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Koordinačná porada SSB
Slovenská samospráva Budapešti
zvyčajne dvakrát ročne pozýva poslancov v hlavnom meste pôsobiacich slovenských volených zborov na koordinačnú poradu. Vytvára tak príležitosť
na výmenu skúseností a harmonizovanie programov. V tomto roku pandémia COVID-19 donútila organizátorov niekoľkokrát zmeniť termín, až nakoniec sa koncom septembra podarilo
usporiadať rokovanie. Predsedníčka
SSB Edita Hortiová naň pozvala nášho
parlamentného hovorcu Antona Paulika, aby oboznámil prítomných so
zmenami, ku ktorým došlo v národnostnom zákone v júni tohto roku.
Neobvyklé bolo aj dejisko stretnutia. SSB využila ponuku riaditeľky
Slovenského inštitútu Ildikó Šipošovej
a tak sme sa zišli na pôde tejto inštitúcie. V mene hostiteľky nás privítal pracovník inštitútu, poslanec SSB Levente
Galda. Edita Hortiová po krátkom
úvode odovzdala slovo Antonovi Paulikovi, ktorý informoval prítomných o
novele národnostného zákona.
Iniciatíva novely národnostného zákona prijatého v roku 2011 sa zrodila
v máji 2018 medzi členmi po druhý raz
založeného výboru národnostných hovorcov. Vznikla päťčlenná pracovná
skupina, ktorá mala za úlohu zozbierať
pripomienky a návrhy národností. Jej
vedúcim bol Anton Paulik.
Skupina pokračovala v práci, ktorú
začali Zväz celoštátnych národnostných
samospráv a predsedovia celoštátnych
národnostných volených zborov v roku
2017, ktorí už vtedy podali návrh na novelu národnostného zákona. So zámerom vypracovať návrh novely tohto
právneho predpisu zoskupil odborníkov
aj sekretariát štátneho tajomníka Úradu
predsedu vlády zodpovedného za cirkevné a národnostné vzťahy. Keďže
všetky tieto strany považovali novelu
národnostného zákona za dôležitú, bolo
žiaduce prácu, do ktorej sa zapojil aj
úrad ombudsmana, zosúladiť.
V pracovnej skupine Národnostného výboru parlamentu od začiatku prevládal názor, že najdôležitejšie je modifikovať nariadenia súvisiace s hospo-

dárením národnostných samospráv
s podporou poskytovanou zo štátneho
rozpočtu a s vyúčtovaním použitia
týchto zdrojov.
Návrh novely zákona schválil parlament 14. júna t. r. Spektrum zmien je
veľmi široké. Prevažne ide o zmeny nariadení súvisiacich s činnosťou národnostných samospráv, čiastočne súvisiace
so školstvom a v minimálnej miere s
kultúrnou činnosťou. Čo je veľmi dôležité, viaceré zmeny sa týkajú pôsobnosti
a činnosti celoštátnych samospráv.
Anton Paulik konštatoval, že sa nepodarilo dosiahnuť zmenu pravidiel týkajúcich sa volieb do národnostných
samospráv. Zásadný problém spôsobovala tá časť národnostného zákona
z roku 2011, v ktorej sa hovorí, že národnostné voľby budú vypísané len v
tých obciach, kde sa v čase sčítania
obyvateľstva prihlási k danej národnosti aspoň 25 občanov, pričom po
roku 2018 sa tento počet zvýšil na 30.
V roku 2021 sa opäť uskutoční sčítanie
obyvateľstva a dnes už všetci tušia, že
s prihliadnutím na postupné starnutie
príslušníkov národnostných komunít
prekročenie tohto prahu nebude jednoduchá úloha. Preto možno považovať
za čiastočný úspech, že sa podarilo zachovať tento prah na úrovni dvadsiatich piatich prihlásených národnostných príslušníkov.
V paragrafoch týkajúcich sa činnosti
samospráv bolo niekoľko nepresností,
hádam aj úmyselných nariadení. Napríklad, že poslanci národnostných samospráv môžu iniciovať svoju účasť na
zasadnutí príslušnej obecnej samosprávy. Toto sa podarilo upraviť v tom
zmysle, že v prípade záujmu sú oprávnení zúčastniť sa na takomto zasadnutí.
Dôležitou zmenou je rozšírenie
pôsobnosti celoštátnych národnostných samospráv. Národnostné samosprávy dostali oprávnenie prevziať a
prevádzkovať školské a vzdelávacie
inštitúcie, čo odteraz neznamená len
ich spravovanie, lež dostanú do vlastníctva budovy týchto inštitúcií a budú
mať na starosti aj zabezpečenie ich
dobrého stavu.

Parlamentný hovorca sa zmienil aj
o tom, že v rámci novely zákona sa nepodarilo presadiť zmiernenie každoročného intervalu podávania majetkového priznania poslancov.
Anton Paulik zdôraznil, že národnostní poslanci sú povinní do 30 dní po
zložení poslaneckého sľubu prijať Štatút samosprávy. Čo všetko v ňom má
byť zakotvené je uvedené v modifikovanom zákone.
Upravený zákon upresňuje aj také
pojmy, ako sú verejné či neverejné zasadnutie a verejné vypočutie. Trochu
sa mení obsah povinných zmlúv uzatváraných medzi miestnou a národnostnou samosprávou. Doteraz pomoc
poskytovaná zo strany miestnej samosprávy bola povinná pri organizovaní
zasadnutí a vybavovaní korešpondencie národnostnej samosprávy, odteraz
je zákonom stanovená povinnosť napomáhať činnosť a prácu národnostnej
samosprávy.
Novelizovaný zákon obsahuje ustanovenie týkajúce sa celoštátnych národnostných samospráv, ktoré povoľuje zriaďovanie rôznych konzultačných
rád. Viacero zmien sa týka oblasti
vzdelávania. Napríklad doteraz neexistovala možnosť tzv. doplňujúceho národnostného vzdelávania v predškolských zariadeniach, alebo umeleckého
vzdelávania s národnostným zameraním na základných školách. Z obsahového hľadiska je veľmi dôležité, aby sa
u detí aj takýmto spôsobom posilňovala národnostná identita. Ďalšou dôležitou zmenou je zavedenie systému
národnostného štipendia pre vysokoškolských poslucháčov.
Modifikovaný zákon odteraz umožňuje národnostným samosprávam aj
prevádzku sociálnych zariadení, k čomu je potrebný súhlas ministerstva.
V rámci diskusie, ktorá nasledovala
po referáte parlamentného hovorcu,
sme sa navzájom informovali o činnosti jednotlivých samospráv, ale hlavne o tom, ako sa národnostný zákon
uplatňuje v praxi a aké nové možnosti
poskytuje jeho novela.
ĽF
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Spomienkové podujatia

Celých päť mesiacov sme čakali na
deň, aby sa predstavitelia slovenskej
komunity v hlavnom meste mohli dôstojne rozlúčiť s Ladislavom Petrom.
Bývalý riaditeľ budapeštianskej slovenskej školy, zakladajúci člen Slovenskej samosprávy Budapešti, tamojších
občianskych organizácií a dlhoročný
predseda slovenského voleného zboru
VI. obvodu zomrel 23. marca po dlhej
a zákernej chorobe. Pre pandémiu sa
pohreb mohol konať len v úzkom rodinnom kruhu, ale 9. septembra, napriek druhej vlne koronavírusu, sa
Slovenská samospráva Budapešti (SSB)
rozhodla usporiadať spomienkové popoludnie na Ladislava Petra.
Početná skupina bývalých priateľov, kolegov a žiakov sa zišla pri
jeho hrobe na Novom verejnom cintoríne. Ako prvá sa trúchliacim prítomným prihovorila riaditeľka školy Júlia
Szabová Marloková, po nej nasledovala predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, členka
Slovenskej samosprávy VI. obvodu Budapešti Alžbeta Hollerová Račková
a postupne predsedovia slovenských
volených zborov takmer všetkých obvodov a občianskych organizácií hlavného mesta. Hrob L. Petra pokryli vencami a kyticami úcty a vďaky.
Program venovaný pamiatke človeka, ktorý svojou húževnatou prácou
veľa vykonal pre tunajšiu Slovač, pokračoval v divadelnej sále na Ulici
Akadémie, kde prítomných privítala
predsedníčka SSB Edita Hortiová. Vo
svojom príhovore vyzdvihla, že Laco

