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Rušné týždne v Slovenskej samospráve BudapeštiRušné týždne v Slovenskej samospráve Budapešti

V priebehu uplynulých takmer
troch mesiacov sa poslanci Slovenskej
samosprávy Budapešti stretli niekoľ-
kokrát. Pracovne, teda na riadnych ro -
ko vaniach zboru, 13. februára a 20.
marca, 3. apríla na koordinačnej pora-
de s predsedami a členmi slovenských
volených zborov pôsobiacich v Bu da -
pešti. Neoficiálne sa schádzali na rôz -
nych podujatiach: na ekumenickej bo -
hoslužbe organizovanej tradične Slo -
ven skou samosprávou III. obvodu, 
na nie koľkých fašiangových plesoch,
na oslave sviatku žien, na podujatiach
Slovenského inštitútu či na divadel-
ných predstaveniach festivalu národ-
nostných divadiel Jelen/lét.

Na zasadnutiach zboru sa rozhodo-
valo o využití financií, ktoré SSB do te -
raz získala na rok 2019. Predsed níčka
SSB Edita Hortiová informovala
poslancov o tom, koľko zmlúv o spo -
lupráci doteraz v mene samosprávy
podpísala s tými samosprávami a spo-
ločenskými organizáciami, o ktorých
rozhodli v pracovnom pláne na tento
rok. Poslanci rokovali aj o tom, koho
navrhnúť v roku 2019 na vyznamena-
nie Pro Cultura Minori ta tum Hunga -
riae a na vyznamenanie CSSM Za
našu národnosť. Na marcovom zasad-
nutí diskutovali o možnosti vydať
zbierku poviedok evanjelického kňaza
a biskupa Banského dištriktu Daniela
Bacháta, ktorý na prelome 19. a 20.
storočia žil a pracoval v Bu dapešti. 
Na vydanie tejto publikácie podali žia-
dosť o podporu do súbehu vypísaného
CSSM. Členovia zboru prerokovali
možnosť zúčastniť sa na X. medziná-
rodnej konferencii, ktorá sa uskutoční
v júni v Bratislave. Bude to stretnutie
nezávislých odborníkov, ktorí sa za -
oberajú históriou a životom Slovákov
žijúcich za hranicami SR. Poslanci sa
vyjadrili aj k listu komunity Slovákov
žijúcich v kanadskom Ed montone,
ktorí pri príležitosti pa mät ného roka
Milana Rastislava Šte fá nika ponúkli
digitalizovanú výstavu o tejto význam-
nej osobnosti slovenských dejín.

Na koordinačnej porade poslancov
slovenských samospráv pôsobiacich

v Budapešti sa hovorilo o otázkach
súvisiacich s nastávajúcimi voľbami
do národnostných samospráv. Hosťa -
mi zasadnutia bol parlamentný hovor-
ca za našu národnosť Anton Paulik,
ktorého sprevádzala jeho osobná asis-
tentka Jarmila Kormošová, a pred sed -
níčka Celoštátnej slovenskej sa mo -
 správy v Maďarsku Alžbeta Hollerová
Račková. 

A. Paulik informoval prítomných
o predpokladanom termíne volieb,
ktoré sa pravdepodobne uskutočnia
13. októbra t. r. Hovoril o tom, kde
a za akých podmienok môžu vzniknúť
národnostné samosprávy, o tom, kto
môže kandidovať za poslanca. Pou -
kázal na to, že kandidátov môžu
navrhnúť nominačné organizácie, kto -
ré majú aspoň tri roky uvedené 
vo svo jich stanovách, že svoju čin-
nosť vyvíjajú v záujme danej národ-
nosti. Kandidátom na poslanca národ-
nostnej samosprávy môže byť len
maďarský štátny príslušník, zaregis-
trovaný ako slovenský národnostný
volič, ktorý v posledných dvoch voľ-
bách nekandidoval za inú národnosť.
Ďalšími podmienkami sú, že musí
vyjadriť svoju príslušnosť k tej národ-
nosti, za ktorú kandiduje, ako aj to,
že je ochotný zastupovať záujmy slo-
venskej národnosti, ovláda jej jazyk,
pozná jej kultúru a tradície. Nominač -
ná organizácia má oznámiť svoj
záujem o účasť vo voľbách do národ-
nostných samospráv najneskôr do 12.
septembra u miestnej (župnej, či celo-
štátnej) volebnej komisie. Zaregistro -
vať sa však musí do 26. augusta, čo je

začiatok vydávania hárkov na zbiera-
nie podpisov registrovaných voličov
na poslaneckú kandidatúru nominan-
tov danej organizácie, ktoré treba odo-
vzdať najneskôr 12. septembra. Vtedy
treba volebnej komisii odovzdať aj
nominačnú listinu kandidátov. Koneč -
ným dátumom možnosti registrácie
národnostných voličov bude pravde-
podobne 28. september. Od 8. do 30.
septembra majú nominačné organizá-
cie možnosť vyžiadať si údaje evido-
vaných voličov danej národnosti s cie-
ľom ich mobilizácie na účasť vo voľ-
bách. Volebné právo a právo byť vole-
ný v národnostných voľbách má len
štátny občan Maďarska. Volebné okrs -
ky pre voľbu poslancov národnost-
ných samospráv sa tentoraz zhodujú
s volebnými okrskami miestnych sa -
mospráv. Kandidáti majú možnosť
uchádzať sa o hlasy voličov na 3 úrov-
niach, to znamená do miestnych, žup-
ných a celoštátnych národnostných
samospráv. Miestne národnostné sa -
mo správy sú v závislosti od počtu
zaregistrovaných slovenských voličov
troj-, respektíve päťčlenné.

Po vystúpení slovenského parla-
mentného hovorcu nasledovala živá
diskusia, po ktorej predsedovia jedno-
tlivých slovenských samospráv infor-
movali prítomných o svojich pripra-
vovaných podujatiach, ktoré uvádza-
me na webovej stránke SSB
(www.bpslovaci.hu).

V apríli došlo v sídle Slovenskej
samosprávy Budapešti ešte k jednej
dôležitej udalosti. Úrad pre Slovákov
žijúcich v zahraničí vyslal do Maďar -
ska zamestnancov teritoriálneho a eko -
nomicko-dotačného odboru (TEDO)
na kontrolnú cestu. Trojčlenná delegá-
cia na čele s riaditeľom odboru Ale -
xandrom Iľaščíkom a jeho kolegyňa-
mi Monikou Ďurčaťovou a Janou
Hanákovou mala za úlohu na mieste
kontrolovať dodržanie účelu a pod-
mienok finančných podpôr poskytnu-
tých ÚSŽZ. Kontrolóri konštatovali,
že použitie podpôr a naše vyúčtovania
boli v poriadku. 

ĽF
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Keďže jeseň bude tohto roku
rušná, v októbri budú voľby do obec-
ných a do národnostných samospráv,
rozhodli sa poslankyne Sloven skej
samosprávy II. obvodu usporiadať
obvykle na jeseň uskutočňované stret-
nutia s gymnazistami budapeštianskej
slovenskej školy už na jar. Po zosúla-
dení termínu so zástupkyňou riaditeľ-
ky školy Ruženou Frayovou sme sa
21. marca popoludní zišli v biologic-
kom kabinete školy so študentmi a
pedagógmi na mimoriadnej hodine
literatúry. Na túto hodinu sme pôvod-
ne pozvali štyroch autorov slovenskej
poé zie a prózy v Maďarsku, aby gym-
nazistom netradičným spôsobom u -
ľah čili prípravu na blížiacu sa maturi-
tu. Žiaľ, zo zdravotných dôvodov
dvaja z nich nemohli byť prítomní,
preto o živote a diele Pavla Kondača
a Imricha Fuhla hovorila Vlasta
Zsákaiová, ktorá zároveň viedla bese-
du s Evou Fábiánovou a Zoltánom
Bárkányim Valkánom.

Ako sme sa dozvedeli, Pavol Kon -
dač sa narodil 16. januára 1931 v Sar -
vaši. Pracoval ako novinár najprv 
v redakcii časopisu Naša sloboda,
neskôr ako redaktor a po čase ako šéf-
redaktor Ľudových novín. Je autorom
zbierky poviedok Onemelá izba, ro -
má nov Hrbo ľatá cesta a Neskorý ná -
vrat, ktorý prednedávnom vyšiel aj 
v ma ďar skom preklade. Jeho povied-
ky vyšli v antológii Výhonky a bol
spo lu auto rom antológie Pramene. 
Na  ukáž ku odz nel úryvok z románu
Hrboľatá cesta.

Imrich Fuhl sa síce prostredníc -
tvom konferencierky, ale vlastne sám
predstavil vo svojom vtipne ladenom
životopise, z ktorého vám ponúkame
krátku ukážku: „Imrich Fuhl – takto
sa volám a prevažne takto ma volajú
aj iní (mnohí mi ale vravia aj Imro,
Imiko, Imriško, pán Fuhl, atď...).
Oficiálne sa však nazývam a v úra-
doch som evidovaný ako Fuhl Imre –
už od roku 1961, teda odkedy som pod
Pilíšom, celkom presne v domčeku na
rohu Vyhoňu a Dolnej uličky v Mlyn -
koch (Pilisszentkereszt), uzrel svetlo
sveta. Nebolo to nič mimoriadne. Ak
neberiem do úvahy, že pôvodne sa
počítalo s dvojčatami, teda ak nemys -
líme na moju značnú nadváhu preja-
vujúcu sa už toho času (viac ako šesť
kilogramov hneď po narodení). Teda
skoro nič zvláštneho, stalo sa to už aj
iným, každý sa nejako narodil...“
Imrich Fuhl vyštudoval žurnalistiku
na UK v Bratislave. Bol redaktorom a
šéfredaktorom Ľudových novín, je za -
kladateľom a prvým redaktorom inter-
netového portálu Slovákov v Ma -
ďarsku www.luno.hu. Od r. 2011 pô -
sobí ako zakladateľ, prevádzkovateľ a
redaktor nezávislého slovenského por -
tálu oslovma.hu - Slovák v Maďarsku
a od r. 2015 pracuje ako konateľ nezis -
kovej verejnoprospešnej spoločnosti
SlovakUm, s. r. o. Je predstaviteľom
strednej generácie slovenskej literatú-
ry v Maďarsku. Prózu publikoval
v antológii Pramene, básne v samo-
statných zbierkach Čierno-biela mo -
zaika a Nemé slová a v antológiách

Fialôčka, fiala, Chodníky, Skutočnos -
ti, Čo nás spája a Cestou k slovám.
Svoje preklady vybraných básní vydal
knižne pod názvom Vyzliecť slová –
Levetkőztetni a szavakat. Je spoluau-
torom Bibliografie beletristických
publikácií slovenských spisovateľov 
v Maďarsku.  Básne píše po slovensky
i po maďarsky. Ako ukážku z jeho
tvorby predniesol študent Zoltán
Havas báseň Spolu.

