FELVIDÉKI MAGYAROK – 2014/I.

10

Köztársaságielnök−választás, 2014

jelzés, amellyel feltétlenül foglal−
koznia kell a magyar érdekképvi−
seletnek.

Két forduló között: hát én
immár kit válasszak?
A második forduló dilemmája –
magyar szempontból legalábbis
mindenképpen – gyakorlatilag
ugyanaz volt, mint eddig mindig:
a két rossz közül melyiket válasz−
szuk? Bár ezt azért az igazság
kedvéért feltétlenül árnyalnunk
kell, hiszen Andrej Kiskával ép−
pen az volt a helyzet, hogy senki
sem tudta őt valójában hová ten−
ni. Politikai nézetei, elképzelései
sem az első fordulót megelőző,
sem pedig a két forduló közötti
választási kampányban nem tisz−
tázódtak, nem jutottak az általá−
nosságokon túl. Ilyen körülmé−
nyek között kellett a magyar párt−
nak is döntenie arról, hogy feltétel
nélkül felsorakozzon−e Kiska mö−
gé (érvként itt csak a Ficoval
szembeni protestszavazás merül−
ne fel tehát), vagy inkább megkér−
je a támogatása árát. Az MKP az
utóbbival próbálkozott – hiába.
Többségben voltak azonban
azok a hangok, amelyek a Ficóval
szembeni kiállást mindennél
előbbre valónak tartották, s tekint−
ve a kormányfő ténykedését, ne−
héz kikezdeni e logikát. Legalább−
is szlovák ellenzéki szempontból.
Mindenesetre azért a Szlovákiai
Magyarok Kerekasztala is kiadott
egy közleményt, melyben leszö−
gezték: „Amennyiben nem akar−
juk, hogy az ország következő el−
nöke személyében és kijelentései−
ben is nemzetiségi konfliktusokat
szítson, első− és másodrendű ál−
lampolgárokra ossza az országot,
nem szavazhatunk rá!” Az üzenet
tehát egyértelmű volt.
Andrej Kiskának azért nem
ment zökkenőmentesen a támo−
gatók összeszedése a második for−

Andrej Kiska és Robert Fico

dulóra. Március 25−i sajtótájékoz−
tatója például kifejezetten rosszul
sikerült, hiszen sem Milan
Knazko, sem Radoslav Procházka
nem állt ki mellette – előbbi már
csak azért sem, mert az előzetes
tervekkel ellentétben meg sem je−
lent a rendezvényen. Procházka
pedig csak részvételre buzdította
híveit. Hanem két nap múlva
azért jobb belátásra tértek a vona−
kodók is.
Milan Kňažko közleményben
jelentette be, hogy az államfővá−
lasztás második fordulójában
Andrej Kiskát támogatja. Radoslav
Procházka másik két képviselőtár−
sával, Andrej Hrnčiarral és
Miroslav Beblavýval egyetemben
március 26−ai parlamenti sajtótá−
jékoztatójukon jelentették be, vé−
leményük szerint Kiska megfelelő
államfő lenne. Szombaton szava−
zatommal Kiskát támogatom – fo−
galmazott egyértelműen Pro−
cházka a sajtó képviselői előtt
azután, hogy egy nappal koráb−
ban igencsak visszafogottan nyi−
latkozott Kiska−ügyben.
Miroslav Beblavý, aki tavaly év
végén lépett ki az SDKÚ frakció−
jából, és azóta független képvise−
lőként tevékenykedik, elmondta:
az első körben Procházkát támo−
gatta, Kiska azonban megmutatta,
hogy jó elnök válna belőle.

Hrnčiar, aki függetlenként a Most−
Híd frakciójának a tagja, a sajtótá−
jékoztatón elmondta, véleménye
szerint Szlovákiának erős elnökre
van szüksége. „Mindenkit arra
buzdítok, akinek fontos az ország
sorsa, hogy nem maradjon otthon,
menjen el szavazni és fejezze ki
saját véleménye. „Én így fogok
tenni, és Kiskára fogom leadni
szavazatomat“ – hangsúlyozta
Hrnčiar, aki azonban nem kívánt
azokra az újságírói felvetésekre
válaszolni, miszerint Procházka
kedvéért elhagyja−e a szlovák−ma−
gyar vegyespárt parlamenti frakci−
óját. Aztán később csak elárulta:
otthagyja Bugárékat. A Most−Híd
szimpatizánsait Andrej Kiska tá−
mogatására kérte.
Nem így Ivan Gašparovič lekö−
szönő államfő, aki viszont mind−
végig nyíltan kiállt Robert Fico
mellett. Véleménye szerint ugyan−
is a mostani „viharos időkben” ve−
szélyes lenne olyan elnököt vá−
lasztani, aki nem rendelkezik kel−
lő külpolitikai tapasztalatokkal. A
politikailag tapasztalt államfő
mellett érveltek egyébként a ko−
rábbi államfők is, Rudolf Schuster
és Michal Kovác.
A Magyar Közösség Pártja már
közvetlenül az első forduló után
kifejezte várakozó álláspontját:
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meg kell várni, hogy a második
fordulóba jutott államfőjelöltek
közül melyik vállal fel valamit a
magyarság ügyeiből. Csak ebben
az esetben tudja támogatását ki−
nyilvánítani a párt. Nem tartották
valószínűnek azonban, hogy
Robert Fico gesztust tesz, inkább
Andrej Kiska részéről várták az ér−
deklődést. Amit ugyan várhattak,
Kiska nem tett ilyen gesztusokat.
A magyar kártyát ezúttal ugyan
nem játszották ki, de konkrét lé−
pések sem történtek az MKP 5
százaléknyi szavazóbázisának
meggyőzése felé. Így maradt az
egyetlen lehetséges, morálisan is
abszolút tiszta döntés: a Magyar
Közösség Pártja választóira bízta
a döntést, senki mellé sem állt a
második fordulóban.

A második forduló
A második fordulóra két héttel
az első után, március 29−én került
sor, melyen a választópolgárok
50, 48 százaléka vett részt. A le−
adott 2 200 906 érvényes szava−
zatból a független Andrej Kiska
1 307 065−öt kapott (59,38 %),
míg Robert Fico csupán 893 841−
et (40,61 %). A hivatalban lévő
miniszterelnök ezzel csúfos vere−
séget szenvedett s kudarcot vallott
a terv, hogy valamennyi legfőbb
közjogi méltóság ugyanazon poli−
tikai kör markába kerüljön. Fico
csupán 13 választókerületben tu−
dott győzni, szemben Kiskával,
aki 36−ot vett be.
Figyelemre méltó tényadat,
hogy a választási részvétel az első
fordulóhoz képest országosan 7
százalékkal volt magasabb, tehát
sokan kifejezetten Ficót büntetni
mentek el március 29−én. A ma−
gyarok által lakott déli régiókban
ez részvételi növekedés 10 száza−
lékos! Ezekben a járásokban
Andrej Kiska fölényes győzelmet
aratott, csaknem kétszázezerrel
több szavazattal szerzett többet
Robert Ficónál.
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Ha a választási eredményeket
járásonkénti lebontásban nézzük,
látható, hogy a dunaszerda−
helyiben verte Kiska a legtöbbet
Ficóra: az újdonsült államfő csak−
nem 42 ezer szavazattal (41
880)szerzett itt többet, mint ellen−
fele, de a komáromiban (25 813)
és az újvári járásban (19 934) is
nagy volt a különbség a két jelölt
között.
A magyarok által lakott városok−
ban Dunaszerdahelyen, Somor−
ján, Nagymegyeren, Gútán is a
szavazatok kilencven vagy annál
több százalékát szerezte meg
Kiska. Komáromban ugyanez az
arány 85, Ógyallán 81, Szencen
77, Érsekújvárban 87, Párkányban
85, Léván 68, Zselízen 71, Ipoly−
ságon 86, Füleken 79, Rimaszom−
batban 66, Rozsnyón 76,
Szepsiben 81, Királyhelmecen 87
százalék.
Kiska országos viszonylatban és
a szavazatok arányát tekintve há−
rom magyar településen szerepelt
a legjobban: Persén (losonci járás)
a 76 érvényes szavazatból 75 ér−
kezett Kiskára, ez csaknem 99
százalékos eredmény jelent.
Ugyanakkor Felsővámoson (du−
naszerdahelyi járás) és Vág−
füzesen (komáromi járás) is több
mint 98 százalékos eredményt ért
el: előbbin heten, utóbbin csupán
ketten szavaztak Ficóra.
A számok azt mutatják, hogy
Kiska fölényes győzelméhez – ti.
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több mint négyszázezer szavazat−
tal szerzett többet Ficónál, s en−
nek csaknem felét a déli járások−
ból gyűjtötte be – jelentős mérték−
ben hozzájárultak a magyar sza−
vazatok.

Az új államfő
Andrej Kiska megválasztott ál−
lamfő beiktatása hivatalába 2014.
június 15−én lesz. Kiska 1963−ban
Poprádon született, majd a pozso−
nyi műszaki egyetemen szerzett
diplomát. Később felvételi kérel−
met adott be a Csehszlovák Kom−
munista Pártba, ám jelentkezését
elutasították. A rendszerváltás
után az USA−ba költözött, később
Szlovákiában kezdett vállalkozni,
fogyasztói kölcsönöket nyújtó
nem banki pénzintézményeket
alapított. Vagyonát a banki hite−
leknél jóval magasabb kamatra
kölcsönző cégekkel alapozta
meg, emiatt a kampány során
egész sor támadás érte, ellenfele
Robert Fico több alkalommal is
uzsorásnak nevezte, amiért Kiska
feljelentést tett ellene. Andrej
Kiska jelenleg nem tagja egy szlo−
vákiai pártnak sem, politikai
irányvonala eddigi nyilatkozatai−
ból nem vált egyértelművé. Kiska
ismert karitatív tevékenységéről
is, társalapítója a Jó Angyal alapít−
ványnak. Nős, négy gyermek
édesapja.
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A szlovákiai elnökválasztásokról Ambrose Bierce nyomán...
Az idei esztendő számomra
egyebek mellett egyik legkedve−
sebb amerikai íróm, Ambrose
Gwinnett Bierce műveinek jegyé−
ben telik. Valamikor idén van ha−
lálának századik évfordulója − de
hogy pontosan mikor, azt senki
sem tudja, miután rá jellemző
módon az érintett valamikor száz
évvel ezelőtt egyszerűen felszívó−
dott a mexikói forradalom vihará−
ban. Kiváló alkalom hát, hogy le−
poroljam legfontosabb köteteit,
melyek egy életre megrontották
az én tollforgatói ártatlanságomat
is. Már ha volt ilyen egyáltalán...
Az ironikusok és cinikusok
szentírásának is tekinthető legen−
dás gyűjteménye, az idők próbá−
ját hibátlanul kiálló Ördögi kisle−
xikon például számtalanszor
adott már útbaigazítást, még a
legreménytelenebbnek tűnő hely−
zetekben is. Az 1911−ben kiadott
könyvecskének bizony van mon−
danivalója a ma embere számára
is. Sőt, ki gondolná, hogy éppen a
szlovákiai köztársaságielnök−vá−

lasztásokhoz is találhatunk né−
hány jellemző szócikket a
kötetbnen. Lássuk csak őket.
Kezdjük talán a legelején, va−
gyis azzal, aki mindennek alfája
és ómegája: a választó. A választó
tehát az, “akinek abban a szent
privilégiumban van része, hogy
szavazhat egy olyan emberre, akit
más választott ki”. Stimmt?
Ők voltak tehát azok, akik sza−
vazatukkal (Szavazat: “Annak
eszköze és jelképe, hogy egy sza−
bad ember bolondot csinál magá−
ból és roncsot a hazájából”) elnö−
köt adtak e kis országnak. De
hoppá, ki vagy mi az az elnök?
“Vezető alakja egy olyan kis em−
bercsoportnak, amelynek tagjairól
− és csakis róluk − határozottan
tudjuk, hogy honfitársaik túlnyo−
mó része nem akarja őt elnöké−
nek”. Ez persze amolyan eső utá−
ni köpönyeg alatt savanyú a szőlő
duma, még akkor is, ha tudjuk: a
polgárok több mint fele egyik je−
löltet sem kívánta az elnöki szék−
ben látni.

Két jelöltünk volt tehát mint tud−
juk. Egy vérbeli politikus, meg egy
pártonkívüli független. Ami az
előbbit illeti, ez egy különös te−
remtménye a Magvetőnek: “an−
golna abban a sárban, melyen a
szervezett társadalom építménye
áll. Amikor vonaglik, összetévesz−
ti a farka mozgását az épület re−
megésével. Az államférfival ellen−
tétben ő attól szenved, hogy él.”
Pártonkívüli ezzel szemben az,
akit “a politikában önbecsülés sújt
és aki rabja az önállóság bűné−
nek. Megvető kifejezés.”
Pedig megvetésnek itt semmi
helye! A pártonkívüli jelölt,
Andrej Kiska ugyanis mentes a vö−
rös múlttól s a nagypolitika homo−
kozója sem nyűtte még el az arc−
bőrét, ami vetélytársáról már alig−
ha mondható el. Kiska bónuszban
még filantróp is s ezt már Bierce is
látta 1911−ben, különben nem írt
volna ilyeneket: “Filantróp: Gaz−
dag (és rendszerint kopasz) úriem−
ber, aki kiképezte magát arra,
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hogy vigyorogjon, miközben a lel−
kiismerete kizsebeli”.
Mint tudjuk, ez a filantróp vál−
lalkozó vitte el a pálmát, nem kis
fájdalmat okozva a korábban oly
magabiztos (Magabiztos: ”torka−
szakadtából téved”) miniszterel−
nöknek. A fájdalom pedig bizony
egy olyan “kellemetlen lelkiálla−
pot, melynek lehet fizikai alapja,
ha valami történik a testünkkel, de
lehet tisztán lelki is, ha látjuk más
szerencséjét.” Fico legnagyobb
sajnálatára azonban az illem en−
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nél sokkal többet kívánt: a nyer−
tesnek gratulálni kellett. Gratulá−
ció: “udvarias irigység”. De ez
legalább jól ment neki. Az
uzsorás−szcientológus vád azon−
ban határozottan nem jött be, hiá−
bavaló volt hát e rágalmazás.
Vagy mégsem? Lexikonunkban a
“rágalmaz” címszó alatt ezt a kö−
dös kifejtést találjuk: “Hazudik va−
lakiről. Igazat állít valakiről.”
Akárhogy is, Fico végzete betel−
jesülni látszik, e súlyos csapást
már nem lesz könnyű kiheverni.
Végzet: “A zsarnok felhatalmazá−

sa a bűnre és a bolond ürügye a
kudarcra.”
Végül, de egyáltalán nem utolsó
sorban szóljunk azokról is, akik
az első forduló után sietve sora−
koztak föl Kiska mögé, közülük is
talán a legnagyobb mellénnyel
Bugár Béla. Nekik szól a derék
Ambrose Bierce mester meghatá−
rozása az ilyen önzetlen támoga−
tásról: “Támogat = hálátlanná tesz
valakit”...
Szűcs Dániel

Az elnökválasztások keserű tanulságai

A köztársaságielnök−választások
második fordulója után, a vég−
eredmény ismeretében Gubík
László, a Via Nova ICS elnöke
vont mérleget. A választásokból
fakadó tanulságokat öt pontba
foglalta össze.
1. Sajnos úgy áll, hogy a protest−
szavazatokban testet öltő gyűlölet
a legjobb mozgósító erő. Itt nem
valaki mellett, hanem valaki ellen
szavazott a szlovákiai társadalom
zöme. Ez azért elég kockázatos
játék, még ha Fico bukása szente−
síti is.
2. Ez hatványozottan vonatko−
zik ránk, magyarokra. Nézzük
csak meg Komárom vagy
Dunaszerdahely eredményeit.
Most nem maradtak el az orszá−
gos átlagtól. Vészjelzés ez a ma−
gyar politikum számára, hiszen a
magyar közösség nagyobb részét

könnyebben megszólítja az aktu−
ális rossz megbuktatásának vágya,
mint bármilyen, közösségünk
gyarapodását megcélzó üzenet
vagy bármely, ezt képviselő jelölt.
Ez esetben keserű iróniával azt
kell mondjam: Sok új Slotát a par−
lamentbe! Nekünk sajnos az kell,
hogy legyen, ki ellen tömörül−
jünk, ki ellen mozgolódjunk, kivel
szemben megfogalmazzuk igé−
nyeinket. És akkor biztosan töb−
ben is leszünk meg erősebbek is,
mint ha csak úgy pusztán önma−
gunkért kéne olykor−olykor kiáll−
ni. Nem tudom, miért jobb ez, de
így van.
3. A közszereplőknek vissza kell
adni a közösségi szolgálat hitelét.
A választópolgárok ugyanis any−
nyira kiábrándultak már a politi−
kából, hogy megszavaznának bár−
kit, csak nehogy politikus legyen,
pártpolitikus meg aztán végképp.
Nekik nem hisznek többé. Ma egy
menedzser, holnap egy sportoló,
aztán egy színész. Amerikanizáló−
dunk...
4. A csehek már eljutottak odá−
ig, hogy legalább egy kollektív
bűnösséget elutasító elnökjelöltük
legyen. A szlovákok még nem.
Márpedig egy államfőtől elváran−

dó a nagyvonalúság, az otthonos−
ság érzetének megteremtése és a
társadalom egységének képvisele−
te.
5. Mi ennek ellenére tapsolunk
és ujjongunk. Minek is? Ennyire
tudunk örülni a bizonytalannak?
Ez csak káröröm Fico bukása fe−
lett. Megérdemli, szó se róla. De
ennél tán lehetnénk igényesebbek
önmagunkkal szemben. Néhány
pártok feletti megmondóembertől
pedig igenis elvárt ezek után,
hogy ne csak szlovákiai demokra−
taként merjenek állást foglalni je−
löltek ügyében, hanem tegyék
meg ugyanezt magyar−magyar vi−
szonylatban is. Máskülönben hol
itt az ifjú magyar értelmiség fele−
lőssége?
Andrej Kiskának nem azt kívá−
nom, hogy legyen Szlovákia eddi−
gi legjobb köztársasági elnöke. Az
nem lesz olyan nehéz. Azt kívá−
nom, hogy ezen túl találja meg az
összhangot állama déli vidékein
élő polgáraival. Más úgy igazából
nem is érdekel. Ja, és természete−
sen bukjon a Fico rendszer! A kö−
vetkező rést mondjuk egy igazsá−
gos alkotmánybírósági döntés üt−
hetné rajta.
Gubík László
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Felvidéki magyarok a Békemeneten
„Életre szóló, felbecsülhetetlen élmény, hogy
mi, Trianon−verte magyarok együtt vonulha−
tunk minden testvérünkkel, a Kárpát−medence,
sőt: a nagyvilág országaiból érkezett szórvány
magyarokkal.”
Így jellemezte a komáromi Batta György azt
a semmihez sem hasonlítható élményt, amiben
az idei Békemeneten vonulóknak lehetett ré−
szük március 29−én Budapesten. A menet –
több százezres tömeg – a megújult Kossuth tér−
ről vonult a Hősök terére, ahol aztán csatlako−
zott Orbán Viktor miniszterelnök választási
nagygyűléséhez. A menet azonban távolról
sem pusztán a Fidesz politikai gyűlésének egy
„segédrendezvénye” volt, ezt a Felvidékről ér−

kező résztvevők beszámolói – mint látni fogjuk
– megerősítik. Március 29−én a nemzet főváro−
sának szívében találkozót adott egymásnak a
világ magyarsága, s ez túlzás nélkül kijelenthe−
tő. Felvidékről is több településről érkeztek,
többek között Komáromból, Párkányból és egy
nagyobb csoport Léváról. Utóbbiak Kassai
Gyula református lelkész vezetésével kereked−
tek fel és mutattak példát összefogásból. A lel−
kész – akit a Fico−féle állampolgársági bosszú−
törvénnyel szembeni állhatatos küzdelméről is
ismerhetünk – nem mindennapi élménybeszá−
molót készített olvasóink számára. A megfele−
lő tanulságok levonása már csakis rajtunk
múlik…

KASSAI GYULA

Harangjaink hangjai összecsengenek
(Békemenet a lévai reformátusok szemével)
Prágai teológusként éltem meg a
magyarországi és a csehszlovákiai
rendszerváltozást. Érdekes volt,
mert a magyarországi folyamato−
kat látva, mi már tudtuk, hogy
Csehszlovákiában is változás lesz.

Budapesten, százezrekkel együtt
vonultunk mi is, a dunai vízlépcső
ellen tiltakozva és tudtuk, a Duna
összeköti a népeket és nem szét−
választja. Soha sem felejtem el a
prágai német nagykövetségen me−

nedéket kereső keletnémetek ez−
reinek a lelkesedését, amikor
megnyílt előttük a szabadság útja.
A népakarat előtt fejet hajtott a
prágai kommunista rezsim. Tehe−
tett mást? Saját területén tapasztal−
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ta meg, hogy tehetetlen. Német
állt német mellé. Az összetartozás
ereje idegen földön is egyesítette
őket, ellene nem volt fegyver és
politikai eszköz. A prágai gyen−
géd forradalom bennünket is lel−
kesített, vágytunk a szabadságra.
A csehekkel együtt vonultunk Prá−
ga utcáin. Változást akartunk, bú−
csút inteni a kommunista diktatú−
rának. Felemelő érzés volt. A
Letnán, egy novemberi megmoz−
duláson, egymillió ember gyűlt
össze. Dubčeket és Havelt hall−
gattuk és őket éltette a tömeg. Vé−
gül a prágai várhoz vonultak az
emberek. Mi, felvidéki fiatalok,
református teológusok, úgy érez−
tük része vagyunk a történelem−
nek és ahányszor kivonultunk az
utcára, a hazánkra, a szülőföl−
dünkre gondoltunk. A szabadság
másképpen köszönt a csehekre és
másképpen szólt a mi magyar szí−
veinkbe. Ugyanaz a szó és még−
sem jelenti ugyanazt. Mi, ebben a
kettőségben élünk már közel 100
éve. Bárhogy is igyekszik a felvi−
déki magyar azótaismegérteni a
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szabadság szót, az csak csehül
hangzik neki, még ma is. Mert
Prága nem Budapest és nem Ko−
márom. Mert a cseh szó, nem
olyan édes, mint a magyar szó. A
mi szívünkbe a magyar Szózat és
Himnusz van vésve nem a
„Kdedomovmůj?”,
vagy
a
„NadTatrousablýzka”. Hiányzott
az igazi szív és a lélek, hiányzott
az igazi magyar összetartozás és
sorsközösség, ezt nem kaphattuk
meg
sem
Prágában,
sem
Bratislavában, csak Pesten, vagy
Felvidéken.
Kilencvenhárom után új fővá−
rost kaptunk. Bratislavát. Nem Po−
zsonyt. Naivan bíztunk politiku−
sainkban, autonómiáról álmodoz−
tunk, ha kellett kivonultunk az ut−
cákra, hogy a felvidéki magyar is−
kolákat védelembe vegyük. Tilta−
koztunk az alternatív oktatás be−
vezetése ellen. Meg akartuk véde−
ni Pozsonyt Bratislavától. Az al−
ternatív oktatást nem vezették be,
de 110 ezerrel csökkent a felvidé−
ki magyarok száma. Lassan Ko−
máromból Komárno lesz, Rima−

Békemenet

szombatból Rimavská Sobota. Fo−
gyunk és kesergünk. Feladat van
elég, küzdeni kell, nem feladni. A
németek Prágában és Magyaror−
szágon a vasfüggöny ellenére is
egymásra találtak. Számunkra,
szülőföldünkön csak az önfeladás
útja marad? Mi nem tudunk kö−
zösségként érezni, cselekedni,
összefogni és küzdeni? Sokáig úgy
tűnt, magunkra maradtunk és az
önbecsülésünk sem a régi. Nem
vonultunk ki az utcára, pedig lett
volna miért. Malina Hedvigért,
Gútáért, a kétnyelvűségért, az
iskoláinkért, a hiányzó déli inf−
rastruktúra miatt, a hiányzó ön−
rendelkezés miatt, stb. Hol van−
nak vezetőink, akik utat mutathat−
nának, hol vannak közösségeink,
akiknek össze kellene fogniuk?!
Olyanok vagyunk, mint a pásztor
nélküli nyáj, amely szétfut, ha jön
a feladat, vagy a lehetőség? Vagy,
maradt még bennünk tartás és
erő? Össze tudunk még fogni és
meg tudjuk érteni, hogy csak raj−
tunk múlik minden? A kérdés az,
lesz−e valaha békemenet Felvidé−

Elfoglaltuk az Andrássy utat. Senki sem védte, így a miénk lett. Mi lesz, ha egyszer Pozsonyt vesszük célba? Ki állítja meg
akkor ezt az elszánt csapatot?

FELVIDÉKI MAGYAROK – 2014/I.

16

Békemenet

Léva−Párkány, így, együtt, rendületlenül! Még pár rendíthetetlen felvidéki város és község és lesz autonómiánk.
Elképzelhetetlen? A református egyháznak autonómiája van. Minden gyülekezetnek autonómiája van. Csak rajtunk múlik,
hogy küzdjünk érte. Mutassunk példát!

ken, − értünk, a most még csak se−
géllyel beérő felvidéki munkanél−
küliekért, a leépített és elnéptele−
nedett magyar falvakért, a meg−
szűnés ellen küzdő kisiskolákért,
a közigazgatásilag kisebbségbe
szorított magyar régiókért. Lesz, a
jelenlegi megosztottság ellenére is
biztosan eljön az ideje.
A békemenet, a nevében is ben−
ne van, a háborúság, a megosz−
tottság ellen való csendes, békés
felvonulás. Erejét az összetartozás
adja, nem a hangzatos szavak és
szólamok. Nemcsak valami ellen
való tiltakozást jelent, hanem fő−
leg valami mellett való kiállást. A
magyar Országgyűlés 2010−ben,
az állampolgársági törvény módo−
sításával az egész nemzetet köz−
jogilag egyesítette. 90 görcsös
évig meneteltünk érte. Az egész
nemzet mellett tették le voksukat
a képviselők. Trianon óta először,
kormány és Parlament, valamint
az egész ország közösen hirdette,
egy magyar nemzet van, amelyik
összetartozik. Egy az ország,

amely nem csak virtuálisan léte−
zik, amely nem csak történelmi
hagyományában egy, hanem köz−
jogilag is. A magyar állam minden
magyaré. Sőt, Bodrogköz, Zemp−
lén, Bars, Gömör éppen úgy Ma−
gyarország, mint annak jelenlegi
19 megyéje. Alig tudunk mondani
olyan magyarországi régiót, ame−
lyik az országhoz hasonlóan ne
lett volna 1920−ban megcsonkít−
va. Ennek ellenére ezek a régiók,
a politikai határoktól függetlenül,
a haza részei. Attól nem váltak el.
Nélküle ma sem tudnak létezni.
Az új államok is úgy kezelik eze−
ket a régiókat, mint idegen testet,
amely ölükbe hullott, de nem tud−
ják értékelni. Egyedül csak mi tud−
juk az értékét, mert a miénk. A mi
hazánké és az Magyarország. Ad−
dig a miénk, amíg mi műveljük,
amíg mi lakjuk be a földjét, addig
a mi földünk, amíg a harangjaink
hangjai összecsengenek. Ahol
nem érnek össze, ott már a föl−
dünket elveszítettük. A református
egyház harangjai 2009. május 22.