bol človek, ktorý mal život rád, oduševnene presadzoval svoje ciele a hájil záujmy Slovákov. Ako každý iný z nás mal
svoje trápenia i radosti. Nad trápenia
sa vždy povzniesol, o radosti sa ale
vždy podelil. Ako riaditeľ školy aj najvážnejšie a najkomplikovanejšie záležitosti riešil tak, že jeho pripomienky
vyvolávali optimizmus. Jeho vytrvalosť
a schopnosť presadiť svoje boli závideniahodné. Deväť rokov trvalo, kým dosiahol vysnívaný cieľ: novú budovu
slovenskej školy, vybavenú k všeobecnej spokojnosti všetkých pedagógov.
Mal rád svojich kolegov a svojich žiakov. Jeho práci sa dostalo všeobecného
uznania.
Predsedníčka CSSM A. Hollerová
Račková hodnotila celoživotné dielo L.
Petra ako poslankyňa Slovenskej samosprávy VI. obvodu.
– S výnimkou jedného cyklu stál
Laco na čele tohto voleného zboru od
roku 1998. Záležalo mu na tom, aby
samospráva vyhľadala miestnych obyvateľov slovenského pôvodu, ale aj
aby vyzdvihla osobnosti pôsobiace
v minulosti v tomto obvode, ktoré sa
zaslúžili o jeho rozvoj. Vďaka jeho húževnatej práci sa staviteľ J. N. Bobula
stal in memoriam Čestným občanom
tejto mestskej časti Budapešti. Ladislav Petro sa zaslúžil aj o to, aby sprístupnil diela J. Palárika maďarskej
verejnosti. Jeho cieľom bolo omladiť
volený zbor, čo sa mu tiež podarilo dosiahnuť a vďaka nemu má slovenská
samospráva dobré meno. Trval a húževnato pracoval aj na knihe Slo-

venská Budapešť, ktorej druhé vydanie
mala samospráva v úmysle predstaviť
na jar tohto roka. Nečakaný odchod
Laca Petra a pandémia tomu však zabránili.
Riaditeľka slovenskej školy v Budapešti Júlia Szabová Marloková hovorila ako bývalá študentka L. Petra,
ale aj ako tamojšia učiteľka. On ju po
ukončení štúdií prijal na školu a zveril
jej vyučovanie slovenčiny v prvej triede vtedy zriadeného 8-ročného gymnázia, ktoré sa tiež silne viaže k jeho
menu. Učiť začala ešte na Ulici Imreho
Mezőa a mala šťastie, že ešte v tom
istom školskom roku (v októbri 1992)
sa škola presťahovala do novej budovy
na peštianskom predmostí Arpádovho
mosta, ktorej vybudovanie dosiahol
svojou vytrvalosťou Ladislav Petro.
On ju podporoval, aby sa uchádzala
o post riaditeľky tejto inštitúcie. Keď
na dôchodku pôsobil ako národnostný
poslanec, podporoval deti a pedagógov
napríklad zabezpečením lístkov do slovenského divadla, daroval školskej
knižnici slovenské knihy a zúčastňoval
sa na programoch školy.
– Bol zanieteným pedagógom, ktorý
svojim študentom venoval nemálo svojich síl a vedomostí. Mal pevný charakter a zmysel pre spravodlivosť. Počas
jeho riaditeľovania sa uskutočnila výstavba novej budovy a zaviedla sa osemročná forma štúdia na gymnáziu, –
povedala.
Ladislav Petro sa aktívne zapájal
do života slovenskej národnosti v rôznych oblastiach. Bol spoluorganizáto-
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na počesť Ladislava Petra

rom viacerých kultúrnych, literárnych
a spoločenských podujatí ako dlhoročný člen SSB, poslanec Valného
zhromaždenia CSSM a predseda Slovenskej samosprávy VI. obvodu Budapešti. Ako zakladajúci člen a predseda
Klubu slovenských dôchodcov v Budapešti sa snažil aktivizovať a spájať aj
ľudí v pokročilom veku. L. Petro zasvätil celý svoj život slovenskej národnosti v Maďarsku, ktorá jeho smrťou
stratila významného človeka, aktivistu
a oddaného priateľa.
Rečníkov vystriedali študenti 11. ročníka gymnázia. Bernadetta Puhová a
Beata Capová zaspievali hymnickú pieseň Kto za pravdu horí, na klavíri ich
sprevádzala profesorka Ágota Kosárová
Bartalosová, a Bálint Török zarecitoval
báseň Milana Rúfusa Večerný hosť.
Literárny historik Karol Wlachovský hodnotil druhé vydanie dvojjazyč-

nej publikácie Slovenská Budapešť –
Szlovák Budapest, ktorej autorom je L.
Petro. Ako povedal, tesne pred tým,
než nás L. Petro navždy opustil, osobne ho požiadal, aby sa k nej vyjadril.
Ako povedal, Slováci, slovenskosť ešte
žijú, ale... Ladislav Petro v knihe, ktorú
napísal, mal osobný vzťah k budovám,
k ich hodnotám. Tieto sú v knihe zvečnené v texte a na fotografiách. Ale...
väčšinový jazyk vytláča menšinový,
menšinové výrazy, čo je prirodzený
vývoj. Ako príklad môžem uviesť názov
Szlovák út – Slovenská cesta v XVI. obvode z roku 1954, ktorá sa v roku 1890
volala Palota út, v roku 1920 Rákospalotai a v roku 1970 Cinkotai... V Budapešti má už všetko maďarský názov.
Toto privlastnenie treba prijať.
O knihe Ladislava Petra povedal, že
autor ňou vybudoval pamätník, ktorý
však treba ďalej zveľaďovať. Opieral

sa o údaje mladých výskumníkov ako
Anny Kováčovej či Ivana Halásza. Po
múdrych ľuďoch zostávajú pamätníky,
s ktorými neskôr zvyknú byť ťažkosti,
ako ktosi raz povedal. Kniha Ladislava
Petra je tu a treba na nej ďalej budovať. Mnohí z nej budú mať úžitok, ale
bolo by potrebné napríklad okrem
budov zistiť, čo ešte obohacovalo napríklad literatúru od 19. storočia, keď
sa zrodili literárne diela, dodnes nepoznané ani tu (v Maďarsku), ani u nás
(na Slovensku), a ktoré obsahujú sociologické údaje, – konštatoval K. Wlachovský.
Na dôstojnom popoludňajšom programe sa v mene rodiny zúčastnili aj
dcéry Katarína a Zuzana a tri vnučky
Ladislava Petra.
Ľubomíra Fallerová
Foto: autorka
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Prednáška o S. Tešedíkovi v XX. obvode