Na mimoriadnej hodine literatúry
prítomná poetka, šéfredaktorka Ľudo -
vých novín Eva Fábiánová sa narodila
v roku 1975 v Santove. Z jej slov vy -
svitlo, že novinársky sa začala preja-
vovať už v škole, kde prispievala 
do časopisu „Študentské pero“ a s po -
mo cou učiteľky Vlastislavy Verešovej
sa naučila pracovať s počítačom.
Chodila do ročníka, ktorý ako prvý
maturoval v súčasnej budove sloven-
skej školy. Jej prvotiny vyšli v Ľu -
dových novinách, keď bola žiačkou
šiestej triedy a navštevovala krúžok
slovenského jazyka, ktorý viedla pani
profesorka Dudášová. Ako povedala,
jej poézia je prejavom hlbokých citov,
na ktoré si ale musí počkať, kým sa
dostavia. Najplodnejšie obdobie mala
podľa vlastného názoru okolo dvad-
siatky. Teraz tvorí už len sporadicky.
Písomne sa však určite vyjadruje ľah-
šie a lepšie. Vo svojich prvotinách pí -
sala hlavne o láske. Teraz je štvrtý rok
šéfredaktorkou Ľudových novín a na
poéziu jej nezostáva čas. Má ale zošit
– dokument nápadov a keď treba, tak
vďaka nemu dokáže rýchle niečo na -
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písať. Témy nosí v sebe a preto jej ne -
robí problém napísať niečo na objed-
návku. Eva Fábiánová je momentálne
naša najmladšia publikujúca spisova-
teľka – poetka. Roky patril tento titul
Imrichovi Fuhlovi, teraz pripadol jej,
ale dúfa, že medzi prítomnými štu-
dentmi sa už rodí nová hviezda. Ona
sama písala po slovensky prevažne
básne. Napríklad tá, ktorú predniesol
Zoltán Havas, je zhudobnená, poveda-
la Eva Fábiánová, ktorá na zá ver pre-
čítala dve básne zo svojej tvorby:
Mestská a Život je divadlo. Na -
sledovali otázky: Kedy máte čas na pí -
sanie? Aké témy vás zaujímajú? –
pýtal sa Zoltán Havas. Na písanie ma -
la poetka čas predovšetkým predtým,
ako sa jej narodili synovia, aj to väčši-
nou cestou do školy, do práce, teda 
v autobuse. Zaujíma ju všetko, čím je
ona osobne, Slovenka v Maďarsku,
dcéra svojich rodičov, žena.

Zoltán Bárkányi Valkán sa narodil
12. februára 1941 v Dorogu, telom a
dušou je však spojený s Kestúcom, 
s ba níctvom a s vinárstvom charakte-
ristickým pre jeho rodný kraj, v kto-
rom strávil časť detstva a kam sa často
vracia vo svojich novelách. Je tole-
rantný autor, nesúdi, nehodnotí svo-
jich hrdinov, to ponecháva na čitateľa.

Literárne stretnutie sa konalo 21.
marca, v deň, keď presne pred 100
rokmi vyhlásili Maďarskú republiku
rád. Táto udalosť, ako aj presídľova-
cia akcia roku 1947, hlboko zasiahli
do života Kestúčanov, čo sa náležite
prejavilo aj v dielach Z. Bárkányiho
Valkána..

V roku 1953 začal ako siedmak
navštevovať slovenskú základnú ško -
lu v Budapešti. V roku 1959 zmaturo-
val na slovenskom učiteľskom ústave
a o päť rokov neskôr získal diplom na
univerzite ELTE na odbore maďarči-
na-slovenčina-čeština.  Nestal sa však
pedagógom, zlákalo ho novinárstvo.
Predtým ale strávil poldruha roka 
v Demokratickom zväze Slovákov
v Maďarsku, kam ho prilákali Juraj
Bielik a František Križan. Od roku
1966 bol redaktorom a od roku 1993
až do odchodu do dôchodku, do roku

2002, šéfredaktorom Ľudových novín.
V tomto slovenskom týždenníku sa
objavili jeho prvé literárne pokusy.
Jeho poviedky vychádzali aj v ročen-
ke Náš kalendár. Samostatne mu vyšlo
šesť zbierok: Vzplanutie, Návrat, Via -
noce tetky Karovej, Pivnica, Jabloň,
Balada o starkej – Ballada az öreg -
asszonyról. Po maďarsky vydal ku -
chársku knihu Szlovák konyha (Slo -
venská kuchyňa), ktorá vyjde v tomto
roku aj v slovenskom jazyku. Práce
Zoltána Bárkányiho Valkána hovoria
o rodnom kraji, o živote a problémoch
tam žijúcich ľudí, o ňom samom, o je -
ho tokom času skrášlenom, ale ťaž-
kom detstve. Študentom prečítal úry-
vok z novely Päťdesiat rokov (Zlom -
ky zo zápisníka) uverejnenej v zbierke
Pivnica. Úryvok mal za cieľ priblížiť
maturantom i ostatným študentom
nedávnu históriu, ktorá bola súčasťou
života Zoltána Bárkányiho Valkána,
ktorý je medzi Slovákmi žijúcimi 
v Maďarsku známy nielen ako novi-
nár a literát, ale aj ako národnostný
politik. 

Na otázky Kde ste sa naučili 
po slovensky? Ako ste sa rozprávali 
s rodičmi? odpovedal, že keď vyras-
tal, Kestúc bol čisto slovenská dedina,
vtedy bolo nepredstaviteľné, aby v bež -
nom rozhovore čo len jedno jediné
slovo odznelo po maďarsky. Dnes je

to mu presne naopak, ani jedno jediné
slovo neodznie po slovensky. Inak
Kestúc mal svoje vlastné nárečie,
tvrdú západoslovenskú slovenčinu.
Na otázku, čo vás inšpirovalo k lite-
rárnej tvorbe povedal, že v mladosti
písal básne, ale nemal odvahu ich uká-
zať ani len svojmu priateľovi Šaňovi
Kormošovi. Vedel však dobre sloho-
vať. Na nástenke boli vždy vyložené
jeho veci. Potom nasledovali literárne
reportáže, súťaže a dosiahnuté úspe-
chy ho povzbudili k ďalšej tvorbe.

Mimoriadna hodina slovenskej lite-
ratúry sa vydarila, študenti boli zjav ne
spokojní a my dúfame, že tí, ktorí sa
doteraz literárne prejavovali len pre
seba, sa osmelia a ponúknu svoje diela
na uverejnenie v našich časopisoch.

Ľubomíra Fallerová

Eva Fábiánová
mestská

Vôňou pečených gaštanov
sa začne zima v meste
poroznáša sa po mostoch
vkradne na námestie

dajú si rande so smogom
na okružnej pri metre
prestúpia na metro
a rozplynú v podchode

život je divadlo
Vystúpili na scénu,
otvorili svoju náruč.
V divadle sú všetci iní,
na ulici navlas rovnakí.
Keď je maska dole,
spadne až k tráve.
Vyhrnú si rukáv
a povedia: ukáž.
Ukáže sa pravá tvár
úsmevov vo vráskach.
Duše si dlho ukryjú
svoju žalosť ubitú.
Oči sú len zrkadlom,
život zas divadlom.
Bez ovácií a potlesku
nestrhnú si masku.

Foto: autorka
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Projektant, staviteľ, redaktor, pub-
licista, politik, verejný činiteľ Ján
Nepomuk Bobula sa narodil 15.
marca 1844 v Dovalove rodičom
Jánovi a Márii, rodenej Majeríkovej. 

O tejto skutočnosti informuje
občanov tabuľa významných osob-
ností umiestnená na priečelí kultúrne-
ho domu, odhalená v roku 1996 pri
príležitosti 600. výročia prvej písom-
nej zmienky o Dovalove, tabuľka pred
rodným domom na vyznačenej trase
pamätihodností, či ulica nesúca jeho
meno v Liptovskom Hrádku – 
na Celinách.

Neoceniteľnú zásluhu na zvidi teľ -
není, popularizácii tejto osobnosti
slovenských dejín majú výraznou,
dlhodobou výskumnou prácou i kon -
krétnymi činmi slovenskí krajania žijú-
ci v Budapešti. Výnimočnú pozornosť
Bobulovi venuje najmä bývalý dlho -
ročný riaditeľ budapeštianskej sloven -
skej školy, člen Slovenskej samo-
správy Budapešti a predseda Sloven -
skej samosprávy VI. obvodu Ladislav
Petro, autor kníh o J. N. Bobulovi a
Slovenskej Budapešti. Preložil a
knižne vydal divadelné hry klasika
slovenskej literatúry Jána Palárika. 

Na území dnešného Terezína 
na pre lome 19. a 20. storočia žilo
okolo 20 400 Slovákov, ale spolu 
s pravidelne dochádzajúcimi sezónny-
mi robotníkmi ich mohlo byť aj dvoj -
násobne viac. Táto pospolitosť žila 
v jazykovo zmiešanom a intenzívne
maďarizujúcom prostredí, ktoré neži -
čilo vytvoreniu silného národného
hnutia. Tam vtedy žil a  pôsobil aj
dovalovský rodák. Bol zaťom Jozefa
Pozdecha, vynálezcu železnej zvono -
vej stolice s novým spôsobom zavese-
nia zvonov, majiteľa patentov na ko -
váčske oválne mechy a na poľnú ku -
chyňu, ako aj spoluzakladateľ Matice
slovenskej.

Azda nijaký Slovák nezanechal
svoju osobnú pečať na rozmachu
metropoly v takom rozsahu ako
Bobula. Mór Geelléri v publikácii
„Pio nieri uhorského priemyslu. Živo -
topisy a charakteristiky/1887“ zara -

ďu je spomedzi staviteľov medzi 80
najdôležitejších osobností uhorskej
industrializácie popri známom
architektovi Miklósovi Yblovi len J.
N. Bobulu. Stal sa prvým diplo-
movaným slovenským  staviteľom,
výborným organizátorom v nábore
liptovských murárov. Vyhľadávaní
boli zvlášť odborne zdatní majstri
priečelia. Podieľali sa na výstavbe
nespočetných dodnes vyhovujúcich
stavieb vrátane škôl, budovy Opery,
Parlamentu, ale aj skoro všetkých
palácov na Andrássyho triede, kde
postavil aj impozantný neorenesančný
palác pre svoju rodinu. Dnes je táto
budova v správe štátu a sídli tu
Turecké kultúrne stredisko.

Bobulove staviteľské diela sa stali
súčasťou svetového kultúrneho
dedičstva. K jeho menu sa viaže
množstvo novátorských zlepšovacích
návrhov, iniciatív. Už v roku 1863
požadoval vypracovanie regulačných
plánov dedín, industrializácie a mo -
dernizácie Uhorska. Bol pri zrode
Komory staviteľov, ktorá pôsobí aj 
v súčasnosti. Od roku 1862 dodnes
vychádza Staviteľská revue, ktorej bol
zakladateľom a redaktorom až do
konca svojho života. Ujal sa aj
niekoľkoročného nezištného plánova-
nia a organizovania pavilónov
celoštátnej jesennej výstavy, za čo mu
udelili „Rytiersky rád Františka
Jozefa“. 

Nebol bojovníkom jednej línie,
ktorej by podriadil celú svoju poli-
tickú kariéru. Najmä v národnostnej
otázke prekonal vývoj od romantic -
kého idealistu k pragmatikovi. Do
ver ejného života vstúpil radikálnymi
článkami, v ktorých horlil za zrovno-
právnenie národností v Uhorsku a
ostro kritizoval „pomaďarčovanie sa“
časti slovenských elít. Finančne pod-
poroval Maticu slovenskú a ďalšie
slovenské spolky, navrhoval zriadenie
i čisto slovenských gymnázií. Bol jed-
ným z prvých, ktorí rozpoznali, že
politizovanie bez súčinnosti so
slovenským finančným kapitálom je
odsúdené na neúspech. Spolu s Jánom

Palárikom, Dr. Jánom Mallým-
Dusarovom, s podporou budapeštian-
skych slovenských podnikateľských
rodín, sa postavil na čelo tzv. Novej
školy, ktorá sa v slovenskom národ-
nom hnutí sformovala ako opozičná
sila proti martinskej frakcii dejateľov
združených okolo J. M. Hurbana a V.
Paulínyho-Tótha. Bobula im vyčítal
malú aktivitu, a tiež ich politizovanie
bez spolupráce so slovenskými podni -
kateľskými kruhmi. Politici Starej
školy sa orientovali skôr na Viedeň,
ich oponenti na Budapešť. 