óta újra összeérnek, együtt csen−
genek. Mi, reformátusok, nem en−
gedjük többé, hogy politikai hatá−
rok szétválasszanak bennünket.
Tetszik, vagy nem tetszik a velünk
élő nemzeteknek, ezt az egységet
többé nem szakíthatják szét politi−
kai határok. Ha szól a harang
Nyírbátorban, ha szól a harang
Bátorkeszin, Aradon, Munkácson
ugyanaz az istenfélő nép borul le
a templomban magyar nyelven
imádni a Gondviselőt. Egy a hi−
tünk, a nyelvünk, a kultúránk, a
sorsközösség is összeköt. Össze−
tartozik a Felvidéken élő bodrog−
közi és vele együtt a Magyaror−
szágon élő bodrogközi ember és
közösség is. Ha Felvidéken meg−
fosztják az anyanyelvétől a nem−
zetet, ha Magyarországon fogy a
magyar, az ugyanúgy fáj minden−
kinek, ahogy a sikereknek is
együtt örülünk. Ezt az összetarto−
zást tapasztaltuk meg mi is a bu−
dapesti békemeneteken. Az első
Békemeneten a családommal
együtt vettem részt. Magyaror−
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szágért mentünk oda. A hazán−
kért. Most, március 29−én, a gyü−
lekezetem tagjaival együtt vettünk
részt a megmozduláson. Léván
500 lelkes magyar református kö−
zösség él. Egy közösséget építünk,
amely szolgálni és gyarapodni
akar. Építeni csak az a közösség
tud, amelyik nem hasonlik meg
önmagával, amelynek elődei is
építettek, és amelyiknek nemcsak
múltja van, de a jelenben képes
áldozatot hozni és célnak látja a
jövendőt. Közösséget építünk,
amelynek van Istene, hite, nyelve,
identitása, hazája, küldetése.
Azért tudtuk vállalni az utat, mert
küldetést vittünk. Azért vállalták
már kétszer is a lévai reformátu−
sok lelkészük mellett a hosszú
kassai utat (Alkotmánymenet),
mert megértették, hogy csak ösz−
szefogással érdemes küzdeni jo−
gainkért és célokat kitűzni ma−
gunk elé. Éltünk a református egy−
ház adta autonómia jogával.
Önállóan döntöttünk arról, hogy
szóban és tettekben is kiállunk a
nemzet mellett, küzdünk a jogain−
kért. Ezzel azt is üzenjük a többi
lévainak, a nagymegyerieknek, a
losonciaknak és nagykaposiak−
nak, hogy a jövőben is számíthat−
tok ránk és mi is számítani aka−
runk rátok. Mert e nélkül az ösz−
szefogás és összetartozás nélkül,
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amely túlnő a határokon és az
egész Kárpát−medencét egy új
összefüggésbe, dimenzióba he−
lyezi, nem tudunk létezni. Az
egész Kárpát−medencét egy új kö−
zösségi térként kell értelmeznünk,
ahol a velünk együtt élő nemze−
tekkel is egymásra vagyunk utalva
és összetartozunk.Hogy a Kárpát−
medencében élő népek és nemze−
tek egymással békében éljenek,
előbb nekünk magunkat kell ko−
molyan vennünk. Családunkban,
közösségeinkben, egyházainkban
kell példát adnunk egymásnak.
Személyesen nekünk, családunk−
nak, a közösségeinknek, önkor−
mányzatainknak, református gyü−
lekezeteinknek, az egész reformá−
tus egyháznak megvan a saját au−
tonómiája, és önálló döntésre, au−

Békemenet

tonóm döntésre vagyunk képesek.
Külön−külön és majd egyszer el−
jön az ideje és együtt is. Én hi−
szem, hogy van értelme a küzdel−
münknek, van értelme az összefo−
gásnak, a békemeneteknek, tilta−
kozásoknak minden ellen, ami el−
választ és minden mellett, ami
összeköt. Ha kell csöndesen, bé−
késen, ha kell fogakat összeszorít−
va, ha kell ajtókat döngetve kell
menni. Erre tanít bennünket az
evangélium is. Krisztus útja nem
az önfeladásé, hanem a megújulá−
sé, nem a félelemé, hanem a ke−
reszthordozásé, a feltámadásé.
Krisztus útja az élet és az igazság
útja. Mi is őt látjuk és követjük,
benne bízunk és belőle merítünk
erőt.
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Esterházy−konferencia

Konferencia Esterházy Jánosról: egy koncepcióktól
mentes Esterházy−kép kialakítása a cél
Március 5−én egy sok szempont−
ból egyedülálló – s nem mellesleg
hiánypótló – rendezvénynek adott
helyet a nyitrai Konstanin Filozó−
fus Egyetem Közép−európai Ta−
nulmányok Kara. Az előadásokat
és kerekasztal beszélgetést is ma−
gába foglaló egész napos program
a felvidéki magyarok máig legna−
gyobb politikusának számító,
mártír sorsú gróf Esterházy János
életműve s főleg annak megítélése
köré épült. A neves szaktekinté−
lyek részvételével megtartott elő−
adássorozat különlegessége azon−
ban mindenekelőtt abban állt – ez
volt a szervezők szándéka, amely
vitathatatlanul sikerült is – hogy
végre szakítsunk Esterházy egyol−
dalú megítélésével. Amely gyak−
ran – függően attól, épp melyik ol−
dalról érkezik a véleményalkotó –
vagy minden kritika nélkül pozi−
tív, vagy pedig a történelmi té−
nyeknek is fittyet hányó mélysé−
gesen elvakult gyűlölet. Az Ester−
házy halálának 57. évfordulója
előtt három nappal megtartott
konferencia, köszönhetően a
színvonalas előadásoknak és a
különböző nézőpontoknak, több

aspektusból világított rá Esterházy
személyiségére.
E konferencia egyedülálló volt
abban az értelemben is, hogy
most először került sor arra, hogy
egy szlovákiai egyetemen neves
külföldi előadók mellett szlovák
előadók is ugyanazon rendezvé−
nyen mondják el Esterházyról
megfogalmazott álláspontjukat.
A szervezők: bemutatkozik az
Élő Zoboralja Polgári Társulás
Mielőtt bővebben szólnánk ma−
gáról a konferenciáról, feltétlenül
szükségesnek tartjuk legalább rö−
viden bemutatni a szervezőket.
Az általuk végzett munka ugyanis
nem csak hiánypótló, de túlzás
nélkül mondható: felbecsülhetet−
len értékű. Hiába születnek
ugyanis monográfiák Esterházyról
– ami persze természetesen min−
denképpen pozitív – mindez
szakmai párbeszéd nélkül pusz−
tán az egymással szemben álló
szekértáborok állóháborúja. Az
Élő Zoborolja Polgári Társulás
mint a rendezvény szervezője te−
ret nyitott a közeledésre, az értel−

mes párbeszédre.
A Társulás a zoboraljai magyar
szórványban fejti ki tevékenysé−
gét. 2010−ben alakult Polyák Imre
kezdeményezésére három telepü−
lés – Kolon, Zsére, Gímes − össze−
fogásával és a többi magyarlakta
község bevonásának szándéká−
val. A politikamentes civil kezde−
ményezés által megfogalmazott
célok a helyi magyar közösség va−
lamennyi tagjához kívánnak szól−
ni. A magyar−szlovák párbeszé−
den túl a régiót gazdagító hagyo−
mányok, magyar értékek kiemelé−
se és az utókorra való átörökítésé−
nek elősegítése az egyike a társu−
lás legfontosabb céljainak. Vall−
ják, hogy az oktatásban az egy−
nyelvűség helyett a többnyelvű−
ség az üdvös, feltétlenül támogat−
ják tehát a szórványban élő ma−
gyar gyerekek magyar iskolába
íratásának ügyét. A civil szervezet
ezért külön figyelmet szentel a
térség egyik központi teljes szer−
vezettségű magyar tannyelvű is−
kolájának, a Gímesi Alapiskola
magyar tagozatának. Az intéz−
mény a kiváló versenyeredmé−
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nyeivel a régióban valóban élen
járó intézmény és mint ilyen, fel−
tétlenül érdemes a támogatásra –
vallják a társulás tagjai. Mindeze−
ken túl előadások, táncházak
szervezésével, konferenciák tartá−
sával, a helyi magyar oktatást
népszerűsítő kiadványok szer−
kesztésével, helyi kórusok és folk−
lórcsoportok anyagi és erkölcsi tá−
mogatásával is foglalkoznak.
A civil szervezet 2010−es meg−
alakulása óta számos rendezvényt
szervezett már meg, a lista min−
denképpen impozáns. Csupán fel−
sorolásszerűen idézünk e tevé−
kenységi körből:
– Dr. Nagy Gábor Tamás, or−
szággyűlési képviselő, Budavár
polgármestere; Horony Ákos,
Szlovákiai Magyarok Kerek−
asztala, Somorja: Magyar−magyar
kapcsolatok Magyarország és
Szlovákia között
– Szakács Gábor, Budapest: Ré−
gi magyar nyelvemlékek – A ro−
vásírás
– Dr. Bertényi Iván, ELTE, Buda−
pest: A Magyar Szent Korona tör−
ténete
– Dr. Simon Attila, Selye Egye−
tem, Komárom: Magyar sorsfor−
dulók – 1920
– Dr. Karaffa János atya,
Pázmaneum P. T., Piliscsaba: Es−
terházy János emlékezete
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– P. Farkas Zsolt, Jópásztor Ala−
pítvány, Garamkövesd: A Magyar
Egyház rövid története
– Dr. Molnár Imre, KÜM, Buda−
pest: Esterházy János emlékezete
– Zoboralji Magyar Kerekasztal
– társszervező
– P. Kovalcsik Cirill OFM budai
ferencrendi szerzetes meghívása a
Hit Éve alkalmából: szentmise és
előadás Gímesen és Zsérén
– A Zobor Hangja Vegyeskar
koncertjei (március 15., Aradi
Vértanúk Emléknapja, karácsonyi
koncertek)
– Esterházy Jánosról a közép−
euróopai dialógus jegyében –
kerekasztallal egybekötött nem−
zetközi – V4 – konferencia
Nyitrán
A társulás kiadásában jelent
meg 2011−ben és 2014−ben „A mi
iskolánk – Fejezetek a Gímesi
Alapiskola magyar tagozatának
életéből” c. kötet, valamint 2013−
ban az „Iskoláink – Jövőnk a
Zoboralján” c munka, amely sza−
badon letölthető az internetről:
Valamennyi kötetet a Zilizi Zol−
tán, a társulás elnöke szerkesztet−
te. Zilizi Zoltán a budapesti Eöt−
vös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Műve−
lődéstörténeti Tanszékén doktor−
jelölt, az említett nyitrai Ester−
házy−konferencia főszervezője.

Esterházy−konferencia

A nyitrai Esterházy−konferencia
résztvevői
A tanácskozás fővédnöke Dr.
Kiss Gy. Csaba, a Varsói Egyetem
professzora, az Emlékezet és
Szolidaritás Európai Hálózata
(ENRS) Tudományos Tanácsának
elnöke volt, aki „a visegrádi egy−
másrautaltság” szellemében kö−
szöntötte a megjelenteket. A ren−
dezvény fölötti védnökséget el−
vállalta továbbá dr. Balogh Csa−
ba, Magyarország pozsonyi
nagykövete, valamint Frantisek
Mikloško, a szlovák törvényho−
zás korábbi elnöke.
Először került sor arra, hogy Ma−
gyarország pozsonyi nagykövete
mellett Lengyelország szlovákiai
diplomáciai képviseletének veze−
tője is képviselje magát a témában
Tomasz Chlon nagykövet szemé−
lyében, ami mindenképpen előre−
lépés az érdemi párbeszéd elő−
mozdításában. Amint az is, hogy
a szlovák kormány is képviseltette
magát: az oktatási tárca nemzet−
közi kapcsolatokért felelős részle−
gének vezetője, Vladimír Belovic
személyében.
A magyar és a hasonló lengyel
álláspont mellett az ezektől eltérő
szlovák álláspontok is felmerültek
a szlovák előadók által: Ondrej
Podolec (ÚPN és Comenius Egye−
tem Jogtudományi Kara), Ján
Mitác (ÚPN), Ferdinand Vrábel
történész (Pozsony), Viliam
Jablonicky (SC PEN).
A konferencián előadást tartott
Szarka László történész, valamint
az Esterházyról monográfiát író
Molnár Imre is (az ő előadásukat
alább olvashatják). Mivel az Élő
Zoboralja Polgári Társulás, mint
főszervező a konferencia anyagát
a későbbiekben önálló kötetben
kívánja publikálni, e helyütt – a
teljesség igénye nélkül – csupán
néhány előadás legfontosabb
mondanivalóját, gondolatait kí−
vánjuk felidézni.
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Az előremutató párbeszéd jegyé−
ben – Zilizi Zoltán köszöntője
A szlovákiai magyarok fontos−
nak tartják mindenkor a közvetí−
tést – ehhez szeretne hozzájárulni
az Élő Zoboralja Polgári Társulás
a mai, Esterházy Jánosról szerve−
zett konferenciával. Esterházy
személyéről elöljáróban bizonyá−
ra elmondható, hogy a magyar
történeti emlékezet megbecsült
része. Nyilvánvaló azonban, hogy
megítélése a közép−európai régió−
ban nem egységes, az itt élő nem−
zetek személyét és közéleti tevé−
kenységét eltérő nézőpontból ér−
tékelik. Lényegi különbség mutat−
kozik a magyar és a szlovák fő−
sodrú álláspont között: a magyar –
és a lengyel – mellett létezik egy,
attól eltérő – szlovák (és részben
cseh) – értelmezés is.
Konferenciánk kísérlet a két tör−
téneti narratíva közelítésére. Sze−
retnénk hozzájárulni az eltérő ál−
láspontok közötti távolságok
csökkentéséhez az Esterházyról
szóló párbeszéd – vita – előmoz−
dításával. Ezért a magyar néző−
pont mellett az attól akár lényegi−
leg elütő véleményeknek és állás−
pontoknak kívántunk teret adni
szlovák, cseh és lengyel szakte−
kintélyek szerepeltetésével.
A közös megbecsülés jegyében
mítoszrombolás vagy éppen új
mítoszok építése helyett a kapcso−
lódási pontokat kívánjuk megta−
lálni ebben a történelmi sérelmek
és félreértések miatt terhelt, nem
ritkán ideologizált témában.
A magyar és szlovák történeti
szemlélet között keressük azt a
közös alapot, amelyből kiindulva
Esterházy újraértelmezhető. A
szlovák közösséggel ápolt szemé−
lyes és szakmai kapcsolatai mé−
lyebb feltérképezésére is hang−
súlyt helyeznénk. Szeretnénk hoz−
zájárulni az előítéletektől és
konstruált koncepcióktól mentes
Esterházy−értékeléshez, amely Es−

Zilizi Zoltán, az Élő Zoboralja Polgári Társulás elnöke

terházy származásából is adódó−
an a közép−európai egymásra−
utaltság jegyében születne. Jelen−
tős előre lépés ezzel kapcsolat−
ban, hogy ma, Esterházy halála
után először válik lehetségessé,
hogy személyét a tudományosság
igényével, konferencia keretén
belül, szlovákiai egyetemi környe−
zetben, egyúttal a szülőföldjén ér−
tékeljük.
Zoboralja érdeklődő közönsé−
gének nem ritkán csupán bizony−
talan elképzelése vagy egyoldalú
ismerete van Esterházyról, esetleg
történeti okokból nem volt „sza−
bad” őt tisztelnie. Fontosnak tart−
juk a rendezvény megvalósulását
a fent említett okokon és nagyobb
távlatokon túl tehát azért is, hogy
a Nyitra−vidékiek és az itt tanuló
diákok is lehetőséget kapjanak Es−
terházy többszempontú megisme−
réséhez.
Frantisek Mikloško – Politikai ta−
bu az újkori szlovák történelem−
ben
A szlovák törvényhozás egykori
elnöke előadásában Esterházy Já−
nost az 1918−ban létrejövő Cseh−

szlovákia legjelentősebb magyar
politikusának nevezte, akit sem a
csehszlovák, sem pedig a későbbi
szlovák állam történelméből nem
lehet kitörölni. Mindazonáltal –
mint maga is elismerte – Esterházy
személye tabunak számít Szlová−
kiában. Noha a rendszerváltást
követően számos történelmi illet−
ve publicisztikai tárgyú írás szüle−
tett róla, mind a mai napig heves
vita zajlik személyéről. Mikloško
éppen ezért is üdvözölte a konfe−
renciát, mint a demokrácia, a hu−
manitás, a tabudöntés és a törté−
nelmi igazság keresésének fóru−
mát. A volt házelnök reményét
fejezte ki, hogy a vita hozzájárul
egy olyan tisztességes demokrati−
kus társadalom építéséhez Szlová−
kiában, amilyenben mindannyian
élni szeretnénk.
Prof. Jan Rydel – Esterházy tragé−
diájának bűnöse maga a sors
Az ENRS Irányító Bizottságának
elnöke Esterházy Jánost olyan
nem mindennapi személyiségnek
nevezte, aki egyszerre köti össze
és ugyanakkor választja is el a
szlovákokat a magyaroktól. Hős
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mártír és bűnös ellenség egyszer−
re. A professzor szerint ez a je−
lenség megfigyelhető más nemze−
tek esetében is – példaként Jagel−
ló Ulászlót említette, aki Litvánia
nagyhercegeként és lengyel ki−
rályként mindkét nemzet történel−
mének fontos szereplője, csak ép−
pen meglehetősen ellentétes elő−
jellel. Aki a lengyelek számára a
legnagyobb uralkodó, az a litvá−
nok szemében leginkább csak
áruló. Rydel köszöntőjében még
számos – ukrán−lengyel, német−
lengyel stb. – példát említett törté−
nelmi személyiségek egymástól
élesen különböző megítélésére.
Jan Rydel ez után Esterházy János
tragikus sorsára hívta fel a figyel−
met, az ókori tragédiákból vett
hasonlattal példálózva. Így érthe−
tő csak a meghökkentő kijelentés:
„Az Esterházyt elpusztító tragédia
felelőseinek motivációja nem volt
sem jogtalan, sem pedig gonosz.
A tragédia bűnöse, csakúgy mint
Aiszkhülosznál és Euripidésznél,
maga a sors, azaz az erők elkerül−
hetetlen összjátéka, amelyek ösz−
szességét sem az ókori Görögor−
szágban, sem pedig a XX. század
eleji Szlovákiában és Magyaror−
szágon nem lehet megérteni és el−
lenőrizni”.
Janek István – Senki sem születik
embermentőnek
Janek István, a Tudományos
Akadémia, Történettudományi In−
tézet munkatársa „Esterházy Já−
nos közvetítő tevékenysége a ma−
gyar és szlovák kormány között
1939−től 1942−ig és a zsidókér−
dés” címmel tartott előadást. Kiin−
dulópontként a szlovák−magyar
kapcsolatok sajátosságát jelölte
meg az említett időszakban: noha
a két ország ugyanazon szövetsé−
gi rendszerhez tartozott, mégis
komoly politikai és gazdasági el−
lentétek feszültek közöttük és a
bécsi döntés következtében Szlo−
vákia mindvégig árgus szemekkel
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figyelte a magyar diplomácia
megnyilvánulásait, keresve a tá−
madási felületeket. Esterházynak
ilyen körülmények között kellett a
közvetítő szerepet játszania a két
állam vezetése között − hívta fel rá
a figyelmet Janek István. Esterházy
a szlovák parlamentben bár a ma−
gyarok érdekeit kívánta képvisel−
ni, többször hangoztatta a szlo−
vák−magyar egymásrautaltságot:
„Ha a magyar és a szlovák egy−
más ellen fordul, ennek mindket−
tő kárát vallja” – idézett Esterházy
egy pártgyűlésen elmondott be−
szédéből Janek. Minden erőfeszí−
tése ellenére azonban Esterházy−
nak közvetítőként nem sikerült át−
ütő eredményt elérnie a két or−
szág egymáshoz való közelítésé−
ben.
Janek István ezután a zsidókér−
désről szólt, amely szerinte nehe−
zen megfogható kérdés, hiszen
rettenetesen át van politizálva.
Ennek következtében pedig mind−
két ország történészei nyomás
alatt állnak. Egyfelől hős, a másik
oldalról pedig az irredentizmus
megtestesítője, sőt, kollaboráns
háborús bűnös. Az előadó ki−
emelte a tényt: a szlovák parla−
mentben egyedül Esterházy sza−
vazott a zsidótörvény ellen, amely
a zsidókat hivatalosan is a szlovák
nemzet ellenségeivé nyilvánította.
„Ha feltesszük a kérdést, hogy fe−
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lelősséget visel−e Esterházy a szlo−
vákiai zsidóság holokausztjáért,
akkor azt kell mondani hogy nem,
hiszen ő az aki egyedül ellene
szavazott. Esterházy nem volt an−
tiszemita, de magában hordozta
az e korra jellemző előítéleteket a
zsidókkal szemben . A fajelméle−
tet nem helyeselte és elutasította
azt. Véleményem szerint senki
sem születik embermentőnek, ez
egy hosszú út eredménye és a sa−
játos élethelyzetek hozzák ki az
emberből. Az embermentő hoz−
záállását keresztényi hitével ma−
gyarázhatjuk.” – zárta előadását
Janek István.
Andrej Tóth – Beneš be akarta
mutatni a külföld előtt, hogy a
magyarok mellette sorakoztak fel
Andrej Tóth, az opavai Sziléziai
Egyetem történésze korabeli do−
kumentumokra, Esterházy János−
sal kapcsolatos cseh levéltári for−
rásokra, kormányanyagokra és
parlamenti levéltári forrásokra hi−
vatkozva igyekezett képet adni a
korról, amelyben a felvidéki ma−
gyar politikus élt és tevékenyke−
dett, illetve ezeknek a dokumen−
tumoknak a tükrében próbálta Es−
terházy politikai szerepét szemlél−
tetni. Az alábbiakban az ő elő−
adásából idézünk fel néhány jel−
lemző részletet.
Andrej Tóth előadása
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„Egy különleges rendőrségi je−
lentés azt tartalmazza, amikor Es−
terházy Prágába érkezett Beneš
elnök meglátogatása céljából. A
köztársasági elnök irodája nem
tudta, ki az az Esterházy és sem−
milyen audienciát nem készítettek
elő. A rendőrségi jelentésekbe ol−
vastak bele, és ott az volt, hogy
Esterházyt szűkebb pátriájában
nem szeretik, valamint, hogy Es−
terházy egy felvilágosult ember,
és azt is, hogy könnyelmű és szí−
vesen szórakozik társaságban. Ez
a jelentés azután született, hogy
Nagytapolcsányban Esterházy
Benessel találkozott…”
(…) „Lánytestvéréről Esterházy
Lujzáról is van egy jelentés, hogy a
húszas években Magyarországon
és Lengyelországban különböző
kapcsolatokat létesített abból a cél−
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ból, hogy összeesküvést szervez−
zen a köztársasági elnök ellen. „
(…) „A T.G.Masaryk Intézet le−
véltárában az 1935−ös évből, az
elnökválasztás idejéből találunk
egy dokumentumot, amikor
Masaryk lemondott elnöki tiszté−
ről és Beneš lett megválasztva
második elnöknek. Az 1935−ös év
Esterházy karrierjében egy fontos
év volt. Az első csehszlovák köz−
társaság legizgalmasabb esemé−
nyei is ekkor voltak. Ebben a do−
kumentumban arról van szó,
hogy Esterházy Jánost fontos sze−
mélyiségnek tartották, aki lojális
volt a csehszlovák kormánnyal és
jó kapcsolatai voltak különböző
vezető személyiségekkel.”.
(…) „Beneš ellenlábasa egy
konzervatív jelölt, Nemec volt.
Benešnek az volt az ambíciója,
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hogy bemutassa külföldön: támo−
gatója van a magyar kisebbség ré−
széről és hogy a magyar kisebb−
ség fölsorakozott Beneš mellett.
Ez egy téves föltevés volt. Miköz−
ben tudjuk, hogy Esterházy arisz−
tokrata származású volt és ki nem
állhatta a kommunistákat és a
szocialistákat sem. Beneš pedig
szociáldemokrata volt. Esterházy
nem próbált kapcsolatba lépni ek−
kor az elnöki irodával. Amikor
Beneš győzött, köszönetet mon−
dott a magyar pártok képviselői−
nek a támogatásért. A magyar le−
véltárakból derül ki, hogy maga
Beneš volt a kezdeményezője a
találkozásoknak. Azonban ezek a
találkozások nem voltak jelentő−
sek, Esterházy sosem beszélt al−
kotmánymódosításról, mindig a
kultúráról beszéltek”.

Szarka László: Esterházy egy modern kisebbségpolitikus volt
Esterházy János az elmúlt 10−15
évben nagyon sok rendezvényre
adott alkalmat. Sokféleképpen
próbáltuk megközelíteni az ő sze−
repét. A múlt ében fejeződott be
egy visegrádi kutatási program,
amelyben a Magyar Tudományos
Akadélmia és a somorjai Fórum
Intézet kb. 1200 olyan levéltári−

és sajtóforrást gyűjtött össze Len−
gyelországból, Csehországból,
Szlovákiából, Magyarországról,
Németországból és Oroszország−
ból, amelyek Esterházy János éle−
tével függenek össze. Ezzel együtt
azt mondhatjuk, hogy Esterházy
János és a hozzá kötődő politikai
alapkérdések ma is magyar−szlo−

vák és részben magyar−cseh vo−
natkozásban konfliktusos témát
jelentenek. Ezen témák szakmai
feldolgozását nehezíti az, hogy
ezek politikailag is tematizálva
vannak. Illusztrációképpen jelez−
ném, hogy a Szlovák Tudomá−
nyos Akadémia pl. 2011. március
15−én elfogadott egy olyan állás−
pontot, négy társadalomtudomá−
nyi intézet igazgatójának az alá−
írásával, amely azt kifogásolja,
hogy a magyar történetírás egy ré−
sze
Esterházy
Jánost
hagiografikus, abszolút pozitív
megközelítésben,
majdnem
hogy szentként állítja be . Mártí−
romságát fölemeli és nem veszi fi−
gyelembe azokat a problémákat,
amelyek Esterházy János életében
föllelhetőek.
Azzal szeretném indítani mosta−
ni előadásomat, hogy vélemé−
nyem szerint a 21. század elején
már nem beszélhetünk nemzeti
történetírásokról, vannak történé−
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szek, akik különbözőképpen vi−
szonyulnak a nemzeti narratí−
vákhoz. Magam úgy gondolom,
hogy Esterházy János egy modern
kisebbségpolitikus, egy hús−vér
ember, aki sokat hibázott, aki fia−
talemberként került bele abba a
csúcspolitikába, ahol egy kisebb−
ségi politikusnak legalább három
főváros felé kellett oda figyelnie
Prága, Budapest és a fővárossá vá−
ló Pozsony felé. De miután neki
volt egy erős lengyel identitása is
Varsó is fontos szerepet töltött be.
Tehát egy többdimenziós politi−
kusról van szó, meg kell keresni
azokat az elemzési fogalmakat,
amelyek lehetővé teszik szá−
munkra, hogy valós képet alkos−
sunk. Ne a szent és a gonosztevő
képét toljuk magunk előtt, mert
így soha nem fogunk tudni meg−
egyezni. Próbáljuk megnézni for−
rás szinten azokat a fogalmakat,
ahol az értelmezéseink egymással
szembe mennek.
Látjuk azt, hogy kisebbségi párt
a Keresztényszocialista, majd pe−
dig az Egyesült Magyar Párt elnö−
keként számára a legfontosabb
kérdés a kisebbségvédelem volt.
Az asszimilációmentes közeg
biztosítása , hogy ne legyen a ki−
sebbség diszkriminálva és szabad
kapcsolata legyen az anyaország−
gal és természetesen egyenlő ran−
gon legyen az első Csehszlovák
Köztársasággal.
Fontos volt az is, hogy ez a ki−
sebbség , amely kényszerközös−
ségként jött létre, valamilyen jogi
státusszal rendelkezzen, szemben
a mai homályos autononómia−
elképzelésekkel, egy nagyon
konkrét elképzelésük volt, az
hogy
Szlovákiának
és
ruszinszkonak autonómia kell, és
ezen belül a magyarság is egy
rész autonómiát kapjon. Ez olyan
világos volt, hogy ezt mindenki
értette, Benes elnök ugyanúgy
tudta, mint Hodza a csehszlovák
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miniszterelnök. És Esterházy, aki
a fiúk nemzedékéhez tartozott, te−
hát Szüllő Gézához, akit ő apa−
ként tisztelt, ő is örökölte ezt, és
megpróbált ezeken a fogalmakon
belül valamilyen megélhető kon−
cepciót kialakítani. Esterházy Já−
nos amilyen sűrűn Prágában volt,
ugyanolyan sűrűn Budapesten is
jelen volt, méghozzá a miniszter−
elnökségen, ahol a magyar mi−

niszterelnökökkel is sűrűn találko−
zott, ahol közvetítő szerepe volt,
részben közvetített, részben a
csehszlovákiai magyarság érdeke−
it képviselte, részben a csehszlo−
vák érdekeket közvetítette Ma−
gyarország felé és a magyar reví−
ziós politika érdekeit Csehszlová−
kia felé. Számára az igazi dilem−
mák akkor kezdődtek, amikor
egész Közép−Európában hirtelen
új időszámítás kezdődött 1933−
ban Hitler hatalomra lépésével,
amikor az általa nem szeretett
Csehszlovákia, az ő általa imádott
Lengyelország és a hazájának te−
kintett Magyarország Hitler zsák−
mánya lett. Ő is úgy gondolta,
hogy nincs külön magyar autonó−
mia−politika, hanem közös auto−
nómia elképzeléshez kell eljutni.
Az ún. őslakos−koncepció jegyé−
ben az autokdóm szlovákok,
autokdóm magyarok és kárpáti
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németek közös, ráadásul katoli−
kus, ráadásul kisebbségi blokkja a
ruszinokkal egyetemben kérhetik
az autonómiát. Ez a paradigma le−
het egy nagyon termékeny értel−
mezési keret számunkra, hiszen a
szlovák autonomizmus a két vi−
lágháború közötti szlovák politi−
kai történetnek kulcsfogalma. E
nélkül nincs szlovák történelem.
Esterházy ugyanígy gondolja, de
ő továb gondolja úgy, hogy ha
egy magyar−szlovák őslakos auto−
nómia lesz, ennek a helye ismét
Magyarországon lesz.
A csehszlovák válság 1938−ban
már csak részben szólt a kisebb−
ségekről. Ez egy kényszerhelyzet
volt, és ebben a kényszerhelyzet−
ben Milan Hodza, az első cseh−
szlovák miniszerelnök Csehszlo−
vákiában, ebben a multietnikus
nemzetállamban fölkínálta a
nemzeti statútumot. Ugyanúgy
mint Magyarországon Jászi Osz−
kár a svájci modellt, de az idő
nem adott rá lehetőséget.
Számomra a legfontosabb,
ahogy az autonómiapolitikát a két
világháború közti Szlovenszkón
(ahogy akkor Szlovákiát hívták) és
Kárpátalján a magyar, a szlovák
és a rutén politika elképzelte.
A szlovák autonómia−törekvé−
sek, amelyek igen változatosak
voltak és amelyeket 1919−ben
Hlinka memorandumában köve−
telt , eljutottak a párizsi békekon−
ferenciára és betették a béke−
egyezségekbe (emiatt ült Hlinka
Mírovban). Ő már akkor követelte
Szlovákia számára az autonómiát.
Érdekesség, hogy a magyar
békememorandunban szerepel
Hlinka memoranduma, a cseh−
szlovákban nem szerepel. De utá−
na jött Emil Stodola és a Néppárt−
nak a többi autonómia koncepció
elképzelése, és Vojtech Tukának
volt a magyar hungarofil koncep−
ciója, amely a Szent Istváni, ma−
gyar, katolikus hagyományokhoz
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tartozó autonóm koncepció volt.
Esterházy számára a hungarofil
szlovák autonómia koncepció re−
ális volt, ezért olvasható több he−
lyen Esterházy irataiban, mint
testvér kapcsolat a szlovák−ma−
gyar kapcsolat, mint két elnyo−
mott nemzet. Ahogy Hlinka is fo−
galmazta, élve vagyunk eltemetve
Csehszlovákiában. A tévedés
azonban ott történt, hogy ez a tö−
rekvés nem állt meg Tukánál, sőt
egy új koncepcióban gondolkod−
tak. Megjelentek a fiatalok, Tiso
és Sidor. Ők már egy új egyenran−
gú nemzetben gondolkodnak,
cseh és szlovák nemzetben. És
számukra Csehszlovákia ebből a
szempontból reális volt. És ezt el−
aludta a magyar diplomácia. Ez−
zel nem tud mit kezdeni Esterházy
sem. Folyamatosan látogatja Jozef
Tisót. Kapcsolatban áll , havi
rendszerességgel
találkozik
Sidorral és megpróbálja befolyá−
solni az új szlovák autonómia po−
litika irányát is. Az őslakos kon−
cepciótól el tud jutni oda, hogy
ezt elfelejti, és megpróbál egy
modern kisebbségpolitikai blok−
kot kidolgozni. És ebben Tiso is
támogatja olyannyira, hogy 1938
−ban Tiso és Esterházy a prágai
parlamentben síkra szállnak Szlo−
vákia autonómiája mellett. Kivált−
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va ezzel a kormánypárti szlová−
kok és csehek haragját. Ez az el−
képzelés azonban elakad azon a
ponton, hogy Budapest az Egye−
sült Magyar Párt koncepcióját tá−
mogatja. Úgy gondolja, hogy csak
revíziós autonómia lehet. A szlo−
vák autonómia az integrális reví−
zió közbülső lépcsője. És ezt már
nincs szlovák politikus aki támo−
gatná. Tiso odáig megy március
27−én, hogy megígéri Esterházy−
nak, hogy megfogalmazza a Ma−
gyarországhoz való visszacsatla−
kozásnak a feltételeit. Március 29−
én van Prágában a parlamenti
nagyjelenet, amikor a magyar és
szlovák autonómia megfogant, és
Tiso 1938 őszén kidolgozza a
3+1 szlovák föltételt, amelyben
azt mondja, hogy amennyiben
Szlovákia kap egy központi mi−
nisztériumot és szuverén lesz a
közigazgtásban a Magyar Király−
ságon belül, és külön országgyű−
lést, saját költségvetési kvótával és
hivatalos szlovák nyelvvel, akkor
lehet beszélni arról, hogy a szlo−
vák autonómia csatlakozik a
Csehszlovák válság egy meghatá−
rozott pillanatában Magyaror−
szághoz.
Esterházy még nagy köröket
tesz, Lengyelország számára is

alapvetően fontos volt, hogy egy
hungarofil szlovák autonómia
jöjjön létre, hiszen Lengyelország
érezte, hogy Csehszlovákia után a
következő áldozata Hitlernek ő
lesz. Megtalálták Esterházyt, a
közvetítőt, és megpróbálták Tisot
és Sidort meggyőzzék, hogy a
Csehszlovák válságnak abban a ti−
pikus szakaszában, amikor a
müncheni és bécsi döntés szüle−
tett, a hungarofil autonómia törek−
vés nyerjen. Azonban tudjuk,
hogy a szlovák autonómia a
cseh−szlovák koncepció kereté−
ben győzött és megszületett a II.
Cseh−Szlovák Köztársaság. Szlo−
vákia és Ruszinszko egyaránt au−
tonómiát kapott.
Esterházy kétszeresen is veresé−
get szenvedett ezzel a megoldás−
sal. A szlovák−magyar testvériség
helyett egy igen erős szembenál−
lás alakult ki a két nemzet között
a bécsi döntéssel, a szlovákiai
magyarok ennek itták a levét
1948−ban, a másik pedig az általa
hőn szeretett Lengyelországot kör−
bevette a német tér, hiszen Cseh−
ország után Szlovákiát is meg−
szállták és ezáltal az a szabad po−
litikai koncepció, a közép−európai
népek szabad élete, amelyet ő
képviselt a világháború kitörése
után összedőlt.