Foto: ĽF

Knižnica Csili je budapeštianskym
Slovákom dobre známa. Totiž už niekoľko rokov poskytuje svoje priestory
na realizáciu podujatí Slovenskej samosprávy XX. obvodu. V polovici
októbra sa tu uskutočnila spomienková
prednáška venovaná Samuelovi Tešedíkovi, a to pri príležitosti 200. výročia
jeho úmrtia. Predsedníčka slovenskej
samosprávy Alžbeta Árgyelánová vzhľadom na pandémiu pozvala na podujatie
len povolený počet hostí a tak po prvý
raz sa do miestnosti zmestili všetci záujemcovia o prednášku poslankyne
zboru Márie Szentesovej, iniciátorky
podujatia, ktorá sa ešte ako žiačka začala v Sarvaši zaujímať o život a dielo
Samuela Tešedíka mladšieho. Prednášku uviedla A. Árgyelánová nasledovnými slovami: „Kolektívna pamäť
Slovákov v Maďarsku si po dlhé generácie uchováva pamiatku na evanjelického kňaza a kazateľa, pokrokového
pedagóga, spisovateľa, zakladateľa
odborného školstva a pôdoznalectva v
Uhorsku Samuela Tešedíka. Jeho osobnosť, životné dielo a duchovné dedičstvo si komunita a jej inštitúcie často a
rôznymi spôsobmi pripomínajú. Spomeniem tu len jeden príklad: deň jeho
narodenia – 20. apríl – vyhlásila Celoštátna slovenská samospráva roku
2017 za oficiálny Deň slovenských pedagógov v Maďarsku. Dnešným pamätným podujatím chce naša samospráva prispieť k zachovávaniu du-

chovného a morálneho dedičstva Samuela Tešedíka a k starostlivosti o kultúrne hodnoty slovenskej národnosti v
Maďarsku.” Spomenula, že Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku,
Asociácia slovenských pedagógov v
Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov zriadili roku 2012 Cenu Samuela Tešedíka a pamätný list, ktoré
udeľujú každoročne maximálne trom
osobám. Dozvedeli sme sa, že Samuel
Tešedík napísal v rodnej reči tri diela:
Knižečka k čítaní a k prvým začátkum
vzdelávaní školských dítek (1780),
Dvanásť paragrafov o školstve (1791)

a Pokyny pre dekanov, čiže školské pripomienky, editor reči J. A. Komenského prednesenej v. 1650 v Šárošpataku.
„Evanjelický kňaz S.Tešedík nielen
zriadil v Sarvaši poľnohospodársku
školu, ale naučil gazdov aj racionálne
hospodáriť. V dôsledku silnejúceho
vzostupu strednej triedy sa v lepšie situovaných rodinách dostával do ústrania náboženský život nadväzujúci na
hospodárenie. Tešedík preto považoval
za potrebné zaviesť po jesennom zbere
úrody jej požehnanie. Aj týmto sa usiloval o to, aby si gazdovia uvedomili,
že k dosiahnutiu bohatej úrody nestačia odborné vedomosti, treba mať na
zreteli aj prírodu a vyjadriť vďaku Pánovi za plodný rok. Preto z každej
úrody prinášali do kostola plody na
ukážku a v rámci slávnostného obradu
tak vyjadrili svoju vďaku. Pokračujúc
v Tešedíkových stopách Slováci v Sarvaši obnovili tradíciu Slivkových slávností.” Dokonca na facebooku nájdeme aj samostatnú stránku venovanú
Tešedíkovi: https://www.facebook.com/
Samuel-Tešedík-Tessedik-Sámuel189315131079180/
Po týchto úvodných slovách odovzdala A. Árgyelánová slovo Márii
Szentesovej, ktorá v maďarskom jazyku, aby jej rozumeli aj predstavitelia
Samosprávy XX. obvodu, predniesla
pripravenú prednášku, ktorú prinášame
v maďarskej časti časopisu.
ĽF
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Spoločný dialóg o potrebách krajanov
Rozhovor s Milanom Jánom Pilipom, predsedom ÚSŽZ
Vzdelaním politológ a filozof
Milan Ján Pilip sa v lete ujal vedenia
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Tento úrad je orgánom štátnej správy, ktorý zabezpečuje výkon
štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. Milan Ján
Pilip sa angažuje najmä v národnostnej politike – pracuje v Rade
vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a
ako podpredseda zasadá vo Výbore
pre národnostné menšiny a etnické
skupiny. Je zároveň poslancom
mesta Bardejov.
– Máte za sebou prvý, zdá sa, veľmi
aktívny štvrťrok práce v kresle predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nová vláda vás do funkcie
vymenovala 16. júla 2020. S akými
očakávaniami ste nastupovali na čelo
ÚSŽZ?
– Mal som veľké šťastie, že práve v
čase môjho nástupu sa na úrade spustili
práce na spracovaní návrhu Koncepcie
štátnej politiky voči Slovákom žijúcim
v zahraničí na roky 2021 – 2025, lebo
práve tu ide o možnosť nastaviť smerovanie krajanskej politiky na nasledujúcich päť rokov. To je práve platforma, kde mám možnosť pretaviť svoje
predstavy, samozrejme, v súlade s platným programovým vyhlásením vlády,
a tiež predstavy samotných krajanov.
Chcem, aby sa na príprave tohto dokumentu podieľali aj oni. Okrem toho
očakávam, že úrad jednak zmodernizuje komunikáciu s krajanmi a že podchytí, resp. zosieťuje aj tých krajanov,
ktorí o úrade doteraz nevedeli.
– Dnes sú za vami prvé rokovania,
zasadania i konzultácie návrhov, ktoré
by ste mali postupne uviesť do praxe.
Programové vyhlásenie vlády krajanov
nezanedbalo, ba naopak, je v mnohom
štedré. Aké nástroje úrad zvolí na ich
postupné napĺňanie?
– Chceme zapojiť všetky relevantné
rezorty. Snažím sa vysvetľovať, že
štátna politika voči krajanom je komplex politík jednotlivých rezortov, od

kultúry, cez školstvo, dokonca aj rezort
práce, vnútra či hospodárstva a ďalšie.
Pri nastavení, a neskôr aj pri realizácii
štátnej politiky voči krajanom je nevyhnutná spolupráca celej štátnej
správy, ale aj mimovládneho sektora či
politickej reprezentácie. O to viac, ak
chceme prehodnotiť krajanskú politiku
nielen z hľadiska kultúry a vzdelávania, ale aj ďalšie oblasti, či už je to volebné právo zo zahraničia, dvojité
občianstvo. Chceme sa tiež pozrieť na
možnosti návratovej politiky, zdieľania
informácií a skúseností v oblasti vedy
a podnikania a mnohé ďalšie oblasti,
ktoré sa krajanov týkajú.
– Rokovali ste už so zástupcami
štátnych inštitúcií, predstaviteľmi krajanských spolkov, zamestnancami zastupiteľských úradov i s jednotlivcami.
Situácia ohľadne vývoja koronavírusu
je zložitá. Momentálne ste ochudobnený o spoznávanie krajanského sveta.
Aké máte od krajanských komunít očakávania? Ako ste momentálne nastavili
spoločný diškurz?
– Veľmi ma mrzí, že sa nemôžeme
s krajanmi stretávať tak, ako by sme
chceli, resp. potrebovali. Lebo okrem
tradičnej návštevy podujatí, ktoré organizujú (z ktorých sa mnohé, našťastie, podarilo aj napriek pandemickej
situácii zrealizovať), riešime aj otázku

investičných dotácií z tzv. srbského
dlhu. Najhorúcejšia je podpora z našej
strany pre rekonštrukciu budovy bývalého evanjelického kostola v Budapešti, ktorý pre slovenských krajanov
kúpila maďarská vláda. Chceme podporiť aj ďalšie investičné akcie – rekonštrukcie alebo nákupy krajanských
domov z týchto prostriedkov na Dolnej
zemi, lebo taký bol prísľub vlády. Nezabúdame ani na krajanov žijúcich v
západnej Európe a zámorí. Aktuálne
pracujeme aj na zaangažovaní týchto
komunít cez sociálne siete. Chceme s
nimi komunikovať a zmapovať ich potreby, teda okrem kultúrnych, vzdelávacích či publikačných aj potreby
súvisiace s ich prácou v cudzine a iné.
Následne chceme zapojiť príslušné rezorty do ich riešenia. Verím, že krajania prijmú pozvanie na spoločný dialóg
o ich potrebách, že sa komunikácia so
Slovákmi v zahraničí zlepší a že sa do
tohto dialógu zapoja aj krajania mimo
organizovaných slovenských komunít.
Takto budú môcť prispieť svojimi podnetmi aj k tvorbe novej koncepcie.
– Ste mladý, vyzerá, že i veľmi agilný človek. Predstavili by ste sa našim
čitateľom i trošku súkromnejšie? Čím
žijete, aké sú vaše koníčky, čo vás baví?
– Venujem sa otázkam národnostných menšín žijúcich na Slovensku.
Pôsobím tiež v miestnej samospráve vo
svojom rodnom meste Bardejov ako
mestský poslanec. Zaujímam sa o politiku, históriu, zvlášť sa venujem heraldike. Mojím koníčkom je aj amatérska astronómia. Chcem sa vám poďakovať za rozhovor, taktiež sa chcem
poďakovať Matici slovenskej za veľmi
dobrú spoluprácu, ktorú má s naším
úradom a určite ju chcem rozvíjať
počas svojho pôsobenia. Taktiež by
som rád pozdravil krajanov a chcem im
odkázať, že sme tu pre nich.
Za rozhovor ďakuje
Zuzana Pavelcová
Foto: archív Milana Jána Pilipa
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U priateľov