Keď po rakúsko-uhorskom vyrov-
naní nasledovalo zatvorenie Matice
slovenskej a slovenských gymnázií,
Bobula na národnostné témy rezigno-
val. Rovnocenné postavenie Slovákov
v Uhorsku začal považovať za nere -
álne pre odmietavý postoj maďar -
ských politikov a ekonomickú slabosť
slovenských elít. Mal vždy veľa ener -
gie a nápadov, ale jeho plány boli nad
sily jeho samotného, a taktiež nad sily
vtedajšej slovenskej buržoázie. Slo -
ven ským záležitostiam sa nevenoval
už s takou intenzitou. Napriek tomu
nezabudol na svoje korene. Napríklad
svojmu dobrému priateľovi Andrejovi
Kmeťovi pomohol v úradnom schvá -
lení Stanov muzeálnej spoločnosti. 
V tejto súvislosti je zaujímavé spome -
núť, že v roku 1863 vypracoval sta -
novy novozriadenej knižnice v Dova -
love.

I keď sa nezriekol svojej sloven -
skej identity, Slováci ho začali obvi -
ňovať zo zrady národovectva a
Maďari zase z panslavizmu. Začali ho
viac fascinovať témy ako industriali -
zácia Uhorska či komunálne prob-
lémy. Našiel si cestu k liberálnej
strane Ferenca Deáka, za ktorú ho 
v roku 1892 zvolili do Uhorského sne -
mu. Kandidoval za volebný obvod
Stará Ľubovňa a pôsobil aj ako
budapeštiansky komunálny politik. 
V sneme presadil viaceré progresívne
návrhy. Podporoval vznik družstiev a
finančných inštitúcií, za čo od uhor -
skej vlády dostal niekoľko vyzname-
naní. V roku 2009 sa na návrh

K výročiu narodenia J. N. BobuluK výročiu narodenia J. N. Bobulu
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Slovenskej samosprávy VI. obvodu
Budapešti stal čestným občanom Bu -
dapešti-Terezína in memoriam.

J. N. Bobula (†1903 Budapešť) bol
úspešný, prezieravý Slovák so zaují-
mavou životnou cestou. Ako jednému z
mála Slovákov sa mu podarilo vystúpiť

na vyššie miesta uhorskej politiky,
ktorej odovzdal svoj osobitý prínos.
Vytvoril dodnes živé aktuálne hodnoty,
výnimočné architektonické stavby. 

Slováci žijúci v Budapešti sú na
dielo J. N. Bobulu patrične hrdí. Ešte i
v súčasnosti im pomáha otvárať dvere

mnohých štátnych inštitúcií. Intenzív -
ne sa usilujú aj o naplnenie dohody o
pria teľstve a spolupráci medzi Slo -
venskou samosprávou VI. obvodu
Budapešti a Liptovským Hrádkom‒
Dovalovom.

Zdenka Jurčová

Keď som v piatok 15. februára nie -
čo po osemnástej hodine vošla do Kul -
túrneho domu Sándora Vigyá zóa 
v XVII. obvode, bola už sála, v kto rej
slovenská národnostná samospráva
tejto mestskej časti organizovala slo-
venský fašiangový večierok, zaplnená
do posledného miesta. Len čo som sa
usadila, predsedníčka zboru Rozália
Papová Polereczká privítala prítom-
ných hostí a pozvala na parket členov
miestnej tanečnej skupiny Fialka, ktorú
tvoria najmladší milovníci ľudového
tanca v Kerestúre. Ich odbornou vedú-
cou je Imola Ledáno vá, ktorá sa 
s deťmi zaoberá podľa špeciálneho pro-
gramu s názvom „U rob to tak“, ktorý
sprostredkúva de ťom tradičné ľudové
hry s cieľom za bezpečiť ich rozvoj a
harmonický ži vot. Tanec je jedným 
z najlepších prostriedkov pre rozvoj
schopností a talentu, deti si jeho pro-
stredníctvom nebadane osvojujú zákla-
dy ľudového tanca, rozvíjajú koordiná-
ciu pohybu, rytmiku, hudobný sluch,
ale aj sociálne schopnosti. Za krátke,
ale veľmi milé vystúpenie zožali deti
veľký potlesk. V kultúrnom programe
vystúpili aj Kerestúrsky slovenský žen-
ský spevácky zbor a Kestúrska sloven -
ská tanečná skupina, ktorú vedie cho-

reograf Zoltán Szentesi. Tanečníci aj
vlani mohli vďaka grantu získanému
prostredníctvom Fondu Sándora Csoó -
riho na letnom sústredení nacvičovať
nové tance, jeden z nich – Bidovský
čardáš – s ľahkosťou a viditeľnou
radosťou z pohybu predviedli mladí
tanečníci na fašiangovom večierku, za
čo tiež zožali búrlivý potlesk.

Po kultúrnom programe obsadili
parket účastníci zábavy. V prestáv-
kach medzi hudobnými blokmi odo-
vzdala Rozália Papová Polereczká už
tradičné odmeny. Cenu Za slovenský
Kerestúr založila miestna slovenská
samospráva v roku 2014 a udeľuje ju
tým obyvateľom XVII. obvodu, ktorí
sa významne podieľali, či podieľajú
na zachovaní slovenskej kultúry a tra-
dícií v Kerestúre. Doteraz ju získali
Lajos Parrag, György Hajnal, Péter
Bakos a Mária Epresová, v tomto
roku udelil zbor cenu tete Kate Csó -
kásovej, s ktorou sa predsedníčka
samosprávy spojila telefonicky, preto-
že teta Kata bola v tom čase hospitali-
zovaná v nemocnici. Bola to veľmi
dojímavá chvíľa nielen pre vyzname-
nanú, ale aj pre všetkých prítomných. 

Odmenu v podobe niekoľkých ple-
choviek piva získali aj členovia taneč-

nej skupiny, a to podľa účasti na ta -
nečných skúškach. Absolútnym víťa-
zom sa stal Martin Drobina, druhé
miesto patrilo Beáte Bobákovej a na
treťom sa umiestnil Ladislav Csaba
Pap. Súčasťou fašiangovej veselice
bol maškarný ples. Medzi dospelými
maskami bola cigánka, rybár, či klaun,
deti sa obliekli za vílu jari a princezné.
Ťažko bolo rozhodovať o víťazovi a
tak sa odmena ušla všetkým. Ne chý -
bala ani tombola a, samozrejme, ani
pohos tenie, do ktorého prispeli aj
šikovné gazdinky z radov „kerestúr-
skych hrdých dievok“. Vynikajúce
škvarkové pagáče upiekla Gizela Du -
kátová Tölgyesiová, chutné a aj este-
ticky lákavé zákusky priniesli takmer
všetky prítomné gazdinky.

Medzi účastníkmi fašiangovej zá -
bavy, ktorých jadro tvorili členovia
kerestúrskej tanečnej skupiny, spevác -
keho zboru a ich rodinní príslušníci,
boli aj poslanci Slovenskej samo-
správy z Maglódu Katarína Hajduvá -
rio vá a Béla Meglecz a podpredsed -
níčka Slovenskej samosprávy II.
obvodu Ľubomíra Fallerová, ako aj
záujemcovia z radov obyvateľov tejto
mestskej časti Budapešti.

ĽF

Fašiangy v KerestúreFašiangy v Kerestúre

Foto: autorka
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Členovia Kruhu priateľov Sloven -
ského Komlóša sa 2. marca zišli v síd -
le Celoštátnej slovenskej samosprávy
v Maďarsku na valnom zhromaždení
spolku. Rokovanie poctili svojou prí-
tomnosťou aj hostia zo Slovenského
Komlóša pod vedením viceprimátora
Róberta Mótyovszkého, členmi dele-
gácie boli Zuzana Liborová a básnik
Juraj Antal-Dolnozemský s manžel-
kou, z hlavného mesta prišiel medzi
početných rodákov spisovateľ István
Gábor Benedek s manželkou.

Po uvítacích slovách predsedníčky
Kruhu Alžbety Hollerovej Račkovej
nasledovalo vystúpenie poslucháča
Filozofickej fakulty univerzity ELTE
Domonkosa Voltera, ktorý v prekrás-
nom kroji z Pišpeku predniesol kyticu
slovenských ľudových piesní z povo-
dia rieky Galga. Obecenstvo búrlivým
potleskom ocenilo vystúpenie mladé-
ho študenta,  ktorý získal niekoľko
ocenení na rôznych folklórnych súťa-
žiach, napr. cenu Zlatý páv alebo pa -
mätnú medailu Lajosa Vassa.  

Následne si prítomní vypočuli
výročnú správu predsedníčky o čin-
nosti organizácie od predchádzajúce-
ho valného zhromaždenia, ktoré sa
konalo 28. marca 2018 v priestoroch
Slovenského inštitútu v Budapešti. A.
Hollerová Račková konštatovala, že
činnosť spolku bola skutočne bohatá.
Súčasne s predchádzajúcim valným
zhromaždením sa v réžii spolku kona-
la v Slovenskom inštitúte výstava diel
komlóšskych rodákov, maliarky Zu -

za  ny Hajkovej a drevorezbára Micha -
la Zsolnaiho. Ďalším významným
podujatím bola začiatkom júna pre-
zentácia knihy Komlóšske priezviská
od autorov Anny Divičanovej, Jána
Chlebnického, Tünde Tuškovej a
Ivety Valentovej.  

Predsedníčka konštatovala, že spo-
lok udržiava úzke pracovné kontakty
so slovenskými samosprávami pôso-
biacimi na území Budapešti. Vďaka
tejto spolupráci sa v minulom roku
podarilo usporiadať viaceré význam-
né podujatia. Prvou takouto akciou
bola jubilejná výstava malieb komlóš -
skeho rodáka Ota Németha pri príle-
žitosti jeho 100. narodenín v kultúr-
nom stredisku Csili v XX. obvode Bu -
da pešti. Spoluorganizátormi výstavy,
ktorej vernisáž sa konala 14. marca
2018, boli okrem spolku Slovenská
samospráva XX. obvodu, Kultúrne
stre disko Csili, Múzeum Mihálya
Mun kácsyho v Békešskej Čabe a Slo -
venská samospráva Budapešti. 

V júni minulého roka sa v spoluprá-
ci so Samosprávou VI. obvodu po darilo
usporiadať v kultúrnom stredisku Eöt -
vös10 výstavu umeleckých fo tografií
trombonistu žijúceho v Bu da pešti Jána
Roszkosa, ktorú v auguste inštalovali v
priestoroch slovenskej základnej školy
v Slovenskom Komlóši.

Taktiež v spolupráci so Sloven -
skou samosprávou VI. obvodu zabez-
pečil Kruh koncom júla hosťovanie
Komlóšskeho mládežníckeho dycho-
vého orchestra na Hunyadiho námestí

v Budapešti. Koncert mladých hudob-
níkov zožal veľký úspech v radoch
prítomného obecenstva a zároveň bol
príležitosťou pre neformálne stretnu-
tie členov organizácie. 

Koncom novembra v spolupráci so
Slovenskou samosprávou II. obvodu a
za účasti študentov budapeštianskeho
slovenského gymnázia a početných
členov Kruhu sa v Apartmánovom
dome Prémium uskutočnilo stretnutie
s básnikom Jurajom Dolnozemským
pri príležitosti jeho 90. narodenín. 

Po prednesení správy o minuloroč-
ných aktivitách A. Hollerová Račková
konštatovala, že spolok v plnej miere
splnil predsavzatia zahrnuté do minu-
loročného plánu. Valné zhromaždenie
jednohlasne schválilo výročnú správu
o činnosti Kruhu priateľov Sloven -
ského Komlóša za rok 2018.