Molnár Imre: A szlovák−magyar viszony kérdése
Esterházy János politikusi működésében
Esterházy János szlovákokhoz
való viszonyát a lengyel édesany−
jától kapott keresztény hit alapér−
tékein túl a többségében szlová−
kok által lakott nyitraújlaki szülő−
falu környezete határozta meg. Itt,
a magyarokkal együtt élő szlová−
kok nyelvét már gyermekkorában
megtanulva, megismerhette annak
a kölcsönös megbecsülésnek és
toleranciának az atmoszféráját is,
melyben a szlovák és a magyar
nép évszázadokon keresztül bé−

kességben élt egymás mellett. A
nyitraújlakiak visszaemlékezései
szerint az Esterházy kastély ková−
csoltvas nagykapuja állandóan
nyitva állott, oda minden szüksé−
get szenvedő betérhetett. „Na−
gyon emberségesek voltak, s nem
akarták elmagyarosítani a falut. „ −
emlékeznek az itt lakók, akik sa−
játjukként szerették és tisztelték, a
velük együtt élő Esterházy család
tagjait.
Az innét e földről elinduló Ester−

házy János 1932−ben lett elnöke
annak az OKSZP−nek, mely az
1920−as parlamenti választások
után a csehszlovákiai magyarság
legerősebb pártjává vált, s amely−
nek a magyar mellett szlovák és
német szekciója is volt. Esterházy
pártelnökként megtartotta, sőt
megerősítette a párt szlovák és né−
met szárnyát, egészen addig, amíg
az OKSZP önálló politikai egység−
ként működött. Az OKSZP prog−
ramjában kezdettől fogva szere−
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pelt Szlovákia autonómiájának ki−
vívása. Esterházy 1933. június 27−
én, az OKSZP hagyományos
ótátrafüredi gyűlésén elmondott
programbeszédében kifejtette,
hogy a szlovenszkói magyarság−
nak, a szlovák nemzet törekvései−
vel szolidaritást vállalva „az érvé−
nyes törvények keretein belül”
kell követelnie önrendelkezési jo−
gát.
Ezt a politikai programot tá−
masztotta alá a szlovákokkal való
„sorsközösség” és a közép−euró−
pai, azaz „Duna−völgyi egymásra−
utaltság” vállalásának gyakori
hangsúlyozásával. A két világhá−
ború közötti időszakban a magyar
pártoknak, s az erre leginkább hi−
vatott OKSZP−nek azonban nem
sikerült szorosabb együttműkö−
dést kiépíteni az autonómista tá−
bor szlovák pártjaival.
A Szlovák Néppárt, egyrészt a
budapesti kormány befolyásától
tartva zárkózott el az együttműkö−
déstől, másrészt az OKSZP szlo−
vák szekciójában a saját szavazó−
táborával konkuráló konstrukciót
látott, s mindent megtett annak el−
szigeteléséért. Az együttműködés
legnagyobb akadálya azonban a
cseh hatalom volt, amely minden
politikai eszközt bevetett, hogy a
magyar és a szlovák politikai tá−
bor erőinek egyesítésére ne kerül−
jön sor. Ez abból is látszik, hogy a
csehszlovák cenzúra meglehető−
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sen idegesen reagált Esterházy
azon írásaira, melyekben a cseh
hatalmi túlsúllyal szembeni fellé−
pés
eredményességét
a
magyar–szlovák összefogás szor−
galmazásában látta megvalósítha−
tónak. A pozsonyi rendőr
igazgatóság1929. január 19−én a
nyitraújlaki Esterházy−kastélyt át−
kutatva „néhány hasonló tárgyú
írást” is lefoglalt „áttanulmányo−
zás végett”.
Esterházy mindennek ellenére,
1935 után, parlamenti képviselő−
ként is felhívta a figyelmet arra,
hogy a szlovákok által lakott vidé−
kek gazdaságilag éppoly nehéz,
sőt talán nehezebb helyzetben
vannak, mint a magyar vidék, s
beszédeit rendszeresen azzal a ki−
fejezéssel zárta: Adja meg végre a
kormány a Szlovenszkónak és
Kárpátaljának ígért autonómiát,
hogy mi szlovák testvéreinkkel
megegyezve saját magunk gon−
doskodjunk Szlovenszkó sorsá−
ról.”
Az 1938−as csehszlovák válság
idején Esterházy János szerette
volna a lengyel felet közvetítőként
bevonni a magyar−csehszlovák,
majd a magyar−szlovák tárgyalá−
sokba. Erre családi kapcsolatai, a
lengyel kormánykörökkel fenntar−
tott szoros kapcsolatai kiváló le−
hetőséget biztosítottak számára.
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Ezen tárgyalások során merült fel
a katolikus közép−európai blokk –
a lengyel–szlovák–magyar tengely
– alternatívája, mely a lengyel po−
litikusok hagyományos geopoliti−
kai felfogásához is közel állt. Var−
sói tárgyalásainak (szlovákiai) hát−
terét a Szlovák Néppárt Karol
Sidor vezette katolikus (polonofil)
szárnya adta, mely a növekvő né−
met befolyás ellensúlyozásának
céljából ugyancsak régóta szor−
galmazta a lengyelekhez való kö−
zeledést. Sidor és Esterházy közti
bizalmas politikai kapcsolat alap−
ján feltételezhető, hogy Karol
Sidor egyetértett azzal, hogy a
lengyelek egyfajta garanciaként
szerepeljenek a magyar–szlovák
közeledés – ekkor még mindkét
fél számára elképzelhető – folya−
matában. Esterházy magánember−
ként kapcsolódott be a tárgyalá−
sok menetébe, s bár e tanulmány−
nak nem célja, a kérdés mélyreha−
tó elemzése, a vele tárgyaló len−
gyel politikusok felfigyeltek arra,
hogy Esterházy több alkalommal
is a szlovákok érdekeit védően
nyilatkozott. Kijelentette azt is,
tudtára adta a magyar politikai ve−
zetőknek: csak akkor hajlandó
közvetítői tevékenységét tovább
folytatni, ha Budapest nem követi
el a magyar politikai vezetés szlo−
vákokkal szembeni korábbi hibá−
it.
Jan Szembek emlékirataiban ar−
ról számolt be, hogy 1938. június
18−án, miután Beck külügymi−
niszter biztosította Esterházyt,
hogy ezekben az ügyekben bár−
mikor hajlandó soron kívül is fo−
gadni őt, Esterházy kijelentette:
„…amennyiben Budapest nem fo−
gadja el a lengyel garancia kon−
cepcióját, akkor ő a maga részéről
befejezettnek tekinti a szlovák
üggyel való foglalkozást.”
Szembek emlékiratai szerint Es−
terházy több alkalommal is meg−
erősítette, sem Ő, sem a magyar
kormány soha semmilyen esetben
nem lett volna hajlandó a Cseh−
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szlovákiával szembeni fegyveres
fellépésre, jóllehet a németek erre
ösztönözték a magyar politikai
vezetést. Szembek szerint, a tar−
tózkodó magatartást többen is fel−
rótták a magyaroknak, ám Ester−
házy ennek ellenére végig kitar−
tott álláspontja mellett. Ezt a véle−
ményt Szembek előtt Hóry, Ma−
gyarország varsói nagykövete is
megerősítette, aki többek között
felpanaszolta, hogy Esterházynak
legfőképp a magyar–szlovák kö−
zeledést sürgető tevékenysége je−
lentősen megnehezíti a magyar fél
álláspontját.
Hasonlóképp a szudétanémet
kisebbség képviselői előtt is kije−
lentette „a magyar kisebbségnek
és Magyarországnak több haszna
lesz belőle, ha nem kapja meg a
revíziót, mintha kierőszakolná azt
egy második világháború árán.” A
szudétanémet politikusok ezért
pacifistának tartották őt.
1938. október 9−én Komárom−
ban megkezdődtek a müncheni
egyezmény által előírt magyar–−
csehszlovák határkiigazítási tár−
gyalások. Esterházy a magyar és a
csehszlovák tárgyalóküldöttség−
hez címzett levelében három ma−
gyar képviselőtársával együtt kér−
te, hogy a tárgyaláson képvisel−
hesse a csehszlovákiai magyar
nemzetcsoport érdekeit, Erre a ki−
egészítésre azonban sosem került
sor. Esterházy tehát érdemben
nem tudta befolyásolni a tárgyalá−
sok menetét. A szlovák történet−
írás tévesen állítása ellenére a bé−
csi döntésben, nem Esterházy ér−
vei, adati, hanem a budapesti Te−
leki (kisebbségtudományi) Intézet
évek óta készített tudományos
előkészítő munkája és érvanyaga
játszott döntő szerepet. Esterházy
néhány alkalommal ugyan kísér−
letet tett arra, hogy a magyar és a
szlovák küldöttséget a rideg han−
gulatú hivatalos tárgyalások so−
rán, a megegyezés reményében,
saját nyitraújlaki kastélyába invi−
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tálja, ám erre sem került sor. Hóry
András varsói nagykövet erre így
emlékezik vissza: „Kánya merev
viselkedésén igyekezett oldani Es−
terházy, és felajánlotta, hogy a
magyar és szlovák delegáció ré−
szére megszervez egy olyan prog−
ramon kívüli ebédet egy közeli
kastélyban, ahol kötetlen formá−
ban beszélgethetnének el egy−
mással a magyar és a szlovák de−
legátusok, s ezzel is oldva a lég−

kört és előkészítve egy kompro−
misszumos megegyezés lehetősé−
gét. Ez a találkozó Kánya merev−
sége miatt nem jött létre.”
Esterházy nem tartotta megfele−
lő megoldásnak azt sem, hogy a
tárgyalások végül is a bécsi dön−
téssel végződtek. Mint mondta, a
szlovákokkal szembeni megfelelő
viselkedéssel ezt el lehetett volna
kerülni. Bántotta, hogy a tárgyaló−
asztalok mellől két ellenséges fél
képviselői álltak fel, holott a ko−
máromi tárgyalás „kellő tapintat−
tal és jóindulattal” a magyar–−
szlovák kiegyezés történelmi pil−
lanata is lehetett volna.
A bécsi döntés után 1938. no−
vember 11−én került sor Horthy
Miklós kormányzó kassai bevonu−
lásának ünnepségeire. A várost
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nem ő adta át Horthynak, mivel a
város nem volt az övé, s a város
hovatartozásáról egyébként is a
bécsi döntés rendelkezett. Az ün−
nepi szónokok között azonban a
város választott képviselőjeként
ott volt Esterházy János is, aki so−
kak meglepetésére bejelentette,
hogy egyrészt nem távozik az or−
szágból, másrészt Horthy Miklós
kormányzóhoz fordulva, a nagy
nyilvánosság előtt kérte: „Mi, itt
maradt magyarok ígérjük, kezet
adunk az itt élő szlovák testvére−
inknek és velük együtt dolgozunk
egy szebb jövőért. Az ideát lévő
magyaroktól pedig kérem, hogy
az idecsatolt szlovákok nemzeti
érzéseit tartsák a legmélyebb tisz−
teletben, engedjék meg, hogy
ugyanúgy élhessenek itt, mint
ahogy azt mi magunknak odaát
követeljük.”
A Magyarországhoz kerülő szlo−
vákok érdekében elmondott kéré−
se a sokezres ünneplő tömeg Hor−
thy Miklós kormányzó és a ma−
gyar kormány képviselői előtt
hangzott el nyilvánosan. Nehéz
lenne ettől megfelelőbb alkalmat
elképzelni arra, miként hívja fel a
figyelmet a magyarországi szlo−
vák kisebbség megoldatlan hely−
zetére. Az igazság azt követeli,
hogy ők „ugyanúgy élhessenek itt,
mint ahogy azt mi magunknak
odaát követeljük” –mondta, mert
tudta a kisebbségi kérdést nem le−
het csak egyoldalúan rendezni.
Esterházy azt remélte, az auto−
nóm, majd önálló Szlovákiában
tisztább viszonyok közt politizál−
hat, hisz azokkal kell közös han−
got találnia, akikkel „húsz évig
becsületes eszközökkel együtt
harcoltak” Szlovákia autonómiá−
jáért. Első, az Új Hírek 1939. ja−
nuár 1−i számában megjelent
programbeszédének is az volt a
lényege, hogy a magyar párt és
ezzel együtt az egész magyar kö−
zösség bízik a Hlinka−párt auto−
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nómiajavaslatának valóra válásá−
ban, s abban, hogy a magyarság
Szlovákiában, élvezni fogja az új
szlovák kormányzat mindenkinek
egyenjogúságot” hirdető ígéretét.
Emlékirataiban Karol Sidor is rá−
mutatott arra, hogy Esterházy,
más magyar képvislőkkel ellentét−
ben mennyire bízott a szlovák au−
tonómiában. Pl. Kosík István bal−
oldali magyar képviselő éles sza−
vakkal szállt szembe Esterházy
optimizmusával, rámutatva, hogy
„a szlovákok soha, egy szóval
sem biztosították a magyarok jo−
gainak elismerését az autonómián
belül. Ellenkezőleg, fő jelszavuk:
»Na Slovensku po slovensky« és
»Slovensko Slovákom« azt mutat−
ja, hogy a magyaroknak nincs he−
lyük saját szülőföldjükön. Ester−
házy olyan autonómiát követel,
amelybe a magyaroknak semmi−
lyen joguk nem lenne”.
Esterházy − talán mindezeket a
veszélyeket is tudatosítva —
programjában kifejtette, bízik ab−
ban, hogy a túlnyomórészt katoli−
kus egyházi férfiak által vezetett
szlovák kormány politikájában
lesz helye „a magyar—szlovák
kézfogásnak is”. Ez a várakozása
azonban sajnos nem teljesült. A
szlovák politikusok magyarokkal
szembeni magatartását Ferdinand
Ďurčanský fogalmazta meg ké−
sőbb írott történelmi munkájában:
„...a szlovákok attól féltek, hogy
az autonómiatörekvés a magya−
rok szemében egyet jelent majd a
Magyarországhoz való visszaté−
résre mutató jellel. A magyarokkal
való együttműködés ügyében leír−
takat és elmondottakat részünkről
csupán a csehszlovák politikára
gyakorolt nyomás eszközének le−
het tekinteni”.
Esterházy talán épp ennek ellen−
súlyozására vetette papírra 1938−
as karácsonyi gondolatatit, mely−
ben a béke, a reménykedés és a
„realitások” talaján való a szülő−
földön maradásra buzdította ma−
gyar olvasóit. „Mi a szlovák né−

27

pet, amellyel most szorosabb köz−
jogi kapcsolatba kerültünk, min−
denkor testvérünknek tekintettük,
és fogjuk tekinteni a jövőben is...
A szlovák nép éppúgy kis nép,
mint mi, éppúgy küzdött önálló−
ságáért, szabadságáért, elismeré−
séért és érvényesüléséért, mint mi.
Mi az Istennek megadjuk, ami az
Istené, Szlovákországnak ami
Szlovákországé.”, majd az 1939.
esztendő első napján megjelent
szózatában hitet téve a „magyar
— szlovák testvériség” mellett, ezt
írja: „...a magyar—szlovák testvé−
riséget nyíltan és következetesen
tovább hirdetem, annak szüksé−
ges voltát vallom, vállalom ezért a
célkitűzésért a felelősséget, és an−
nak érdekében szívesen tűröm el
az akármelyik oldalról jövő vá−
daskodást”. Esterházy ugyanezen
a helyen az egész szlovákiai ma−
gyar kisebbség számára fontosnak
tartja, hogy élni tudjon az egy−
másra utaltság helyzetének felis−
merésével, s a szlovákiai magyar−
ságot számos esetben is arra szó−
lította fel, hogy nyújtson segédke−
zet a szlovák nemzetnek minden
vonalon, ahol az segítségre szo−
rul.
A magyar—szlovák megbékélés
és együttműködés eszméjét azon−
ban súlyosan beárnyékolták az
olyan események, mint amilyen a
nagysurányi, vagy a kárpátaljai in−
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cidens. Esterházy ezen nem köny−
nyen átlátható és értékelhető ese−
tekben magánemberként soha
nem titkolta véleményét az illeté−
kes szervek előtt. Nyilvánosan tett
nyilatkozataiban azonban a szlo−
vákiai magyar kisebbség vezetője−
ként tartózkodott a magyarországi
politika nyilvános bírálatától, jól
tudva azt, hogy szavait érvként le−
het felhasználni a magyar politi−
kai vezetés ellen. Megtette ezt he−
lyette nővére, Esterházy Lujza, aki
az Új Hírekben, melynek lapgaz−
dája Esterházy János volt, éles
hangú cikkben ítélte el a történte−
ket.
Külön fejezetét képezi életének
a Szlovák Parlamentben folytatott
képviselői tevékenysége, ahol Es−
terházy végig kiszorított helyzet−
ben, afféle „egyszemélyes ellen−
zékként” volt tagja a szlovák tör−
vényhozásnak. Itt több alkalom−
mal határozott kritikai vélemény−
nyel illetett számos szlovák tör−
vényjavaslatot. Fontosnak tartotta
azonban megjegyezni, hogy „bí−
rálatom sosem irányul a szlovák
nemzet ellen, hanem csak kikü−
szöbölni szeretném azokat a
módszereket, sérelmeket, jogos
panaszokat, amelyek megzavar−
ják itteni békés együttélésünket”.
A szlovákság felé tett gesztusként
megerősítette azon szándékát,
hogy kész bármikor síkraszállni a
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Magyarországhoz csatolt szlovák
kisebbségi népcsoport jogos kí−
vánságaiért, miként már eddigi is
számos alkalommal interveniált
ebben az ügyben.
1939 áprilisában az Új Hírek
szerkesztőjének adott interjúban
Esterházy határozottan leszögez−
te: „A nemzetiszocialista prog−
rammal semmi közösségünk
nincs, és nem is lesz.” Annak,
hogy a párt nem alakult át nemze−
tiszocialista párttá, a következők−
ben adta meg a magyarázatát: „A
nemzetiszocializmus német pro−
duktum, amely — mint azt maguk
ennek az eszmeáramlatnak alapí−
tói és terjesztői mondják — nem
exportcikk, ez csak a németeknek
lehet programja és életfelfogása”.
Jozef Tiso 1938 decemberében
Privigyén elmondott beszédének
egyetlen mondata is elégséges
magyarázatot adott a magyar ki−
sebbség sanyarú helyzetére: „A
magyarok, akik szintén élnek
Szlovákiában, irigylik a németek−
től, hogy annyi jogot adtunk ne−
kik. Ezt válaszolom erre: jöjjenek
velünk, ahogy a mi németjeink
jönnek, s akkor ugyanannyi jogot
fognak kapni”. Esterházy válasza
Jozef Tiso beszédére nem sokáig
késett: „Mi sohasem irigykedtünk
és nem is fogunk irigykedni ami−
att, ha egy nemzetiség bizonyos
eredményeket ér el. Mi tisztán
csak arra szorítkozunk, hogy rá−
mutatunk arra, hogy a magyarság
még nem kapta meg azokat a jo−
gokat, amelyeket a németeknek
megadtak, de még azoknak a jo−
goknak sem vagyunk birtokában,
amelyeket a bécsi egyezmény
alapján a szlovák kormány köteles
lesz nekünk megadni...”
Esterházy 1939 húsvétjára írott
cikkében ugyanakkor továbbvive
a szlovák—magyar viszonyról
megfogalmazott korábbi gondola−
tait, a megbékélést már Közép−Eu−
rópa biztonsági kérdéseként tün−
tette fel, és hozzátette, hogy a
megbékélés előfeltétele a magyar
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kisebbség részéről megvan, hi−
szen a magyarság mindig is konst−
ruktív módon viszonyult az önálló
szlovák államhoz. Szlovákia jólé−
te és boldogulása viszont attól
függ, ha a területén élő minden
nép és nemzetiség jól érzi magát s
„egyenlő jogok és egyenlő köte−
lességek felett rendelkezik”. „A
magyarság ellen szított mestersé−
ges ellenszenvnek meg kell szűn−
nie” — írta Esterházy, és ha ez a
magyar kisebbség magatartásán
múlik, akkor „ne legyen hiány a
kitartás, a türelem, a becsületes−
ség értékeiben” a magyarság köré−
ben. Írásának végén a politikus a
magyar kisebbség és a magyar
nemzet egészének sorsát a krisz−
tusi igazság oltalmába helyezte.
A magyarsággal szembeni ellen−
szenv megszűnése érdekében újra
és újra a szlovák—magyar egy−
másrautaltságot hangoztatta. Az
EMP végrehajtó−bizottsági ülésén
kijelentette: „Én az itteni magyar−
ság nevében rögtön teljes nyíltság−
gal és őszinteséggel jelentkeztem
konstruktív munkára. Sajnos, a
legteljesebb jóakaratunkat, úgy
látszik, egyes tényezők vagy meg
nem értették, vagy félreértették,
mert nem tudom magamnak más−
képp megmagyarázni azt, hogy
helyzetünk itt március óta minden
tekintetben lényegesen rosszabbo−
dott. /…/ Ha itt, Szlovákia terüle−
tén egy ultrasoviniszta szlovák úgy
véli önálló hazájának érdekeit leg−
jobban szolgálni, hogy egy nyitrai,
pozsonyi, eperjesi vagy beszterce−
bányai magyarnak a pártjelvényét
leszakítja, vagy őt nemzeti érzésé−
ben provokálólag sérti, úgy ez az
ultrasoviniszta szlovák éppúgy árt
hazájának, mint ahogyan árt az a
magyarországi ultrasoviniszta ma−
gyar, aki akár szóval, akár tettel
igyekszik a magyarországi szlová−
kok nemzeti fejlődését megakadá−
lyozni vagy gátolni.”
1939. május 12−én, az Egyesült
Magyar Párt vezetőségi ülésén,
(tehát nem egy szlovák rendezvé−
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nyen) többek között a következő−
ket mondotta: „Változatlanul
hangsúlyozom, hogy mi a szlová−
kokkal egy talajból nőttünk ki.
Nem hatalmi, de természeti, gaz−
dasági, geopolitikai és hasonló
magasabb erők forrasztottak min−
ket, magyarokat, velük egy közös−
ségbe. A magyar és szlovák nép−
nek lelke föltétlenül összhangba
hozható, és azt összhangba is kell
hozni, mert sok a közös lelki
adottságunk. Ha a magyar és a
szlovák egymás ellen fordul, an−
nak mindkettő a kárát vallja. Ter−
mészetellenes és ezért eleve bu−
kásra van kárhoztatva minden
olyan törekvés, amely meg akarja
bontani a Kárpátok alján egymás−
ra utaltan élő népek lelki és gaz−
dasági közösségét. Ez vonatkozik
a magyarok és szlovákok viszo−
nyára is.
Az előadásnak nem célja, hogy
elemezze Esterházy szlovák or−
szággyűlésben kifejtett tevékeny−
ségét, csupán annyit jegyeznék
meg, hogy amikor Esterházy bírá−
lóan szólt egy−egy törvényrende−
letről vagy politikai gyakorlati in−
tézkedésről, azt a magyar kisebb−
ség vonatkozásában tette ugyan,
de mondanivalója általános ér−
vénnyel bírt. Hisz az olyan Ester−
házy által bírált intézkedések,
mint a koncentrációs táborok
rendszere, a propaganda hivatal
felállítása, a személyi kultusz, a
jogellenes rendőri intézkedések,
nemcsak a magyar, hanem a szlo−
vák, német, és más nemzetiségű
lakosságot is sújtották. „A magya−
rokat mélyen sértő és őket — mint
az előbb említettem — testi és va−
gyoni épségükben veszélyeztető
kilengések legtöbbnyire sajnos a
Hlinka−gárda égisze alatt történ−
nek”, mondta a parlament nyilvá−
nossága előtt. Nem azt állítva,
hogy a sérelmek okai a szlovákok,
hanem, hogy a Hlinka−gárda.
Mindenki tudta, hogy a gárda ke−
gyetlenkedéseinek nem egyedüli
célpontjai a magyarok. „Semmi
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esetre sem lehet hivatása a gárdá−
nak az, hogy egyes tagjai éjszaka
köveket dobáljanak gyanútlanul
alvó emberek ablakába. Hinni
szeretném, hogy ezek a tünetek
csak átmenetiek, és hogy be fog
következni itt is a józan belátás
politikája, mely a „Leben és leben
lassen” [azaz: Élni és élni hagyni
— M.I.] alapján nyugszik” –
mondta Esterházy a zsidó pogro−
mok időszakában.
S szintén nemcsak a magyar la−
kosság vonatkozásában értelmez−
hetőek beszédének olyan kitételei
is, melyben az új, rendi társada−
lom bevezetésének szándékát bí−
rálta: „Ebből a gondolatból követ−
kezik az is, hogy itt az alkotmány−
törvény útján nem létesíthető
olyan új rend vagy rendszer, mely
ellenkeznék az itt élő nemzetek,
— legyenek akár szlovákok, ma−
gyarok, németek vagy ruszinok,
— lelkében évszázadok óta meg−
gyökeresedett és tradícióvá vált
gondolatvilággal, vagy ellenkez−
nék mindnyájunk geopolitikai
helyzetével.”
A magyarokat ért sérelmeket is
gyakran helyezte a magyar−szlo−
vák kontextusba, pl. a reciprocitás
bírálata kapcsán: „Mélységesen
fájlalom azonban, hogy a ma itt
velünk, magyarokkal, országszer−
te tapasztalható bánásmód /…/
inkább eltávolítja egymástól a
magyar és a szlovák társadalmat.
Ha a magyar kormány is negatí−
vumokkal válaszolna a reciproci−
tás elve alapján a szlovák kor−
mány negatív lépéseire, akkor
mindezt „a végsőkig lehet fokoz−
ni, ami sajnos éppen az ellenke−
zőjét fogja eredményezni annak,
amire mindnyájan vágyódunk,
hogy a két nemzet egymással jó
barátságban éljen, és a két ország
nemzetiségei meg legyenek elé−
gedve.” Mindez részéről nem fe−
nyegetés vagy zsarolás kívánt len−
ni, hanem a reciprocitás kérdésé−
ben működő eltorzult logika le−
leplezése.
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Nemcsak a szlovák politikai élet
alkotóinak szánta azon mondani−
valóját is, hogy: „Egy alkotásnak
maradandóságát nem az biztosít−
ja, ha azt állandóan az ellentétek
kiélezésével, mások hátrányára
iparkodnak megalapozni, hanem
egyedül az, ha azt a mindenkiért
való munka átfogó ereje és a fele−
baráti szeretet melegsége hatja át.
Amikor mi, magyarok, jövő célja−
inkat kovácsoljuk, ebből indulunk
ki. Nem az a jelszavunk, hogy va−
laki vagy bárki ellen, hanem min−

denkiért, akivel egy a sorsközös−
ségünk a dunai medencében.”
A Magyar Párt régen várt be−
jegyzésétől Esterházy János a
szlovák politikai magatartás jobb−
ra fordulását várta: „Ez a föld kö−
zös hazánk, vállvetett munkával
kell tehát hozzájárulnunk ahhoz,
hogy közös otthonunk is legyen,
ha már a Jóisten egymás mellett
jelölte ki földi helyünket, és sors−
közösségre ítélt bennünket, azon
kell igyekeznünk, mind a szlovák,
mind a magyar oldalon, hogy en−
nek a sorsközösségnek valameny−
nyi következményét levonjunk és
életté váltsuk. A jövő fejlődése
ebbe az irányba mutat, és csak
ezen az úton lehet eljutni az itt
élő népek békéjéhez, megelége−
déséhez és közös boldogságá−
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hoz.”
A szlovák historiográfia is elis−
meri Esterházy közbenjárását a
Magyarországra került szlovák
népcsoport ügyeiben. Neki kö−
szönhető a budapesti Spolok Sw.
Vojtecha nevű szlovák katolikus
egyesület (és kiadó) létrehozása, a
Slovenská Jednota c. hetilap,
majd napilap kiadása, a munká−
ból elbocsátott szlovák személyek
(ez esetben a több tucattól a több
száz főig különböző létszámok is−
meretesek) újraalkalmazása, a
magyarországi Szlovák Párt hiva−
talos elismerése és más hasonló
esetek. A szlovák történetírás Es−
terházy ezen tettei indítékát csu−
pán a politikai számításban látja,
mondván, a magyarországi szlo−
vákok érdekében Budapesten el−
ért eredményekért a pozsonyi
kormánynál nyújtotta be a szám−
lát, hasonló intézkedéseket köve−
telve az ott élő magyarság számá−
ra. Kár, hogy figyelmen kívül
hagyják az Esterházy által 1940.
május 7−én a szlovák parlament−
ben elmondottakat, mely szerint,
politikai pályafutása kezdete óta a
szlovákokkal való barátságot val−
lotta, szolgálta és hirdette, és en−
nek jegyében igyekezett a bécsi
döntés után Magyarországra ke−
rült szlovákok nyilvánvaló sérel−
meit is a legjobb tudása szerint or−
vosoltatni. „Tettem ezt minden
feltűnés elkerülésével és nem
azért, mintha ezzel politikai tőkét
akartam volna magamnak ková−
csolni, hanem a szlovákok iránt
érzett teljesen spontán, őszinte
barátságból és igazságérzetem−
ből. Amikor nem igazolt szlovák
nemzetiségű vasutasok vagy más
állami alkalmazottak, telepesek
ügyében gyakran és sikerrel eljár−
tam, és erről soha senkinek emlí−
tést nem tettem, ezt természetes−
nek véltem, mert emberi köteles−
séget teljesítek, amikor akár egye−
sek, akár többek érdekében járok
interveniálni.”
Erről a közbenjárásról tanúsko−
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dik a magyar külügyminiszterhez,
Csáky Istvánhoz, 1940 decembe−
rében a magyarországi szlovákok
politikai jogai érdekében írott le−
vele, melyben többek között ezt ír−
ja: „bizonyítani tudom azt, hogy
Kassa környékén, a közművelődé−
si testület titkára, a csendőrök se−
gítségével a szlovák iskolákban el−
koboztatta azon szlovák nyelvű
tankönyveket, melyeket a magyar
kultuszkormány megbízatásából a
Szt. István Társulat adott ki. Ezek a
barmok nem vették észre, hogy
olyan könyveket koboztak el, me−
lyeket a magyar kormány rendele−
tére használtak a szlovák iskolák−
ban. Ilyen és ehhez hasonló példá−
kat sokat tudnék neked bemutatni.
Az ilyen csendőr, jegyző vagy
szolgabíró, aki nem lát tovább a
saját orránál, nem veszi észre,
hogy magatartásával milyen ve−
szélybe sodorhatja az országot.“
Esterházy tehát Magyarországról, s
annak becsületéről beszél, nem a
saját érdekeiről, valóságos hídsze−
repet vállalva fel a magyar és a
szlovák kormány között.
A Slovenská jednotát, amely
„napilappá válva szolgálja a ma−
gyarországi szlovákság ügyét és
érdekeit” Esterházy vezércikkben
köszöntötte az Új Hírek hasábjain.
1942 augusztusában Esterházy
sokadszorra szerepelt a Debrece−
ni Nyári Egyetemen, ahol előadá−
sa végén kéréssel fordult a ma−
gyarországi magyar ifjúsághoz:
„Arra kérem a magyar ifjúságot,
tanulja meg a Magyarországon la−
kó nemzetiségek nyelvét. Foglal−
kozzék a nálunk élő nemzetiségek
kérdéseivel és nehézségeivel.
Csak a nyelven át lehet megismer−
ni nemzetiségeinket, és ez legyen
a magyar ifjúság egyik legna−
gyobb feladata, mert ezzel tud
legtöbbet használni a Szent
István−i alapokon nyugvó magyar
jövőnek.” Több, mint érdekesnek
tartom, hogy az előadásról beszá−
moló Slovenská jednota nem tar−
totta érdemesnek idézni Esterházy
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eme felhívását, annak ellenére,
hogy az nagyon széleskörű vissz−
hangra talált az akkori magyar
szellemi progresszió soraiban.
Az erdélyi magyarság vezetői−
nek meghívására Esterházy János
1944 februárjában Kolozsvárott
tartott előadást, ahol ugyancsak a
szlovák — magyar viszony elem−
zése töltötte ki mondanivalója jó
részét. Többek között tárgyilago−
san megállapította, hogy „a szlo−
vák nép vezetőinek egy része azt
hiszi ma, hogy fejlődésének az út−
jában egyedüli akadály a magyar−
ság, és állami jólétét egyedül a
magyarság fenyegeti. A Szent
István−i gondolatban nem lát
egyebet, mint imperialista törek−
vést, amelynek egyedüli célja, a
Duna−medencében élő nemzeti−
ségek leigázása. Ez az indítóoka
annak a magyarellenes propagan−
dának, amellyel a szlovák sajtó−
ban, folyóiratokban, könyvekben
lépten−nyomon találkozunk”. A
háború befejezése után Közép−Eu−
rópa felépítése csak békés, nyu−
godt légkörben képzelhető el,
nem pedig úgy, hogy az itt élő né−
pekben mesterségesen gyűlölkö−
dést, ellenségeskedést szítanak
egymással szemben. Ebben a fo−
lyamatban a szlovákiai magyarság
„a létért folytatott mindennapi
munka mellett a magyar és szlo−
vák nép közti megértést szolgálja”
és semmi olyat nem tesz, amivel
akadályozná a szlovákok állam−
építő munkáját, vagy ami sértené
a szlovák nemzeti önállóságot.
[...] Ha a szlovák nép állami önál−
lóságát meg akarja tartani, akkor
ezt, felfogásom szerint, csak a ma−
gyarsággal való egyetértésben,
nem pedig a vele való állandó el−
lenségeskedésben fogja elérni.”
Peéry Rezső visszaemlékezése
szerint, a háború legutolsó idejéig
számos antifasiszta szlovák és né−
met lépett be pártjába, hogy ott
védelmet és menedéket találjon.
Esterházy még ezekben a nehéz
időkben is arra törekedett, hogy