Slovenská samospráva v Čorváši sa
rok chystala usporiadať v polovici septembra 19. Slovenský deň v Čorváši.
Avšak ako to tohto roku už začína byť
zvykom: človek mieni a kovid mení.
Prekazil tak aj veľkolepé plány našich
priateľov, ktorí sa ale veľmi potešili
tomu, že my, poslanci Slovenskej samosprávy II. obvodu, sme ich pozvanie neodriekli. Nezľakli sme sa a v súlade
s uzavretou dohodou o vzájomnej spolupráci dvoch zborov sme ich navštívili.
Stretli sme sa v Slovenskom národopisnom dome na Ulici E. Bajcsy-Zsilinszkého. Srdečne a s úprimnou radosťou
nás privítali členovia miestneho slovenského voleného zboru v plnej zostave:
Alžbeta Gyimesiová-Hugyiková, Irma
Szélová a Alžbeta Hugyiková, spoločne
s čestným občanom mesta Čorváš
Andrásom Dohányosom, nositeľom
vyznamenania Za čorvášskych Slovákov, ktoré mu samospráva udelila za
jeho obetavú prácu za zachovanie hmotného a nehmotného pokladu čorvášskych Slovákov a za jeho vytrvalú
zanietenosť pri vytváraní Slovenského
národopisného domu v meste. Presvedčili sme sa o tom, že naši priatelia
v priebehu uplynulého roka nezaháľali.
Skrášlili vnútorné priestory vlani odovzdaného národopisného domu a s vervou sa vlastnými rukami pustili do
rekonštrukcie, či skôr budovania ďalšej
budovy – Spoločenského domu – na tom
istom pozemku. Bude v nej okrem
iného aj kancelária slovenskej samosprávy a slovenská knižnica. Práce je
viac než dosť, ale optimizmus a radosť

z už dosiahnutých výsledkov dodávajú
energiu. Možno ani nevadí, že kvôli
pandémii majú k dispozícii ešte rok na
dokončenie vytýčeného cieľa.
Hostitelia nás potom pozvali do budovy niekdajšej čorvášskej školy, kde
má svoje kráľovstvo András Dohányos. Starostlivo zhromažďuje všetko,
čo súvisí so súčasným a niekdajším životom v Čorváši. Tu sme sa dozvedeli,
že územie dnešného mesta bolo osídlené už v čase kráľa Belu IV., čo dokazuje maketa dnes už neexistujúceho
kostola, ktorého pozostatky objavili archeológovia v roku 1996. Tatárske a turecké nájazdy tu však na dlhé roky
znemožnili život. Územie sa znovu začalo osídľovať až po ich ústupe. V blízkosti prvého hostinca sa začali
usadzovať prví osadníci v roku 1857.
Keď ich bolo okolo 500, založili novú
osadu, v ktorej bývali už aj Slováci.
Silnejšia vlna osídlencov prišla okolo
roku 1870. Pre Čorváš je príznačné, že
prichádzajúce rodiny sa usadzovali tak
ako prichádzali, nevznikali teda štvrte,
v ktorých by bývali len Nemci, alebo
len Slováci. Slovenské domy sa odlišovali od ostatných tým, že boli viac vyzdobené a mali predné verandy, čo,
žiaľ, Slovenský národopisný dom
nemá. Ako sme postupovali cez miestnosti so starostlivo rozmiestnenými exponátmi, András Dohányos nás upozornil na fotografiu evanjelickej kaplnky, v ktorej sa zosobášili rodičia
Bélu Bartóka. Istú dobu žili v Čorváši,
ale aj po tom, ako sa odsťahovali, často
navštevovali tunajších príbuzných. Za-

stavili sme sa aj pri obrazoch známej
insitnej maliarky Heleny Čarejšovej
Hrabovskej. Pochádzala zo Slovenského Komlóša, ale žila v Čorváši.
Tvoriť začala v zrelom veku, keď dospeli jej deti a ona mala viac času na
svoju záľubu. Vystavené diela daroval
do čorvášskej zbierky jej syn. Prevažne
zobrazujú nejaké rodinné udalosti. Čo
sa konkrétne II. obvodu týka je skutočnosť, že do Čorváša bol v 50. rokoch
minulého storočia v pomerne pokročilom veku deportovaný niekdajší vojenský dôstojník a maliar Béla Raggambi
Fluck s manželkou. Aj jeho diela zobrazujúce Čorváš a čorvášske samoty
sú vystavené v budove niekdajšej
školy. Pred rokom sme už mali možnosť pozrieť si toto čorvášske múzeum,
teraz však bolo vidieť, že materiály sú
starostlivo kategorizované a tematicky
rozložené. Za to András Dohányos
vďačí koronavírusu, počas jarnej karantény mal totiž konečne čas plne sa venovať svojmu koníčku. My zase
vďačíme jemu za množstvo zaujímavých informácií.
Ďalšou čorvášskou raritou je zrekonštruovaná Reöckova kúria. V roku
1880 ju dal postaviť veľkostatkár József Reöck na základe projektov architekta Miklósa Ybla. Za svoju terajšiu
krásu vďačí rodine Hudákovej, ktorá
v nej má Tkáčsku a krajčírsku dielňu
a takmer tridsať rokov sa usilovala o jej
zachovanie. Doteraz mala kúria rozlohu 600 m², ktorú Hudákovci rozšírili
na 1200 m². Verejnosti ju v plnej kráse
predstavili v uplynulom roku. Čorváš-
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v Čorváši

ska slovenská samospráva nám pripravila milé prekvapenie, keď do nášho
programu zaradila návštevu tohto
skvostu a stretnutie s hrdinkami príbehu hodného do amerického filmu.
Pred vchodom do dielne nás vítala
sympatická a veľmi atraktívna mladá
žena Marianna Hudáková, dcéra Julianny Hudákovej, rodenej Zsótérovej,
ktorá skromne postávala obďaleč.
Z rozhovoru, či skôr rozprávania, ktoré
nasledovalo v predvádzacom salóne
zdobenom prekrásnymi dobovými odevmi vysvitlo, že všetko, čo vidíme,
je výsledok ich dlhoročnej neúnavnej a
usilovnej práce. Ako nám pani Julianna
povedala, záľubu v tkaní v nej prebudila jej stará mama, „tótka“, s ktorou
strávila veľa času, keď tkala obrusy,
prikrývky a koberce. Podľa jej vzoru si
osvojila tkáčske remeslo a dosahovala
čoraz krajšie výsledky. V roku 1978
dostala Niveau cenu za diela zhotovené
makramé technikou. Vtedy sa už za-