Správu o hospodárení spolku v uply -
nulom roku schváli valné zhromažde-
nie v priebehu mája. Vtedy sa usku-
točnia aj voľby nového vedenia Kruhu
a rozhodne sa o zapojení spolku do
volieb národnostných samospráv, kto -
ré sa budú konať pravdepodobne v ok -
tóbri t. r.

Ďalším bodom zasadnutia bolo
pre ro kovanie návrhu pracovného plá -
nu na rok 2019. Spolok aj v tomto
roku hodlá pokračovať v spolupráci so
Slovenskou samosprávou Budapešti,
ako aj so slovenskými samosprávami
pôsobiacimi v jednotlivých obvodoch
hlavného mesta. V rámci tejto spolu-
práce plánuje usporiadať viacero kul-

Valné zhromaždenie Kruhu priateľov Slovenského KomlóšaValné zhromaždenie Kruhu priateľov Slovenského Komlóša
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túrnych podujatí. Jedným z nich je
výstava umeleckých fotografií z rodi-
ny Bundových s názvom Dolnozem -
ské impresie, ktorá sa uskutoční v
máji v kultúrnom stredisku Eötvös10. 
V spo lupráci so Slovenskou samo-
správou XIV. obvodu by sa v septem -
bri malo konať v priestoroch Domu
národností stretnutie so spisovateľom
Istvánom Gáborom Benedekom pri
prí ležitosti prezentácie jeho novej
knihy Európsky valčík o živote skla-
dateľa Imricha Kálmána. 

Predsedníčka Kruhu informovala
prítomných o tom, že Celoštátna gréc-
ka samospráva vyšla s iniciatívou
odhaliť v Slovenskom Komlóši pa -
mätnú tabuľu pri príležitosti 70. výro-
čia pobytu gréckych detí v tomto mes -
te, ktorým Komlóšania poskytli úto-
čisko počas občianskej vojny v Gréc -
ku v rokoch 1946 – 1949. Valné zhro-
maždenie vyjadrilo súhlas s tým, aby
spolok podporil tento návrh a zapojil
sa do jeho realizácie.  

Ďalšími projektmi, na ktorých by
chcel spolok participovať v tomto ro ku,
je vydanie už spomenutého diela Kom -
lóšske priezviská v maďarčine, a to 
v spolupráci s Výskumným ústavom
Slo vákov v Maďarsku a s mestom Slo -
venský Komlóš, respektíve v po radí
druhé vydanie poviedok Istvána Gá -
bora Benedeka Komlóšska tóra v ma -
ďarskom jazyku a v slovenskom pre-
klade. Záverečným tohtoročným podu-
jatím by bol v decembri vý let členov
Kruhu na komlóšsku zabíjačku.

Účastníci valného zhromaždenia
jednohlasne schválili návrh pracovné-
ho plánu Kruhu na rok 2019. Zároveň

zvolili nominačnú komisiu, ktorá má
pripraviť návrh členov nového pred-
stavenstva spolku. Odsúhlasili aj
výšku ročného členského príspevku v
hodnote 1000 Ft.

Po oficiálnej časti valného zhro-
maždenia sa prítomným prihovoril
viceprimátor Slovenského Komlóša
Róbert Mótyovszki. Vyslovil poďako-
vanie pani predsedníčke za to, že
popri funkcii predsedníčky Celo štát -
nej slovenskej samosprávy v Maďar -
sku vzorne vedie Kruh priateľov
Slovenského Komlóša. Oboznámil
prítomných s veľkolepými rozvojový-
mi plánmi, realizovanými v súčasnos-
ti v Slovenskom Komlóši. Najvý -
znam nejším z nich je projekt na využi-
tie geotermálnej energie na vykurova-
nie skleníkov a bytov, ale aj rekon-
štrukcia technického vybavenia a
zatepľovanie budovy mestského úra -
du a výstavba cyklotrasy popri hlav-
nej ceste pretínajúcej mesto.

R. Mótyovszki pripomenul, že toh-
toročné Dni mesta sa budú konať 26.
apríla a budú prebiehať v znamení 70.
výročia vzniku folklórneho súboru
Komlóš.  V dňoch 17. – 20. augusta sa
uskutočnia tradičné Komlóšske hody a
v rámci nich Medzinárodný festival
dychovej hudby, do ktorého sa prihlá-
silo 14 dychových kapiel. Po príhovo-
re viceprimátora mesta nasledovala
ochutnávka komlóšskej klobásy a
výbornej kapusty s baraninou, ktorú
spolu s predsedníčkou navarili členky
Kruhu Katarína Szabová Tóthová a
Anna Istvánová.

Pavol Beňo
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Pod názvom Dedičstvo 
na skle ot vorili 6. marca v Slo -
venskom inštitúte vý stavu diel
insitnej umelkyne Moni ky Be -
rényiovej Lamiovej.

Insitná maliarka sa narodi-
la 3. mája 1949 v Pišpeku.
Vyrastala v lá skypl nom pro-
stredí v rodine so štyrmi deť -
mi. Od malička ju ovplyvňo-
val otcov názor na život, jeho
cieľavedomosť, poslanie a
nadšenie pre sloven skú kultú-
ru. Za svoje povolanie si vy -
brala pedagogiku, stala sa uči-
teľkou materskej školy. Vychovala dve deti, dcéru Emőke
(1967) a syna Zoltána (1970).

Od útleho detstva veľmi rada kreslila, maľovala, no dlho to
využívala iba pri svojej práci. Pri hľadaní nápadov, ktoré by
mohla realizovať, sa stret la so smaltovaním a farbením skla.
Vtedy začala farbiť sklenené fľaše, neskôr obrazy s ná -
boženskou, astronomickou, ezoterickou a spoločenskou temati-
kou. Jej otec Štefan Lami ju v roku 2005 poprosil, aby k jeho
pripravovanej knihe Čítanie pri me siaci nakreslila ilustrácie.

Neskôr tieto grafiky podložila
pod sklo a vyfarbila. Na zá -
klade vlastných skú seností a
rozprávania za čala maľovať
dedinské žánre, roľnícke prá -
ce, ľudové obyčaje, detské hry,
ktorými sa vracala do dávnej
mi nulosti. Spomienky starších
ľudí, kto rí žili na začiatku
minulého storočia, jej pomohli
zrekonštruovať zvyky, obleče-
nie a úžitkové predmety dáv-
nych čias. 

V roku 2006 odišla do dô -
chodku a popri maľovaní zača-

la písať. Jej prvá kniha vyšla pod názvom Umenie vyšívania a
dekoratívny prejav v slovenských obciach v hornom povodí
Galgy (2009), neskôr vydala publikácie Život sedliakov v hor-
nom povodí Galgy v obrazoch a rozprávaniach/textoch (2012) a
Ľudové kroje slovenských obcí v hornom povodí Galgy (2015).
Jej obrazy znázorňujú život detí a dospelých na dedine, ich
zvyky, ako aj každodennú činnosť, tradície v tej forme, v akej sa
zachovali v pa mäti miestnej slovenskej komunity.

Katarína Király
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Pod týmto názvom sa v posledný
februárový deň uskutočnila v Dome
národností XIII. obvodu vernisáž
výstavy obrazov Beatrix Hruškovej.
V úvodnom príhovore predsedníčka
slovenskej samosprávy tejto mestskej
časti Zuzana Hollósyová okrem iného
povedala: – Každý človek má v sebe
umelecký talent, tak sa narodí, ale nie
každý dostane pomoc, aby ho rozvi-
nul. Beatrix Hrušková patrí medzi
tých, ktorým sa pomoci dostalo a
podľa Zuzany Hollósyovej ju možno
nazvať umelkyňou štetca. Skôr než
sme sa o sympatickej, krehkej mladej
žene dozvedeli viac, zaspievali nám
členky Komorného speváckeho zboru
budapeštianskej slovenskej školy Dú -
ha Bernadeta Puhová a Beáta Capo -
vá, ktoré pod vedením dirigentky
Agáty Košárovej Bartalošovej rozví-
jajú svoj spevácky talent. Súčasné slo-
venské hity (Najkrajšie stromy sú na
Horehroní a V sieti ťa mám) predvied-
li hravo a na profesionálnej úrovni. 

Po nich sa ujala slova podpredsed -
níčka slovenského voleného zboru
XIII. obvodu Eva Fábiánová. Vysvit -

lo, že meno vystavujúcej umelkyne je
jej známe už roky. Od detstva sa totiž
zapájala do rôznych súťaží, vystupo-
vala na javisku najprv ako žiačka
slovenskej základnej školy v Sarvaši,
neskôr ako študentka slovenského
gymnázia v Békešskej Čabe a ako po -
slucháčka slovenčiny a histórie na u -
niverzite ELTE v Budapešti. Blízky
vzťah k umeniu má teda od malička.
Svedčia o tom aj jej obrazy, ktoré by
len tak z ničoho nič nemohli vznik -
núť. Maliarstvu sa venuje zo záľuby
ako samouk, ale vrodený talent si roz -
víja a zdokonaľuje pod vedením ume -
leckej maliarky Edity Varsányiovej
v Škole kreslenia Andrása Breznaiho
v Budíne. Uprednostňuje abstraktné
umenie. Výstava v Dome národností v
XIII. obvode je v poradí druhým
(odtiaľ Vol. 2. v názve) prezentovaním
jej diel na verejnosti. Osobne sa Eva
Fábiánová pozná s Beatrix Hruškovou
z Organizácie slovenskej mládeže 
v Ma ďarsku, ktorej sú obidve členkami.

Majsterka štetca, ako ju nazvala
Zu zana Hollósyová, v súčasnosti vy -
učuje v slovenskej škole v Budapešti.

Na výstavu jej obrazov sa prišli
pozrieť okrem zástupcov viacerých
slovenských samospráv pôsobiacich 
v Budapešti aj jej kolegyne a žiaci.
Prítomná bola aj jej najbližšia rodina a
priatelia z rodného Irminčoku, obce
nachádzajúcej sa neďaleko Sarvaša.

Po oficiálnom otvorení expozície
nasledoval rozhovor s autorkou. Na o -
táz ku, čo ju inšpirovalo k vzniku vysta -
vených diel, ktoré sa na prvý pohľad
zda jú byť nadrealistické, odvetila, že
štetca sa chopí vždy pod vplyvom mo -
mentálnych dojmov a preto tieto obrazy
zachytávajú jej chvíľkové city, náladu.

Na základe názvov obrazov –
Alternativa Naive, Gaia (21. century),
Match Machine, Aquarius, Square
Affaire, Lisztománia – by sa návštev -
ník výstavy prikláňal k názoru, že
obrazy Beatrix Hruškovej sú odrazom
našej odcudzenej a naplno mechani-
zovanej doby. Autorka však striktne
odmietla takýto názor a vysvetlila, že
v obrazoch sú zakomponované skryté
tváre ľudí, vyjadrujúce rôzne city a
vysoko humánne myšlienky.    

ĽF / PB

Bez rámu Vol. 2.Bez rámu Vol. 2.
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Klub slovenských dôchodcov v Bu -
da pešti (KSD) na svojom valnom zhro-
maždení (VZ), ktoré sa uskutočnilo 6.
marca, zvolil nové vedenie. V divadel-
nej sále v sídle Slovenskej samosprávy
Budapešti sa zišlo skoro 60 členov tejto
spoločenskej organizácie, takže rokova-
nie bolo uznášaniaschopné.