Esterházy−konferencia

„kifinomult érzékenységgel” szol−
gálja a szlovák − magyar kapcsola−
tok fennmaradását, mert tudta,
hogy a Kelet−Európa birtoklásáért
folyó diplomáciai, nagyhatalmi
csatában a szlovák népet ugyan−
olyan veszély fenyegeti, mint a
magyart, ezért a veszély ellen vé−
dekezni is közösen kell.
A Magyar Néplapban 1944 feb−
ruárjában megjelenő egyik utolsó
írásában is arról írt, hogy „a szlo−
vák−magyar megértés, kiegyezés,
egymás kezének megtalálása nem
hangulat kérdése, nem szirén−
hang, mely mögött imperialista
célok lebegnek, mint azt egyesek
egyre gyakrabban szeretik han−
goztatni. Annak a politikusnak,
aki ebből a talajból sarjadt ki, ter−
mészetes parancs ez, a táj, a fo−
lyók, a lélek parancsa, mely tisz−
tán zeng és megértést hirdet a pil−
lanatnyi légköri zavarok ellenére
is. Igen, ki merem mondani, hogy
a szlovák−magyar megértés, törté−
nelmi szükségszerűség itt, a Kár−
pátok bércei alatt. /.../ Végezetül
talán még annyit: a jövőt az építi
helyesen, aki számításba véve az
adottságokat, nem gátakat és
elválasztófalakat emel, hanem a
félreértések kiegyenlítéséhez és a
békés együttélés előfeltételeinek
megteremtéséhez járul hozzá.
Esterházy János a magyar nép−
csoport érdekeiért küzdött, szeret−
te szülőföldjét, hazáját, s magáé−
nak vallotta a tágabb közép−euró−
pai térséget is, s felelőséget érezve
annak jelen és jövőbeli sorsáért. A
magyar érdekek melletti kiállása
azonban soha nem tett őt a szlo−
vák nép ellenségévé, épp ellenke−
zőleg, tiszta lelkiismerettel állít−
hatjuk, hogy a felelős magyar po−
litikusok közül kiemelkedik a
szlovák nemzet iránt érzett empá−
tiájával, szolidaritásával. Kinyúj−
tott kezét elvetve szlovák baráta−
ink egyik legnemesebb lelkű ba−
rátjukat veszítenék el benne, s ez
mindannyiunk számára igen nagy
kár lenne.
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Malina Hedvig

A szlovák igazságszolgáltatás fekete napja
Pontosabb lenne talán inkább sötét évtizedről be−
szélni, ha a Malina Hedvig−ügy kapcsán akarjuk a
Szlovákiában igazságot szolgáltatni rendelt szervek
működését jellemezni. Mégis, április másodika szim−
bolikus dátummá minősült – alacsonyult – az ország
történetében. E napon, amikor Katarína Sonderlich
Roskoványi ügyész asszony megküldte a nyitrai já−
rásbíróságnak a Zsák−Malina Hedvig elleni vádiratot,
a vádlottak padjára nem a fiatalasszony, a család−
anya került, hanem az egész belülről bomló−rotha−
dó, velejéig romlott szlovák igazságszolgáltatási
rendszer. És mögötte a két kulcsfigura: Robert
Kalinák belügyminiszter, valamint Robert Fico mi−
niszterelnök.
A vádirat elküldésének időpontja – tehát április
másodika – az, ami mindent elárul arról, hogyan is
mérik Szlovákiában a tisztességet. Azt, hogy vád−
emelés lesz az ügy vége, biztosra vehettük, ezen
Hedvig sem lepődött meg. A főügyészségi iratismer−
tetéskor maga a vizsgálatot vezető ügyész lebegtette
meg ennek „lehetőségét”. Teljesen világos a haloga−
tás oka: március 29−én tartották ugyanis a köztársa−
ságielnök−választások második fordulóját Szlovákiá−
ban, amelyben a Hedviget egykor lényegében
lehazugozó Robert Fico miniszterelnök úgymond ér−
dekelt volt… Egy Hedvig elleni vádemelés a két vá−
lasztási forduló között? Ugyan már, ennél akkor már
egyszerűbb módja is van az öngyilkosságnak – és ezt
Fico nagyonis jól tudta. A vádemelés miatti felhábo−
rodás – amint az kerekedett is azonnal, hogy a sajtó
hírül adta ennek tényét – nem hiányzott a második
körben amúgy sem túl jó esélyekkel induló Ficónak.
Az ügyészség a vádirat átnyújtásával egyben kézhez
vette a saját bizonyítványát, melyben az áll: „Robert
Fico rendszerének ócska prostituáltja vagyok”.
Mint ahogy még a szlovák igazságszolgáltatási
rendszer több más szereplője is. Rendőrök, ügyé−
szek, orvosszakértők. Utóbbiak szerepe különösen
visszataszító, elég csak arra gondolni, amikor a két−
gyermekes családanya utólagos elmeállapot−vizsgá−
latát kezdeményezték.
Valahol itt telhetett be igazán Hedvignél a pohár.
Senki sem lepődött meg, amikor bejelentette: felvet−
te a magyar állampolgárságot és családjával együtt
Győrbe költözött. Mert ha magának már nem is tud,
de családjának békét és nyugalmat szeretne biztosí−
tani. Egy szlovák rendőrök, elmebeteg elmeorvosok,
bárcás ügyészek és szemrebbenés nélkül hazudó po−
litikusok nélküli életet.

Magyarországon talán megadatik neki. Szlovákiá−
ban erre esélye sincs. Szlovákia becstelen országgá
lett, mert vezetői becstelenségek sorát követik el
napról napra saját polgáraik ellen. Nyolc éve üldöz−
nek egy magyarságáért megvert fiatal nőt. Akaratuk
ellenére fosztják meg állampolgárságuktól a születé−
süktől fogva itt élőket, mindegy, hogy diákról, gim−
náziumi tanárról, lelkészről, vagy éppen egy száz−
esztendős köztiszteletben álló pedagógusról van szó.
Becstelenség történt akkor is, amikor Szlovákia fittyet
hányt korábbi szavára, amit az Emberi Jogok Európai
Bírósága előtt folyó perben tett: „A Szlovák Köztársa−
ság kormánya elismeri, hogy a panaszos esetében lé−
teznek bizonyos körülmények, amelyek kétségeket
vetnek fel azzal kapcsolatban, be voltak−e tartva a
panaszosnak az általános emberi jogok chartája által
biztosított emberi és állampolgári jogai”. Így szólt a
Radicová−kormány által elfogadott „bocsánatkérő”
nyilatkozat. Nem ért annyit sem, mint a papír, amire
írták.
A Hedvig elleni vádemelés azonnal komoly tilta−
kozási hullámot váltott ki nem csak a felvidéki és az
anyaországi, illetve a kárpát−medencei magyarság
körében, de felháborodott rajta minden jóérzésű
szlovák is. Van ugyanis egy bizonyos pont, amit nem
lehet következmények nélkül átlépni. Amikor Fico,
Kalinák és az ő kitartottjaik belemásztak Hedvig csa−
ládi életébe és közönséges bűnözőként a vádlottak
padjára küldték – talán végleg elvetették a sulykot. E
sorok megírásakor máris szerveződik a felvidéki kö−
zösségi hálókon a tiltakozó mozgalom. Innen már
nincs hová hátrálnunk!
Szűcs Dániel
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Honosítás

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet
elemzése az egyszerűsített honosításról

Az elmúlt negyedév kiemelt té−
mái közé tartozott – már csak az
áprilisi magyarországi országgyű−
lési választások miatt is – a külho−
ni magyarok magyar állampolgár−
ságának és ezzel együtt választó−
jogának (és választási hajlandósá−
gának) kérdése. A Nemzetpoliti−
kai Kutatóintézet még februárban
állt elő egy tanulmánnyal, amely
e témát járta körül. Az „Állampol−
gárság, szavazás” címet viselő
NPKI−elemzés két hónappal a par−
lamenti választások előtt vetett
számot az állampolgársági tör−
vény 2010−es módosításának, va−
gyis az egyszerűsített honosítás
bevezetésének következményei−
vel.
A Nemzetpolitikai Kutatóintéze−
tet a 2. Orbán−kormány hívta élet−
re és a budapesti Magyarság Há−
zában, a Bethlen Gábor Alapke−
zelő (BGA) Zrt. keretein belül mű−
ködik. Alapfeladata, hogy a kor−
mányzat munkáját tudományos
kutatásokkal támogassa, elméleti
keretet és háttéranyagokat bizto−
sítson a nemzetpolitika működte−
tőinek. A Kutatóintézet így tehát

tudományos kutatóintézetként
működik, jogvédő központként
tevékenykedik, illetve kulturális
fórumot biztosít. A Kutatóintézet
felvidéki tagja Rákóczi Krisztián
dunaszerdahelyi politológus, aki
a felvidéki magyar politika elem−
zésével foglalkozik.
Az Állampolgárság, szavazás c.
elemzés a – elemzés készítésekor
aktuális − tények rögzítésével in−
dul: e szerint 2014. február elejé−
ig 575 000−en igényelték a ma−
gyar állampolgárságot, 510 000−
en tették le az állampolgársági es−
küt, és február 5−ig 138 027−en
adták le kérelmüket és 118 263
választópolgárt regisztráltak a kül−
honi választói névjegyzékbe.
A nemzetpolitikáért felelős kor−
mányzati vezetés kommunikáció−
ja természetesen egyértelmű si−
kerként könyveli el az egyszerűsí−
tett honosítási eljárás 2010. május
26−án megszavazott, majd a rá
következő év január elsejével a
gyakorlatban is megindult folya−
matát. És ezt a sikert aligha lehet
elvitatni: az elszakított országré−
szek sajnálatosan rövid időre tör−
tént visszatérése óta nem volt a

magyar nemzetpolitikának még
egy olyan felemelő pillanata (plá−
ne a 2004−es népszavazás árnyé−
kában), mint amikor azon a bizo−
nyos május 26−i napon a nemzet
újraegyesítése a hangzatos szava−
kon túl immáron kézzelfogható
valósággá vált.
Ez a nemzeti integráció fogal−
mazódik meg a „Magyar nemzet−
politika – a magyar nemzetpoliti−
kai stratégia kerete“ című doku−
mentumban, mely − mint a NPKI
elemzése kiemeli − az integráció
stratégiai céljait adja meg, azaz: a
külhoni magyarok integrációja a
saját közösségükbe, közösségként
az adott államba, valamint az in−
tegráció az összmagyar nemzet−
be, amelyet az állampolgársági
kötelék erősít (a magyar állam,
mint a nemzet letéteményese fe−
lé). A magyar állampolgárság te−
hát ebben a keretben a nemzeti
identitást (is) erősítő közjogi köte−
lék.
A tanulmány kitér arra, hogy az
előzetes várakozások jóval alábe−
csülték az érdeklődést a magyar
állampolgárság iránt: 2010−ben
az elemzők a 2010−2014−es kor−
mányzati ciklus végére 200−400
000−re prognosztizálták az állam−
polgárságot igénylők számát, eh−
hez képest jelenleg tartunk 575
ezernél. S ez a szám − amint arra
Kutatóintézet is emlékeztet − jóval
nagyobb lehetne, ha például Szlo−
vákiában a hatalom nem gördített
volna akadályokat az állampol−
gárság felvétele elé. Azt azonban
az elemzés is elismeri, hogy a di−
aszpórából a vártnál kevesebben
érdeklődtek a magyar állampol−
gárság felvétele iránt.
Érdekes kérdést fejteget a NPKI
tanulmánya az autonómiatörek−
vések és a magyar állampolgárság
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kapcsolatát illetően. Felveti
ugyanis, hogy „amennyiben elő−
rehaladott és eredménnyel ke−
csegtető tárgyalások lennének egy
szomszédos államban a magyar
kisebbség és az adott állam között
az autonómia létrehozásáról, úgy
a magyar állampolgárok nagy szá−
ma esetleg hátráltató tényező le−
hetne a tárgyalások eredményes−
ségét tekintve“. Azt persze a ta−
nulmány szerzője is jó előre le−
szögezi: az erről folyó vita merő−
ben akadémiai, hiszen a szomszé−
dos országok egyikében sincs
még csak nyoma sem a szándék−
nak a magyar közösségek autonó−
miájának támogatására.
A tanulmány az országgyűlési
választásokon való részvétellel
kapcsolatban a határon túli ma−
gyar választók legfontosabb hatá−
sának azt tartja, hogy ez rákény−
szeríti a magyarországi pártokat,
hogy politikájukban és kampá−
nyukban hangsúlyosan vegyék fi−
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gyelembe a külhoni magyarságot.
Ékes bizonyítéka ennek a saját he−
lyüket is nehezen találó szocialis−
ták kapkodása, ahogy a 2004−ben
elárult és megtagadott határon tú−
li magyarokat − immáron választó−
kat − próbálják valahogy megbékí−
teni (lásd Mesterházy Attila
MSZP−elnök
bocsánatkérését
2004. december 5−ért, valamint
az ellenzéki politikusok meg−
megszaporodó külhoni látogatá−
sait).
Ami a választások lebonyolítá−
sát illeti, a NPKI tanulmánya első−
sorban az eljárási−technikai prob−
lémákra, „hibalehetőségekre“ hív−
ja fel a figyelmet. Az elemzés
nagy számú érvénytelenné nyilvá−
nított levélszavazattal számol, te−
kintettel arra, hogy a levélben
szavazás során szigorú feltételek−
nek kell eleget tenni és hiánypót−
lásra nincs mód. Ez az előrejelzés
utóbb sajnos igencsak pontosnak
bizonyult, minden harmadik le−
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vélszavazat
érvénytelen
volt.További nehézséget fog je−
lenteni a NPKI szerint a levélben
szavazásra rendelkezésre álló
időszak rövidsége, valamint az a
tény, hogy több nappal a válasz−
tás előtt postára kell adni a boríté−
kokat. „Várhatóan szép számmal
lesznek olyan szavazatok, ame−
lyek a határidő után érkeznek be“
− olvasható az anyagban.
Noha a közvélemény−kutatások
szerint a külhoni szavazatok ér−
demben nem befolyásolják majd
a választások végkimenetelét
(mindössze 2−3 mandátum sorsá−
ról dönthetnek), szoros eredmé−
nyek esetén mégis a mérleg nyel−
vét képezhetik. E tekintetben pe−
dig egyáltalán nem mellékes,
hogy a felmérések szerint a külho−
ni szavazók többsége a jelenlegi
kormánypártot preferálja.
Szűcs Dániel
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Március idusa a Felvidéken
Piros betűs nemzeti ünnepün−
kön, a később szabadságharcba
torkolló 1848−as magyar forrada−
lom kitörésének 166. évfordulóján
megemlékezéseket tartottak szerte
a Kárpát−medencében. Így volt ez
természetesen a Felvidéken is: ta−
lán nem is akadt olyan magyar−
lakta település a felső végeken,
ahol ne tartottak volna legalább
egy koszorúzással egybekötött rö−
vid megemlékezést 1848 hőseiről,
Petőfiről, Kossuthról, Batthyányról
s azokról a tettekről, amelyek az−
óta nemzeti identitásunk megha−
tározó elemeivé lettek. A „Mit kí−
ván a magyar nemzet” c. kiált−
vány, melyet ilyenkor rendre idé−
zünk s a Nemzeti dal, amit szava−
lunk, minden magyar léleknek
éppoly szerves hozzátartozója,
mint az éjszakai égboltnak a csil−
lagok.
Felvidéki megemlékezéseinkről
– melyek közül több rendezvé−
nyen köz− és kulturális életünk
színe−java képviseltette magát – a
Felvidék.ma hírportál több tucat−
nyi részletes beszámolóval jelent−

kezett. Természetesen folyóira−
tunk sem feledkezik meg nemzeti
ünnepünkről − ezúttal olyan ün−
nepi beszédekből válogattunk egy
csokorra valót, amelyekről úgy
gondoltuk, feltétlenül méltóak a
szélesebb közönség figyelmére is.
Mert a belőlük sugárzó haza− és
nemzetszereteten túl egyetemes
emberi értékeket közvetítenek…
Gál László március 15−én Ko−
máromban, a Klapka szobornál
mondott ünnepi beszédet.
Búza Zsolt Rozsnyón, Kun Fe−
renc pedig Tornalján szólt az ün−
neplő egybegyűltekhez. Alább az
ő beszédeiket olvashatják.

Gál László: Valami eltört
bennünk, valami megtört
bennünk
Köszönöm a lehetőséget, hogy
itt szólhatok ezen a történelmi he−
lyen, és olyan elődök után, mint
Gáspár Tibor, Szénássy Zoltán,
Pollák Imre, Jakab István, akik
egykor itt álltak, és akiket oly szí−
vesen hallgattunk itt vagy a kated−

ra előtt, megtisztelő, hogy őutá−
nuk ma én állhatok, és hiszem,
hogy onnan fentről ma ők is néz−
nek és látnak bennünket. Azok−
ban az időkben még nem kellett
könyörögni a diáknak, hogy kisfi−
am, kislányom legyél itt, mert ha
nem, osztályfőnöki intőt fogsz
kapni. Amikor még felnőtt, vagy
éppen deresedő fejjel nem vol−
tunk félő emberek, büszkén tűz−
tük ki a kokárdát, nem féltünk és
nem arról szólt az ünnep, hogy
minek itt „magyarkodni”.
Valami eltört bennünk, valami
megtört bennünk.
Nem kellett hozzá sok, és mára
már sikerült arra a szintre süllyed−
ni, hogy kokárdánkat, ha egyálta−
lán még van, és fel merjük tűzni,
kabátunk alatt rejtve takargatjuk.
S ebben az állapotban lehajtott
fővel vesszük tudomásul napról−
napra hogy gyermekeink, unoká−
ink hazugságok tömkelegét hall−
gatják az iskolában. Hazudnak
népünkről, nemzetünkről, a kirá−
lyainkról és a magyar forradalom
és szabadságharc sem más, mint
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vegytiszta hazugság. Földre néz−
ve, megalázkodva tudomásul
vesszük, hogy mi, akik több mint
ezer éve itt élünk, magyarul álmo−
dunk, nem lehetünk magyar ál−
lampolgárok, mert valakik, akik−
nek egyébként fogalmuk sincs
hogy mi az a haza, mi a nemzet,
mert őnekik sohase volt, csak
mindez hirtelen az ölükbe hullott
mindezt megtiltják. Önkényesen
jogfosztottá teszik azt, aki mégis
megteszi és ez kiderül.
Lehajtott fejjel jövünk ide ki év−
ről évre, mind kevesebben emlé−
kezünk itt. Osonva, mint valami
hontalan bűnözők. Az ünnep már
nem ünnep. Sokak számára az
ünnep egyfajta kötelező kör. Illik
kijönni.
Itt tartunk, mert eltört bennünk
valami, megtört bennünk valami.
Olyan ez, mint amikor a televízi−
óban a kép megáll és egy idő múl−
va megjelenik a képernyőn, hogy
a hiba nem az Ön készülékében
van. Ez a jelenség azonban itt és
most mégis más. A hiba az Ön ké−
szülékében van. Felvidéki ma−
gyar! A hiba most a Te készülé−
kedben van. Itt a szívedben. Nem
véletlen, hogy a Szentírás soha
nem az agyat, nem az elmét neve−
zi meg a gondolatok, a szándék
megszületésének helyét, hanem a
szívet. A nagy eszmék, a nagy
gondolatok, tettek mindig a szív−
ből születtek meg. Az 1848−as
szabadságharc és forradalom is
szívből született, egy szívként
dobbant a magyar szív: legyen bé−
ke, szabadság, egyetértés. Ma
azonban alig érezni ebből a lükte−
tésből valamit. Miért?
Elsősorban azért, kedves testvé−
reim, mert politikai vezetőinktől
nem várhatunk semmit. Színt kell
vallani.
Lassan 30 éve büszkén szimpa−
tizálunk azokkal a székely testvé−
reinkkel, akik már hosszú évek
óta harcolnak önállósulásukért.
Nekünk itt már nem szimpatizálni
kellene, hanem cselekedni és ten−
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ni. Újra egy magyar szívként dob−
banni. És kimondani szavakat,
hogy autonómia kell, hogy törölni
kell a Benes−dekrétumokat és ma−
gyar állampolgárságot a felvidéki
magyarságnak
jogfosztottság
nélkül!.
Rég nem mertünk már ilyen dol−
gokról beszélni. Vajon miért nem?
Megtört, eltört bennünk valami.
És ez a valami a hit. Megtört ben−
nünk a hit, mely ott volt elődeink−
nél, a 48−as bátor hazafiaknál és
az aradi vértanúknál akik azt val−
lották, hogy érdemes a hazáért, a
jövőért, értetek, értünk meghalni..
Hinni, hogy van fölöttünk egy
gondviselő Isten. Ez a gondviselő
Isten így szól: új szívet adok nek−
tek. Új lelket adok belétek, az én
törvényeimet megtartsátok és tel−
jesítsétek. Abban az országban
fogtok lakni, melyet őseiteknek
adtam. Az én népem lesztek én
pedig Istenetek leszek. Akkor
majd megtudjátok hogy én va−
gyok az úr. Ez hiányzik sokunk−
ból.
A hitet nem lehet elvenni, csak
elveszíteni. Akkor amikor mi ma−
gunk mondunk le róla. Én nem
mondok le a hitemről. Mert ebben
a hitben nincs mit szégyenleni.
Tompa Mihály szavait idézve: szí−
vet cserél, aki hazát cserél.
Úgy búcsúzok, ahogy Székely
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István 1860−ban Döblingenben
Nagypéntek estéjén búcsúzott ba−
rátaitól: Boldog feltámadást!

Buza Zsolt: Gyáva népnek
nincs hazája!
Előfohász: Az Úr az én kőszá−
lam, váram és megmentőm, Iste−
nem, kősziklám, nála keresek ol−
talmat. Pajzsom, hatalmas szaba−
dítóm és fellegváram, menedé−
kem és szabadítóm, megszabadí−
tasz az erőszaktól. Az Úrhoz kiál−
tok, aki dicséretre méltó, és meg−
szabadulok ellenségeimtől. (IIKir
22,2−4)
Textus: Joel próféta könyve 4, 9−
12
„Hirdessétek ki ezt a népek kö−
zött: Készüljetek szent háborúra!
Buzdítsátok a vitézeket! Jöjjenek,
vonuljanak föl a harcosok mind!
Kovácsoljatok kapáitokból kardo−
kat, metszőkéseitekből dárdákat!
Mondja még a gyáva is: Vitéz va−
gyok! Jöjjetek sietve, ti népek,
gyülekezzetek ide mindenfelől!
Vezesd, Uram, vitézeidet! Indul−
janak, vonuljanak a népek a Jós−
áfát völgyébe, mert ott tartok ítéle−
tet minden szomszédos nép fö−
lött.”
Tisztelt Rozsnyói Emlékező Kö−
zösség, Drága testvéreim az Úr Jé−
zus Krisztusban!
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Izráelben a háborút megszentel−
ték, azaz a haderők mozgósítását
vallásos szertartással kezdték. Az
Úr hatalmát mutatja, hogy Ő ma−
ga gyűjti össze a vitéz harcosokat.
Az ő ereje minden népnél hatal−
masabb, mert Ő mint bíró áll fö−
löttük. Ő gyűjtötte össze népünk
vitézeit 1848/49−es forradalom
idején is. Ő volt az, aki ítéletet tar−
tott egy igazságtalan rendszeren,
amely a népek börtönévé lett né−
pek és nemzetek számára. Milyen
igaza van I. Rákóczi Ferencnek,
aki az Istennel harcol a hazáért és
a szabadságért. Sokszor csak a ha−
za és a szabadság érdekel ben−
nünket, de hogy mindezt Isten
szerint tegyük, az már számunkra
lekicsinylő.
Ma élő emlékezőknek is vissza
kell térniük az igaz bíró nagy Úris−
tenhez, aki azt akarja, hogy meg−
tanuljunk összegyülekezni vele. A
mi gyülekezésünk néha csak med−
dő lelkesedés dolgokért, amelyek
egyáltalán nem építik közösségün−
ket és nem teszik értékessé és ki−
váltságossá a mi életünket. Az a
közösség, amely nem hittel, re−
ménnyel és szeretettel lelkesedik,
az előbb−utóbb kiüresedik. Nincs
mit mondania, nincs mit tennie a
rábízott közösségért. Azonban aki−
ket Isten Lelke vezérel, azok a sza−
badság fiai lesznek és átélik, hogy
mi a szabadság. A mi nemzedé−
künk Isten nélkül csak a szabados−
ság igája alá vonta magát. Nincs
mivel dicsekednünk, mert nem az
Úrral dicsekszünk.
Az a közösség, amely elindul és
komolyan veszi Isten gyülekezé−
sét, aki odaáll zászlaja alá, az
megtapasztalja, hogy a gyenge és
gyáva pillanatában is bátorként
viselkedik. Egyedül Isten ereje ál−
tal. Bátor lesz, mert bátorítást ka−
pott. Vasváry Pál, jobbágy szár−
mazású márciusi ifjú nem félt a
börtöntől sem, az aradi vértanúk
nem féltek a bitófára menni, az
ország első felelős miniszterelnö−
ke nem vonta vissza kormányát,
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hanem harcolt a szabadságjog−
okért, mert Istennel az oldalán in−
dult el. Gyáva népnek nics hazá−
ja. Isten azonban minden gyávát
és gyengét meg tud erősíteni. Ta−
nít bennünket arra, hogy valóban
legyen haza, legyen ország,
amelyben élni és szolgálni lehet.
Ahogy Vörösmarty Mihály fogal−
mazta meg Szózatában: „Él nem−
zet e hazán.” Csak a gyenge sze−
reti önmagát, az erős egész nem−
zeteket hordoz a szívében. (Gróf
Széchenyi István) Ahhoz, hogy
keresztyén felelős magyar légy,
fokozatosan többet kell megtud−
nod Istenről. Isten ülteti a vágyat a
szívedbe, hogy igazán szeress,
tisztán és egészségesen harcolj,
légy igazságos, és bátor harcos.
Ki ma az igazi vitéz? Aki nem
nyerészkedik, hanem szolgál. Aki
képes közösségért áldozatot vál−
lalni, mert szereti a gyermekeket,
a felnőtteket, a szépkorúakat. Aki
gondol Isten szerint való élettel,
és teljes Őrá épít. Aki amit ki−
mond, azt meg is cselekszi. Sza−
vai és tettei hitelesek. Ahogyan
Makkai Sándor, erdélyi reformá−
tus püspök vallotta a két világhá−
ború közötti erdélyi szolgálatáról:
“A romantikus, irreális, tétlen és
sérelmező magyar magatartással
szemben a tényekhez való alkal−
mazkodást kellett hirdetnem, de
nem megalkuvást…” (Makkai
Sándor: Szolgálatom)
A héten a tokaji borvidék men−
tén utaztam a feleségemmel, ahol
arra lettem figyelmes, hogy már
az összes szőlőtőke meg volt ka−
pálva, a szőlő le volt metszve és
fel volt kötözve. Hiszem, hogy
amilyen üde márciusi látvány volt
ez számomra, mi is ilyen látvá−
nyos, üde szőlővesszők leszünk,
Krisztus, a mi Urunk szőlővessző−
jén. Megteremjük a megtérés va−
lódi gyümölcseit. Megteremjük az
áldást és a békességet. Megterem−
jük azt a belső lelki egyensúlyt,
amit senki más nem adhat meg,
mint maga az Úr.
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Isten a történelem Ura és ítéletet
tart. Bennünket is megítél, ha nem
használjuk ki az alkalmas időt.
Imádkozzunk azért, hogy a mi né−
pünknek itt Rozsnyón is legyenek
valódi vitézei, akiket Isten igazán
oltamaz és vezet. Ne vak vezes−
sen világtalant, mert akkor az el−
vakultság mezejére lépünk. Le−
gyenek világos utak, célok, tervek
előttünk.
A 1848/49−es forradalom és sza−
badságharc egy értékítélet volt a
nép részéről. Isten is ilyen ítéletet
tart majd felettünk, ha ilyen lan−
gyosok maradunk a hitünkkel,
nyelvünkkel, kultúránkkal és éle−
tünkkel kapcsolatban. Langyos
magyarra nincs szükség sem
Rozsnyón, sem máshol a Kárpát−
medencében. Olyan vitézekre
számítunk Istennel az oldalunk,
akik többet, szebbet, jobbat akar−
nak népünknek nem haszonlesés−
ből, hanem valódi és odaszánt
bibliai értékeket képviselve teszik
a dolgukat. Ebben segítsen meg
bennünket a Seregek Ura, aki ma,
ide ebbe a völgybe, Szörcsey An−
tal sírjához gyűjtött minket.
Álljon előttünk Széchenyi Ist−
ván, a legnagyobb magyar, bízta−
tó szava, aki azt vallotta életéről:
„Lelkemet a mindenható Istennek
ajánlom, kit mindig, mint a leg−
főbb jót forrón imádtam, habár tő−
le emberi gyarlóságomnál fogva
sokszor el is távoztam, amit kese−
rűen sirattam éltemen keresztül, s
most is szívszaggatva bánok.”
Bárcsak úgy tudnánk élni, hogy
semmit ne kellene megbánni. Bár−
csak Isten lenne életünkben az el−
ső helyen, hogy valódi érték és
valódi mérték lenne számunkra,
amikor dönteni kell hitünkben és
magyarságunkban. Ma, amikor a
forradalom 166. évfordulóján ösz−
szegyűltünk, tudatosuljon ben−
nünk: „Akit magyarnak teremtett
az Úristen, és nem fogja pártját
nemzetének – nem derék ember.”
Igaza van Pál apostolnak, aki
így bíztatja fiatal bajtársát,
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Timóteust: Vállald velem az
együtt szenvedést, mint Krisztus
Jézus jó katonája: Egy harcos sem
elegyedik bele a mindennapi élet
gondjaiba, hogy megnyerje annak
tetszését, aki harcosává fogadta.”
Ámen.