oberala rôznymi druhmi ľudového
umenia. Vyskúšala maľovanie keramiky, pradenie, šitie, či vyšívanie. V
Združení ľudového umenia Békešskej
župy sa ďalej odborne zdokonaľovala a
získala povolenie odovzdávať svoje vedomosti na najvyššej úrovni. Spočiatku
navrhovala a tkala koberce, zásteny, neskôr plátno a iné látky. V roku 1989 za
neľahkých podmienok založila vlastné
rodinné podnikanie. Dielňa Hudákovcov sa spočiatku zamerala na odevy z ľanu. V roku 1994 získala od
Komlóšskeho tkáčskeho domáceho
družstva zbierku vzoriek a oprávnenie
na ich použitie, zakúpila od neho
tkáčske stroje, krosná a mohla začať
s tkaním látok s 250 rokov starými
vzormi s granátovým jablkom a divými
makmi a ich prispôsobením módnym
požiadavkám. V tkáčskej dielni nielen
tkajú. Záujemcom poskytujú možnosť
naučiť sa tomuto a iným, s ním súvisiacim remeslám. Dcéra Marianna, lau-

reátka titulu Majster a Príma ceny za
zhotovovanie odevov, je úspešnou pokračovateľkou v diele započatom jej
mamičkou. Nezaháľa ani syn Csaba
Hudák, ktorý má na starosti tkáčske
stroje. V tkáčskej dielni Hudákovcov
sa dnes rodia výrobky hodnotené
Radou a lektorátom ľudového úžitkového umenia, zachovávajúce tradície
prispôsobené dnešnej dobe. Preslávili
sa odevmi charakteristickými pre niekdajšiu maďarskú meštiansku vrstvu
a slávnostnými šľachtickými odevmi
z francúzskeho zamatu, kašmíru, brokátu a šantungu. Poznajú ich v Miláne,
Bruseli, Murtene, Lipsku, Paríži, Londýne, Ulme.
Z Čorvášu sme odchádzali plní nových zážitkov s pozvánkou na podujatie, ktoré o rok uskutoční rodina
Hudákovcov spoločne s čorvášskou
slovenskou samosprávou.
ĽF
Foto: autorka
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Slovenská tolerancia

Foto: AR

Od slovenských priateľov z Maďarska sa mi dostalo do rúk druhé slovenské vydanie knihy poviedok Istvána Gábora Benedeka Komlóšska Tóra. Knihu editovali Kruh priateľov Slovenského Komlóša a Čabianska organizácia Slovákov. Hoci editori i niektorí recenzenti zdôrazňujú, že v knihe
„nejde o problémy menšinového bytia,
tento moment zdôrazňuje (autor) iba z
hľadiska faktu, že v obci sa snúbili životy Židov a Slovákov tu usadených“,
nesúhlasím s nimi. Práve naopak. Menšinové bytie v Maďarsku slovenské i
židovské je ústrednou myšlienkou,
ktorá sa tiahne jednotlivými príbehmi
hrdinov knihy. Sú to obyvatelia Slovenského Komlóša, mestečka na juhu
Maďarska. Samozrejme, autorovi (rodenému Komlóšanovi pochádzajúcemu z miestnej židovskej komunity)
ide predovšetkým o to vzdať hold svojim predkom, predovšetkým starému
otcovi a otcovi. Zároveň vyjadruje
poctu miestnemu, v absolútnej väčšine
slovenskému obyvateľstvu. István Benedek v úvodnej poviedke Židovský
príbeh zdôrazňuje rozhodujúci fenomén tamojšieho menšinového bytia
slovami: „… prečo sa názov Slovenského Komlóša v srdciach mnohých
Židov trblietal ako diamant. Táto obec,
ktorú založila Mária Terézia a obývali
evanjelickí Slováci, sa totiž stala svojráznym ostrovom Židov. Príčinu treba hľadať v nej samej: Slováci žili v
menšinovom postavení, takže v domácom kruhu ani len nepomysleli na to,
že by pohŕdali Židmi a nevýhodne ich

rozlišovali. A ak sa aj našiel Slovák, čo
sa naparoval, za chotárom obce sa mu
to zaraz mohlo vrátiť. Jeho slovenské
priezvisko nevedeli vysloviť už ani v
blízkej Orošháze. A nieže v Segedíne.
Smiali sa jeho maďarčine, robili si posmech z jeho oblečenia… Tak sa stalo,
že v dvanástisícovom Slovenskom Komlóši Slováci, ktorí tvorili väčšinu obyvateľstva, a židovskí prisťahovalci žili
v bratskom porozumení ako v rozprávke. Napríklad, čoho som sám bol
svedkom, teda: roku 1944 sa v Slovenskom Komlóši vyskytoval iba jediný člen
Strany šípových krížov, pijanský holič,
ktorý sa potom v čase výmeny obyvateľstva s hanbou presťahoval do Košíc…“
Špecifickosť prelínania židovského
a slovenského v potrianonskom Maďarsku v Slovenskom Komlóši je prítomná v celom Benedekovom diele.
Medziiným približuje príchod Židov
do Komlóša na príbehu vlastného starého otca. Ten pochádzajúci z uhorského Podkarpatska, dnes Zakarpatská
Ukrajina (nezabúdajme na tamojšiu
pestrú jazykovú, náboženskú a etnickú
paletu obyvateľov), doputoval do stredu Uhorska miernou obchádzkou – cez
Kaliforniu. Skúsenosť o dobrote Komlóšanov (Slovákov!) získal prostredníctvom vysťahovaleckej komlóšskej
osady na západe USA. Nebol jediný
Žid, ktorý prišiel do takmer zasľúbenej
komlóšskej zeme. Dajme opäť slovo
autorovi: „A prečo sa (na začiatku 20.
storočia) aškenázski a sefárdski židia
stretli práve v Slovenskom Komlóši?
Jaj, čo je to za otázku? V tejto dedine

vtedy žili viac-menej len Slováci, s ktorými sa obchodníci s metrovým tovarom, krajčíri, obuvníci, krčmári, či
kotlári zvyknutí na ruštinu, poľštinu…
okamžite porozumeli. Len človek, ktorého osud hoci len raz prinútil k úteku,
vie precítiť, čo znamená v cudzom svete
a v tiesni znalosť jazyka, rovnajúca sa
pochopeniu, nádeji a bezpečnosti. Dosť
však bolo mudrovania. Pre nás je teraz
dôležité, že slovenská obec, vynímajúca sa ako ostrov z mora maďarského
slova, poskytla útočisko pre prichádzajúcich…“
Pri čítaní poviedok sa dozviete, ako
prebiehali každodenné medziľudské,
spoločenské procesy v komlóšskych
reáliách. S dôrazom na židovských
obyvateľov, ale v úzkom prelínaní sa
so slovenskou percepciou života v tejto
časti Maďarska. Vyzdvihnem ešte jeden príbeh. Príbeh z poviedky Saracén
Pišti je hoden antickej drámy. Príbeh
dieťaťa, ktoré prišlo na svet ako plod
lásky Slovenky a černocha. Pokračujme s autorom: „Pre slovenskú slúžku zo Slovenského Komlóša už aj Segedín znamenal takmer koniec sveta.
Nuž, a aké je Taliansko a vôbec cudzina, v skutočnosti ani nevedela pochopiť. (…) Dolníčka sa zoznámila s
jedným černochom. (…) so Saracénom.
(Len na okraj musím poznamenať, že
komlóšski Slováci nikdy nepoužívali na
označenie ľudí čiernej pleti slovo černoch).“ Dieťa sa narodilo a malo sa k
svetu. Keby … keby vo svojom krátkom 12 a pol ročnom živote nemalo
bez vlastného pričinenia blízko k ži-
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v tvorbe Istvána Gábora Benedeka
dovskej komunite. Koncom apríla 1944
sa chlapec dostal do transportu smrti.
„…dieťa, ktoré je horšie ako židovské,
veď kým Žid potajme, ono farbou svojej
pleti otvorene stvárňuje čerta...“ Napokon sa nedostalo jeho meno ani na pamätník židovských martýrov na židovskom cintoríne v Komlóši. Niekto sa ho
pokúsil neumelo vyškriabať do kameňa.
Slovami spisovateľa: „Ištván Opauský,
to z teba zostalo. Škrabanec na náhrobnom kameni.“
Kniha (z jednej strany maďarská, z
druhej slovenská) má 220 strán (slovenský text). Obsahuje deväť poviedok
a dva predslovy. Jeden k druhému vydaniu od Alžbety Hollerovej Račkovej,

predsedníčky Kruhu priateľov Slovenského Komlóša (a ja dodávam, že aj
predsedníčky Celoštátnej slovenskej
samosprávy v Maďarsku). Druhý sa
viaže k prvému vydaniu z roku 2003 a
je od Alexandra Szokolaya, Komlóšana, vedca, ktorý sa presťahoval na
Slovensko a stal sa zakladateľom Výskumného ústavu potravinárskeho. Pripojená je aj príloha z dobových fotografií, vysvetlivky a Krátke dejiny
komlóšskej židovskej komunity s použitou literatúrou od Dr. Istvána Balogha. Pútavosť čítania má v dobrom
slova zmysle na svedomí prekladateľka
Ľubomíra Fallerová, poviedku Židovský príbeh preložil Karol Wlachovský.