Predsedníčka klubu Júlia Hor vátho -
vá hneď na úvod privítala vzácnych
hostí a nových členov zoskupenia. Zá -
roveň so smútkom oznámila, že od po -
sledného zasadnutia VZ rady bu da peš -
tianskych slovenských senio rov navždy
opustili Imrich Dudáš, Mikuláš Bogár
a Mária Majerčíková. Ako uviedla v
správe o minuloročnej čin nosti spolku,
členovia úspešne absolvovali výlety,
návštevy múzeí a slovenských podujatí,
usporiadaných slovenskými obvodnými
samosprávami hlavného mesta. Nevy -
nechali ani podujatia zriaďovateľky
klubu, Slo venskej samosprávy Buda -
pešti. Okrem tradičných programov sa
zúčastnili na závinovom festivale v Ma -
lom Kereši, ale zavítali aj do Trnavy či
na jarmok do Komárna. Minulý rok
prvý raz usporiadali dve obvodné samo-

správy (XIII. a XIV.) stretnutie dôchod-
cov pri príležitosti Mesiaca seniorov.
Dúfa me, že toto podujatie bude mať
pokračo va nie aj v ďalšom období.

Ako konštatovala, za bohatú mi -
nuloročnú činnosť vďačia spolupráci a
podpore slovenských samospráv II.,
III., VI., VIII., IX., XIII., XIV. a XX.
obvodu Budapešti, ako aj CSSM a SSB
a tiež jej synovi Bálintovi Horváthovi,
ktorý podporil klub nezvyčajne vyso -
kou sumou.

„Úlohu predsedníčky som prijala
na štyri roky. Mojich deväť vnúčat,
veľká rodina, ako aj časovo náročná
prekladateľská činnosť mi zaberajú
veľa času, preto sa musím tejto úlohy
vzdať,“ vysvetlila svoje rozhodnutie
nezostať na čele Klubu slovenských
dôchodcov Júlia Horváthová. 

VZ prerokovalo a schválilo správu 
o minuloročnej činnosti a o hospodárení
organizácie, ako aj plán práce na tento
rok.

Nasledovala voľba nového vedenia.
Členovia nominačného výboru v zlo že -
ní Zuzana Hollósyová, Klára Máthéo -
vá a Michal Zsolnai sa poďakovali

doterajšiemu vedeniu a predstavili prí-
tomným navrhovaných nových členov
predsedníctva. Pred sedom sa stal pô -
vodom Komlóšan, člen Ozveny a Kruhu
priateľov Slovenského Komlóša Ján
Kukučka. Za členov prítomní zvolili
Má riu Libayovú, Beátu Tamášovú,
Michala Zsolnaiho a Pavla Benša.
Nové vedenie sa poďakovalo predošlé-
mu, ako aj členstvu za dôveru. 

Po marcovom VZPo marcovom VZ Klubu sloven-
ských dôchodcov sa už niekoľko rokov
konajú oslavy žien. Pred oficiálnym
zasadnutím zaspievali kyticu sloven-
ských ľudových piesní členky Spevác -
keho zboru XVI. obvodu Budapešti
(Cinkoty), po rokovaní dámy pozdravil
Ján Karkalik, ktorý po krátkom prího -
vore vyzval mužov, aby odovzdali že -
nám darčeky v podobe krásnych kvetín.
Po krátkej prestávke si prítomní mohli
pozrieť predstavenie Slovenského
divad la Vertigo Dámska šatňa.

Podujatie podporili Slovenská samo-
správa Budapešti a slovenské samo-
správy II. a III. obvodu Budapešti. Foto -
g rafie z akcie prinášame na 16. strane.

(ef)

Budapeštianski seniori s novým vedenímBudapeštianski seniori s novým vedením

Marika Križanová. Takto sme ju na zývali,
hoci sa so svojou veľkou láskou Františkom
Križanom oficiálne nezobrali. Spájala ich láska a
vzájomná úcta. Ale iba do 30. marca 2019, keď
Marika opustila tento svet. A nás všetkých.

Narodila sa 15. júna 1944 v Če meri. Z otco-
vej strany počula nemecké a z mat kinej slovenské
slovo. Po slovensky sa naučila od svojej matky a
starej mamy, ale v škole na to nemala možnosť. Aj
preto sa ostýchala hovoriť, lebo ako vysvetľovala,
vie iba tak po čemersky. Po skončení základnej
školy v rodnej dedine navštevovala strednú školu 
v Budapešti, kde si os vojila základy ad minis -
tratívy. V roku 1961 sa vydala za Čemerčana
Istvána Balogha. Mali spo  lu dve deti: syna a
dcéru. Pomerne mladá v roku 1979 ovdovela.
Časom sa zblížila s takisto Če mer čanom, býva-
lým šéfredaktorom Ľudo vých novín Františ kom
Kri ža nom, ktorému bola silnou oporou tak 
v práci, ako aj v spoločenských aktivitách, veď
spoločne pracovali v Slo ven skej samospráve III.
obvodu Budapešti.

Jej prvým pracoviskom bol stavebný podnik
hlavného mesta č. 9., ne skor šie pracovala v ďal-
ších stavebných podnikoch a družstvách, ale naj-

dlhšie vo Vy davateľstve časopisov, kto ré zabezpe-
čovalo aj vydávanie Ľu do vých novín. Popri práci
študovala a z pisárky sa stala účtovníčkou, nes kôr
vedúcou mzdového, účtovného a personálneho
oddelenia. Po zániku podniku pracovala vo Vyda -
vateľstve Magyar Nemzet, v City Service a v spo-
ločnosti Centrálna kancelária, a. s., odkiaľ v ro ku
1997 síce odišla do dôchodku, ale dlhé roky po -
kračovala v práci. 

Od založenia Slovenskej samosprávy III.
obvodu bola členkou tohto voleného zboru a

aktívne pracovala v prospech Slovákov žijúcich
v tejto mestskej časti. Ochotne pomáhala pri
organizovaní jednotlivých programov, za -
oberala sa finančnými záležitosťami samosprá-
vy, udržiavala kontakty so Slo vákmi žijúcimi
v obvode, ale aj v ce lom hlavnom meste.

Bola hlboko veriacou katolíčkou a rada cho-
dievala na púte a na pútnické zájazdy. Nezištne
pomáhala aj vtedy, keď ochorela na cukrovku
a svoj život musela prispôsobiť tejto zákernej cho-
robe. Znášala ju s pokorou, nikdy sa nesťažovala,
naopak, ku každému mala vždy milé slovo,
úprimne sa zaujímala o radosti a starosti priateľov
a známych, s ktorými sa stretávala na početných
slovenských podujatiach.

Do posledných dní svojho života sa podieľala
na zabezpečovaní činnosti slovenskej samosprá-
vy, organizovaní jej programov. Popri tom bola
obetavou družkou, milujúcou matkou a starou
mamou, hrdou na svoje deti a vnúčatá.

Neľútostná choroba ju vytrhla z na šich
radov vo veku nedožitých 75 rokov. Posledná
rozlúčka s Marikou Baloghovou sa konala 15.
apríla 2019 na cintoríne v Čemeri.

Česť jej pamiatke!

Za Marikou BaloghovouZa Marikou Baloghovou
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Najväčšiu slávu zažívala Nitra 
v ča soch Nitrianskeho kniežatstva, Veľ -
kej Moravy a cyrilo-metodskej misie.

Vydajte sa s kniežaťom Slavobo rom
na cestu spoznávania tohto bo hatstva.

Týmito slovami pozýva na stretnutie
s Veľkou Moravou plagát Starého divad-
la Karola Spišáka v Nitre. Ná zo rne,
konkrétne a pútavo nám 14. feb ruára, 
v deň 1 150. výročia úmrtia sv. Kon -
štantína, na pôde Slovenského inštitútu
rozprával o Veľkej Morave Matej Šiška,
otec námetu, autor sce nára, režisér tohto
interaktívneho predstavenia a rozprávač
príbehu. Na premietacom plátne sme
videli niekdajšie osídlenie, pred ním boli
umiestnené rôzne dobové predmety  ̠
jedno i druhé sa stali základom zaují-
mavého rozprávania. Knieža Slavobor
hovoril, ako žijú jeho ľudia v dedine
pozostávajúcej asi tak z desiatich do -
mov, po lozemníc, obydiel spolovice
zasade ných do zeme. Tieto v zime, za
mrazov, dobre udržiavali teplo, ktoré
zabezpečovalo ohnisko, podsielka. Čud -
nou lopatou, ktorú knieža nazval lopato -
rýľom, sa vykopávali jamy o ro z lohe
3x4 m, do ktorých sa zasadzovali domy.
Ďalším, v 9. storočí pri stavbe domov
používaným nástrojom, bola širočina,
špeciálna tesárska seke ra. Na založenie
ohňa bolo okrem dre va potrebné prách-
no, vyrábané z hríba zvaného kopytovec
podkovitý rastúceho na stromoch, ktorý
uvarili a zmie šali s bukovým popolom.
Po za ložení ohňa knieža predstavil
nástroje používané na lov: luk, šípy atď.
Dozvedeli sme sa, že hroty šípov s krí -
delkami patria medzi typické slovanské,
ale používali ich aj Vikingovia a Franko -
via. V tých časoch naši predkovia pili 
z rohov, nápoje nosili v čutore vyrába nej
z dvoch kusov kože. Z vnútra ču toru
pot reli roztopeným včelím vos kom,
ktorý sa vpil do kože, potom ju naplnili
pieskom a dali piecť do pece. Vosk sa
tak roztopil a koža stvrdla, potom už
zostalo len vybrať piesok a čutora bola
hotová. Takýmto zaujímavým spôsobom
nám Slavobor predstavil úžitkové pred-
mety ako sliezsku misku, železný kotlík,
keramiku a vysvetlil nám, z čoho a ako
sú vyro bené. Všetky tieto predmety
vyrobili členovia Cechu starých reme-
siel Kov lad pomocou starobylých tech-

ník z prí rodných materiálov a sú kópiou
konkrétnych archeologických nálezov.
Dozvedeli sme sa, že ak sa pri potul kách
v prírode stretneme s črepmi, na kto rých
sú ako ozdoba vlnovky, tak máme
možno v rukách veľkomorav skú kera -
miku. Vlnovky boli totiž typickým slo-
vanským ozdobným motí vom. Ak by sa
nám dostala do rúk nerozbitá nádoba a
chceli by sme ju použiť, tak variť alebo
piecť možno len v suchej. Veľmi zá -
bavná bola interaktívna časť predstave-
nia. Kňažnú z nitrianskeho hradiska
zahrala odvážna diváčka Markéta T.
Urbaničová, ktorá sa nazvala kňažná
Margaréta. Knieža Slavobor ju obliekol
do do bových šiat s brokátovou výzdo bou
s loveckou scénou z Perzie, na kto rej je
podľa predpokladu znázornený šach
Bahram Gór, legendárny perzský lu ko -
stre lec. Nesmierne drahý brokát pochádza
z Mošovej Palky. Na šatách sú gombíky
zo skla. Ruku kňažnej ozdobil náram -
kom z jantáru, na krk jej zavesil skle-
nený náhrdelník zvaný lunica, aký nosili
iba ženy, a na hlavu jej dal záušnice,
ozdobu v po dobe čelenky. Kňažná sa
onoho času nezaobišla bez soľničky
zavesenej na páse, ale ani bez hygienic -
kej súpravy, do ktorej patrilo špáradlo
určené skôr na nechty, či lyžička slúžia-
ca na čistenie uší. Napo kon jej cez plecia
prehodil obdĺžnikový plášť zopnutý
brošňou. Sám knieža mal na sebe bielu
dlhú tuniku a na nej o nie čo krat šiu
červenú. Na pleciach mal kožu šinu. Na
topánkach z obrátenej kože mal veľko -
mo ravské platničkové ostrohy, symbol
bojovníka. Po boku mu vi sel široký
veľkomoravský meč určený na sekanie.
Po M. T. Urbaničovej pozval knieža
Slavobor na scénu Štefana Ja neka,
ktorý sa na niekoľko minút stal bojov -
níkom kniežaťa. Najprv mu oblie kol
podšitú ľanovú tuniku, na ktorú dostal
neskutočne drahú krúž kovú košeľu,
ktorá bojovníka chránila pred zásahmi
nepriateľa mečom či kopijou, ale na jeho
ochranu slúžila aj pečená koža natiah-
nutá na pravú ruku a štít z dreva a kože
s tzv. jazdeckým úchopom, ktoré držal 
v ľavej ruke. Kardiofilax – náprsný štít
zase chránil srdce. No a nechýbala ani
železná prilba z Bojnej, jedna z mála z
tohto obdobia. V Európe sa našli asi štyri

také prilby, jedna z nich patrila sv.
Václavo vi. Na ochranu hlavy sa použí-
vali kožené prilby. Jednu Slavobor na -
tiahol na hlavu svojmu odvážnemu
bojovní kovi. Potom nasledovali ukážky
rôz nych zbraní, ktoré taký bojovník mu -
sel mať: mačeta, nôž, obuch, oštep, prak,
bojová sekera, typická moravská brada -
tica s úzkou če peľou, nebezpeč ná a
účinná zbraň.