Kun Ferenc: Március 15−én
a világ magyarsága ünnepel
1936 tavaszán jelent meg gróf
Bánffy Miklós trilógiája: Meg−
számláltattál és híjával találtattál
és darabokra szaggattatol címmel.
Ezek a vizónak ható kötetcímek a
mi számunkra realitást jelentenek
és ebben a szétszórtságban min−
dig a március tizentötödikék ad−
ták azokat az alkalmakat, amikor
a világ magyarsága ünnepelt. A
világban szétszóródott és lecsatolt
magyarok. Ünnepeltek, ahogy
hagyták, engedéllyel , ahogy lehe−
tett. Ami a magam mondandóját
is egy kicsit megemeli az nem az
én érdemem, hanem annak a spi−
rituális együttlétnek szól, akik
ilyenkor ünneplőbe öltözve, ki−
tűzve a kokárdát együtt ünnepel−
nek. Különösen a Duna TV jóvol−
tából jó látni ilyenkor, hogy a
New Yorki Kossuth szobornál sok
százan gyűlnek össze, ilyenkor a
nagykövet úr szól hozzájuk, mia−
latt Clevelandban az amerikaiak
furcsán tekintenek arra a néhány
tucat ünneplőbe öltözött honfitár−
sukra, akik egy furcsa piros fehér
zöld színű rosettát viselnek a ka−
bátjukon, ők így hívják ugyanis a
kokárdát, és Sao Paulóban a Ma−
gyar Ház homlokzatán a brazil
zászló mellé kiteszik a magyar
zászlót. A még távolabbi Ausztrá−
liában Sidneyben az ünnep idejé−
re becsuknak a magyar boltok és
Buenos Airesben piros−fehér−zöld
szalagos koszorúk lepik el a 48−as
szabadságharc tábornoknokának
Cec Jánosnak a szobrát.
De jó látni, hogy mondjuk
Kézdivásárhelyen lovas székely fi−
úk és lányok érkeznek ünneplő−
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ben Gábor Áron szobrához és leg−
alább két tucat erdélyi városban
ilyenkor Petőfi−verseket monda−
nak, a kalotaszegi magyarok föl−
mennek a Havasba a Bélesi tó−
hoz, ahol egykor Vasvári Pál vesz−
tette életét, sírja ismeretlen, ma
ezt a völgyet vízzel árasztották el,
ilyenkor az emlékezők koszorúkat
dobnak a vízbe és a magyarvalkói
református pap egy csendes imát
mond. Ezzel egy időben a seges−
vári hídon Fehéregyházánál a ko−
zák lovasok dübörgését idézik fel
a sokfelől érkező magyarok, a hí−
don ahol Petőfit utoljára látták,
aztán eltűnt és mostanra már éle−
te és halála is mítosszá lett.

De jó elmondani, hogy ugyan−
úgy ünnepel a felvidéki magyar−
ság is. Jó látni, hogy hálás szívvel
emlékeznek a hősökre, és ilyen
alkalmakkor biztos vagyok benne,
hogy ott lesznek a megcsonkított
pozsonyi Petőfi szobornál, ott
lesznek a peredi csatatéren, a
somorjai pipagyújtónál, a komá−
romi vársáncokban, Szőgyénben,
Nagysallóban, Léván, Ságon, Lo−
soncon át, akár itt, Rozsnyón át a
magyarbődi kopjafáig, majdnem
azt mondtam, hogy az ukrán hatá−
rig, csakhogy az ünnep nem áll
meg a határoknál, hanem átkel
rajta és ilyenkor Beregszásztól föl
Rahóig, Körösmezőig mindenhol
a magyar az ünnep nyelve, mint
ahogy itt Tornalján is magyarul
szól az ünnepi szónok . Nem
azért, mintha más nyelven nem
lehetne ünnepelni, hanem, mert
mi ezen a nyelven értjük meg egy−
mást. Ez az anyáink nyelve, ezen
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a nyelven írták a Nemzeti Dalt és
mi ezzel az örökséggel, ezen a
nyelven tudunk legjobban ünne−
pelni.
Ilyentájt szokták megkérdezni
ünnepi szónokok, hogy mit üzen
nekünk a 166 évvel ezelőtti már−
cius 15. Elsősorban azt, hogy vol−
tunk valakik. Hogy amikor Európa
élenjáró nemzetei fölkeltek a
nemzeti függetlenségért, akkor
nem hallgattunk, a legmagaszto−
sabb emberi eszméért a szabadsá−
gért fegyvert fogtunk és csak a
brutális túlerő tudta ezt a fegyvert
a kezünkből kicsavarni. Ez a ve−
reség segített a felnőtté válásban,
a nemzetté válásban és most már
megtapasztaltuk azt, hogy van
erőnk, hogy össze tudunk fogni,
hogy az igazságtalanság tud fájni,
és ezért lázadni is tudunk. És ez
már átvezet 1956−hoz is. És innen
most már mi üzenünk, hogy nem−
csak voltunk, de vagyunk és ami
ebből fakad hogy leszünk is.
Pedig rettenetes a XX. századi
veszteségünk. A Piávétól az Ison−
zónál a Krasznojarszki lágerteme−
tőig, kommunisták, nyilasok áldo−
zatai, kivándorlók, becseheltek,
szlovakizáltak, mind megannyi
fogyaték és mégis innen a mi mai
ünnepünkön elmondhatjuk, hogy
fájók és nagyok ezek a vesztesé−
gek de sokkal jelentősebb az,
hogy akárhogy is szétszórattunk,
hogy a Don melleti magas fűben
alszanak a nemzet legjobbjai,
tényleg tudunk egymásról. Hogy a
Kárpát−medence majd minden
parlamentjében magyar képvise−
lők is ülnek és senkinél a világon
alábbvalók nem vagyunk, és azt
hogy itt Tornalján 166 év után is
vannak magyar emberek, akik vi−
rágaikkal ide ballagnak, és odaha−
za Pesten ezentúl csak olyan kor−
mányok születhetnek, akik köte−
lességszerűen számon tartják a
határon túl rekedt testvéreiket.
(Elhangzott Tornalján a Zoltán
kúria udvarán március 15−én)
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Felvidék kitüntetettjei
Örömteli „kötelezettségének” tesz
eleget szerkesztőségünk, amikor
az elmúlt negyedévben felvidéki
honfitársainknak odaítélt különbö−
ző – köztük magas állami – kitün−
tetések és díjak átadásáról számol−
hat be. Az már azonban csak a
munka közben tudatosult igazán,
hogy milyen impozáns e lista,
mind a díjazottak számát, mind a
kitüntetések értékét tekintve. Az
alábbiakban az elmúlt negyedév−
ben elismerésben részesített felvi−
déki honfitársainkról olvashatnak.

Kossuth−díjat kapott Boráros
Imre színművész
Az Országház kupolatermében
ünnepélyes keretek között vehette
át Áder János köztársasági elnök−
től a Kossuth−díjat Boráros Imre
színművész, a Komáromi Jókai
Színház Örökös Tagja, aki idén
ünnepli 70. születésnapját és
egyúttal pályajubileumának 50.
évfordulóját.
A laudáció szerinti indoklás sze−
rint „a felvidéki magyar színház−
és előadóművészet, valamint az
egyetemes magyar kultúra határo−
kon átívelő, magas színvonalú
nemzetközi szintű művelése és
terjesztése érdekében végzett” te−
vékenységéért kapta a rangos ki−
tüntetést. Az átadást követően Or−
bán Viktor miniszterelnök és Kö−
vér László házelnök gratulált
Boráros Imrének.
Magyar állami kitüntetések felvi−
dékieknek nemzeti ünnepünk al−
kalmából
Március 15−i nemzeti ünnepünk
alkalmából több rangos magyar
állami kitüntetést is átadtak honfi−
társainknak.
Kassán, a Művészetek Házában
a Czimbalmosné Molnár Éva fő−

Boráros Imre

konzul asszony által rendezett ün−
nepi fogadáson hárman részesül−
tek elismerésben.
Madarász László a magyar köz−
társasági elnök által adományo−
zott Magyar Érdemrend Tiszti−
keresztje kitüntetést a szlovákiai
és magyarországi felsőoktatási in−
tézmények közötti szoros együtt−
működés kialakítása és fenntartá−
sa érdekében végzett munkája el−
ismeréseként vehette át.
Kupec Mihály a Magyar Arany
Érdemkereszt kitüntetést azért
kapta, mert a néptánc és a hagyo−

Pázmány Péter kitüntetése

mányos népi kultúra megőrzése,
oktatása, művelése terén végzett
munkáját ismerték el.
Szpisák Zsuzsanna a Magyar
Ezüst Érdemkereszt kitüntetést
kapta a Bódva−völgyi magyar kö−
zösség fennmaradásáért végzett
önzetlen munkája elismeréseként.
Nagymegyeren március 14−én
adták át a magyar állami kitünte−
téseket, itt Dr. Balogh Csaba, Ma−
gyarország szlovákiai nagykövete
adott ünnepi fogadást a kitüntetet−
tek tiszteletére.
Pázmány Péter Magyar Érdem−
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rend
Tisztikeresztjét
kapta.
Dunaszerdahely volt polgármes−
tere, a Kortárs Magyar Galéria
egyik alapítója részére a Szlováki−
ai magyarság megmaradásáért és
öntudatra ébresztéséért végzett
következetes és fáradhatatlan
munkája elesméréseként kapta a
kitüntetést.
Dr. Élesztős Pál professzor úgy−
szintén a Magyar Érdemrend
Tisztikeresztjét vehette át. A Szlo−
vák Műszaki Egyetem Alkalmazott
Mechanikai és Mechatronikai In−
tézetének helyettes vezetője ré−
szére sokoldalú tudományos és
társadalmi szerepvállalása, vala−
mint a felvidéki magyar tudomá−
nyos élet kialakítása, fenntartása
és az utánpótlás−nevelés terén
végzett munkája elismeréseként
ítélték oda a kitüntetést.
Keszeli Ferenc Magyar Érdem−
rend Lovagkeresztjét kapta. A köl−
tő, író, újságíró részére az egysé−
ges Kárpát−medencei magyar kul−
turális értékek megőrzéséhez való
hozzájárulása, valamint a felvidé−
ki magyarság érdekében betöltött
krónikás szerepe elismeréseként
kapta a kitüntetést.
Dr. Szabó Olga Magyar Arany
Érdemkeresztjét kapta. Path köz−
ség polgármestere részére a szlo−
vákiai magyarság megmaradása
érdekében végzett kitartó és áldo−
zatos munkája elismeréseként
ítélték oda a kitüntetést.
Martényi Árpád okleveles bá−
nyamérnöknek, az Esterházy Já−
nos Emlékbizottság elnökének
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odaadó szakmai és közéleti tevé−
kenységéért, valamint a felvidéki
magyarság és Esterházy János
ügyének lelkes szolgálatáért ado−
mányozta Fazekas Sándor vidék−
fejlesztési miniszter az 1848/49−
es forradalom és szabadságharc
166. évfordulóján, március 15−e
alkalmából Magyar Érdemrend
Lovagkeresztje kitüntetést.

Szent István−díj
Március 27−én az esztergomi
Vármúzeum Lovagtermében ke−
rült sor az idei Szent István−díj és
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méltatását Beér Miklós váci me−
gyéspüspök tartotta. „Nem kell
semmi különöset tenni, csak sze−
retetben kell élni“ – idézte a püs−
pök Burián László atya szavait be−
széde elején. „Bár Esztergomban
tanult, de Pozsonyban szentelték
pappá, Mindszenty hercegprímás
kérésére, hogy az övéi közt ma−
radjon. És Laci bácsi ezt a kérést
nagyon a szívére vette, hiszen
nem sokkal a pappá szentelése
után önként jelentkezett a Szilézi−
ába deportált magyarok lelki szol−
gálatára. S amikor onnan politikai
nyomásra el kellett jönnie, tovább

Tamás Ilonka néni átveszi a díjat Kövér László házelnöktől és Bihari Antaltól, a
Szent István−díj alapítójától

emlékérem átadására. A Szent Ist−
ván−díjat, amelyet 2002−ben Biha−
ri Antal, az esztergomi Körzeti Te−
levízió vezetője alapított, azok
kaphatják
meg,
akik
az
összmagyarság érdekében kiemel−
kedő jelentőségű tevékenységet
végeztek. A díjazott kiválasztása
közvélemény−kutatás és szavazás
alapján történik.
A Szent István−emlékérmet a
Párkányban élő, még mindig szol−
gálatot teljesítő, sokak által ismert
és tisztelt 92 éves Burián László
pápai káplán – esperes kapta,

folytatta az üldözöttek lelkipász−
tori szolgálatát“ – mondta a me−
gyéspüspök. „Laci bácsi soha nem
tagadta meg a magyarságát, min−
dig kiállt mellette. Olyan jó és
olyan szép lenne ez a világ, ha
sok ilyen ember élne benne, aki
minden körülmények közt ember
tud maradni“ – folytatta a méltató
beszédét a püspök, aki szerint a
köztiszteletnek örvendő katolikus
pap életútja példaértékű a felvidé−
ki magyarság előtt.Burián László
atya sajnos, betegsége miatt nem
tudott részt venni az ünnepségen,
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a díjat Gyurcsó Zoltán, a Nyitrai
Egyházmegye helynöke vette át
helyette.
A Szent István−díjat idén a szlo−
vák állampolgárságától megfosz−
tott, 102 éves Tamás Aladárné,
Ilonka néni vehette át. Tamás Ilon−
ka néni 1912. május 16−án szüle−
tett Várgedén, Gömör megyében.
Már gyermekkorában az volt az ál−
ma, hogy tanító lesz. Tanulmánya−
it Várgede után a Római katolikus
Szt. Orsolya−rendi Magyar Tanító−
képző Intézetben folyatta Po−
zsonyban. Nagybalogon a Refor−
mátus Felekezeti Elemi Iskolában
kezdett tanítani. Ezután következ−
tek az ínséges idők, 18 évig nem
taníthatott. 1958−ban került vissza
Nagybalogra, a Magyar Tannyelvű
Alapiskolába. Munkásságáért vas−
oklevelet, rubinoklevelet, a Szlo−
vák Köztársaság Aranyplakettjét, a
Magyar Köztársaság Oktatási Mi−
niszterének Elismerő Oklevelét
kapta meg. Miután 2010−ben kérte
visszahonosítását, azaz újra ma−
gyar állampolgár lett, megfosztot−
ták szlovák állampolgárságától.
Azóta minden fórumon kifejezi til−
takozását, 2012−ben civil helytál−
lásáért Petőfi−díjat kapott Rima−
szombatban, majd átvehette az
Emberi Méltóság Tanácsa díját, el−
sőként a Magyar Becsület Rendet,
valamint a Pro Probitate − Helytál−
lásért díjat is.

Esterházy Emlékérem
A Rákóczi Szövetség elnökségé−
nek döntése értelmében az Ester−
házy Emlékbizottság az idei év−
ben Esterházy Emlékéremmel tün−
tette ki Gróf Esterházy János Szo−
borért Egyesületet, valamint a
Felvidék.ma hírportál szerkesztő−
ségét.
A díjakat az Esterházy emlékün−
nepség keretében adták át Buda−
pesten, az Eötvös Loránd Tudo−
mányegyetem Bölcsészettdudo−
mányi Karának dísztermében,
március 9−én.
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Homoly Erzsébet, Szűcs Dániel és Balassa Zoltán az Esterházy emlékplakettel

A Gróf Esterházy János Szobo−
rért Egyesület díját annak elnöke,
Pékó Zoltán vette át. Az egyesületet
2012. április 26−án hozták létre.
Kovács Gergelyné művészettörté−
nész és Pékó Zoltán mérnök kezde−
ményezésére 13 lelkes tag alakítot−
ta az egyesületet, amely kimondta,
hogy közadakozásból kívánja felál−
lítani Nagy János Esterházy−szobrát
Budapesten egy arra alkalmas he−
lyen. Mint ismert, az egész alakos
bronzszobrot 2013. május 15−én
avatták fel Budapesten, a XII. kerü−
leti Gesztenyés kertben.
Másodikként a Felvidék.ma hír−
portált, mint a szlovákiai magyar
sajtó és tájékoztatás ügyeit hosszú
idő óta magas szinten szolgáló
hírportált tüntették ki, elismerésül
a felvidéki magyarság érdekében
végzett szolgálatáért. A laudációt
Batta György mondta, aki úgy fo−
galmazott: a Felvidék.ma mára a
legfontosabb magyar hírforrássá
nőtte ki magát Szlovákiában, már
csak azért is, mert létezése, − 2006
óta – ez a szerkesztőség közölte a
legtöbb, Esterházy Jánosról szóló
írást, tájékoztatott a vértanúnkkal
kapcsolatos eseményekről, adott
teret az életművével összefüggő
értekezéseknek. És ez a hírportál
állt a legmarkánsabban a magyar−
ság szellemi újraszerveződése, a
nemzetegyesítés szolgálatába is.

Pogány Erzsébet

A díjat Homoly Erzsébet, a hír−
portál főszerkesztője, Szűcs Dáni−
el, a Felvidéki Magyarok folyóirat
szerkesztője és Pogány Erzsébet, a
portált alapító társulás, a Szövet−
ség a Közös Célokért igazgatója
vette át.

Balassi Bálint−emlékkard
Kulcsár Ferencnek
Hagyományosan Bálint napján
adták át idén is a Balassi Bálint−
emlékkardot Budapesten. A hely−
szín a patinás Gellért Szálló volt a
Duna budai partján. A magyar
alapítású nemzetközi irodalmi dí−
jat idén már 18. alkalommal adták
át – ezúttal a díjazottak között fel−
vidéki alkotót köszönthettünk Kul−
csár Ferenc személyében.
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Kulcsár Ferenc 1949−ben szüle−
tett a bodrogközi Szentesen, je−
lenleg Dunaszerdahelyen él.

Alap− és középiskoláit szülőfa−
lujában, Királyhelmecen és Kas−
sán végezte, majd tanulmányait a
pozsonyi Comenius Egyetem
filozófia–magyar szakán folytatta.
1973−tól 1990−ig a pozsonyi Ma−
dách Könyvkiadóban és az Irodal−
mi Szemlében szerkesztőként dol−
gozott,
1991−től
pedig
a
dunaszerdahelyi Lilium Aurum
Könyvkiadó vezetőszerkesztője, s
két éven át párhuzamosan a Ka−
tedra című lap főszerkesztője volt.
2008 óta kizárólag az irodalom−
nak, az irodalmi publicisztikának
szenteli életét. Versei, esszéi, le−
genda−feldolgozásai húsz kötet−
ben láttak napvilágot. Munkássá−
gáért hat alkalommal részesült a
Szlovákiai Irodalmi Alap nívódíjá−
ban, 1991−ben Madách Imre−,
2006−ban Katedra−, 2007−ben
Forbáth Imre−díjat kapott, 2013−
ban pedig a Magyar Arany Érdem−
keresztet vehette át Magyarország
köztársasági elnökétől.
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gári Társulás, Szlovákiai Magyar
Zenészek Egyesülete (SZMAZE), a
Szlovákiai Magyar Zenebarátok
Társasága, a Csemadok Művelő−
dési Intézete, a Csemadok
naszvadi alapszervezete, Lábszky
Olivér énekes−dalszövegíró.
Az idei díjat március elsején ad−
ták át a kassai Thália Színházban.
A pozsonyi születésű Csiba Júlia
kapta a legjobb fiatal énekes,
vagy hangszeres muzsikus díját a
hagyományőrző népművészet
kategóriában.Győrben
tanult
szolfézst és hegedülni. Majd
ugyanott a Richter János Zenemű−
vészeti Szakközépiskolában hege−
dülni, brácsázni tanult és népze−
néből is érettségizett. A Lippentő
Táncegyüttesben táncolt és szólót
énekelt. A Fölszállott a Páva
2012−es vetélkedőjén különdíj−
ban részesült. Tavaly az Ifjú Szí−
vek Hontalanítás c. előadásában
szólóénekesként lépett föl. Reper−
toárjában különböző tájegységek
népdalait találjuk meg, ám külön
figyelmet szentel a felvidéki nép−
dalok elsajátításának és előadásá−
nak.
A legjobb éneklőcsoport vagy
zenekar díját, hagyományőrző
népművészeti kategóriában a
Százdi Citeraegyüttes kapta, mely
1972−ben alakult. Főleg a palóc
vidék népzenéjéből merítenek.
A legjobb énekes, vagy hang−
szeres muzsikus díját könnyűzene
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kategóriában, a komáromi szüle−
tésű Benkó Ákos lett a díjazott,
aki kiválóan gitározik és énekel,
valamint számos hangszeren ját−
szik. Fő hangszere azonban a dob
és ütősök, de zongorázik is. 13
éves korában nagy feltűnést kel−
tett, amikor a death metal zenét
kultiváló Cremation zenekar do−
bosaként korát meghazudtoló
érettségről tett tanúbizonyságot és
idősebb zenésztársait mind tech−
nikailag, mind zeneiségben maga
mögé utasította. Különböző stílu−
sú zenekarokban játszott, na−
gyobb részt a Kor−Zár ütőseként
vált közismertté. 2012−ben ő
nyerte meg a Jávori Vilmos Jazz
Dob Tehetségkutató Versenyt a
Budapest Jazz Klubban.
A legjobb fiatal énekes, vagy
hangszeres muzsikus díja ko−
molyzenei kategóriában az 1992−
ben született Lovász Bálintot illet−
te meg a zsűri szerint, aki a Po−
zsonyi Zeneművészeti Főiskola
diákja és rangos nemzetközi ver−
senyeken szerepel. Zongoramű−
vészként számos ifjúsági verseny
díját nyerte el.
A legjobb szólista, kórus, vagy
zenekar díjának nyertese komoly−
zene kategóriában Papp László
hárfaművész, aki Pozsonyban
született. Szülővárosában végezte
a konzervatóriumot.
1998−ban a bécsi Nemzetközi
Reinl−Preis Harfaversenyén első

Harmónia−díjak – kilenc
kategóriában
A Harmónia – Szlovákiai Ma−
gyar Zenei Díjat több szervezet és
személy együttműködése hozta
létre 2011−ben, ezek: Harmónia
Szlovákia Magyar Zenei Díj Pol−

Czajlik József Havasi Józsefnek átadja a Harmónia Életműdíjat
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díjat nyert. 2004−től a Bécsi Álla−
mi Operaház hárfása és a Bécsi
Filharmonikus Zenekar állandó
kisegítője. Kamaraegyüttesekkel,
szimfonikus zenekarokkal játszik,
de szólistaként is föllép. Feleségé−
vel, Justina Pappal hárfa−fuvola
duót alkot.
A legjobb szólista, illetve zene−
kar díját világzene, dzsessz, vagy
megzenésített vers kategóriában
Bertók István zongoratanár vitte
el, aki Dunaszerdahelyen szüle−
tett. Zongoratanárkért és előadó−
művészként több hazai és külföldi
produkció termékeny és virtuóz
résztvevője (Kicsi Hang, Pavel
Šporcl). Sokszínű tehetség. Szin−
tén a győri Richter János Zenemű−
vészeti Szakközépiskola növendé−
ke, a budapesti Liszt Ferenc Zene−
művészeti Egyetem dzsessz zon−
gora szakán végzett, ahol tanár−
ként is működik.
A legjobb zenekar, csoport díját
könnyűzene kategóriában a Ró−
meó Vérzik nevű együttes vitte el.
Az ő daluk, a Kalózhajó lett az év
dala. A leghíresebb szlovákiai ma−
gyar rock zenekar 18 év óta mű−
ködik. Aktív és elit résztvevője a
magyar rockzenei életnek.
Harmónia életműdíjat a kassai
születésű Havasi József, a Cser−
mely karnagya kapott, aki 1973
őszén alapította a kassai Csermely
Kórust, amelyet a mai napig vezet.
1947−ben született, a magyar álta−
lános és középiskola elvégzése
után, a pozsonyi Zeneművészeti
Főiskolán Godin Imre tanár taní−
totta énekre. Tanulmányai befeje−
zése után a Kassai Állami Színház
operatársulatának lett tagja kórus−
tagként, de hamarosan szólistává
vált. Tíz éven át a Szent Erzsébet−
székesegyház karnagyaként mű−
ködött. Ebben az időszakban szá−
mos zenekari misét mutatott be.
Diákként a milánói Scálában is
meghívást kapott, de azt nem vál−
lalta. Lokálpatrióta maradt, habár
énekelt Csehországban, Ausztriá−
ban, Németországban, és Ola−
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Helytállás a Bodrogköz magyarságának megmaradásáért−díj átadása
Királyhelmecen

szországban. Havasi 1991 óta a
premontrei templom egyházkar−
nagya. Prózai szerepet is vállalt a
Tháliában Szigligeti Ede: II. Rákó−
czi Ferenc fogságai c. darabban.
Hat gyermek édesapja. Mottója:
Amíg élek, énekelek!

Bodrogköz magyarságának
megmaradásáért−díj
A díjat Királyhelmecen adta át
Berényi József, az MKP elnöke, va−
lamint Magyarország kassai kon−
zulátusának
vezetője,
Czimbalmosné Molnár Éva. A díj−
átadóra idén immáron harmadik
alkalommal került sor. Bodrogköz
magyarságának megmaradásáért−
díjat vehetett át a borsi származású
Szegedy Mária, aki 1981−től tagja
a borsi Csemadoknak, 1986−tól a
mai napig annak elnöke, alelnöke
a borsi II. Rákóczi Ferenc Társulás−
nak, a helyi könyvtár munkatársa.
2005−ben az év megbecsült könyv−
tárosa elismerést kapott. Amint
laudációjában elhangzott: „ő egy
olyan ember, aki örömét leli a kö−
zösségért való tevékenységben”.
A másik díjazott a királyhelmeci
Színjátszócsoport, a díjat vezetője
Illésné Popália Irén vette át. A

csoport első bemutatkozása több
mint 35 éve volt. Számos nagysi−
kerű előadást tudhatnak maguk
mögött, több hazai és határon túli
versenyen képviselték Királyh−
elmecet.

Hatvanöt kitüntetett a Cse−
madok 65. „születésnapján”
Megalakulásának 65. évforduló−
ját ünnepelte március 8−án a Cse−
madok a diószegi Tevel szállóban
és az Inovatech Művelődési Ház−
ban. Az ünnepi rendezvényen,
ahol számos határon túli magyar
szervezet képviselője is részt vett,
eredményes munkásságuk elisme−
réseként 65 Csemadok−tagot tün−
tettek ki. A díjazottak, köztük he−
lyi Csemadok elnökök, titkárok,
pedagógusok, karvezetők, Kopócs
Tibor képzőművész és Szilva
Emőke szobrászművész által ké−
szített oklevelet és kerámia emlék−
plakettet vehettek át.
A 65 kitüntetett járásonként:
Fukári Anna, Bordács Erzsébet −
Pozsony
Pomíchal Mária, Danter Ferenc,
Sebők György, Martinskyné Vígh
Melinda − Szenci járás
Ágh Erzsébet, Csóka Klára, Mik−
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Jókai−díj Vajkai Katalinnak
Februárban Komáromban adták
át a Jókai−díjat, melyet a Jókai
Közművelődési és Múzem Egye−
sület, valamint a Falvak Kultúrájá−
ért Alapítvány közösen alapított.
Idén a díjat Vajkai Katalin ekeli
alapiskolai tanárnő nyerte, akinek
„Jókai Mór és Petőfi Sándor barát−
sága” című pályamunkáját 17 pá−
lyázó közül találták a legjobbnak.

A Csemadok−díjasok egy csoportja

lós Ferenc, Varga László, Végh
László − Dunaszerdahelyi járás
Ruhás Teréz, Páczer Tibor,
Nagy Szerénke, Gulyás László,
Dobosi Margit − Komáromi járás
Botka Ferenc, Suba Anna,
Kögler József, Erdélyi Csaba,
Végh Piroska, Tóth György −
Galántai járás
Mihályi Magdolna, Koczka há−
zaspár, Vanya István, Jurík Borbá−
la, Sütő Imre − Érsekújvári járás
Presinszkyné Szőke Mónika,
Csámpai Balázs, Varga Éva −
Nyitrai járás
Béres Gábor, Frasch István,
Gunyics János, Michlian Etelka,
Tóth Emma − Lévai járás
Bombor Ivett, Böjtös Norbert,
Farkas Sándor, Kois Szilvia −
Nagykürtösi járás
Mag Mária, Gáspár Jolán, Far−
kas László − Losonci járás
Cerovsky Gyula, Sebők Valéria,
Pál Dénes, Mede Margit − Rima−
szombati járás
Vezér Klára, Barassó Katalin −
Nagyrőcei járás
Bernáth Ferenc, Bernáth Teré−
zia, Ötvös Sándor, Tóth Miklós −
Rozsnyói járás
Homolya Éva, Rácz Valéria −
Kassa
Pelegrin János, Hadas Katalin,
Snyír József, Görcsös János, Ká−
posztás Csaba − Kassa−környéke
járás
Diószeghy Zoltán, Horkay Lász−
ló − Nagymihályi járás
Kocsis Mária, Csicseri Piroska,
Szivolics Mária, Tárczy Antal −
Tőketerebesi járás

Érsekújvári Magyar
Közösségért Díj
Idén első alkalommal osztották
ki az Érsekújvári Magyar Közössé−
gért Díjat, melynek kezdeménye−
zője a KultúrKorzó Polgári Társu−
lás. A díj egyfajta köszönet és el−
ismerés azon személyek számára,
akik sokat tettek a városban élő
magyarság megmaradásáért.
Ez évben az Érsekújvári Magyar
Közösségért
Díjat
Kleinné
Szombath Marianna kapta, aki a
Cirill−Metód utcai Óvodának 34
évig volt az igazgatója. Emellett
módszertani napokat szervezett a
óvodapedagógusoknak és a Kas−
sák Lajos Ifjúsági Klub létrehozó−
ja. Létrehozta a Napsugár nép−
tánccsoportot, táncosként, kore−
ográfusként is tevékenykedett, és
ő alapította meg a társastáncot Ér−

sekújvárban. A díjazott 14 karátos
aranyból készült 12 grammos,
kézzel készített, egyedi, kiöntött
pecsétgyűrűt, és a város címeré−
vel ellátott kristály−trófeát kapott.

A Jókai−díjat 2006−ban alapítot−
ták, ötletadója a 2005. decembe−
rében tragikus hirtelenséggel el−
hunyt Szénássy Árpád volt, aki
előtt e díjjal is tisztelegni kíván−
nak az alapítók.