Napriek tomu, že editori či recenzenti opakovane tvrdia, že autorovi
nešlo o problém menšinového bytia,
zhodujú sa však v tom, že „spoločný
menšinový osud (Slovákov a Židov) na
Dolnej zemi v nich vytvoril fenomén
vzájomnej tolerancie, spoločnú „obyčaj“, typickú pre dolnozemskú slovenskú osadu“. Keď sa k tomu pridá
Benedekovo spracovanie komlóšskeho
„spolunažívania cez lúč Mojžišových
kníh, Tóry, ktorá symbolizuje humanizmus a spolupatričnosť ľudí“, vznikne
literárne dielo, ktoré má čo povedať aj
dnes. Židom, Slovákom, Maďarom.
Každému a všetkým.
Jozef Schwarz

Slávnosť na počesť A. Straku

Foto: ĽF

Slovenská samospráva Zugló, XIV.
obvodu Budapešti, si od roku 2003
uctieva bývalého československého diplomata Antona Straku. Kultúrny atašé
československého veľvyslanectva pôsobil v rokoch 1925 až 1936 v Budapešti. Býval v dome na Americkej
ulici č. 37, ktorý sa stal v tomto období
strediskom významného literárneho a
kultúrneho života.
Počas pobytu v Budapešti sa Anton Straka pokúsil vybudovať most
medzi rôznymi kultúrami. Podporoval
mladých českých, slovenských a maďarských prozaikov, básnikov a umelcov. Na jeho počesť založila Slovenská samospráva XIV. obvodu šti-

pendium Antona Straku určené študentom slovenskej národnosti.
Spomienková slávnosť sa uskutočnila 4. septembra. Začala sa básňou Attilu Józsefa v preklade slovenského
básnika Jána Smreka, ktorú zarecitoval
štipendista samosprávy, poslucháč univerzity ELTE Domonkos Volter. Na
konci programu si hostia vypočuli báseň
Emila Boleslava Lukáča v maďarskom
preklade. Aktualitu obidvoch básní dotvára fakt, že všetci traja básnici navštevovali literárne večierky v byte A.
Straku.
Po úvodných slovách predsedníčky
slovenskej samosprávy tejto mestskej
časti Anny Istvánovej a po kultúrnom

programe uložili prítomní vence k pamätnej tabuli A. Straku. Zastúpené boli
viaceré slovenské samosprávy pôsobiace v Budapešti, Slovenský inštitút a
Spolok Bohémia. Na slávnostnom kladení vencov sa zúčastnili aj Dr. Tamás
Török, predstaviteľ Úradu ombudsmana pre ochranu práv národností
v Maďarsku, a niekdajší štipendista Slovenskej samosprávy Zugló Juraj Rágyanszki, predseda Slovenskej samosprávy v Terezíne.
Program pokračoval popoludní
v Dome národností v Zugló verejným
zasadnutím Slovenskej samosprávy
XIV. obvodu.
Anna Istvánová
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Rozbehol sa jazykový kurz v Novej Pešti

Slovenská samospráva Novej Pešti
spustila v septembri prvý konverzačný
kurz slovenského jazyka. Záujemcovia
sa môžu zúčastňovať na hodinách raz
mesačne, každý druhý štvrtok od 17.
do 18.30 hod. v sídle samosprávy.
Kurz vedie predsedníčka zboru, učiteľka slovenčiny, ruštiny a angličtiny
Enikő Óváriová.
Kurz je určený pre tých, ktorí majú
aspoň základné znalosti slovenčiny, ale
nemajú možnosť používať jazyk v bežnom živote. Jeho cieľom je zábavnou
formou rozvíjať jazykové a komunikačné schopnosti účastníkov, rozširovanie ich slovnej zásoby na základe
riešenie úloh, čítania a počúvania s po-

rozumením. Proces výučby spestrujú
počúvanie piesní, premietanie krátkych
videí a jazykové hry.
Pretože nejde o intenzívny jazykový kurz, hodiny nesledujú tematiku
učebníc. Poslucháči dostanú pracovné
listy zostavené špeciálne na tento kurz.
Zdá sa to ako dobré riešenie, pretože
do práce sa možno zapojiť kedykoľvek. Každá hodina je založená na inej
téme. Témy na jednej strane súvisia s
každodenným životom, ako napríklad
móda a obliekanie, telefón a počítač
alebo ochrana životného prostredia. Na
druhej strane súvisia so slovenskou
kultúrou, poslucháči sa môžu dozvedieť, kto bol napríklad človek, ktorý

má sochu na pešej zóne v Bratislave,
alebo čo majú spoločné slovenskí pltníci
s Budapešťou.
Doteraz sme sa stretli dvakrát. Na
obidve hodiny prišli deviati, nielen z
Novej Pešti, ale aj z iných obvodov
Budapešti a zo Senondreja.
Priestor na kurz poskytuje Slovenská samospráva Novej Pešti. Projektor a flipchart tabuľu používané pri
výučbe sme kúpili zo sumy, ktorú vyhrala slovenská samospráva v súbehu
vypísanom Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku.
E. Ó.
Foto: Edit Zakariásová-Pipisová,
Enikő Óváriová

Časopis Budapeštiansky Slovák je fórom Slovákov žijúcich v hlavnom meste. Uverejnené materiály vyjadrujú preto
v prvom rade mienku autorov. Naším zámerom je rešpektovať právo iných na vyjadrenie vlastného názoru, pričom v žiadnom prípade neposkytujeme priestor materiálom porušujúcim ľudskú dôstojnosť a práva iných.
Redakcia BS
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Vinicou Pánovou je jeho ľud
Po úvodnej modlitbe Pane, všetko je v Tvojej moci
a nikto nemôže odporovať
Tvojej vôli, Ty si stvoril
všetko čo je pod nebom, Ty si
pán celého vesmíru... privítal
účastníkov októbrovej svätej
omše v Kostole sv. Jozefa na
Námestí M. Horvátha kapucínsky rehoľný brat Jakubrafael Blahoslav Patay slovami: „Drahí bratia a sestry,
milá budapeštianska Slovač!
Dnešný deň slávime 27. nedeľu cez rok. Pre mňa ako člena kapucínskeho rádu je tento deň výnimočný,
pretože dnes si pripomíname svojho zakladateľa sv. Františka z Assisi.“
Zo svätého písma čítala Ildika
Klausová Fúziková a miništrovala
Beáta Erdeiová.
Po čítaní z Evanjelia podľa Matúša
sa brat Jakubrafael rozhovoril o koronavíruse a jeho vyčíňaní vo svete i u nás
a poďakoval sa, že napriek neistote
a strachu, ktoré nás momentálne ovlá-