V polozemnici, v ktorej bývali o by -
čajní ľudia, sa zvyčajne nachádzala aj
truhlica. Inak bohatší bývali onoho času v
zruboch a tí najbohatší v do moch z ka -
meňa. Nám prezentovaná truhlica mala
na vnútornej strane veka hlaholikou
napísanú nasledujúcu vetu z Prog lasu sv.
Konštantína Filozofa: Nahé sú bez kníh
národy. Knieža nám ju prečítal v pôvod-
nom znení. Potom vyzval z publika
ďalšieho odvážlivca, ktorým bol Miloš
Vnuk, a dal mu do rúk predmet, o ktorom
mal povedať, na čo slúžil. Bola to dre -
vená tabuľka, tzv. diptych, a patrilo k nej
rydlo – stilus, ktorým sa na jej vos kový
povrch písalo. Tabuľka bola zložená 
z dvoch doštičiek spojených tak, aby sa
dala zavrieť ako kniha. Na jej prednej
strane boli vyryté písmená abecedy a 
na druhej christosgram. Tu knieža Sla -
vobor upozornil prítomných, že v 9.
storočí bola najcivilizovanejšou a naj -
kultúrnejšou krajinou Európy Byzancia,
dedič an tic kej civilizácie, a práve odtiaľ
prišiel na Veľkú Moravu Konštantín, pro-
fesor, špičkový európsky intelektuál,
vzdelanec a veľmi dobrý človek, ako
keby k nám na Dol niaky v súčasnosti pri -
šiel niekto napríklad z Oxfordu, navyše
nositeľ Nobelovej ceny a začal učiť deti.
V truhlici boli okrem iného aj železné
doštičky, či plátky, o ktorých vysvitlo, že
sú to vlastne peniaze, hrivny. Na záver
nám Slavobor dal ochutnať dobový
chlieb vo forme medailónikov, ktorým sa
ľudia sýtili onoho času. Celozrnná múka,
soľ, voda, cesnak a môže sa piecť.

Na workshope sme sa dozvedeli
veľa nových vecí o Veľkej Morave,
pričom nezvyčajným, pútavým spô-
sobom. Kto chcel, ten sa mohol ďalej
pýtať a dôkladne si prezrieť predmety,
aké obyvatelia Veľkej Moravy denno-
denne používali.

ĽF

Veľká Morava trochu inakVeľká Morava trochu inak



V Dome národností v XIII. obvode
Budapešti sa 13. marca konala verni sáž
výstavy Evy L. Gácsiovej pod názvom
Svetlá môjho sveta. Pri tejto príležitosti
verejnosti sprístupnili diela autorky
zaradené do cyklu elektrografických
prác nazvaného Dedina v meste. 

Elektrografia je názov pre umelec ké
diela zhotovované za pomoci elek tronic -
kého mediálneho prostriedku, v prvom
rade uplatnením kopírovacej tlačiarne,
počítača alebo telefaxu a to takým spô-
sobom, že výsledný obraz využíva
špeciálne vlastnosti prostriedku, vďaka
ktorému vzniká. Pri tejto tvorivej metóde
úloha techniky pre kračuje reprodukčnú,
rozmnožujúcu úlohu sprostredkováva -
teľa. Grafické dielo zhotovené elektro -
nickými prost riedkami sa logicky nazýva
elektrografika a to aj vtedy, ak hovoríme 
o projektovej grafike, prípadne prí prave
do tlače alebo o tlačiarenskej činnosti.

Obrazy Evy Gácsiovej zaradené 
do cyklu Dedina v meste, pripomína-
júce svojím vzhľadom tradičné grafické

diela, prvýkrát vystavili v roku 2017 
v rámci programu Dňa Slovákov v Ma -
ďarsku v Kultúrnom dome Sán do ra Vi -
gyázóa v Kerestúre. Autorka si  takýmto
spôsobom chcela uctiť pamiatku obce
Kerestúr a tým poukázať na spirituálnu
úlohu „ducha bývalého Kerestúru“ pre -
žívajúceho v umení a tým aj v ľud-
ských srdciach, ktorému nemôže ublížiť
žiaden buldozér. 

Spomedzi farebných obrazov Tor zo
vystavili aj v meste Szekszárd na II.
Medzinárodnom trienále Maďar skej
elektrografickej spoločnosti, respektíve
v novembri v Budíne v Ga lérii Prófét.
Tri diela (Priateľstvo, Kvet a Bárka)
získali v roku 2018 v medzinárodnej
súťaži spirituálnych kníh a umenia
Soul-Bridge ocenenie v kategórii Digi -
tal Art. Medzinárodnú porotu tvorili
známi umelci, štyria Ma ďari, jeden
Francúz, jeden Ang ličan a traja Ameri -
čania, niektorí z nich patria medzi
zakladateľov serióznych umeleckých
škôl tohto žánru v Amerike. Zoznam

oce nených auto rov budú počas celého
roka 2019 pre zentovať na webovej
stránke medzinárodnej súťaže ezote -
rických kníh a umenia Soul-Bridge. 

Eva L. Gácsiová je učiteľkou na Gym -
náziu Bálinta Balassiho v Ke restúre.
Podie ľala sa na založení Slovenskej
samosprávy XVII. obvodu Budapešti,
ako aj Regionálneho spol ku Slovákov z
okolia Pešti Dolina. Určitú dobu bola
dirigentkou spevác keho zboru Ozvena.
Je poslankyňou Slovenskej samosprávy
XVII. obvodu a vedúcou Kerestúrskeho
slovenského ženského speváckeho
zboru. Jedno desaťročie sa venuje elek-
trografickej tvorbe. Svoje diela prezen-
tovala na viacerých výstavách.

Výstavu v XIII. obvode otvorili
Zuzana Hollósyová a Zuzana Luká -
csová, účinkoval Kerestúrsky slovenský
ženský spevácky zbor. Na verni sáži sa
zúčastnila aj parlamentná poslankyňa
Mónika Dunaiová.

Rudolf Linke
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Kedysi sa naň pozerali s nedôverou
ako na architektonické čudo. Dnes ho
už väčšina Budapešťanov i „prišelcov“
z vidieka či zahraničia prijala. Hovo -
ríme o budove prvého divadelného stán-
ku v Maďarsku, ktorú si ročne prichá-
dzajú pozrieť tisícky zvedavcov. Nie -
ktorí z nich vojdú aj dovnútra a niektorí
tam dokonca i hrajú...

Ako aj my, zástupcovia národnost-
ného divadelného života v Maďarsku,
ktorí sme v tomto roku mali už po dru-
hýkrát možnosť postaviť sa na dosky
okrúhlej budovy na brehu Dunaja. Vďa -
ka organizátorom – Zväzu národnost-
ných divadiel v Maďarsku a Ma ďar -
ského srbského divadla – prebiehal 
v dňoch 25. až 30. marca v Ná rod nom
divadle festival, najvyššie fórum ma -
ďar ských národnostných divadiel
Jelen/lét. Samozrejme, prehliadku by
nebolo možné realizovať bez grantovej
pomoci rôznych inštitúcií a fondov, ako
aj bez morálnej podpory ge ne rálneho
riaditeľa Národného divadla Attilu
Vidnyánszkeho. 

Jelen/lét – sme tu a teraz. Hráme –
predovšetkým pre „našich“, ale tešíme

sa, keď o nás prejaví záujem aj väčšino-
vé publikum. To je vlastne hlavný cieľ
festivalu – ukázať sa jeden druhému,
spoznať jeden druhého, pretože na to
inokedy nie je veľa príležitostí, ale
súčasne dokázať maďarskej verejnosti,
že národnostné divadlá existujú, hrajú, a
to napriek tomu, že mnohé z nich sa
boria s finančnými ťažkosťami a prob -
lémami iného rázu. Súčasne festival
podporuje, inšpiruje a napomáha pre-
zentáciu, ale vo všeobecnosti činnosť
týchto divadiel v národnostnom jazyku.

Na temer týždennom festivale
Jelen/lét sa predstavili divadlá ôsmich
maďarských národností, pridalo sa
Župné maďarské dramatické divadlo zo
Zakarpatska a Divadlo Sándora He ve -
siho zo Zalaegerszegu. Bulhar skú
národnosť zastupovalo divadlo Malko
Teatro, srbskú Maďarské srbské divadlo,
nemeckú divadlo Deutsche Bűhne
Ungarn, slovenskú divadlo Cervinus
Teátrum a Slovenské divadlo Vertigo,
grécku Národnostné divadlo Amfi -
theatro, arménske Národnost né divadlo
Artashat, rómsku Divadlo Karaván,
Romano Teatro a Cigánske divadlo

Panny Cinkovej. Herci slo ven skej, poľ-
skej, srbskej, gréckej a ar ménskej
národnosti sa spojili v predstavení
Národnostného divadelného súboru v
Maďarsku. Diváci si prišli naozaj na
svoje. Mohli si pozrieť ve selohry, per-
formance, rozprávky, hu dobno-lite rárne
pásma, drámy, hudobné divadlo. 

Splnili sa ciele festivalu? Určite.
Dobrá polovica predstavení sa hrala 
v národnostnom jazyku pred väčšinou
vypredanou sálou, pričom v radoch
divá kov sa okrem príslušníkov tej-kto-
rej národnosti objavili aj reprezentanti
väčšinového publika. Do akej miery, to
je už ťažké posúdiť. Isté je, že vďaka
festivalu sa národnostné divadlá roz-
hodne „pripomenuli” a že heslo
Jelen/lét je opodstatnené. 

Nuž, čo dodať? Na otvorení festiva-
lu odznel z úst viacerých zainteresova-
ných prítomných sľub, že Jelen/lét bude
mať pokračovanie. Dúfame a veríme,
takže: dovidenia na festivale národnost-
ných divadiel v budapeštianskom Ná -
rod nom divadle v roku 2020!

DO

Národné divadlo otvorilo svoje brányNárodné divadlo otvorilo svoje brány



Zakopané na poľskej strane Tatier
nás aj v tomto roku hostilo na tradič-
nom týždňovom pobyte vo februári. 
V tomto roku sa ho na pozvanie Poľ -
skej národnostnej samosprávy XVIII.
ob vo du zúčastnili nielen členovia
Buda peštianskeho slovenského spe-
váckeho zboru Ozvena, ale aj dve ro -
di ny v zastúpení Slovenskej samo-
správy XIII. obvodu rozšírené o ro -
din ku zo Slovenska. Malá, ale súdržná
slovenská chasa sa teda pridala k tej
poľskej v Budapešti a namierili sme
do Zakopaného, aby sme tam strávili
na zážitky bohatý týždeň. Cestou sme
síce zažili aj trochu nepríjemností - 
v Donovaloch sa nám pokazil auto-
bus, na čo Katarzyna Baloghová po -
ve dala, ako sa teší, že sú tu aj Slováci,
ktorí bez problémov prekladali auto-
mechanikovi a vodičovi autobusu.