Ex Libris−díjak
Március
15−én
a
dunaszerdahelyi Városi Művelő−
dési Központ színháztermében
ünnepi gálaműsor keretében ke−
rült sor az Ex Libris Díjak idei el−
ső felvidéki átadására. Az Ex−
Libris Díj a Magyar Művészetért
Díjrendszerbe tartozik, amelyet
1987−ben alapítottak, majd foko−
zatosan különféle díjakkal bőví−
tettek. A díjat olyan kárpát−me−
dencei magyarok is megkaphat−
ják, akik hazájukban sokat tesz−
nek a magyar művészetért, kultú−
ráért, a magyarság megmaradásá−
ért. A díjazottak:
Boráros Imre Kossuth−díjas
színművész a felvidéki magyar
színjátszás egyik legsokoldalúbb,
leghitelesebb, legkarizmatikusabb
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egyénisége. Rendkívül termékeny
előadói tevékenyégével, pódium−
művészetével, színházi és irodal−
mi estjeivel megalkotta a maga
egyszemélyes színházát. Irodalmi
estjei a vállalásról, a hovatarto−
zásról, a magyarságtudatról, a
nemzettudatról szólnak.
A Dunaszerdahelyi Kodály Zol−
tán Magyar Tanítási Nyelvű Alap−
iskola, amelyben nemcsak a mo−
dern kor szellemének megfelelő−
en oktatnak, hanem nagy hang−
súlyt fektetnek a gyermekek neve−
lésre, az életre való felkészítésre
is, fontosnak tartják nemzeti érté−
keink tiszteletét és hagyománya−
ink megőrzését. Diákjaikat arra
nevelik, biztatják, hogy soha ne
feledjék, hogy magyarok, magyar
iskolába jártak, s emlékezzenek
arra, hogy az igazi tudás csak
anyanyelven sajátítható el, majd
akkor is, amikor ők állnak a fele−
lősségteljes döntés előtt, hiszen
anyanyelvünk megismerése és
megtartása létünk alapja.
A Dunaszerdahelyi Városi Mű−
velődési Központ, amely gazdag
kultúrműsorokkal és programok−
kal várja egész évben a látogatóit.
Otthont ad az immár hagyomá−
nyosan évente megrendezendő
irodalmi programoknak és a gyer−
mekszínjátszó csoportok sereg−
szemléjének, a Duna Menti Ta−
vasznak is, de közkedveltek a
nyári rendezvényeik is. A művelő−
dési központ igyekszik egész év−
ben a legszélesebb rétegeknek
biztosítani a kulturált szórakozás
lehetőségét, klubestek, előadások,
képzőművészeti és fotókiállítások
szervezésével is.
Balázs F. Attila költő, könyvki−
adó, aki Kulcsár Ferenc laudá−
ciója szerint − olyan Kárpát−me−
dencei magyar költő, akinek írás−
művészete Erdélyben csírázott ki,
és a Felvidéken szökött szárba,
mintegy húsz verseskönyv és pró−
zakötet alakjában. „Olyan költőt
és írót köszöntünk, aki belső szen−
vedéllyel „egyre az elveszni, el−
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merülni akaró szót, az Igét menti,
aki felfedezni és megélni akarja a
létet, a teljes életet, s azon túl a
lelket is, mert tudja, hogy az Út,
amelyen az Ember jár, nem
egyéb, mint a Lét, s ez a Lét maga
az Ember“.
Fibi Sándor nyugalmazott peda−
gógus is, aki az áldozatkész, oda−
adó, hivatását szerető, elkötele−
zett, csupa nagy betűvel írt tanító
prototípusa, aki tarsolyába kapta
ezt a talentumot, és élete eddigi

hatvanhét esztendejében méltó
módon élt vele minden körülmé−
nyek közt.
Brogyányi Mihály helytörté−
nészt Oriskó Norbert újságíró
méltatta, aki laudációjában el−
mondta, Brogyányi Mihály, mind−
annyiunk Misije nem egyszerű
helytörténész, jóval több annál,
nyugodtan nevezhetjük Pozsony
élő enciklopédiájának. „Noha Po−
zsony a specialitása, tevékenysé−
ge sokkal szerteágazóbb. Szinte
nincs is a történelmi Magyaror−
szágnak olyan helye, amelyről ő
ne hallott volna, emberek százait
ismertette meg a Kárpát−medence
és Közép−Európa csodálatos
helyeivel“ – mondta Oriskó
Norbert.
A Kicsi Hang verséneklő együt−
tes. „Azért szeretjük a Kicsi han−
got, azért dúdoljuk, fütyüljük, tap−
soljuk, zengjük, mert mindegyik
dal megérint. Előcsalogatja a szív
legmélyebb zugaiban rejtőző ér−
zelmeket, könnyeket fakaszt és
szárít, kacajra csiklandoz“ – hal−
lottuk többek közt a Kicsi Hang
méltatásában.
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A Vámbéry Ármin Magyar Tan−
nyelvű Gimnázium, amely a ké−
tezres évek elején a legjobb gim−
náziumok közé került. „A gimná−
zium a szlovákiai magyar ifjúság
oktatása, képzése és nevelése te−
rén példaértékű eredményeket ért
el, amelyben támogatást és hitet
adhat valamennyi szlovákiai ma−
gyar oktatási intézmény számára“
– hangzott el egyebek mellett a
méltatásban.
Hecht Anna, a somorjai Híd
vegyeskar vezetője, akinek tevé−
kenységét Koncsol László író mél−
tatta. „Hecht Anna 1972−ben ala−
pította első kórusát, a somorjai
gimnázium lánykarát, majd 2000
óta átvette a Híd vegyeskar veze−
tését, amely eddig mintegy négy−
száz kórusművet adott elő, s az
évek során számos hazai és kül−
földi vendégszereplésen vett részt.
Hecht Anna vezényletével a Ko−
dály Napokon Galántán kétszer
nyert a kórus ezüstkoszorút, egy−
szer pedig, 2005−ben aranykoszo−
rús minősítést“ – hangsúlyozta
Koncsol a méltatás során.
Ipolyságon rendhagyó pedagó−
gusnapi ünnepség keretén belül
osztották ki az Ex Libris – Magyar
Művészetért Díjat.
A Szondy György Gimnázium
megalakulásának századik évfor−
dulója alkalmából érdemelte ki a
díjat. Molnár Imre, a gimnázium
egykori diákja laudációjában fel−
vázolta a száz év főbb sorsfordító
eseményeit. „Az iskola sikeresen
őrt áll két kultúra határán, meg−
őrizve a környék hagyományait.
Még a vészterhes időkben is tole−
rancia iskolája volt a gimnázium“
– hangzott el a díjátadáson. Kitért
arra, hogy a gimnázium igazi is−
kola a határon, a lét s nem lét ha−
tárán. Pozitív hagyatéka méltóvá
teszi a fennmaradásra, jeles pél−
dát mutatva az idejáró diákoknak.
A Fegyverneki Ferenc Közös Igaz−
gatású Katolikus Iskola tavaly ün−
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nepelte megalakulásának husza−
dik évfordulóját. Ez alkalomból
kapta meg az elismerést. Zolczer
György atya, az iskola volt diákja
méltatta a díjazott katolikus isko−
lát. „A tökéletes és teljes bölcses−
ség maga az Isten. Az oktatási in−
tézmény nem fél ezt a hitét meg−
vallani. Erre tanítja a diákokat, a
bölcsesség kezdete az Úr félelme.
Nemcsak tudást, hanem bölcses−
séget is közvetít, tanítás mellett
nevel is“ – fejtette ki az atya. A ki−
tüntetést Pálffy Dezső, az iskola−
központ igazgatója vette át.
A Szondy György Gimnázium
nyugalmazott
magyartanárát,
Vass Ottót javasolta az Ex – Libris
Díjra. A főiskola elvégzését köve−
tően az iskola tanára lett, 1963−
ban megalapította a József Attila
Irodalmi Színpadot, melyet több
mint három évtizeden át vezetett.
Számtalan elismerést szerzet az
évek alatt. Vass Ottó a szlovákiai
magyar szavalóművészet élő le−
gendája, mondta köszöntőbeszé−
dében Petrezsél Zsuzsa. A vers−
mondásról hiánypótló kéziköny−
vet is írt, melyben a tapasztalatait
írta meg.
Píri Lajos a Fegyverneki Ferenc
Közös Igazgatású Katolikus Iskola
egykori igazgatója kapta meg az
intézmény pedagógusainak aján−
lásával a díjat. Píri az ipolysági
gimnáziumban érettségizett. Az
egyetemen matematika−fizika sza−
kos tanári oklevelet szerzett. Stú−
diumot követően visszatért a vá−
rosba, ahol nyugdíjba vonulásáig
tanított. A kilencvenes évek máso−
dik felétől egy évtizeden át vezet−
te az egyházi oktatási intézményt.
„Tíz év alatt biztosította az iskola
fennmaradását. Megteremtette
annak feltételeit, hogy fiatal kora
ellenére ismert és elismert legyen
az iskola. Pályafutása alatt szám−
talan olyan embert nevelt ki, aki a
felvidéki magyar nemzet megha−
tározó személyei lettek“ –fogal−
mazta meg a laudációban Pálffy
Dezső.
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Az Ipolysági Szakközépiskola
pedagógusgárdája Danis Ferenc
egykori igazgató, jeles helytörté−
nészt jelölte az elismerésre. Bugyi
István az iskola jelenlegi vezetője
méltatásában jelezte Danis humá−
nus mivoltát. Évtizedekig sikere−
sen vezette a szakközépiskolát, az
igazgatósága alatt jelentős fejlesz−
tésekre került sor az intézmény−
ben. „Danis Ferencben, egy
őszinte, jóindulatú nagy tudású

elhivatott vezetőt ismerhetünk
meg. Tevékenységében mindig
szem előtt tartotta az iskola taná−
rainak és diákjainak az érdekeit“
–summázta Bugyi István.
A zselízi Comenius Gimnázium
tantestületéből Gubík Mária kapta
meg a díjat. Több mint három év−
tizede oktat a gimnáziumban.
Magyartanárként számtalan sikert
ért el növendékeivel a szavalóver−
senyeken. „Minden nap próbálja
azt a tüzet, azt az elhivatottságot
átadni a diákoknak, ami őt
jellemzi“ – szólt Cserba Katalin
méltatásában.
Az ipolysági Pongrácz Lajos
Alapiskola egykori igazgatója,
Lendvay Tibor részesült az elis−
merésben. Mint Lészkó Katalin is−
kola igazgatója elmondta, a díja−
zott közéleti tevékenysége kiter−
jedt, számtalan civil szervezet
alapító tagja. Több publikációja
jelent meg a pedagógus tematiká−
ban. Jelentős a szerepe a Pedagó−
gus Fórum szerkesztésében. Or−
szágos irodalmi vetélkedőt szer−
vezett az ipolysági intézmény fa−
lai között, emellett a honti peda−
gógusoknak is rendezett szakmai
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tanácskozásokat. „Pályafutása so−
rán fontosnak tartotta a tanulok
nemzeti öntudatra való nevelését,
a magyar iskolák pedagógusainak
az önszervezését“ – állt a mélta−
tásban.
Az ipolybalogi Ipoly Arnold
Alapiskola id. Molnár Barnabást,
az intézmény volt igazgatóját dí−
jazta. A nyugalmazott tanár a pá−
lyáját a Nagykürtösi járásban
kezdte, a hatvanas évektől oktatott
Ipolybalogon, több mint ötven
évet töltött a katedrán. Szakmai to−
vábbképzéseket tartott a járás ma−
gyar nemzetiségű matematikata−
nároknak. Közéleti tevékenységet
fejtett több helyi szervezetben is.
Az ipolynyéki Balassi Bálint
Alapiskola Kossuth Mária Mag−
dolna tanárnőt terjesztette fel a ki−
tüntetésre. Az ipolysági érettségit
követően Nyitrán szerzett ma−
gyar−szlovák tanári oklevelet.
Friss diplomásként a Nagykürtösi
járásban került, 1980 és 2005
közt volt az ipolynyéki intézmény
oktatója. „Emberszeretetével ki−
vívta a kollégák elismerését, vala−
mint a szülők és gyermekek szere−
tetét. Generációk egész sorát taní−
totta anyanyelvére, a magyarság
büszke vállalására“ – mondta be−
szédében Jusztin Imre az
ipolynyéki intézmény vezetője.
Apa Vilmos az ipolyszakállosi
alapiskola volt igazgatója vehette
át a díjat. Az ipolyszakállosi szüle−
tésű Apa Vilmos Ipolyfödémesen
kezdett tanítani, 1965−től oktatott
Ipolyszakálloson. Munkásságát
szakmai igényesség jellemezte,
aktív tagja a szülőfaluja társadalmi
életének. A helyi énekkar vezető−
jeként nagy sikereket aratott a cso−
porttal. Éveken át népdalverseny
szervezőjeként is tevékenykedett.
Jelenleg a helyi evangélikus egy−
házközség kántora.
Az alapítvány felvidéki kuratóri−
uma két személyt javasolt az elis−
merésre. Dolník Erzsébetet Kiss
Beáta méltatta. Mint hangsúlyoz−
ta, a jó tanár személyét nehéz
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Az év praxisa a Kárpát−me−
dencében

megfogalmazni: „egy biztos, hiva−
tássukkal példát mutatnak a kör−
nyezetüknek, az ifjú generáció
számára követendőt.“ Dolník Er−
zsébet életét a szlovákiai magyar
oktatásnak
szentelte.
A
laudációban elhangzott, a felvidé−
ki magyar nemzetstratégia fontos
része az oktatás, mely a magyar
identitás megalapozása volt, ezt
válja a díjazott is.
Újváry László lévai születésű
pedagógus, színházrendező. Pá−
lyafutása során a Lévai járás több
magyar településén is megfordult.
Oktatás mellet mindig is szívügy−
ének tekintette a versmondást és a
színjátszást. A rendszerváltást
megelőzően eltávolították a ka−
tedrától, ám a színjátszást ekkor is
folytatta, mondta Török Alfréd a
méltatásban. Léván létrehozta a
Bárka Színpadon, mely jelenleg is
nagy sikerrel játssza darabjait.
Számtalan
díj
tulajdonosa.
„Újváry László irodalmi tevékeny−
ségét, a tanítót a Lévai járásban
szinte mindenki ismeri. Ám meg−
kockáztatom, neve munkásságá−
val együtt ismert és elismert Po−
zsonytól Ágcsernyőig“ – mondta
végezetül a méltató.
Az Ex−Libris−díjak odaítélése fo−
lyamatos, Felvidéken legközelebb
májusban kerül sor díjátadásra Ri−
maszombatban.

Egy pozsonyi orvos, dr. Mátéffy
Izabella is elnyerte „Az év praxisa
a Kárpát−medencében“ címet. A
díjat 2014. április 2−án Budapes−
ten az Emberi Erőforrások Minisz−
tériumának dísztermében vette át
Beneda Attila helyettes államtit−
kártól és Balogh Sándortól, az Or−
szágos Alapellátási Intézet igazga−
tójától. A díjat a páciensek ajánlá−
sai alapján egy szakmai zsűri ja−
vasolja, akik az ajánlások közül
összesen 10 magyarországi és 10
határon túli orvost választanak ki,
akikre ezután a nagyközönség is
szavazhatott interneten.

Beneda Attila helyettes államtitkár dr.
Mátéffy Izabellával és Dobos Évával a
kitüntetés átadása után

Az Igaz Ügyért Díj
E díjat idén alapította a II. Rákó−
czi Ferenc Polgári Társulás s első−
ként a Fejedelem születésének
338. évfordulójára emlékező ün−

Felvidék kitüntetettjei

nepség keretei között adták át. A
megemlékezést Borsiban, Rákóczi
szülőházának udvarán tartották
március 30−án. A díjat első alka−
lommal Sátoraljaújhely polgár−
mestere, Szamosvölgyi Péter ve−
hette át a sok éves önzetlen támo−
gatásért, amit a magyarországi vá−
ros önkormányzata és ő szemé−
lyesen is nyújtott Borsinak illetve
a polgári társulásnak. Legutóbb
épp a Nagyságos Fejedelem szob−
rának felújítására.

Pedagógusok díjazása
Rozsnyón
A XX. Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Országos Talál−
kozóján Rozsnyón idén is gazdára
talált Felvidéki Magyar Pedagógus
Díj és a Szlovákiai Magyar
Pedagógus Díj öt kategóriában.
A Felvidéki Magyar Pedagógus
Díjat Szanyi Mária kapta. A
Szlovákiai Magyar Pedagógus
Díjat öt kategóriában osztották ki.
A tehetségek felkarolásáért és
gondozásáért: Berta Ilona Duna
utcai Alapiskola és Gimnázium
(Pozsony); Lacza Aranka Kossányi
József MTNYAI és Óvoda
(Szentpéter). Pedagógus Életpálya
Díj: Nanássy Ildikó, Művészeti
Alapiskola (Komárom); Ziman
Ágota, Szombathy Viktor MTNY
Alapisola (Feled).
A kiváló módszertani nevelési,
szakmai és tudományos eredmé−
nyekért díjat kapta Gubík Mária a
Comenius Gimnázium tanárnője
(Zselíz). A szlovákiai magyar
nyelvű oktatást támogató tevé−
kenységért: Gúgh Béla, nyugdíjas,
Prékop Mária Fábry Zoltán Alap−
iskola és Szakközépiskola (Rozs−
nyó). Az óvópedagógusok részére
kiváló módszertani és nevelési
eredményekért kitüntették Perjés−
sy Ágnest (Kassa) és Trenčík Kata−
lint (Komárom, Eötvös utcai óvo−
da).
A díjazottaknak gratulálunk!
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Magyarország választott

Együtt a nemzet: először vehettek részt határon
túli magyarok az országgyűlési választásokon

2014. április hatodikán ország−
gyűlésiképviselő−választásokat tar−
tottak Magyarországon. A tény,
hogy e választásokat történelmi je−
lentőségűként értékeljük, nem e na−
pon vált világossá, nem az eredmé−
nyek tették azzá – bár, mint látni
fogjuk, e tekintetben is kiérdemeli e
jelzőt. 2010. májusában, amikor az
újonnan felálló, kétharmados nem−
zeti oldali többséget bíró törvény−
hozás az elsők között határozott a
történelmi igazságtétel egyik első
lépéséről: a határon kívül rekedt
magyarok magyar állampolgárságá−
nak visszaadásáról, új fejezet kez−
dődött a magyar nemzetpolitiká−
ban. Az egyszerűsített honosítás
2011. január elsejei megindulása
óta százezrek lettek vagy maguk új−
ra magyar állampolgárok, vagy sze−
rezték meg felmenőik „jussát” és
kapcsolták magukat közjogi köte−
lékkel is az anyaországhoz.
Állampolgárság: közjogi és lelki
kötelék egyben, s csak aztán jogok
és kötelezettségek összessége. Ápri−
lis hatodikán jött el az ideje annak,
hogy az utóbbiak kerüljenek sorra:
nemzetünk történelmében először
került sor arra – a trianoni szétsza−
kíttatás óta – hogy az anyaország
határain kívül rekedt nemzetrészek
magyar állampolgárságot szerzett
tagjai eleget tehettek demokratikus

kötelezettségüknek. És szavazatuk−
kal nem csak szavakkal, de tettek−
kel is beleszólhattak az anyaország
sorsának, jövőjének alakulásába.
Volt, ahol ehhez több kellett egy
rövidebb−hosszabbb sétánál a leg−
közelebbi szavazóhelyiségig vagy
épp a postáig. Volt, ahol bátorság is
szükségeltetett, ahol a retorzióktól
való félelem légköre lengte be az
egyébként az időjárás által is ke−
gyelt napot, a magyar demokrácia
ünnepét. Ez a hely − természetesen
– Szlovákia, ahol büntetett cseleke−
det egy szövetséges, szomszédos,
baráti állam felé szoros kötelékeket
létesíteni. De erről majd még ké−
sőbb.
Április hatodikán immáron nem
csak Magyarország, hanem a ma−
gyar nemzet választott. Megválasz−
totta azokat a személyeket, akik a
következő négy évben az ország
hajóját reményeink szerint jó sze−
lekkel a biztos partok felé kormá−
nyozzák s akik a nemzeti újraegye−
sítés programját tovább írják és vég−
rehajtják.
Alábbi összeállításunkban a rend−
szerváltást követő hetedik demokra−
tikus parlamenti választások legfon−
tosabb tudnivalóit, tényadatait fog−
laltuk össze – nem tagadva a felvi−
déki szemlélő sajátos nézőpontját,
látásmódját.

Választások – új szabályok szerint
A 2014−es parlamenti választá−
sokra hatályba lépő új választási
törvény számos alapvető változást
hozott a magyar választójogi szabá−
lyozásban.
A legszembetűnőbb változás –
amire már hosszú évek óta komoly
társadalmi igény mutatkozott – az
országgyűlési képviselők számának
radikális csökkentése. A – sajnála−
tos módon – alig tízmilliós ország−
nak eddig 386 parlamenti képvise−
lője volt, vagyis 25 ezer emberre ju−
tott egy képviselő, ami Európában
példátlan „nagyvonalúságnak” szá−
mított. Az új rendszerben a parla−
menti képviselők száma 199−re
csökkent. És ehhez ráadásul jócs−
kán szigorodtak még az összeférhe−
tetlenségi szabályok is: a továbbiak−
ban ugyanis parlamenti képviselő
nem tölthet be polgármesteri vagy
önkormányzati képviselői tisztsé−
get. Ez jelentős átrendeződést ho−
zott a törvényt módosító kormány−
pártban is, hiszen számos polgár−
mesterük ült eddig a parlamentben,
akiknek most választaniuk kellett,
miként folytatják tovább politikai
pályafutásukat. A Fidesz alelnöke,
Debrecen polgármestere például az
országos ügyeket választotta és bú−
csút mondott a cívis városnak,
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ahogy Rogán Antal Fidesz−frakció−
vezető is másra bízta a budapesti
Belváros vezetését.
A jelöltállítás szabályai is változ−
tak: immáron nem ún. kopogtatócé−
dulák gyűjtése zajlott (számos
visszaélésra adva lehetőséget), ha−
nem ajánlóíveken javasolhattak
képviselőket a választópolgárok a
lakóhelyüknek megfelelően. Szám−
beli korlátozás nem volt, vagyis
bármennyi jelöltet támogathattunk,
de ugyanazon jelöltet csak egy alá−
írással. A jelöltté váláshoz ötszáz
ilyen választói aláírásra volt szük−
ség, ami nem számított komolyabb
kihívásnak. Ennek köszönhetően
országos szinten több mint 1500
egyéni képviselő közül választhat−
tak a polgárok…
Az új választójogi szabályok tö−
rölték a kampánycsend intézmé−
nyét, amely – mint bebizonyult –
teljesen fölösleges és értelmetlen
szabályozás volt a korábbi évek−
ben. A szavazás napján is lehetett
tehát kampányolni, kivéve a szava−
zóköröktől számított 150 méteres
körzetet, mindez azonban sehol
nem okozott semmiféle problémát.
Idén először a választások egyfor−
dulósak voltak, vagyis az ország
106 egyéni választókerületében
(mind a kerületek száma, mind
azok területi megoszlása jelentősen
változott) az a jelölt jutott a tör−
vényhozásba, aki megszerezte a
szavazatok többségét, függetlenül
attól, milyen aránnyal. Az egyéni
képviselők mellett egy országos
pártlistára lehetett szavazni (a ko−
rábbi megyei lista helyett).
A legnagyobb szimbolikus jelen−
tőséggel bíró változás az, hogy ez−
úttal a külhoni magyarok, vagyis a
Magyarországon lakcímmel nem
rendelkező magyar állampolgárok
is részt vehettek a voksoláson. Ők
értelemszerűen egyéni jelöltekre
nem, csak országos pártlistára sza−
vazhattak, mégpedig levélszavazat
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útján. Orbán Viktor régi−új minisz−
terelnök a választások estéjén tartott
győzelmi beszédében külön is meg−
emlékezett erről: április hatodik
napjának legfelemelőbb tényének
nevezte, hogy a külhoni magyarok
is szavazhattak a választásokon.
Magyarország választott: jöhet a
harmadik Orbán−kormány

Április hatodikán reggel hat óra−
kor nyíltak meg a szavazóhelyisé−
gek a több mint nyolcmillió válasz−
tópolgár előtt. Este hétig lehetett
szavazni. Az átszavazások miatt
több helyen hosszú sorok alakultak
ki, de este kilenc órára mindenütt
be tudták fejezni a voksolást.
A választásokon a szavazásra jo−
gosultak 61,2 százaléka jelent meg.
A szavazatok 98,9 százalékos fel−
dolgozottságánál a következő ered−
ményekről lehet beszámolni:
A pártlistákat tekintve a Fidesz−
KDNP az egyértelmű győztes, a
szavazatok 44,46 százalékával. A
baloldali összefogásként avagy
„kormányváltó” erőként magát kel−
lető pártcsoportosulás 26 %−ot ka−
pott, ami a baloldal totális
leszereplését jelenti. Morális érte−
lemben is, ugyanis a választások es−
téjén e pártok vezetői azzal „büsz−
kélkedtek”, hogy nem gratulálnak a
győztesnek, amint az általában civi−
lizált országokban egyébként bevett
szokás. Bajnai Gordon, az Együtt
PM vezetője a „kormányváltók” sú−
lyos kudarcaként értékelte az
erdményt, Gyurcsány Ferenc pedig
– láthatóan nehezen tűrtőztetve ma−
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gát – kiejelntette: morális és törté−
nelmi értelemben nem tartja legi−
timnek Orbánék győzelmét és az „ő
országát” nem tekinti a saját orszá−
gának.
Harmadik helyen végzett a Jobbik
a maga 20,6 százalékával, mivel
azonban önálló pártként indult, a
radikális párt tekinthető jelenleg
Magyarország második legerősebb
politikai pártjának.
Bejutott még a parlamentbe az
Lehet Más a Politika (LMP) is 5,27
%−kal, vagyis épphogy csak−
. Ahogy Schiffer András elnök talá−
lóan megfogalmazta: átcsúsztak a
tű fokán.
Ami az egyéni választókerülete−
ket illeti, a választások másnapján
(lapzártánkkor) a 98 százalékos fel−
dolgozottságnál a 106 egyéni kör−
zetből 96−ot nyert meg a Fidesz. Rá−
tekintve az ország választási térké−
pére, látványosan narancsba borult
Magyarország. A Fideszen kívül
csak a baloldali összefogásnak sike−
rült egyéniben nyernie, mégpedig
jelen állás szerint tíz körzetben (egy
miskolci, egy csongrádi és nyolc fő−
városi választókerületben). Ezek kö−
zül a fővárosi 18. kerületi evk. több
mint kétséges, hiszen itt néhány
szavazat csupán a különbség a kor−
mánypárti és baloldali ellenzéki je−
lölt között, ami pedig a kétharma−
dot illetően a mérleg nyelve lehet.
A kétharmadhoz 133 képviselőre
lenne szüksége a Fidesznek, ami e
sorok írásakor komolyan esélyes. A
baloldalnak 38, a Jobbiknak 23, az
LMP−nek 5 képviselője lesz várha−
tóan az új Országgyűlésben. Ennek
összehívása egyébként Áder János
köztársasági elnök joga és egyben
kötelessége, mégpedig a választá−
sok napjától számított 1 hónapon
belül. A nemzetiségi listát állító ma−
gyarországi nemzetiségek képvise−
lőt ugyan nem, tanácskozási joggal
bíró szószólót azonban valameny−
nyien bejuttattak a parlamentbe –
ez is új eleme a magyar képvisele−
ti demokráciának.
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A nemzet választott: levélben
szavaztak a határon túli magyarok
Mint korábban idéztük is, Orbán
Viktor a választások legfelemelőbb
tényének nevezte a határon túli ma−
gyar állampolgárok részvételét.
Hasonlóképpen nyilatkoztak a vá−
lasztáson részt vevő külhoni ma−
gyarok is, akik büszkén adták le
voksukat a nekik szimpatikus párt−
ra. Ezt az örömöt csak részben tud−
ta beárnyékolni a tény, hogy Szlo−
vákiában a félelem és gyanú árnyé−
ka vetült a voksolásra. A felvidéki
magyar állampolgárok többsége
nem is merte szavazatát a szlovák
postára bízni, ahogy a külképvisele−
ti voksolást sem tartotta jó ötletnek
(okkal, hiszen az interneten terjedő
képek tanúsága szerint a szlovák il−
letékesek gondot fordítottak a kül−
képviseletek környékének fokozot−
tabb megfigyelésére…). Így többen
Magyarországra mentek át szavaz−
ni, köztük a 102 éves Tamás Ilonka
néni is, aki a tőle megszokott fris−
sességgel és optimizmussal s nem
különben büszkeséggel adta le sza−
vazatát az anyaországban.
Ami a levélben leadott listás sza−
vazatok tényadatait illeti, a Nemze−
ti Választási Iroda által közzétett in−
formációk szerint az alábbiakról tu−
dunk áttekintést adni:
A levélben szavazók névjegyzék−
ében szereplő választópolgárok
száma összesen 193 793 volt. Érvé−
nyes szavazási irat (vagyis az a bi−
zonyos levélcsomag) 87 972 sza−
vazótól érkezett (45,39%). Az érvé−
nyes szavazási iratokban lévő sza−
vazólapok száma 63 079, tehát az
eltérés a szavazási iratok számától –
24893 volt. 107 szavazólap volt ér−
vénytelen a 62 972 érvényessel
szemben.
A levélben szavazók az alábbiak
szerint szavaztak bizalmat a ma−
gyarországi pártoknak:
 Fidesz−KDNP: 60 059 szavazat
(az összes 95,37 százaléka)
 Jobbik: 1457 szavazat (2,31 %)
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 MSZP−Együtt−DK−PM−MLP: 777
szavazat (1,23 %)
 LMP: 274 szavazat (0,44 %)
 Zöldek Pártja: 121 szavazat
(0,19 %)
 Sportos és Egészséges Magyar−
országért Párt: 66 szavazat (0,1 %)
 KTI (Szili Katalin pártja): 39
szavazat (0,06%)
 Szociáldemokraták: 32 szava−
zat (0,05 %)
 Munkáspárt: 25 szavazat (0,04 %)
 JESZ (volt MDF): 21 szavazat
(0,03 %)
 A Haza Nem eladó Mozgalom
Párt és a Független Kisgazdapár
egyaránt 18 voksot kapott (0,03 %)
 Együtt 2014: 16 voks (0,03 %)
 Összefogás: 13 voks (0,02 %)
 Új Dimenzió Párt: 11 szavazat
(0,02 %)
 Magyarországi Cigány Párt: 11
szavazat (0,02 %)
 Seres Mária Szövetségesei: 9
szavazat (0,01 %)
 Új Magyarország Párt: 5 szava−
zat (0,01 %)
A többi pártlistára egyetlenegy le−
vélszavazat sem érkezett. Érdekes−
ség lehet még talán, hogy a magyar−
országi Szlovák Lista (nemzetiségi
lista) 981 belföldi szavazatot kapott
(0,02 %). A KSH adatai szerint
2011−ben 29647−en vallották ma−
gukat szlovák nemzetiségűnek Ma−
gyarországon, számuk azonban en−

nél a kutatások szerint jóval több. A
szlovák lista mindenesetre nem
eredményezett parlamenti mandá−
tumot, szószólójuk azonban lesz az
új törvényhozásban.
Ahogy a világ több országában,
úgy Magyarország szlovákiai kül−
képviseletein is leadhatták szavaza−
tukat, akik erre irányuló szándéku−
kat időben jelezték. Szlovákiában
két külön urnába kerültek a szava−
zatok: azok a magyar állampolgár−
ok, akik rendelkeznek ugyan ma−
gyarországi lakóhellyel, de a szava−
zás napján Szlovákiában tartózkod−
tak (128−an regisztráltak előzete−
sen), egy külön erre a célra rendelt
urnába dobhatták szavazatukat.
Összesen 51−en voltak. Egy másik
urnába gyűltek azok a voksok, ame−
lyeket a Magyarországon lakóhely−
lyel nem rendelkező felvidéki ma−
gyar állampolgárok adhattak le. Fi−
noman szólva is ritka volt az ilyen,
mint a fehér holló, ami a szlovák ál−
lampolgársági szabályozás sajátos−
ságainak tudható be. A voksolni kí−
vánó felvidéki magyarok vagy pos−
tai úton (inkább a magyar posta út−
ján) juttatták el szavazatukat a
Nemzeti Választási Irodához, vagy
személyesen adták le valamelyik
anyaországi település szavazóköré−
ben. Tamás Ilonka néni például
Vácott adta le szavazatát, amint
Kassai Gyula lévai református lel−
kész is.