veriacich k tomu, aby najprv
videli chyby v sebe, až potom ich hľadali v iných.
Vďaka stretnutiu a precíteniu
Božej lásky sa môže človek
meniť do správnej podoby.
Ľudia sa musia snažiť v sebe
objaviť a konať dobro. Mať
sútrpné srdce. Každý má šancu zmeniť svoj život a konať
dobro.
Po svätej omši si poslanci
Foto: ĽF
Slovenskej samosprávy VIII.
obvodu uctili pamiatku slávdajú, sme v takom hojnom počte prišli nych predkov. Uložili vence k pamätna svätú omšu.
ným tabuliam významných slovenBožie slovo bolo zamerané na fari- ských dejateľov, k tabuli kaplána a fazejstvo. Ako odznelo, žijeme v spoloč- rára slovenských veriacich v Jozefove,
nosti, v ktorej sa prejavuje akýsi zakladateľa Katolíckych novín Šimona
diletantský ateizmus... Mohli by sme Klempu (1811 – 1903) a kaplána
ukazovať prstom, ty si taký, ty si taká, chrámu v Jozefove v rokoch 1828 a
ale každý sme nejaký a nikto z nás nie 1829, neskoršie kanonika v Záhrebe
je dokonalý. Svätý František z Assisi je a biskupa v Banskej Bystrici, zakladapovažovaný za jedného z veľkých re- teľa a prvého predsedu Matice slovenformátorov kresťanstva, ktorý však skej Štefana Moyzesa (1797 – 1869).
v prvom rade reformoval seba. Vyzval
ĽF

Účasť na Božej svätosti
Do novembra sme vstúpili
hneď prvou nedeľou v mesiaci, na ktorú už takpovediac
pravidelne pripadá katolícka
svätá omša v slovenskom jazyku v Kostole sv. Jozefa v
VIII. obvode Budapešti, organizovaná slovenskou samosprávou tejto mestskej časti.
Aj napriek rôznym obmedzeniam a rizikám, ktoré so
sebou priniesla druhá vlna
pandémie COVID-19, sa v
kostole zišla väčšina veriacich, ktorí obyčajne tvoria duchovnú
rodinu pri slovenských omšiach v Kostole sv. Jozefa. Navyše spoločenstvo
posilnili svojou prítomnosťou aj tri rehoľné sestry. Hlavným celebrantom
bol opäť páter Jakubrafael Patay, slovenský kapucín pôsobiaci v Budapešti.
Liturgické čítania predniesla Ildika
Klauszová Fúziková.

Bohom, má na Božej svätosti účasť. V procese tohto
vzťahu Boh zdieľa seba samého s človekom a teda ho
posväcuje. Páter Jakubrafael Patay citoval taktiež z
apoštolskej exhortácie pápeža Františka Gaudete et
exsultate o kresťanskej svätosti pasáž hovoriacu o význame prirodzených životných stavov a ľudských poFoto: Karola Klauszová
volaní, žitých vo svetle stálej Božej prítomnosti a
Prvý november je v katolíckej láskyplného vzťahu, v ktorom človek
cirkvi zároveň slávnosťou všetkých dovolí Bohu viesť a spoluvytvárať
svätých. Celebrant vo svojom prího- jeho život.
vore pripomenul, že svätosť je niečo,
Vzhľadom na pandémiu sa tentoraz
čo sa nás priamo dotýka a vyplýva veriaci po svätej omši nezišli na agapé,
priamo zo živého vzťahu medzi Bo- ale sa posilnení vo svojej viere rozišli
hom a človekom. Svätosť je vlastnosť, do svojich domovov.
ktorá patrí iba Bohu. Ale človek, ktorý
žije v autentickom, živom vzťahu s
JBP
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Verejné zasadnutie Slovenskej samosprávy VIII. obvodu

Prvú októbrovú nedeľu sme sa na
pozvanie Slovenskej samosprávy VIII.
obvodu najprv stretli na slovenskej
omši a následne na agapé spojenom
s verejným zasadnutím tohto voleného
zboru.
Celoročnú činnosť samosprávy prítomným priblížila jej predsedníčka
Monika Szelényiová. Pilierom pôsobenia tohto zboru sú sväté omše v slovenskom jazyku, ktoré samospráva usporiadala po prvý raz v septembri 1999
a zaviedla tak tradíciu, ktorej sa pridržiava dodnes. V tomto roku v dôsledku koronavírusu sa v apríli, máji
a júni omša nemohla konať, ale pani
predsedníčka dúfa, že po letných a
októbrovej sa budú môcť stretnúť aj na
novembrovej bohoslužbe. Svätá omša
a po nej nasledujúce agapé sú príležitosťou na stretávania sa a rozhovory
s priateľmi. Nesú sa vždy v príjemnej
atmosfére. Tak tomu bolo aj počas septembrovej omše, na ktorú zavítali veriaci zo Santova. Dohromady ich prišlo
tridsaťšesť. V ôsmom obvode sa im
veľmi potešili. Spoločne si zaspievali
a úprimne sa porozprávali.
M. Szelényiová referovala o jednotlivých akciách, ktoré sa ich zboru podarilo uskutočniť v tomto roku. Okrem
omší v Kostole sv. Jozefa na Námestí
M. Horvátha zorganizovali kladenie
vencov vo Vyšehrade pri hrobe J. Viktorina. Aj toto podujatie je tradičným,
schádzajú sa na ňom zástupcovia budapeštianskych slovenských samo-

správ. V tomto roku im prialo počasie
a tak mali zároveň aj príjemný spoločný výlet. Samospráva spolupracuje
okrem iného aj so Slovenskou samosprávou Budapešti a v rámci tejto spolupráce sa vo februári podieľala na
príprave slovenského fašiangového
bálu, na ktorom sa aj zúčastnila. Tiež
vo februári bola prítomná na tradičnej
ekumenickej omši v III. obvode a na
výstave tvorby Evy Gácsiovej v XX.
obvode. Zbor za prísnych protipandemických opatrení pracoval aj počas
mimoriadneho stavu, veď bolo treba
riešiť jeho hospodárske záležitosti. Po
uvoľnení predpisov sa v júli spoločne
so SSB zúčastnil na kladení vencov

v Blatnohrade a v septembri na spomienkovej slávnosti venovanej Ladislavovi Petrovi, ktorý nás v marci tohto
roka navždy opustil. Monika Szelényiová sa ako členka Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru
Ozvena zúčastnila na jeho odbornom
školení. Samospráva v rámci svojej
činnosti predplatila niekoľko exemplárov týždenníka Ľudové noviny a prispela na vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák. Žiaľ, niektoré z plánovaných aktivít nemohla v dôsledku
pandémie uskutočniť.
Monika Szelényiová ukončila referát o činnosti Slovenskej samosprávy
VIII. obvodu osobným vyznaním.
V tejto mestskej časti pracovala šestnásť
rokov ako učiteľka budapeštianskej slovenskej školy, ktorá sa odtiaľto presťahovala začiatkom 90. rokov do novej
budovy na peštianskom predmostí Arpádovho mosta, a tu v Jozefove dodnes
pôsobí Slovenský evanjelický cirkevný
zbor. Doteraz bola predsedníčkou slovenského voleného zboru v IX. obvode,
ktorý prenechala mladým. V VIII. obvode sa cíti byť doma.
Do diskusie, ktorá nasledovala
po referáte, sa zapojili predsedníčky
slovenských samospráv XIII. a II. obvodu Zuzana Hollósyová a Ľubomíra
Fallerová, ktoré hovorili o možnostiach spolupráce národnostných volených zborov.
ĽF
Foto: autorka