Ubytovňu sme už dobre poznali,
takže sme sa tešili na večery v spolo-
čenskej miestnosti, ako aj na skvosty
poľskej domácej kuchyne.

Môj minuloročný cieľ (aby sa
mladší syn naučil a starší zdokonalil v
lyžovaní, ale aj to, aby si uvedomili
krásu slovenčiny, vďaka ktorej poro-
zumejú aj druhému slovanskému
jazyku) bol aktuálny aj tohto roku.
My, dospelí, vieme, že so slovenčinou
sa naozaj dohovoríme so všetkými
ľuď mi, ktorí ovládajú niektorý zo slo-
vanských jazykov, ale opakovanie
tohto faktu považujem za veľmi dôle-
žité. Synovia sa o tom presvedčili aj
teraz na vlastnej koži.

Bialka Tatranská bola našim kaž-
dodenným cieľom, veď ponuka tamoj -
šieho lyžiarskeho centra je naozaj bo -
hatá a všestranná. Hoci v druhej polo -
vici nášho pobytu tam práve prebie -
hali preteky, naši mali možnosť si
zašportovať na 21 zjazdovkách, pri -
čom prevažujú modré, teda pre príle -
žitostných lyžiarov. 

My, ktorí sme nelyžovali, sme po -
skytovali morálnu podporu našim ly -
žiarom a neraz aj posilnenie: či v po -

dobe domácich koláčov, alebo domá cej
pálenky – samozrejme, len dospelým.

Týždeň ubehol ani sme sa nenaz-
dali a pritom sme iba dva dni neboli 
v lyžiarskom stredisku. Tradičná náv -
števa trhu v Novom Targu znamenala
pre našu rodinku množstvo výborných
údených syrov, na ktorých si pochut-
návali aj spolužiaci a kolegovia, tým
šťastnejším dobre padla celodenná
prehliadka Krakova so sprievodcom,
ako aj návšteva kúpeľov v Goracom
Potoku pod holým nebom. Cestou do -
mov sme sa zastavili pri hrobe Wacla -
wa Felczaka, profesora Jagelovskej
univerzity, ktorý sa vyznačoval svo-
jim humanizmom a náklonnosťou 
k Maďarom. Jeho meno nesie poľsko-
maďarská nadácia, ktorá podporuje
spoločné aktivity.

Toľko sumár nášho týždňového
zájazdu, na pokračovanie ktorého sa
už teraz tešíme.

Eva Fábiánová
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Milá redakcia, vážená Slovenská
samospráva Budapešti, nedávno sa mi
dostalo do rúk niekoľko výtlačkov
časopisu Budapeštiansky Slovák, kto rý
si vždy s radosťou a záujmom prečítam.
Keďže som Slovenka žijúca v zahrani-
čí, momentálne v Českej re publike, ale
pred časom dlhodobo v Ma ďarsku,
vždy ma veľmi zaujíma dianie súvisia-
ce so Slovákmi žijúcimi v Budapešti a
celkovo v Maďarsku. Do dnešnej doby
mam veľa blízkych priateľov a príbuz-
ných v Maďarsku, s ktorými udržiavam

intenzívny kontakt. Vo Vašom časopise
ma veľmi zaujal článok popisujúci
akcie organizované pri príležitosti stého
výročia vzniku ČSR.

Chcela by som touto cestou poďa-
kovať za dôstojné a veľmi pozitívne
podujatia organizované pri tejto príle-
žitosti. Bohužiaľ, z pracovných dôvo-
dov som sa nemohla osobne zúčastniť
kladenia vencov ani prednášky súvi-
siacich s oslavami, ale s o to väčším
záujmom som si o udalostiach prečíta-
la vo Vašom časopise, ako aj pohovo-

rila s priateľmi, ktorí boli osobne prí-
tomní. Vznik ČSR osobne považujem
za veľmi dôležitú udalosť, ktorá ma
stále veľmi zaujíma, keďže som sa na -
ro dila v Československu a tak táto té -
ma ostáva môjmu srdcu veľmi blízka.

Ešte raz veľká vďaka za Vašu prá cu
a snahu, verím, že v budúcnosti sa mi
naskytne príležitosť osobne sa zú čast -
niť na niektorých z Vašich podujatí.

Prajem Vám veľa úspechov a ostá-
vam so srdečným pozdravom!

Mgr. Michaela Duruttya, PhD.

Z našej poštyZ našej pošty

Foto: autorka
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Herečka, laureátka ceny Mari Já -
szaio vej Zsuzsa Gyurkovicsová sa 9.
marca dožila krásneho jubilea – 90
rokov. Slovenská samospráva II.
obvodu Budapešti spoločne s Kruhom
priateľov Slovenského Komlóša pri
tejto príležitosti pozvali jubilantku,
komlóšsku rodáčku, na oslavy Dňa
žien, ktoré sa konali v hlavnom meste
na Ulici Akadémie, spojených s vy -
stúpením divadla Vetrigo Dámska
šatňa. Prekvapenie sa vydarilo, pani
Zuzka sa na predstavení dobre zabá-
vala a veľkú radosť mala aj zo stretnu-
tia s mnohými známymi. Nehovoriac
o gratuláciách, ktorými ju zaplavili
dva dni pred narodeninami. Našťas -
tie nie je poverčivá a darčekom sa 
úp rimne tešila.

V deň D rodina na čele so synom
Gáborom Cséffalvaym pripravila pre
umelkyňu veľkolepé oslavy v paláci
Dunaj. Keď jubilantka vošla do pre-
plnenej divadelnej sály, nestačila sa
čudovať. Vítalo ju viac ako sto párov
očí a búrlivý potlesk. Ten sa v priebe-
hu takmer troch hodín ozýval často.
Jej najmilší sa totiž „spikli“ s niekoľ -
kými jej blízkymi umelcami a pripra -
vili na jej počesť krásny program.
Konferoval ho známy hlásateľ, no -
vinár Pál Szalóczy. Medzi prvými
pozdravili oslávenkyňu áriami operný
spevák József Csák, zaujímavými
spomienkami na spoločne prežité časy
textár Iván Bradányi a básnik Ferenc
Baranyi, operetní speváci Ibolya

Nagyová, Olga Szilágyiová a Zsolt
Vadász a interpret Péter Berentei,
ktorých na klavíri sprevádzal Valér
Hegedűs. Vystúpenia dopĺňali projek-
cie ukážok z filmov a televíznych re -
lácií. Dojemné chvíle nasledovali 
po kul túrnom programe, keď konfe -
rencier pozval na javisko oslávenkyňu.
Pani Zuzka bola dojatá pri pohľade 
na tlieskajúce obecenstvo a na svojich
blízkych – syna, brata Pavla s man -
želkou, dcérou a vnukom, ktorí pri -
cesto vali zo Slovenského Komlóša, 
na päť vnúčat a pravnučku Zorku. Tá
sa počas programu sem-tam ozvala,
asi aby si aj ju diváci všimli. Uspoko -
jila sa v tom momente, ako si ju pani

Zuzka vzala k sebe na javisko a
najradšej by sa dlho tešila obdivu prí-
tomných, ibaže – čudne vypovedať,
ale pre ňu prababička sa o chvíľu
zme nila na umelkyňu a predniesla
niekoľko piesní a básní. Jej krásny,
čis tý hlas sa rozliehal sálou. Najdo -
jímavejší zážitok nás však ešte len
čakal, keď k nej pristúpil Péter Beren -
tei, aby spoločne zaspievali pieseň
Zostaň ešte – Maradj még. Perfektne
prednesený duet, krásna melódia a
ešte krajší text mi vohnali slzy do očí.
Myslela som na to, aby tu pani Zuzka,
či ako ju všetci prítomní volajú –
Žužika – zostala s nami ešte dlhé roky
a obdarúvala nás svojou milotou, ži -
votnou múdrosťou, radami. Tí, ktorí
má me to šťastie a častejšie sa ocitáme
v jej spoločnosti vieme, aké má vrúc-
ne srdce. Lásku rozdáva priehrštím
všetkým čestným ľuďom, ktorí ju
obklopujú. A to napriek tomu, že život
ju občas postavil pred ťažké skúšky.
Na pohľad útla žena má však obrov -
skú silu vôle, vďaka ktorej dokázala
prekonať všetky úskalia a zachovať si
pre ňu tak typický optimizmus.

Tieto myšlienky mi vírili hlavou,
keď som na recepcii sledovala dlhý
rad gratulantov, ktorí aj osobne chceli
zablahoželať jubilantke. Vyvrchole -
ním oslavy bolo servírovanie torty –
ako inak, s najkrajšími portrétmi
herečky, maďarskej Édith Piaf Zsuzse
Gyurkovicsovej.

Vlasta Zsákaiová Držíková

Láskou a silou vôle všetko zmôžeLáskou a silou vôle všetko zmôže
Zsuzsa Gyurkovicsová oslávila deväťdesiatinyZsuzsa Gyurkovicsová oslávila deväťdesiatiny

Foto: Vlasta Zsákaiová Držíková Foto: László Zámbó
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Immár hagyománnyá vált, hogy a
keresztények egységéért évenkénti
rendszerességgel szervezett imahét
részeként a Budapest III. kerületében
működő Szlovák Önkor mány zat kez-
deményezése alapján a bé kás megyeri
gaudiopolis Evangéli kus Diakónia
templomában szlovák nyelvű ökume-
nikus istentiszteletre kerül sor. Az
istentiszteletet előadással egybekötött
szeretetvendégség szokta követni. Az
idén dr. Janek István, történész, az
mTA Bölcsészettudományi Kutató -
köz pont ja Történettudományi Intéze -
té nek munkatársa volt az agapé ven-
dége, aki az 1938 – 1945. közötti évek
magyar-szlovák kapcsolatainak ala-
kulásáról tartott előadást. Az alábbi-
akban közreadjuk az előadásnak a
szerző által folyóiratunk számára
készített rövid összefoglalóját.    

A magyar diplomácia már 1938 ele-
jén felismerte, hogy Andrej Hlinka
legerősebb embere és lehetséges utó da
Jozef Tiso lesz, így vele próbáltak
egyes ségre jutni Szlovákia ügyében. A
titkos tárgyalások 1938. májusának
végén a 34. Eucharisztikus Világ kong -
resszuson, Budapesten történtek. A ren-
dezvényen papként vett részt Jozef Tiso,
a Szlovák Néppárt újdonsült elnöke, így
észrevétlenül tárgyalhatott a csatlakozás
feltételeiről Ká nya Kálmán magyar
külügyminiszterrel. Tiso elmondta, hogy
a szlovákok a csehektől való elszakadás
után hajlandók állami kapcsolatra lépni
Ma gyar országgal. A megbeszélések
1938. szeptember végéig folytatódtak.
Tiso három pontban foglalta össze
feltételeit: „1. Központi hivatal végre-
hajtó hatalommal Szlovákia közigaz-
gatását illetőleg és a szlovák nyelv hiva -

talos használata. 2. Külön ország gyűlés
és törvényhozó hatalom a saját  bel -
ügyek ben, vallás- és közoktatásügyben.
3. Költségvetési kvóta.” 