A Via Nova ICS képviselete a Fidesz eredményváróján
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Európai parlamenti választások

Európai
Parlamenti
választások –
a tények
A Strasbourgban székelő Európai
Parlament az Európai Unió egyet−
len közvetlenül választott szerve.
Képviselőit – jelenlegi számuk 766,
2014−től 792 – ötévente választ−
ják az EU 28 tagállamának polgá−
rai. A megválasztott képviselők
képviselőcsoportokat alkotnak,
ezekből jelenleg hét működik:
– Európai Néppárt (Keresztény−
demokraták)
– Európai Szocialisták és De−
mokraták Progresszív Szövetsége
– Liberálisok és Demokraták
Szövetsége Európáért
– Zöldek/Európai Szabad Szö−
vetség
– Európai Konzervatívok és Re−
formerek
– Egységes Európai Baloldal/
Északi Zöld Baloldal
– Szabadság és Demokrácia Eu−
rópája
Minden tagállam meghatározott
számú képviselőt küldhet az Euró−
pai Parlamentbe, melyek kiválasz−
tására demokratikus választás útján
kerül sor. A 2014−es választások al−
kalmával a Lisszaboni Szerződés
alapján a képviselők száma az or−
szágonkénti 6−tól (Málta, Luxem−
burg, Ciprus és Észtország eseté−
ben) 96−ig terjed (Németország
esetében). Szlovákiának a 2014−

2019 közötti ciklusban 13 képvise−
lője lesz Strasbourgban. A bejutási
küszöb 5%, amely párt ezt az
arányt nem éri el, nem küldhet
képviselőt az Európai Parlamentbe.
A választások napja Szlovákiá−
ban 2014. május 24−e, szombat
(Magyarországon másnap, május
25−én tartják). A szavazóhelyisé−
gek reggel 7 órától 22 óráig tarta−
nak nyitva. Szlovákiában – ahogy
Magyarországon is – az ország
egész területe egyetlen választóke−
rületet alkot. A választásra jogosul−
tak pártlistákra szavazhatnak. Idén
rekordszámú pártlistán rekordszá−
mú jelölt küzd a választók kegyei−
ért: 29 párt 333 jelöltje pályázik a
betölthető 13 képviselői helyre. A
legutóbbi választásokon ennél lé−
nyegesen kevesebb, 18 párt indult,
2004−ben ez a szám 17 volt.
Az MKP már 10 éve képviseli a
felvidéki magyarságot az EP−ben,
az idén a szlovákiai magyar
szavazatokat három jelöltlista
„célozzak meg“:
9−es sorszámú lista: Magyar Ke−
reszténydemokrata Szövetség
(MKDSZ)
1. Krivánszky Miklós,63 éves
történész (Kassa)
2. Pelle Zsanett, 27 éves jogász
(Rimaszombat)

3. Bugár Zoltán, 35 éves köz−
gazdász (Dunaszerdahely)
4. Vicena Melinda, 30 éves köz−
gazdász (Szentpéter)
5. Csicsák Bernadett, 30 éves jo−
gász (Érsekújvár)
14−es számú lista: Most−Híd
1. Simon Zsolt, 43 éves, parla−
menti képviselő, Pádár
2. Nagy József, 46 éves, parla−
menti képviselő, Dunaszerdahely
3. František Šebej, 67 éves, par−
lamenti képviselő, Pozsony
4. Bastrnák Tibor, 49 éves, par−
lamenti képviselő, Komárom
5. Vitkó Andrea, 40 éves, jo−
gász, Párkány
6. Forró Zoltán, 31 éves, agrár−
mérnök, Nádszeg
7. Jozef Lohyňa, 50. éves, vállal−
kozó, Privigye
8. Vladimír Vágási, 51 éves, al−
polgármester, Kassa
9. Peter Krajňák, 32 éves, peda−
gógus, Eperjes
10. Pataky Károly, 37 éves, köz−
gazdász, Királyhelmec
11. Sárközy Irén, 44 éves, köz−
gazdász , Dunaszerdahely
12. Michal Goriščák, 28 éves,
doktorandusz, Felsővízköz
13. Cúth Csaba, 35 éves, jogász,
Komárom
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29−es számú lista: Magyar Kö−
zösség Pártja (MKP)
1. Csáky Pál, 58 éves, politikus,
közíró, Pozsony a
2. Farkas Iván, 48 éves, okleve−
les közgazdász mérnök, Muzsla
3. Horony Ákos, 39 éves, jo−
gász, Dunaszerdahely
4. Domin István, 36 éves, pol−
gármester, Izsa
5. Agócs Gergely, 27 éves, polito−
lógus, megyei képviselő, Királyrév
6. Nagy Dávid, 26 éves, jogász,
Kolta
7. Klenovics Gábor, 36 éves,
közgazdász−mérnök, Szenc
8. Gergely Papp Adrianna, 41
éves, polgármester, Debrőd
9. Foglár Gábor, 24 éves, peda−
gógus, Almágy
10. Ilko Zoltán, 27 éves, peda−
gógus, Lelesz (Tőketerebesi járás)
11. Ondová Reiter Flóra, 37
éves, közgazdász−mérnök, Kassa
12. Matuszny Katalin, 32 éves,
vegyészmérnök, Pozsony
13. Králik Róbert, 43 éves, új−
ságíró, pedagógus, Komárom

51

Európai parlamenti választások

Választójogosultság
Ellentétben a köztársasági−elnö−
ki vagy parlamenti választásokkal,
az EP−választáson való részvétel−
nek nem feltétele a szlovák állam−
polgárság megléte. Bármely euró−
pai uniós tagállam választójoggal
rendelkező állampolgára részt ve−
het a voksoláson Szlovákiában,
akinek az ország területén beje−
lentett lakóhelye van és jelzi rész−
vételi szándékát. A szlovák állam−
polgárok hasonló módon vehet−
nek részt más EU−tagállamok EP−

választásán, mely esetben mindig
az adott tagállam pártjaira szavaz−
hatnak, ahol lakóhelyük van.
A választási hajlandóság Szlo−
vákiában rendkívül alacsony – az
egész EU−ban itt volt a legalacso−
nyabb. 2009−ben a részvételi
arány 19,63 százalékos volt, az
első, 2004−es választáson pedig
még ennél is alacsonyabb, mind−
össze 16,96 százalék.

Csáky Pál:

Lesz egyáltalán felvidéki magyar képviselet az Európai Parlamentben?
Igen, a május 24−ei euro−
választásokkal kapcsolatban ez az
alapkérdés. Eddig az EP−választás
másodrangú szerepet játszott a
szlovákiai magyar politikában.
Alacsony választói részvételnél az
MKP számára szinte borítékolható
volt a 10 százalék körüli ered−
mény, s ez két képviselői helyet
jelentett számunkra 2004 óta.
Most azonban más a helyzet. A
Most−Híd még tavaly októberben,
a megyei választások előtt beje−
lentette, hogy nem kíván koalíciót
kötni az MKP−val sem a megyei,
sem pedig az euroválasztásokon,
s általános meglepetésre meg is
nevezte a listájuk két vezetőjét.
Így májusban újból vetélkedés
lesz, amelynek az a politikai tétje,
hogy folytatódik−e a nemzeti alapú

politizálás erősödése, vagy sem.
Magyarán: sikerül−e átlépnie az
MKP−nak országos szintű listás vá−
lasztáson az 5 százalékot (ez 2009−
ben sikerült utoljára), vagy sem.
Ilyen összefüggésben a felvidéki
magyar közösség jövőbeli politi−
kai és társadalmi potenciáljáról is
döntünk. Az eredmény kihat majd
a novemberi helyi választásokra, s
jelentős mértékben az elkövetke−
zendő (2016−ban vagy 2015−ben
megvalósuló) szlovákiai parla−
menti választásokra is.
A jó eredmény elérése közösségi
prioritás
Ha elfogadjuk a fenti gondolat−
menetet, láthatjuk, hogy messze
nem csak a listán szereplő 13 je−
lölt küzdelméről van szó, még

csak nem is az MKP struktúráinak
életképességéről csupán. A felvi−
déki magyar közösség érdekeinek
érvényesítéséről és közösségi ere−
jének újraszervezéséről ad majd
képet a végeredmény. Egy vállal−
ható eredmény lelkileg is meg−
emelné és megerősítené a közös−
séget, a rossz eredmény viszont
többszörösen negatív hatással
volna ránk.
Ha ugyanis nem lesz elkötele−
zett magyar képviseletünk az Eu−
rópai Parlamentben, érdemben
még a hangunkat sem tudjuk hal−
latni nemzetközi szinten, az érde−
keink képviseletéről már nem is
beszélve. 13 képviselő viszont
biztosan ott lesz Szlovákiából.
Már ismertek a politikai pártok
választási listái, s látható, hogy a
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szlovák jelöltek közül senki nem
viseli majd a szívén a szlovákiai
magyar közösség és Dél−Szlová−
kia érdekeit.
Ismét csak magunkban bízha−
tunk, ott kell lennünk, ahol a dönté−
seket előkészítik és meghozzák. Itt−
honról lehet (és kell is) kritizálni az
EU működését, de érdemben csak
akkor tudunk hozzászólni az EU te−
vékenységéhez, ha jelen vagyunk
az arra létrehozott testületben.
Az a fránya részvételi arány
Ha elemezzük a 2010−es és 12−
es szlovákiai parlamenti választá−
sok eredményeit, azt láthatjuk,
hogy az MKP−t mindkét alkalom−
mal a magyar választók alacso−
nyabb részvételi aránya taszította
a parlamenten kívülre, s ez a je−
lenség megmutatkozott a köztár−
saságielnök−választás első fordu−
lójában is.
Bizony, nagyot változott a világ
nem csak körülöttünk, de ben−
nünk is. A szociológusok azt
mondják, hogy a felvidéki magyar
közösségben 2000 és 2004 között
jelentős értékváltás következett
be. Amíg a kilencvenes években a
felvidéki magyarok számára a
nemzeti prioritások voltak az el−
sődlegesek, addig 2004 után a
szociális és a gazdasági kérdések
lettek azzá. A modern világ által
kínált individualizálódás is sok
helyen a kisközösségek szétveré−
sét, összetartó erejük csökkenését
eredményezte. Elképesztő, hogy a
felvidéki magyar választók néha
milyen indokokat hoznak fel
azért, hogy saját maguk előtt is
megindokolják, miért nem sza−
vaztak az egyedüli magyar listára,
illetve miért viselkedtek úgy,
ahogy viselkedtek.
Jó lenne, ha most mégis csak
össze tudnánk szedni magunkat.
A közösség önbizalma látná en−
nek a legnagyobb hasznát. Itt egy
nagy összefogásra lenne szükség:
a civil társadalom, az értelmiség,
a sajtó, az elkötelezett magyar
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polgárok részéről.
Azt ugyanis mindenki láthatja,
hogy remeg a léc. Ha az MKP
nem éri el az 5 százalékos küszö−
böt, egyetlen képviselője sem lesz
Brüsszelben.

Mi tehát a legnagyobb veszély a
választásokat illetően?
A közöny, az elfásultság, a kiáb−
rándultság, a megosztottság. Ha
bárki otthon marad, azzal legin−
kább a legnagyobb esélyest, a
Smert támogatja. Ők ugyanis vár−
hatóan 5−6 mandátumot fognak
megszerezni a 13 lehetségesből.
Lesz még a bejutók között KDH−s,
SDKU−tag, talán még az Egyszerű
Emberek is bejuttatnak 1−2 képvi−
selőt. Karakán magyar ellensúly
nélkül teljesen lefedik majd Szlo−
vákia EU− és külpolitikáját, mond−
hatunk mi majd itthon, amit aka−
runk, a szavunk sehová nem fog
eljutni.
Az utóbbi választások részvételi
arányai azt mutatják, hogy meg−
változott a kilencvenes években
oly gyakori pozitív jelenség. Ak−
kor ugyanis a szlovákiai magyar
választók többször az országos át−
lagnál magasabb arányban vettek
részt a választásokon, s ezáltal az
MKP (és az elődpártok) választási
eredményi jobbak voltak, mint az
országos átlag.
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Mára ez a tendencia megfor−
dult: a szlovákiai magyar válasz−
tópolgárok gyakran alacsonyabb
arányban vesznek részt a válasz−
tásokon, mint az országos átlag.
Ez az egyik ok, ami miatt az MKP
sem 2010−ben, sem 2012−ben
nem tudott bejutni a szlovák tör−
vényhozásba.
Jó lenne, ha az idén megtörne a
varázs.
Kifogások az EU ellen
Azt is láthatjuk, hogy sokan
erős kritikával illetik az Európai
Unió működését. A kritikák nagy
része jogos. Az Európai Unióval
is az történt, amit Parkinson tör−
vénye minden bürokráciára ér−
vényesen leír: egy nagyon szép
és jó gondolatra, az európai
együttműködés és együvé tarto−
zás gondolatára rátelepedett egy
túlburjánzott, érzéketlen bürok−
rácia, s az bizony gyakran nem
az emberek valós problémáival
foglalkozik, hanem öncélú buta−
ságokkal.
Ezen természetesen változtatni
kell. A bürokráciát korlátozni kell,
az EU működösét normálisabbá,
emberközpontúvá kell tenni. Ám
nem az EU−ból való kilépés a
megoldás, hanem az Európai
Unió megreformálása.
Az EU−nak ugyanis sokat kö−
szönhetünk. Az EU−tagság a kis
országok számára a gazdasági és
politikai kapcsolatok sorát teremti
meg, olyanokat, amelyek a nem
tagországok számára elérhetetle−
nek. Nézzünk csak körül: Magya−
rországon is, Szlovákiában is sok
fejlesztést, beruházást láthatunk.
Ezek 60 százaléka EU−s pénzből
valósul meg, további 30 százalé−
kuk pedig a magántőkének kö−
szönhetően. Az állam maga alig
fejleszt, ahhoz adókat kellene
emelni, s az nem igazán járható
út. Ráadásul a magántőke is olyan
helyre megy, ahol ismertek és har−
monizáltak a játékszabályok, s
ahol biztonságban érzi magát.
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Az EU és a kisebbségi közössé−
gek jogai
– A Lisszaboni szerződés egy új
lehetőséget kínál számunkra e té−
ren is: európai kezdeményezést
indíthatunk az ügyben, hogy a
számbeli kisebbségben élő euró−
pai polgárok jogai alapjogokká
váljanak az EU−ban, s az őshonos
kisebbségek identitása, nyelvük,
kultúrájuk,
iskolarendszerük
fennmaradása és védelme az EU
kiemelt érdekévé váljon.
Nem szabad megfeledkeznünk
azokról a gondokról sem, ame−
lyek ma is nyomják közösségünk
több tagját. Az állampolgárság
kérdését tovább kell vinni, a
Beneš−dekrétumok ügyét úgyszin−
tén. Napirenden kell tartani a
nyelvhasználat és az oktatásügy
kérdéseit is. Erőteljesebben kell
képviselni a szlovákiai magyarság
ügyeit az Európai Parlamentben
és az egyéb fórumokon.
A gazdasági kiéheztetés elfogad−
ható?
Ha megnézzük szülőföldünk,
Dél−Szlovákia gazdasági potenci−
áljának alakulását, szomorú képet
kapunk. A kilencvenes évek ele−
jén főleg a mezőgazdaságban tör−
téntek miatt nagyot zuhant lefelé,
s a kilencvenes évek végéig nem
tudott kilábalni a válságból. A
helyzet 1999 és 2006 között kez−
dett javulni, amikor is az MKP
kormánytagságának köszönhető−
en fajlagosan magasabb támoga−
tást kaptak a dél−szlovákiai járá−
sok, mint Szlovákia egyéb terüle−
tei. Az MKP kormánytagjai akkor
sok kritikát is kaptak ezért a naci−
onalista szlovák sajtótól.
Azt látjuk, hogy 2006 óta ismét
fordulat következett be. Azóta
mindhárom szlovák kormány
Dél−Szlovákiát mostohagyerek−
ként kezelte, a második 2010 óta
egyetlen fontosabb beruházást
sem támogatott a kormány Dél−
Szlovákiában.
Ez a helyzet tarthatatlan. A DG
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Regioval való kapcsolattartás és
az aktív odafigyelés a megoldás.
A szlovák kormány tevékenységét
az EU−alapok felhasználása terén
Brüsszelből is ellenőrizni kell.
Pénzt és kapcsolatrendszert a
szlovákiai civil szektornak is
– A szlovákiai magyar civil
szektor gyenge és alulfinanszíro−
zott. Az EU ugyanakkor számos
olyan lehetőséget is kínál, amikor
közvetlenül Brüsszeltől lehet igé−
nyelni a támogatásokat.
Ezeket a csatornákat jobban ki
kell használni. Oktatási és nyelv−
védelmi programokat is lehet fi−
nanszírozni közvetlen brüsszeli
csatornákból. Jó kapcsolatrend−
szer és szakmai elkötelezettség
szükségeltetik mindehhez. Az
MKP EP képviselőjelöltjei bírnak
ilyen kapcsolatokkal.
Az EU öt év múlva tejesen más
lesz, mint ma
– Azt is látnunk kell, hogy az
Európai Unióban jelentős mozgás
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indult be, hogy átszervezze politi−
kai és irányítási rendszerét, újabb
alapdokumentumokat fogadjon
el, illetve megreformálja az unió
pénzügyi szerkezetét is. Ezeket a
fontos kérdéseket is csak akkor
tudjuk befolyásolni, ha ott le−
szünk a tárgyalóasztaloknál, illet−
ve első kézből lesznek informáci−
óink arról, mi történik, illetve mi
készül.
Ezt a potenciált is persze csak
akkor tudjuk érdemben használ−
ni, ha kellő ismeretekkel, nyelvtu−
dással és kapcsolatrendszerrel fel−
vértezett képviselőket küldünk ki.
Ők az egyedüli magyar listán ta−
lálhatók, közülük kettőt lehet be−
karikázni a választások napján.
Ne adjuk fel az esélyt, ne dob−
juk oda két mandátumunkat a
Smernek vagy a KDH−nak!
Legyen elkötelezett magyar
képviselet az új Európai Parla−
mentben!
a szerző az MKP listavezetője

Csáky Pál, Felszólalás Strasbourgban,
az Európa Tanácsban, 1999−ben
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Kitelepítések

Németh Zsolt: Malina Hedvig korunk kitelepítettje
A kitelepítettek tiszteletére ren−
dezett megemlékezésen ünnepi
beszédet Németh Zsolt, külügyi
államtitkár mondott. A Rákóczi
Szövetség elismerésben részesí−
tett 49 felvidéki települést.
A gálaműsort Budapesten, a
Magyarság Házában április 12−
én, szombaton délután rendezték.
A megjelenteket Halzl József, a
Rákóczi Szövetség elnöke és
Langerné Victor Katalin, a Ma−
gyarság Háza igazgatója köszön−
tötte.
Halzl József beszédében ki−
emelte: a kitelepítés szörnyűségét
el kell mondani a fiataloknak,
meg kell tenni mindent, hogy a
történtek ne ismétlődhessenek
meg, és azok a magyarok, akik a
Felvidéken maradtak, félelem nél−
kül élhessenek.
Langerné Victor Katalin arról
beszélt, hogy meg kell szólítani fi−
atalokat, mert nélkülük nem lehet
továbbörökíteni a nemzet emlé−
keit.
Németh Zsolt, a Külügyminisz−
térium parlamenti államtitkára a
Felvidékről kitelepített magyarok
emléknapján úgy fogalmazott: az
újonnan megválasztott szlovák ál−
lamfő nyilatkozata, amelyben ke−
gyelmet ígért Žák Malina Hedvig−
nek, nagy előrelépést jelent a ma−

gyar−szlovák viszonyban.
Az államtitkár kiemelte: Andrej
Kiska szavaival Szlovákia „fény−
éveket lépett előre abba az irány−
ba, hogy politikai berendezkedé−
se ne csak a szlovák többség, ha−
nem a szlovákiai magyarság szá−
mára is tényleges demokrácia le−
gyen". Németh szerint ezzel a nyi−
latkozattal a magyar−szlovák vi−
szonyban is nagy lépés történt a
történelmi megbékélés irányába −
mondta. Kifejtette, Andrej Kiska
nyilatkozata azt mutatja, hogy
van esélye a józanságnak a ma−
gyar−szlovák kapcsolatokban −
mutatott rá. Véleménye szerint ez
nemcsak Žák Malina Hedvignek
fontos üzenet, hanem mások mel−
lett a magyar nyelven oktató szlo−

vákiai tanároknak, a magyar szü−
lőknek, a vegyes lakosságú tele−
pülések hivatalaiba belépő ma−
gyaroknak és a szlovákoknak is,
hogy „Szlovákia nem lesz rosz−
szabb ország attól, ha magyarul is
szabad ott beszélni".
Az államtitkár hangsúlyozta: a
magyarok rokon népként tekinte−
nek a szlovákokra, mélységesen
tisztelik őket. „Közös a múltunk,
és közösnek kell lennie a jövőnek
is a Kárpát−medencében" − tette
hozzá.
Németh Zsolt úgy fogalmazott,
Malina Hedvig sorsában benne
van az egész szlovákiai magyar−
ság sorsa, ő "korunk kitelepítettje",
akit nemzeti hovatartozása miatt
űztek el a szülőföldjéről, és már
Magyarország az igazi hazája. Az
államtitkár szerint az emléknapon
nem a múltról, hanem a jövőről
van szó. "Nem az a kérdés, hogy
mi volt, hiszen azt már nem lehet
meg nem történtté tenni, hanem
az, hogy mi van, és főként mi
lesz" − fogalmazott.
Úgy látja, közeledik az idő,
amikor megkezdődhet az a folya−
mat, amelyben a magyar és a
szlovák közgondolkodás köze−
lebb kerülhet egymáshoz például
a szabadság fogalmának tisztázá−
sában, a magyarok és a szlovákok
szabadsága nem zárja ki egymást.
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Németh Zsolt kitért arra is, hogy
április 6−án „példátlanul erős má−
sodszori választói felhatalmazást
nyert a nemzet ügyei és a határon
túli magyarok ügyei iránt elkötele−
zett kormányzás". Megerősítést
nyert az a politika, amely „sosem
mondott le a Beneš−dekrétumok
által a magyar és a szlovák nép
kapcsolatain ütött seb begyógyítá−
sáról, az igazság kimondásáról és
az új korszak elkezdéséről a két
nép történetében" – fogalmazott.
Az esemény további részében
oklevelet adtak át 49 felvidéki te−
lepülés önkormányzati képviselő−
jének. A felvidéki települések ki−
tüntetéseinek átadásán közremű−
ködött Bárdos Gyula, a Csemadok
elnöke, az első szlovákiai magyar
volt államfőjelölt.
A Rákóczi Szövetségtől ezúttal
azon települések kaptak kitünte−
tést, ahol 2014. március 15−én a
szlovákiai köztársasági elnökvá−
lasztáson az egyetlen magyar je−
löltre, Bárdos Gyulára leadott sza−
vazatok aránya meghaladta az
adott település magyar nemzetisé−
gű lakóinak arányát (Lásd táblázat
alább).
Elismerő oklevélben részesült
Abara, Abafalva, Alsólánc, Alsó−
szemeréd, Balogfalva, Barka, Be−
retke, Béna, Buzita, Budaháza,
Csákányháza, Csalár, Csomatelke,
Deregnyő, Dúlháza, Eperjes, Fel−
sővály, Felsőzellő, Garampáld,
Garamsalló, Gesztete, Gice, Hont−
füzesgyarmat, Ipolyharaszti, Ipoly−
nyitra, Ipolyhídvég, Ipolyszakállos,
Jászó, Jelsőc, Kerekgede, Kalonda,
Lőkösháza, Migléc, Madar, Nagy−
csalomja, Nagyida, Újbást, Páska−
háza, Reste, Rimasimonyi, Sajó−
keszi, Somodi, Százd, Szkáros,
Szalatnya, Szeleste, Szimő, Véke,
Zsór település.
Az április 12−i budapesti meg−
emlékezés további részében szólt
az egybegyűltekhez Csóti György,
az Országgyűlés nemzeti össze−
tartozás bizottságának tagja, Kiss

Gy. Csaba, művelődéstörténész,
Ft. Erdélyi Géza felvidéki nyugal−
mazott református püspök,
A gálaműsoron közreműködött
a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangé−
likus Gimnázium énekkara és a
Szőttes Néptáncegyüttes. Közben
dokumentumfilm részleteket is
megtekintettek. A műsort Erdélyi
Claudia vezette.
A Rákóczi Szövetség az emlék−
nap alkalmából Kárpát−medencei
középiskolások és egyetemisták
részére irodalmi− és történelmi
pályázatot is hirdetett. Hatvan pá−

lyázat érkezett, valamennyi pá−
lyázó meghívást kapott a rendez−
vényre. A zsűri elnöke Izsák Lajos
történészprofesszor volt. A pályá−
zat ünnepélyes eredményhirde−
tését délután tartották, ezt követte
a Gálaműsor.
A Beneš−dekrétumok következ−
tében a Csehszlovák Köztársaság−
ból elüldözött, Magyarországra
telepített több mint százezer ma−
gyar ember előtt tisztelgett a Rá−
kóczi Szövetség április 12−én, a
Felvidékről kitelepített magyarok
emléknapján Budapesten.
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Berényi József: A kollektív bűnösség elvét el kell törölni

Nem lehet egy népet büntetni a máso−
dik világháborúért, és semmiért sem le−
het büntetni egy egész közösséget − je−
lentette ki Berényi József, a Magyar Kö−
zösség Pártjának (MKP) elnöke a Felvi−
dékről kitelepített magyarok emléknap−
ján tartott megemlékezésen a Érsekúj−
váron, 2014. április 12−én.
Berényi József a helyi művelődési
házban mondott beszédében a husza−
dik század közép−európai történelme
szégyenfoltjának nevezte a felvidéki
magyarok kitelepítését. Kiemelte: a kol−
lektív bűnösség elvét el kell törölni, mi−
vel − mint mondta − nem lehet egy né−
pet büntetni a második világháborúért,
és semmiért sem lehet büntetni egy kö−
zösséget, csak egyéneket.
A Fehérlaposok című rockopera be−
mutatójával egybekötött megemlékezés
telt ház mellett zajlott a helyi művelő−
dési központban, s azon a felvidéki ma−
gyar párt vezetősége és több ismert fel−
vidéki magyar közéleti személyiség
mellett több, a kitelepítésben közvetle−
nül érintett is részt vett. Április 12−ét, a
magyar lakosság Csehszlovákiából való
kitelepítésének kezdőnapját a magyar
Országgyűlés 2012 decemberében
nyilvánította a Felvidékről kitelepített
magyarok emléknapjává.
A felvidéki magyar párt politikusa a
megemlékezésen leszögezte: bár a kol−
lektív bűnösség elve máig érvényben
van, felemelőek a megemlékezés pilla−
natai, mivel azt mutatják: vannak, akik
tenni akarnak a fennálló állapot ellen.

Rámutatott: a kitelepítésekkel az akkori
csehszlovák vezetés csehek és szlová−
kok kizárólagos államát akarta létre−
hozni. „A terv az volt, hogy megszűn−
jön itt a magyar kisebbség, szerencsére
ez a tervük nem sikerült“ – fogalmazott.
Elmondta: rá kell mutatni, hogy nem
igaz az, amit ma sok szlovák hisz és
amit a jelenlegi szlovák média továbbra
is közvetíteni próbál, miszerint a lakos−
ságcsere önkéntes volt. A közelgő euró−
pai parlamenti választások kapcsán
megjegyezte: Szlovákiában rajtuk kívül
egy párt sem vállalja fel a kollektív bű−
nösség elvének eltörlését, holott − mint
mondta − nagyon fontos, hogy ebben a
kérdésben az EP „mellénk álljon.“
A második világháború után az újjáa−
lakult Csehszlovákiában a kassai kor−
mányprogram a magyarokat és a néme−
teket kollektívan tette felelőssé az or−
szág „felbomlasztásáért“. A kormány−
programot nyomatékosító úgynevezett
Benes−dekrétumok nyomán megszűnt a
magyarság túlnyomó többségének ál−
lampolgársága s vagyonukat is elko−
bozták. Később, az 1946−ban aláírt
úgynevezett
„lakosságcsere−egyez−
mény“ alapján, 1947 és 1949 között
Szlovákia területéről közel nyolcvan−
ezer felvidéki magyart telepítettek át
Magyarországra.
A kollektív bűnösség elvét Szlovákiá−
ban mindmáig nem törölték el, ellenke−
zőleg, a Beneš−dekrétumok érvényessé−
gét a pozsonyi parlament 2007−ben −
Robert Fico előző kormánya idején −

parlamenti határozatban erősítette meg.
A felvidéki magyarságtól a velük szem−
beni eljárásért mindmáig sem a szlovák
törvényhozás, sem szlovák politikai
erő, és egy közintézmény sem kért el−
nézést − mutatott rá az MKP az emlék−
nap alkalmából kiadott nyilatkozatá−
ban.
Az esten Nagy Péter alpolgármester is
köszöntötte a közönséget. Az MKP he−
lyi szervezetének elnöke beszélt kitele−
pítésekről, ami Érsekújvárt és környékét
is érintette. A városból 295 családot te−
lepítettek ki, főként a magyarországi
Tótkomlósra. A családokat és azok 50
kg csomagjait 74 vagonnal szállították
az új lakhelyükre. A kitelepítettek le−
származottai azóta többször hazaláto−
gattak Érsekújvárba. Nagy Péter megkö−
szönte Vadkerty Katalin kitelepítésekről
írt monográfiáját, ami segít a ma élő
nemzedék számára megismerni az
1945 utáni eseményeket.
A kitelepítésekről szóló rockopera
Másik Lehel zeneszerző és Vizeli Csaba
szövegíró alkotása. Magyarock Dal−
színház emlékezetes esttel szolgált a
közönségnek. Az 1947−es eseményeket
két család drámai sorsán ismerhettük
meg. A rockoperát Varga Miklós, Mak−
rai Pál, Csengeri Attila, Laklóth András,
Gerdesits Ferenc főszereplésével ját−
szották.
A közönség a komoly témát feldolgo−
zó művet szűnni nem akaró állótapssal
köszönte meg, és az est a Himnusszal
zárult.
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„Úton leszek amíg csak élek” – egy felvidéki
fiatalember nem mindennapi utazásai
„Húsvétvasárnap, zuhogó hideg
eső, alig pár fokkal fagypont fe−
lett. Két hete még hóvihar volt…
Mindenkitől elbúcsúztam már, a
csomagok megtömve ruhákkal,
biciklialkatrészekkel, belsőkkel,
térképekkel, a maradék helyre be−
zsúfolt élelemmel, útlevelemben
orosz „üzleti” vízum, három hó−
napra szóló, június elsejétől. Tíz−
tizenkétezer kilométeresre becsült
út előttem. Először a Fekete−ten−
gerig, aztán az egész kelet−euró−
pai síkságot átszelve a Fehér−ten−
ger partjára, az Arkangyal városá−
ba. Aztán vissza és tovább… A
„mi” és a „jöttél” után nincs már
mire várni, nincs miben remény−
kedni, nincs miért tovább marad−
ni. Elhessegettem a macskahangot
a fülemből, elbúcsúztam síró szü−
leimtől, akik hiába kérleltek, ha−
lasszam el az indulást, nincs töb−
bé ágy, tető a fej fölött, fűtés,

nincs zene, nincs két gombnyo−
mással elérhető tetszőleges infor−
máció a Földről és az Emberről,
nincs más könyv, csak a Gáldi−
féle orosz−magyar szótár meg a
térképek. Pár nap és nincs többé
magyar szó sem…”
E sorok egy nem mindennapi fi−
atalember hasonlóképpen nem
mindennapi útjáról készült napló−
jából valók. Egy kerékpár, mini−
mális felszerelés és csak a Jóisten
tudja honnan eredő hihetetlen el−
szántság – ez volt minden, amit
Szeder László, a harmincadik
életévét épp betöltő felvidéki ma−
gyar fiatalember magával vitt
mintegy tizenegyezer kilométeren
és több mint kétszáz napon át tar−
tó útjára 2013−ban. Ugyanebben
az évben a National Geographic
magazin első megjelenésének
125. évfordulója alkalmából a pa−

tinás lap magyar kiadása „Vakme−
rők” címmel sorozatot indított,
melyben az év során olyan férfia−
kat és nőket mutatott be, akik „fi−
zikai és szellemi értelemben is
vállalják a kockázatot, a veszélyt,
egyre feszegetik a lehetetlen hatá−
rait”. Kalandorok, utazók, tudós
emberek a nagyvilágból s az ő kü−
lönös történeteik. És egy kalandor,
utazó, tudós fiatalember innen a
szomszédból az ő különös törté−
neteivel. A vele folytatott beszél−
getésem olvashatják alább annak
kapcsán, hogy most április végén
ismét nyakába veszi a világot: a
cél ezúttal a Kaukázus.
Előbb azonban néhány szót in−
terjúalanyomról. Szeder László
1983−ban született Komáromban,
a Selye János Gimnáziumban
érettségizett 2001−ben. Földrajz−
ból annak a Fehér Istvánnak volt a
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kás – volt, az László beszámolói
után csodálkozni fog. Hogy tudni−
illik Európa egyik legvendégszere−
tőbb, legbékésebb népe lakik ar−
rafelé s a dolgok egyáltalán nem
csak feketék és fehérek…