A lengyelek is érdeklődtek a szlo -
vák-magyar tárgyalások menetéről,
amire szeptember 14-én a következő
választ adták a magyarok „…végleges
megegyezés még nem történt, de tár-
gyalások kedvező atmoszférában ál -
landóan folynak.” Tiso 1938. szep -
tember 23-án Prágába utazott Eduard
Benešhez, amiről értesítette a magyar
kormányt. Prágai utazásával meg a kar ta
akadályozni, hogy a szlovák ve zetés
több frakcióra szakadjon, vala mint azt a
vádat kívánta megcáfolni, hogy nem
használt ki minden esélyt a megegye -
zésre. Ezért kérte a magyar kor mányt,
hogy útját ne a szlovák po li tika halogató
taktikájaként értelmezzék, „de Prága
felé barátságos arcot kell mutatniuk,
különben lemészárlás veszélyének van-
nak kitéve”. Egyúttal a későbbiekre
vonatkozóan pedig azzal a kéréssel for-
dult a magyar állami vezetéshez, hogy a
csatlakozás ese tén Szlovákiát ne á -
rasszák el a ma gyarországi tisztviselők,
mivel nem ismerik az ottani helyzetet, s
már az elején könnyen ellenszenv tár-
gyává vál hatnak a szlovák lakosság
szemé ben. Bár a magyar kormány elfo-
gadta Tiso feltételeit, a szlovák–magyar
tárgyalások ennek ellenére eredményte-
lenül végződtek. Hory követ szerint
azért nem tudtak megegyezni, mert
Kánya nem bízott Tisóban. Kánya
Kálmán a szlovák politikusok szándé -
kait, e szavakkal jellemezte: A „szlo vá -
kok, úgy látszik, tovább folytatják
kétszínű játékukat. Míg (Karol) Szidor
látszólag csehbarát nyilatkozatokat tesz,

addig Tiso a napokban há rom pontban
foglalta össze kívánságait a Magyar or -
szághoz való csatlakozásuk esetére.”
Ferdinand Ďur čan ský, a későbbi szlo -
vák külügyminiszter a következőkép -
pen fogalmazta meg szlovák politiku-
sok magyarokkal szembeni politikájá-
nak értelmét: „…a szlovákok attól fél-
tek, hogy az auto nómiatörekvés a ma -
gyarok szemében egyet jelent majd a
Magyarországhoz való visszatérésre
mu tató jellel. A magyarokkal való
együtt működés ügyében korábban leír-
takat és elmondottakat részünkről csu -
pán a csehszlovák politikára gyakorolt
nyomás eszközének lehet tekinteni.”
Magya rán, csak taktikai húzásnak ve -
hetjük, igazából elvetették. A magyar-
szlovák tárgyalások végül eredményte-
lenül zárultak, de később sem szakadtak
meg és titokban folytatódtak.

Tiso 1938. október 4-én megbeszé -
lé seket folytatott Esterházy Jánossal és
akkor megemlítette neki, hogy a magyar
kormány részéről kísérletet tettek arra,
hogy a Szlovák Néppártot rábeszéljék a
közös állam megalakítá sára. Tisonak
szük sége volt információkra, ezért köz -
vetítőket küldött a környező államok
vezető politikusaihoz. Fel akarta mérni
a kínálkozó lehetőségeket országa jövő -
jét illetően, így személyes megbízott-
jaként Ján Farkašt küldte előbb Varsóba,
majd onnan Budapestre.

Farkaš lengyelországi tárgyalásai
alatt azt tapasztalta, hogy a lengyelek
Szlovákiával kapcsolatban csak a ma -
gyarok érdekeit támogatják. Úgy vélte,
hogy Budapesten kell tárgyalásait foly-
tatnia, mivel neki az ottani politikai
szándékokat kell felmérnie. A lengyelek
segítségével 1938. októ ber 4-én repülő -
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vel Budapestre érke zett, ahol Apor
Gábor, a magyar külügyminiszter  ál -
landó helyettese fogadta és a Gellért
Szállóban szállásolták el. Farkaš azt
kérte Aportól, hogy már másnap fogadja
őt Kánya Kálmán külügyminiszter,
mivel neki október 6-án reggelig el kel-
lene küldenie tárgyalásai eredményeit
Jozef Tisonak. A találkozóra 5-én a
délelőtti órákban Kánya Kálmán és
Teleki Pál valamint Esterházy János és
Sztójay Döme berlini magyar követ
részvételével került sor. Farkaš bemutat-
ta Kányának a megbízólevelét, amit
Tisotól kapott. Kánya annyit kérdezett
tőle, hogy „mi jót hozott nekünk”. Farkaš
erre a következőket válaszolta: „Ke -
gyelmes uram, én nem hoztam semmit,
de szívesen szeretném hazavinni a ma -
gyar kormány jóindulatú megértését
szlovák nemzetem sorsdöntő elhatáro -
zásaihoz Csehszlovákia összeomlása
esetén.” A jelenlévők erre nevetni kezd -
tek, majd megkérdezték, hogy milyen
sorsdöntő elhatározásokra gon dol. Far -
kaš erre kifejtette, ha Cseh szlovákia
szétesne, akkor szeret né nek függetlenné
válni és ehhez kérnék a szomszédos
országok megértését. Farkaš szavaira
Pataky válaszolt, aki a szlovákok és a
magyarok ezeréves együttélésére, a
Szent–Istváni állameszme előnyeire
hívta fel a figyelmet, valamit Milan
Hodža 1918-as tárgyalásaira, amikor a
magyar kormány megtette ajánlatát a
szlovákoknak. Pataky kifejtette, hogy
Nyitrától Komáromig, a Csallóköz,
Léva, Kassa és környéke is magyarok
lakta terület. Ezen felül Pozsony is sok
magyar lakossal rendelkezik, és az egész
Felvidéken szétszórva nagy számú ma -
gyar él. Pataky szerint ezért a szlovákok
számára is előnyösebb lenne, ha vissza-
térnének a Szent-Istváni korona védő -
szárnyai alá. Ha ez megvalósulna, akkor
egy erős dunai állam jöhetne létre, amely
számolhatna a nyugati hatalmak szim-
pátiájával és támogatásával, ezen felül a
német nyomást is enyhíthetné, amely
szerinte nagymér tékben fenye geti ezt a
régiót. Pataky elmondta, hogy a ma -
gyarok a legszélesebb autonómiát garan-
tálnák a tiszta vagy a többségében
szlovákok lakta felvidéki területeknek.
Pozsony különleges státusszal és jogál-
lással rendel kezne, tekintettel a német és
a magyar többségre. 

Farkaš kifejtette Patakynak, hogy
ismeri a Károlyi Mihály kormánya által

megalkotott 1918-as autonómia ajánla-
tott, de szerinte az azóta eltelt idő alatt a
helyzet megváltozott. Farkaš kiemelte,
hogy a felvidéki magyarok életfelfogása
is megváltozott, mert Csehszlovákiában
meg szok ták a demokráciát. Szerinte a
történelmi Magyarország és a Mo nar -
chia felújítása is „délibábos álomkép-
nek” minősül. Teleki Pál is bekapcsoló-
dott a beszélgetésbe, aki Kassa városá-
val kapcsolatban elismerte, hogy Kassa
környéke szlovák többségű, de a város
„kuruc városnak” számít, ahol Rákóczi
Ferenc fejedelem van eltemetve, ezért
presztízsérdek a magyarok számára,
hogy ezt a várost visszakapják. Farkaš
válaszolva Teleki megjegyzésére meg -
említette, hogy Rákóczi földi marad-
ványait minden pompával hajlandóak
lennének Munkácsra, vagy akár Sátor -
aljaújhelyre átvinni. Farkaš epésen
meg jegyezte, hogy annak ellenére vál-
lalnák a sír átköltöztetését, hogy szer-
inte történelmileg ismert tény, hogy
Rákóczi katonái nagyrészt szlovákok és
ruszinok voltak. 

Farkaš beszámolója szerint Kánya
kifejtette, hogy a szlovákok számíthat-
nak a magyar kormány segítségére, de
hogy milyen formában és milyen körül -
mények között, azt előre nem határozta
meg. Viszont figyelmeztette Farkašt,
hogy a magyarok minden tettének és
döntésének az ezeréves Magyarország
történelméből kell kiindulnia és ehhez is
tartják magukat. Kánya burkoltan tár-
gyalópartnere tudtára adta, hogy Szlo -
vákiát, vagy egy részét, továbbra is visz-
szavárják Magyarországhoz. Farkaš
számára ez a zárszó azt jelentette, hogy
a magyar vezetés továbbra is úgy tekint
Szlovákiára, mint a Szent-Istváni állam
felső részére és nem támogatnák a
szlovák önállósulási elképzeléseket.
Farkaš beszámolójában megemlítette,
hogy Esterházy János egy szót sem szólt
a tárgyalások alatt. Farkaš Esterházytól
megtudta, hogy másnap, tehát október
6-án Zsolnára utazik, ezért megkérte
vigyen el egy levelet Jozef Tisonak.
Far kaš levelében a következőket írta
Tisonak: A lengyelek csak a magyarok
miatt kedvelnek minket, ezen kívül
igényük van néhány határ menti szlovák
településre. A magyarok a Szent-Istváni
korona oltalma alatt akarnak látni ben-
nünket, ezért „éljen a független Szlo -
vákia”. Esterházy Farkaš levelét bontat-
lanul még a zsolnai tanácskozás meg -

kezdése előtt átadta Tisonak. Farkaš tár-
gyalásait puhatolózásnak foghatjuk fel
és küldetése inkább arról szólhatott,
hogy a szlovákok a lengyelek és a ma -
gyarok tudtára akarták adni független-
ségi törekvésüket.

1938. október 5–6-án a Szlovák
Néppárt szervezésében a szlovák pártok
Zsolnán deklarálták Szlovákia autonó -
miáját, amelyet a prágai kormány is
szentesített. Kárpátalján 1938. október
9-én önálló kormány alakult a Cseh–
Szlovák államkeret égisze alatt. A
szlovák politikusok tevékenysége ered-
ményeként 1938. október 6-án létrejött
az úgynevezett zsolnai egyezmény,
amely biztosította Szlovákia autonó -
miáját. Az öttagú szlovák tartományi
kormány egyúttal a központi kormány
részét is képezte. Az államalakulat
nevét is megváltoztatták, amely kötő -
jelesen a „Cseh–Szlovák Köztársaság -
gá” alakult át. Csak a külügyek, a hon-
védelem és a pénzügy maradt közös
Prágával.

Adof Hitler a müncheni egyezmény
aláírása után elhatározta, hogy támogat-
ja a zsolnai határozatokat. Tiso ezek
tudatában, ezután egyre határozottabb
politikát folytatott, mivel a szlovák ve -
ze tők már Hitlerrel és más német
vezetőkkel is tárgyalásokat folytattak,
akik látszólag kedvezőbb ajánlatokat
tettek nekik, mint a magyarok vagy a
csehek. Tiso a Német Birodalommal
való kapcsolatok kiépítéséért cserébe
úgy vélte, hogy a németek támogatásá-
val hathatósan szállhat szembe a ma -
gyar revíziós törekvésekkel. A magyar
diplomácia 1938-ban abban remény -
kedett, hogy valahogy majdcsak sikerül
megegyezni a szlovákokkal. A mege-
gyezés nem valósult meg a két nemzet
között. 

A magyar külpolitika akkor tévedt
vakvágányra, amikor a kölcsönös meg-
egyezések helyett a megoldást a hitleri
Németország expanzív törekvéseiben
vélte megtalálni. A hibát az okozta,
hogy a sikertelen komáromi tárgyalások
után az I. bécsi döntés nem kétoldalú
megállapodásként, hanem a nagyhatal-
mak döntése következtében jött létre.
Ennek a káros politikának a következ -
ményeit a szlovákiai magyarokkal fize -
tették vissza a beneši dekrétumok révén.
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