Önarckép az onyegai úton

tanítványa, akit több sorstársával
együtt a Fico−féle ellentörvény mi−
att megfosztottak állampolgársá−
gától. Gimnáziumi évei alatt kö−
tötte magát egy életre szólóan
össze a földrajzzal, bár történe−
lemből legalább annyira verhetet−
len volt, élő lexikonként emleget−
ték az irgykedők – vagyis minden−
ki más. A földrajz és a szülőföld
iránti kötődés egyaránt tetten ér−
hetők munkásságában. A világ
legnagyobb internetes lexikonjá−
ban alig található olyan, felvidéki
magyar településekről szóló szó−
cikk, melyhez ő maga ne tett vol−
na hozzá valamit. Tárgyi meg−
jegyzéseket, egyedi felvételeket és
nem ritkán egész szócikkeket. Az
élete azonban az utazás. Mikor
hazatért legutóbbi, tizenegyezer
kilométeres kerékpárútjáról Oro−
szországból, volt szerencsém őt
vendégül látni. Egy interjú lett vol−
na a cél, helyette legalább 5 órán
át tartó képes útibeszámoló lett
belőle, melynek végén döbben−
tem rá igazán: mennyire másként
látjuk, pontosabban mennyire
másként láttatja velünk a tömeg−
média a világot. Hogy sokszor
mennyire egyszerűbbek a dolgok
annál, mint ahogy azt megpróbál−
ják elhitetni velünk. Akinek Belo−
russzia idáig egy koszos poszt−
szovjet diktatúra – Európa utolsó
diktatúrája, ahogy mondani szo−

„Az igazi Ó−Szerbiába (Belgrá−
dot, a régi határvárost nem szá−
mítva) csak jóval később,
Szendrőnél érkeztem meg. Az
emberek elég tartózkodóak vol−
tak, csak Apatinban szólítottak
meg a városközpontban sétálva. A
szokásos kérdés (honnan jöttél)
után már majdnem megöleltek a
helyi szerbek, mint szláv testvért,
aztán, amikor mondtam, hogy
magyar vagyok, hűvösebben csak
annyit mondtak: Welcome to
Serbia !„
Mikor kezdődött a nagy utazás?
– 2013. március 31−én keltem
útra Komáromból és 207 nap
múltán, október 22−én érkeztem
vissza ugyanoda kb 11 ezer km
után. Ez volt az eddigi leghosz−
szabb utam és a többhónaposak
közül a harmadik.
És az első?
– Miután 2000−2005 között
minden évben egy baráti társaság−
gal jártam biciklivel Szlovákiát, az
első egyedül megtett utam 2006

Úton

nyarán Belorussziába indult. „Eu−
rópa utolsó diktatúrája“, melyről
alig lehetett hallani bármit is, a
csatlósok politikai gyalázkodásain
kívül. A megelőző években több−
ször jártam a volt Szovjetunió te−
rületén, Volgográdtól Moldáviáig,
Szentpétervártól a Krímig sokfelé,
de Belorusszia mindig kimaradt.
Teljes műszaki felkészületlenség−
gel indultam el, még a defektjaví−
tást is útközben kellett megtanul−
nom. Először ismertem meg az Út
törvényeit. Mindig számíthattam
az emberekre, Belorussziában pe−
dig egy olyan életformába kaptam
bepillantást, mely mindenhol
máshol 20−25 éve eltűnt. A szov−
jet nép létrejött és mai is létezik,
még a nacionalista elnyomás alatt
levő
Baltikumban
is,
a
banderisták által uralt Nyugat−Uk−
rajnában is, ahol a Lenin−szobrok−
nak már csak a talapzata áll. Belo−
russzia (vagy ahogy ma hívják:
Belarusz Köztársaság) a Szovjet−
unió örököse sok tekintetben.
Meg sem merem kérdezni, mi−
lyen tekintetben… Hogyan folyta−
tódott ezt követően az utad?
– Ez az út 56 napig (ebből egy
hónapnál kicsivel kevesebb ideig
maga Belarusz, az odaút Ukraj−
nán át és a visszaút Lengyelorszá−
gon át) tartott, majd ezt követte
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2007−ben egy újabb, 89 napos út
Nyugat−Európába. Az első út
3900 km−es volt, a második már
5500 km hosszú, melynek legna−
gyobb részét Franciaország terüle−
tén tettem meg. Végigjártam az
országot az Atlanti−óceán partjá−
tól a Vogézekig, az Alpoktól a
Massif Centralig és a Pireneusig.
Kis időre magára hagytam jármű−
vemet a pireneusi zarándokköz−
pontban,
Saint−Jean−Pied−de−
Portban és csatlakoztam baráta−
imhoz, akik a Santiago de
Compostelába vezető zarándok−
utat járták végig. Frómistánál bú−
csút vettem tőlük és végigcsövez−
ve a Biscayai−öböl partját vissza−
tértem Franciaországba és újra bi−
ciklire szálltam. Az én igazi
„zarándokhelyem“ Saint−Just em−
lékháza volt Blérancourtban. Bel−
giumon, Luxemburgon, a Saar−
vidéken és a Fekete−erdőtől a Du−
nát követve érkeztem vissza Ko−
máromba.
Hogy aztán ismét nyakadba
vedd a világot…
– Válaszút elé kerültem: élni a
hétköznapi kispolgár életét, vagy
példaképem, Balázs Dénes geo−
gráfus példáját követni és a világ
bejárásának és megismerésének
szentelni életemet. 2012 őszére
Moszkvai kupolák

59

Úton

Járhatatlan út Ukrajnaban

eldőlt, hogy ezt az utat követem.
Szüleimmel megegyeztem, hogy
amíg Európában és környékén
maradok, évente egyszer visszaté−
rek hozzájuk Komáromba.
Térjünk rá a tavalyi nagy ka−
landra, az tízezer kilométeres ke−
rékpártúrára a Fehér−tengerig –
egyedül. Merre vezetett az út?
– A tavalyi évben tett kör, mely−
nek során a Kelet−Európai síksá−
gon keltem át a Fekete−tengertől a
Fehér−tengerig. Odafelé a Duna
mentén haladtam a torkolatig,
azután Moldávia déli részén egy
hetet eltöltve érkeztem meg
Ogyesszába, onnan Ukrajnán ke−
resztül június 3−án értem el az
orosz határt. Három hónapot töl−
töttem Oroszország területén, ez
elég volt arra, hogy körülnézzek
Közép−Oroszországban, pár na−
pot töltsek Moszkvában, az Okát
követve eljussak Mordvinföldre.
Ezután Csuvasföld következett,
Csebokszarinál
(csuvasul
Supaskar) értem el a Volga folyót,
melyen átkelve további egy hóna−
pomba telt, amíg a tajgán át
(Kirov, Kotlasz, Északi−Dvina fo−
lyása) kijutottam a Fehér−tenger−
hez az orosz tengeralattjáró−tá−
maszpont kikötőnél, Szeverod−

vinszknél. Innen még 25 napos út
várt rám az Onyega−félszigeten,
az Onyega−folyó völgyében és
Karélián át a finn határig, ahová a
vízum érvényességének utolsó
napján, augusztus 29−én érkeztem
meg. Ezután két hetet töltöttem
Finnországban, majd komppal át−
kelve a Finn−öblön 10 napot Ész−
tországban. Itt aztán szeptember
végén utolért a fagy, úgyhogy Let−
tországon, Litvánián és Lengyelor−
szágon át siettem le délre. Így ér−
tem vissza Komáromba, terveim
szerint egyhónapos szünetre, ami
aztán mostanáig hosszabbo−
dott. Éppem ideje már újra útra
kelnem, április 20−án indulok a
Kaukázusba.
Bátorság? Vakmerőség? Meg−
szállottság? − Mi kell ahhoz, hogy
valaki hátrahagyja a szobatudósi
lét kényelmét, hogy kerékpárra
pattanva hónapokon át több ezer
kilométert pedálozzon ismeretlen,
messzi tájakon? Mi késztet téged
évről−évre minderre?
– Saint−Just mondta, az ember
arra született, hogy függetlenség−
ben éljen. A mai kapitalista társa−
dalomban ez teljességgel lehetet−
len. A „szobatudósi lét“ ezen be−
lül is rendkívül taszító életmód, a
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szi, hogy képet alkossunk egy or−
szágról, de nem biztos, hogy sok
ember érdeklődését felkelti. Amit
át tudok adni, a fényképeken és a
hozzá kapcsolódó asszociáció−
kon
keresztül
azt
a
blogformátumban is megtehetem.
Heinz Stücke, minden biciklis
utazók nagy öregje, aki 1962 és
2012 között folyamatosan úton
volt, a világ valamennyi országát
bejárta és most, 73 évesen fejezte
be az útját, még mindig nem írta
meg a könyvét. Példát is nyújt ne−
kem, ugyanakkor szerénységre is
int.
Reggeli Észtországban

budapesti egyetemen belepillant−
hattam a hivatalos tudomány vilá−
gába és undorral fordultam el tő−
le, közvetlenül diploma előtt ott is
hagytam az egyetemet. Az
internet világában már bárki
„bejárhatja“ a világot egy képer−
nyő előtt, egy−két elterjedtebb
idegen nyelvet ismerve szinte kor−
látlan mennyiségű információhoz
juthat a világ bármely messzi tájá−
ról. Kell persze ez is, de nem he−
lyettesítheti az utazást. A legtöbb
utazási mód ugyanakkor elválaszt
a közegtől, túl gyors, függővé tesz
ezerféle körülménytől. Biciklivel
független vagy a benzinártól, a
vonatmenetrendtől, ha van egy
sátrad, a szálláskereséstől is.
Azonkívül ez a létező legolcsóbb
módja az utazásnak, ami egyálta−
lán nem mellékes szempont.
Mi tehát az „üzemanyag”?
– A világ megismerésének vágya
hajt, mint annyi elődömet. Nem
szeretném, ha hencegésnek tűn−
ne, de sokszor kérdezték, nem
félek−e…
…ezt a kérdést magam is ké−
szültem feltenni…
– Mindig azt válaszoltam, hogy
nem. Nem veszélytelen természe−

tesen, sőt. Nem egzotikus veszé−
lyekre kell gondolni, az országúti
közlekedés a fő veszélyforrás. Év−
ről évre több a motoros jármű
mindenütt, világunk benzinfüstös,
zajos, rohanó hely lett. Sajnos
Oroszország sem kivétel, leg−
alábbis a sűrűbben lakott része. A
szükséges kockázatokat vállalom,
a fölösleges kockázatokat sosem
keresem, nem megyek pl. háborús
térségekbe. Ugyanakkor azt hi−
szem, nincs félnivalóm a haláltól.
Az út során több ezer felvételt s
útinaplót is készítettél. Tervezed,
hogy a jövőben a szélesebb nyil−
vánossággal is megosztod nem
mindennapi kalandjaid, akár egy
könyv formájában?
– Elkezdtem publikálni a tavalyi
út képanyagát az interneten, saj−
nos még nagyon az elején va−
gyok, lassan haladok vele, mert
nem szeretnék felületes lenni. Ré−
gebben voltak könyvírási ambíci−
óim, de egyelőre úgy látom, hogy
ez a mód a legmegfelelőbb.
Egyébként olyan sok „kaland“
nem volt ezen az úton, maga az
út, a lassan változó tájak, a meg−
látogatott városok és falvak, a sok−
sok ember, akivel beszéltem, a
Természet − mindez lehetővé te−

Középiskolásként múzeumba
való orosz könyvekből önszorga−
lomból tanultál meg oroszul.
Olyan időben, amikor ezt a nyel−
vet az is igyekezett elfelejteni, aki−
be muszájból beleverték az átkos−
ban. Honnan ez a vonzalom a
Nagy Medve iránt?
– Ez természetesen fakadt akko−
riban kialakult kommunista politi−
kai meggyőződésemből, vagyis a
szembenállásból mindazzal, ami
akkor, a kilencvenes évek végén,
Komáromban körülvett minket.
Egyébként ezúton is hadd utasít−
sam vissza az „átkos“ megneve−
zést. A magam módján, kamasz−
ként így is tiltakoztam a kapitalis−
ta rendszer, az anglománia, NA−
Komi bálvány a tajgában
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TO− és EU−révület, stb. ellen. Nem
nélkülözte ez a naivitást sem, a
kritikátlan rajongást a Szovjetunió
iránt. Másfél évtized telt el, azóta
sok mindent máshogy látok, de az
orosz nyelvet és kultúrát talán
még jobban szeretem. Miért ? Ne−
héz rá válaszolni. Miért szeretünk
valakit ? Szeretjük és kész. Két
kultúrkör valamiért közel áll hoz−
zám, és otthon érzem magam
bennük. Az egyik az orosz világ, a
maga kontinentális végtelenségé−
vel, a másik pedig Európa másik
vége, a portugál világ a maga óce−
áni végtelenségével. Sok hasonló−
ság is van a kettő között, de ez
már messzire vezetne... A kissze−
rű, behatárolt, felparcellázott Kö−
zép−Európa a maga kicsinyességé−
vel nem az én világom, őszintén
szólva mindig fellélegzek, ha ki−
kerülök az egykori Monarchia te−
rületéről bármelyik irányba... Ké−
sőbb majd, Amerikába átkelve el−
sősorban Brazíliát szeretném be−
járni és megismerni. De hát ahogy
a
muzulmánok
mondják,
Insallah....
Ha már NATO− és EU−révület,
valamint közép−európai kicsinyes−
ség került szóba: mi a véleményed
az ukrajnai helyzetről? Jártál Uk−
rajnában is, Oroszországban is,
Belogradcsik
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találkoztál és beszéltél hétköznapi
emberekkel. Ennek tükrében ho−
gyan látod a helyzetet?
– A lehetőségek szerint nyomon
követtem az ukrajnai eseménye−
ket, elkeseredést és dühöt érez−
tem, amikor Lenin szobrát ledönt−
ve, Kijev belvárosát, ahol annyit
sétáltam, felgyújtva láttam. Ukraj−
nában a Nyugat támogatásával
egy törpe kisebbség erőszakos
úton vette át a hatalmat, fasiszta
rohamosztagosok segítségével. A
lelkiismeretlen oligarchák nyuga−

tos csoportja puccsal váltotta le a
lelkiismeretlen oligarchák kelet−
nyugat között egyensúlyozó cso−
portját. Ukrajna és Oroszország
nem választható el egymástól, Ki−
jev minden orosz városok anyja.
Abszurd a gondolat, hogy Kijev és
Moszkva közé vasfüggönyt húz−
zanak, hogy a NATO rakétái
Moszkva alatt négyszáz kilomé−
terrel álljanak, mindez nyílt kihí−
vás Oroszország számára. A leg−
kevesebb, hogy Putyin (akit, félre−
értés ne essék, szintén az oligar−
chák irányítanak) bevonult a
Krímbe a helyi lakosság kérésére.
Ugyanakkor a nyugatukrán fasisz−
ták törpe kisebbsége mindent
megtesz azért, hogy polgárhábo−
rúba borítsa ezt az országot.
Hangjuk nagy, erőszakosak, de
Ukrajnát nem ők jelentik. Ukrajna
az orosz világ déli kikötője, a
szinte
teljesen
orosznyelvű
Ogyessza, Ukrajna Harkov és
Donyeck, Ukrajna a volt Szovjet−
unió második legfontosabb köz−
társasága. De első utamon Galícia
szívében, Drohobicsban is talál−
koztam olyan emberrel, aki szov−
jet ember volt és Afganisztánból
visszatérve is az maradt. Sokmilli−
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kóbor kutyák. Ezúttal mivel ké−
szülsz ellenük?
– Ez azért túlzás. Az biztos,
hogy a kutyák sokszor nagyon
kellemetlenné teszik a vándor éle−
tét. Azt hiszem, aki valaha is bele−
kóstolt a vándoréletbe, az elkezdi
a kutyát az uralkodó vélekedéssel
(ma már sokan jobban szeretik a
kutyájukat, mint embertársaikat)
szögesen ellentétes nézőpontból
nézni… Ezen az úton a szabadon
kószáló pásztorkutyák jelenthet−
nek veszélyt mindenfelé, a Bal−
kántól a Kaukázusig. Viszek ma−
gammal paprikasprayt, de csak
végső esetre.
Fekete−tenger, Constanta

ónyian vannak, akik testvérüknek
tekintik Oroszországot és nem
hallgatnak a nacionalizmus szi−
rénhangjaira. Egy szó mint száz,
ennek a történetnek még nincs vé−
ge és a NATO soha nem fog Kijev−
ben parádézni, erről meg vagyok
győződve. A nácik is csak két évig
tobzódhattak ott, utódaik se fog−
ják tovább húzni. Persze, addig is
rengeteg kárt okozhatnak és okoz−
nak...
Utad során érinted Koszovót,
Törökországot, no és a végcél, a
Kaukázus sem éppen a béke szi−
gete. Van benned azért némi ag−
godalom, vagy már maga a kérdés
is sértő?
– A szovjet időkben békében
élő kaukázusi népek között a
rendszerváltással minden ősi gyű−
lölködés újjáéledt. Grúzia szét−
marcangolása, az örmény−azer−
bajdzsáni megfagyott háború...
Ugyanakkor mára egyfajta egyen−
súlyi helyzet állt be, már Hegyi−
Karabah is különösebb nehézsé−
gek nélkül látogatható, csak a
frontvonalat érdemes elkerülni. A
lerombolt Agdam városát nem árt
messzire elkerülni, de mondjuk
Sztyepanakertbe el lehet jutni, és

el is szeretnék. Hogy a kérdésre
válaszoljak, nem, nincs bennem
aggodalom. Tavaly se volt, nem
hinném, hogy ezen az úton na−
gyobbak lennének a veszélyek.
Persze, soha nem lehet tudni. Ki
gondolta volna 4 évvel ezelőtt,
hogy a békés és nyugodt Szíriát az
imperialisták vértengerré változ−
tatják? De az előreláthatatlanon
kár aggódni.
Többször is mesélted már, hogy
az utazó legnagyobb ellenségei a

Komolyabbra fordítva egy kicsit
a szót: mi volt a „legmelegebb“
helyzet, amibe keveredtél, amikor
úgy gondoltad: csak ezt ússzam
meg valahogy...?
Lehet, hogy csak szerencsém
volt, de az olyan igazi szorult
helyzetek most elkerültek. Amikor
Romániában, Gala?i után nem
sokkal egy faluban helyi fiatalok
kővel dobáltak meg, az is inkább
csak múló sokkot okozott, azután,
hogy előtte és utána mindenfelé
kedves és vendégszerető emberek
fogadtak. Igazából ez volt az

FELVIDÉKI MAGYAROK – 2014/I.

63

Úton

semmiképp sem tesz jót túl sok
idő a falak között, a képernyők
előtt.

egyetlen atrocitás (néhány sofőr
„takarodj a pokolba“ dudálását,
ablakon kikiabálást nem számít−
va) a hét hónap alatt. A közleke−
dési veszélyhelyzetek jóval gya−
koribbak voltak, Moszkva környé−
kén szinte minden napra jutott
egy „majdnem elütöttek“ szituá−
ció. Onyegában egy elém kanya−
rodó Lada nagyon kevésen múlt,
hogy el nem ütött.
Szeverodvinszk és Onyega kö−
zött, a pomorjei tajga legkietle−
nebb sarkában botor fejjel meg−
kóstoltam egy szimpatikusnak tű−
nő gombát. Az egész délutánt vé−
gigkínlódtam utána, de túléltem.
Utána hosszú időre elment a ked−
vem a gombától, amiben egyéb−
ként Észak erdei nem szenvednek
hiányt.
Mindenhol jó, de legjobb otthon
− tartja a mondás. Szerinted is így
van ez, vagy ez a gondolat egy
vérbeli utazó számára rég megha−
ladott badarság?
– Hol az otthon ? Nekem az
úton van. A lány, akit szeretek és
akiért nem sajnálnám a Világ
megismerését, aki az Otthon re−
ményét adta és akinek a kedvéért
még gyökeret is eresztenék, más−
hogy döntött. Tiszteletben tartom
a döntését, de nélküle számomra
teljesen mindegy, hogy hol va−
gyok. Örülök persze, hogy újra lá−
tom a szüleimet, de a panelban, a
négy fal között eltöltött hónapok
után már alig várom, hogy újra

úton lehessek.
Mivel telnek egy vándor napjai,
amikor éppen nincs úton? Mivel
foglalkozol, mikor épp itthon
vagy?
– Egyfelől olvasással, felkészü−
léssel, mindennemű, elsősorban
földrajzi és történelmi tanulmá−
nyokkal. Másfelől munkával,
pénzkeresettel a további utakra.
Ha hét hónapig 2−3 könyv, helyi
újságok és az orosz−magyar nagy−
szótár az egyedüli olvasmányod,
a templomokba benézve hallott
kóruszene és a memóriádban őr−
zött dallamok az egyedüli zenéid,
nagyon meg tudod becsülni az
internet korlátlan lehetőségeit. De
Visszaérkezés a Klapka−térre

A tervek szerint késő ősszel térsz
vissza Komáromba. Utána? Ho−
gyan tovább? Mik a további (úti)
tervek?
– Hosszú távú terveim szerint
még 4−5 évig járom az öreg konti−
nenst, a Közel−Keletet és Észak−Af−
rikát, mielőtt átkelnék az amerikai
kontinensre. Még pár évig Európa
környékén maradok. Jövőre újra
Oroszország felé indulok, az ezen
az úton sajnos csak rohamvást lá−
tott Karélián át föl a távol északra
Murmanszk felé. Onnan már csak
egy macskaugrásra van Norvégia
és Európa legészakabbi pontja, a
Nordkapp. Aztán onnan még visz−
sza kell jönni, mielőtt jönne a hi−
deg. Hogy télen meddig leszek
Komáromban, az majd kiderül, le−
het, hogy egy hónapot, lehet hogy
hármat. Mindenképpen logikus a
nyári hónapokat északon, a télie−
ket délebbre tölteni...
De úton leszek, amíg csak élek,
így se remélhetem, hogy megis−
merem a világot, hisz az olyan
nagy. Mindenesetre hátralevő éle−
temet ennek szenteltem.
Az április 20−án induló kauká−
zusi túra tervezett útvonala:
– Komárom − Érd − Kiskunhalas −
Szabadka − Titel − Belgrád − Niš −
Priština − Skopje − Bitola − Korçë −
Ohrid − Bitola − Veles − Dojrani−tó
− Kavala − Alexandrupoli − Rodos−
tó − Isztambul − végig a Fekete−ten−
ger török partján − Grúzia (1 hóna−
pos körút) − Azerbajdzsán (1 hó−
napos körút) − Örményország (1
hónapos körút) − Ahalkalaki −
Batumi − Artvin − Bayburt − Sivas −
Kayseri − Ankara − Eskişehir −
Bursa − Gallipoli − Lüleburgaz −
Burgasz − Sztara Zagora − Karlovo
− Szófia − Bor − Požarevac −
Nagybecskerek − Szeged − Komá−
rom.
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GONDOLATOK NAGYBÖJT IDEJÉN

Nagy Péter atya:

Irgalom nélkül merő ábránd a megváltás
Nagy Péter atya. 1983−ban szü−
letett Komáromban. Tanulmánya−
it Olaszországban, Szlovákiában
és a budapesti Központi Papneve−
lő Intézetben, valamint a Páz−
mány Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi Karán végezte.
2013. novemberében szentelték
pappá a révkomáromi Szent And−
rás plébániatemplomban. Káplán−
ként jelenleg is Komáromban
szolgálja a híveket.

denki békét” elv alapján használ−
juk ezeket az eszközöket. Viszont
jobban belegondolva, szívünk
legmélyén a rég elfeledett közös−
ség − Isten utáni vágyunk – iránti
sóhajtás sejlik fel lelkünk legtitko−
sabb zugaiból. Mindez jó, és üd−
vös. Mert az európai ember is Is−
ten teremtménye, aki visszakíván−
kozik az atyai házba, meg akarja
találni az igazi boldogságot és va−
lahol szíve mélyén tudja: ez a föl−

Drága barátaim, kedves olvasó!
Itt, Európa szívében talán távoli−
nak és érthetetlennek tűnhet a
szemita népek nyelvezete, menta−
litása. Jóllehet sokszor találkozni
olyan helyzettel, amikor ”csak
úgy” betérünk egy illatszerboltba,
hogy azokat az ”illatos füstölőket
megvásároljuk”. Tesszük ezt azon
benső szándéktól vezérelve, hogy
majd egy nyugodtabb pillanatban
meggyújtjuk azt, s emellé odahe−
lyezünk egy gyertyát… s lazu−
lunk. Kipihenjük a nap fáradalma−
it, a „küzdelem szellemének” ta−
karodót fújunk… s elmerülünk. A
keleti ember számára soha nem
jelentette a lazulás segédeszközét
a tömjén, és ami ennél sokatmon−
dóbb: soha nem azért gyújt gyer−
tyát és éget tömjént, hogy
relaxáljon. Mindez számára esz−
köz, hogy lehatároljon teret és
időt a legszentebb Szent részére.
Azaz megszentelje az időt és te−
ret. Ugyanis a keleti ember a bő−
rén érzi Isten hathatós segítségét
és tudja, hogy tömjén és a gyertya
lángja jel és megszentelés eszkö−
ze. Az imádat eszközei ezek. Mi
viszont – általánosságban véve –
a „na, most hagyjon nekem min−

di boldogulás csillámporként
szétporladhat bármikor, ellenben
az Isten által, számunkra és az
utánunk következő generációk
számára ígért boldogság, kemény
munka, önreflexió és lemondás,
azaz áldozatvállalás árán érhető
el.
Van egy történet a Szentírásban,
ami egy tékozló fiúról szól, aki tá−
vol merészkedik az atyai háztól,
ám megtapasztalva a saját bűnei−
nek mocskát, annak förtelmes
szagát, megtér… de meglepetésé−

re az édesatyja eléje siet, és új
kezdetet ajánl neki. Ebben a törté−
netben benne vagyunk mi is.
Nem szabad tagadni: a rég letűnt
korszellemek nagyban meghatá−
rozzák világképünket… és sokat
tanulhatnánk a keleti ember Isten−
tapasztalatából, ha akarjuk. A na−
pokban olvastam egy igazán mély
megfontolásokat felsorakoztató,
ateizmussal foglalkozó könyvet.
Annak alkonyát, hanyatlását ecse−
telve a szerző Kafkát idézi az élet
értelmetlenségét illetően. Íme, az
idézet: „a cél adott, de az út nincs
oda; amit mi útnak nevezünk az
tétovaság.”− mondja Kafka. Ennek
lecsengéseképpen az író meg−
jegyzi, hogy a határozott jövőkép
és lelkiismeretes vezetői egyéni−
ségek nélkül veszett fejsze nyele
az ateizmus. Valóban, eme meg−
állapítás frappánsan jellemzi az
ateizmust, ám Kafka megállapítá−
sa az ember bűnben megáztatott
személyére ugyanúgy vonatkozik.
Az ember cipeli a terhes bűnhő−
dést elkövetett bűnei miatt, de ir−
galom nélkül nincs katarzis, merő
ábránd a megváltás, a bocsánat.
Az ilyen, igaz igyekszik – mint
Arany János Ágnes asszonya a pa−
tak mellett – kimosni a bűnhődé−
sét
jelképező,
szennyezett
ruháját,… mindhiába. Viszont ne
feledjük, hogy Isten legnagyobb
öröme az, ha mi örömet okozunk
neki, ha hiszünk. Pont ezen a
ponton oldódna fel az ateista éle−
te. Ugyanis az Istenben megval−
lott hit nem vigasszal akarja meg−
tölteni az ember életét, hanem
megadja annak értelmét, vissza−
vezeti őt – a teremtményt –ama
igazi kútfőhöz: a teremtőhöz. Az
Örömhöz.
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Szokványos a megállapítás,
hogy egy személyről beszélünk,
amikor a tékozló fiú történetét
említjük. Röviden: elmélkedésünk
középpontjában a legkisebb fiú
van. Ám ha jobban megfigyeljük,
akkor itt két tékozló fiúról van
szó. Egyrészt itt van számunkra a
világot megjárt örökséget eltéko−
zolt fiú, aki nem értett meg sem−
mit az atyai irgalomból, míg meg
nem látta a felé közeledő apját,
aki egy ünnepet szervezett a tisz−
teletére, és a legnagyobb kegyben
részesítette. Másrészt itt van szá−
munkra, a maga módján serény és
dolgos idősebb testvér. Ám ő,
amint meglátta a nagy készülő−
dést és látta apja örömét, a saját
ún. igazságosságát hangoztatta,
miközben porba taposta édesapja
tettét: ‘’Lásd, hány esztendeje
szolgálok neked, soha meg nem
szegtem parancsodat, mégsem
adtál nekem soha egy kecskét
sem, hogy mulathassak barátaim−
mal. De amikor megjött ez a te fi−
ad, aki a vagyonodat parázna
nőkre költötte, levágattad neki a
hízlalt borjút.’’ Apja viszont meg−
oldja a kisebb fiú dolgát a követ−
kezőképp: ,,Fiam! te mindig ve−
lem vagy, és mindenem a tiéd. De
vigadozni és örvendezni kellett,
mert ez az öcséd meghalt, és föl−
támadt, elveszett, és megtalálta−
tott. ‘’. Az idősebb fiú tétova, útta−
lan utakon próbálkozott elnyerni
az apja kegyét, a másik talán úgy,
hogy bizonyítani akart a világot
járva. Mindazonáltal Jézus János
evangéliumában találóan fogal−
maz: „A szolga nem marad ott
mindig a házban, a Fiú azonban
mindvégig ott marad” ( Jn ev.
8,35). Ebben a példabeszédben a
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központi kérdés ez: az atyai ház−
ban való élet nem szolgai, kötele−
zettségbeli, hanem szolgálói le−
het. Azaz a dolgot ott rontotta el
mind a két fiú, hogy önző mód
gondolkodtak az atyai házról. A
kisebbik azt gondolta, hogy ha
visszamegy, talán lehet olyan sor−
sa, mint a szolgáknak. Az időseb−
bik pedig arra gondolt, hogyha
otthon marad s fogát összeszorít−
va is, de kicsikarja apjától a neki
járó megbecsülést. Végülis mind a
ketten távol voltak az atyai háztól.
Barátaim! Nem élünk önma−
gunknak. Ez nyilvánvaló. Köve−
tünk el hibákat és bűnöket egy−
aránt. Lehet az ember otthon,
vagy távol. Élhet nyüzsgő nagyvá−

rosban, vagy a keleti síkságban,
vagy
valamelyik
rónasági
tanyán…
Szent Josemaria Escriva mondja:
„Az ember élete egy folyamatos
visszatérés az atyai házba. Olyan
visszatérés ez, amit a bűnbánat és
a szív megtérése jellemez. A má−
sokért való odaadásban és az ál−
dozatvállalásban ölt testet. Olyan
visszatérés ez, ami a bűnbánat
szentségében igaz orvosra talál,
hogy magunkra ölthessük újból
Krisztus ruháját.”
Húsvét felé haladva – amely va−
lódi célunk is egyben− a mi utunk
nem tétova út, hanem igaz ösvény
lehet, ha valóban akarjuk, hogy
Isten örüljön, kitárt karral elénk si−
essen, velünk ünnepeljen…
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