November 2020

15

ZO ŽIVOTA NAŠICH SAMOSPRÁV

Verejné zasadnutie v Zugló

Slovenský volený zbor XIV.
obvodu uskutočnil po kladení
vencov k pamätnej tabuli A.
Straku svoje verejné zasadnutie. Správu o minuloročnej
činnosti predniesol záujemcom, ktorí sa pri tejto príležitosti zišli v Dome národností
v Zugló, jeho podpredseda
Pavol Bensó.
Vlani v októbri sa členovia samosprávy zúčastnili na
Medzinárodnom stretnutí speváckych zborov, ktoré usporiadal Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena v Kostole sv.
Jozefa na Námestí M. Horvátha, pričom viacero obyvateľov XIV. obvodu
spieva v tomto zbore.
Po voľbách, ku ktorým došlo 13.
októbra 2019, v priebehu októbra a novembra prebiehalo odovzdávanie a
preberanie dokumentov medzi bývalým a novým vedením zboru, predsedníčkou ktorého sa stala Anna Istvánová.
V decembri sa členovia samosprávy zúčastnili na adventnom koncerte v Kostole sv. Jozefa, na podujatí
venovanom sviatku sv. Barbory, o ktorom mala prednášku Mária Zsiláková.
Predsedníčka samosprávy zase prednášala v Záhrebe. Delegácia Slovákov
v Zugló zavítala na akciu Slovenskej
samosprávy Budapešti – na Deň budapeštianskych Slovákov, slovenské Via-

noce, na pozvanie slovenského zboru
VI. obvodu na prezentáciu druhého vydania publikácie Istvána Gábora Benedeka Komlóšska tóra a na pozvanie
Katedry Slovanskej filológie ELTE na
Slovanské vianočné podujatie. V tom
istom mesiaci pri príležitosti Dňa národností navštívila slovenské samosprávy vo Veľkom Bánhedeši a v Slovenskom Komlóši.
Začiatkom roka 2020 samospráva
schválila plán práce a rozpočet na tento
rok, predplatila štyri exempláre týždenníka Ľudové noviny a časopis Barátság.
Vo februári členovia samosprávy
odcestovali do Poľska, aby nadviazali
kontakt s tam žijúcimi Slovákmi. V
spolupráci so SSB sa zúčastnili na budapeštianskom slovenskom fašiangovom bále. Inštitútu slovanskej a pobaltskej filológie ponúkli priestory

Domu národností v Zugló na
usporiadanie knižnej prezentácie. Na počesť spisovateľa
Pavla Vilikovského, ktorý
nás navždy opustil 10. februára, usporiadala čajové popoludnie, na ktorom jej štipendisti a predsedníčka zboru prednášali a čítali z jeho
diela.
Členovia samosprávy sa
zúčastnili na viacerých podujatiach usporiadaných v
priestoroch Slovenského inštitútu. Podpísali zmluvu o spolupráci
so Samosprávou XIV. obvodu Budapešti a vyúčtovali podpory, ktoré získali v rokoch 2018 a 2019. V júli boli
prítomní na tradičnom kladení vencov
v Blatnohrade.
Žiaľ, k mnohým plánovaným podujatiam z dôvodu vyhlásenia núdzového
stavu nedošlo. Členovia voleného zboru dúfajú, že sa ich podarí zrealizovať
v priebehu budúceho roka.
Verejným zasadnutím sa činnosť
Slovenskej samosprávy Zugló v tomto
roku neskončila. Nasledujúci program
má naplánovaný na 4. decembra, kedy
pripravuje podujatie na počesť sviatku
sv. Barbory. Ak jej to osud, ale najmä
protipandemické opatrenia doprajú,
usporiada prezentáciu knižnej publikácie jedného zo svojich štipendistov.
Anna Istvánová
Foto: ĽF
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O národnostiach v maďarskej škole

Riaditeľka Základnej školy na Megyerskej ceste vo IV. obvode Budapešti
Ilona Hamzaová Szitaová ma požiadala
o usporiadanie vzdelávacieho stretnutia
o histórii, kultúre a tradíciách slovenskej
národnosti žijúcej v Maďarsku. Jej iniciatíva ma neprekvapila, keďže na tejto
škole učím už sedem rokov a pritom pracujem ako predsedníčka Slovenskej samosprávy Novej Pešti.
Ako prvú som navštívila 4.a triedu,
v ktorej prebieha maďarsko-anglické
bilingválne vyučovanie. Triedna učiteľka Katalin Bánfiová ma informovala o tom, že s národnosťami žijúcimi
v Maďarsku sa zaoberajú v rámci
dvoch predmetov, a to maďarského jazyka a literatúry a spevu. Triedna učiteľka kladie veľký dôraz na to, aby deti
spoznali kultúru a zvyky iných národov. Považuje za dôležité rozvíjať tolerantné, akceptujúce správanie voči
iným už v detskom veku. Informácie
som musela zhustiť do 45 minút tak,

aby boli zaujímavé a zodpovedali charakteristikám tejto vekovej skupiny. Na
začiatku hodiny som sa predstavila a
povedala o sebe pár viet v slovenčine,
čo dokázalo vzbudiť záujem detí. Zhovárali sme sa o tom, aké národnosti žijú
v Maďarsku a v ktorých župách a osadách žijú Slováci. Potom som deťom
predstavila moje rodné mesto Slovenský Komlóš.
Veľmi sa im páčila rozprávka Ako
Kubko a Maťko hrali na fujare, ktorú
sme si pozreli na YouTube kanále. Po
krátkom animovanom filme sme si vypočuli, ako tento nástroj znie.
Najnapínavejšou časťou hodiny
bolo, keď som rozprávala o slovenských pltníkoch prichádzajúcich do
Budapešti v 19. storočí. Predstavenie
som ilustrovala obrázkami a mapou.
Na konci hodiny si deti trochu vyskúšali slovenský jazyk. Študovali sme
slovenskú abecedu. Na tabuľu som napísala slová písmenami, ktoré v ma-

ďarskej abecede neexistujú. Potom
som vymenovala slová v slovenčine,
ktoré boli okamžite pochopiteľné kvôli
ich podobnosti s maďarčinou. Naučila
som deti aj niekoľko komplikovanejších slovenských slov, ako zmrzlina,
krasokorčuľovanie, s ktorými sme sa
zahrali slovnú hru.
Triedna učiteľka mi prezradila, že
na hodinách literatúry si prečítajú
jednu rozprávku každej národnosti. Súčasťou učebnej osnovy je slovenská
rozprávka Soľ nad zlato.
V spolupráci s kolegyňou sme sa rozhodli hodinu uzavrieť básňami. Pretože
deti poznajú básne Sándora Weöresa zo
zväzku Keby svet bol drozdom, priniesla
som im slovenský preklad niektorých
básní. Gregor Papuček ich preložil tak
dokonale, že na základe zdôrazňovania
a rytmu ich deti spoznali všetky, aj keď
ich počuli v slovenčine.
Enikő Óváriová
Fotky: Katalin Bánfiová
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III. Komunikačná súťaž
v budapeštianskej slovenskej škole
V poradí už tretí rok organizuje Materská škola, základná škola, gymnázium a žiacky domov v Budapešti v
rámci Dňa otvorených dverí Komunikačnú súťaž pre žiakov 7. a 8. ročníkov
slovenských národnostných základných škôl, v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk ako predmet.
Súťaž pozostáva z jednoduchých jazykových úloh a hier, pričom sa využívajú aj moderné infokomunikačné
technológie. Počas predpoludnia prebieha vlastne kooperatívne a projektové vyučovanie hravým spôsobom,
uskutoční sa zážitkové učenie s heuristickými objavovacími metódami a skupinová práca integrujúca informačné a
komunikačné technológie.
Vďaka jednotlivým zadaniam sa
počas súťaže žiaci oboznamujú s históriou, kultúrou, literatúrou, význam-

nými osobnosťami Slovákov v Maďarsku, pričom si rozširujú aj svoju
slovnú zásobu.
Tento rok z dôvodu šírenia koronavírusu a vážnej epidemiologickej situácie sa súťaž uskutočnila netradičným
spôsobom v online prostredí.
10. novembra sa stretlo pomocou
IKT techniky 5 súťažiacich skupín, a
to z Dabaša (2 skupiny), z Dunaeďházu, z Pišpeku a zo Santova.
Tretia komunikačná súťaž, i keď sa
skupina zo Santova do druhého kola
súťaže už nezapojila, prebiehala bezproblémovo a v dobrej nálade. Počas
takmer poldruhahodinového zápolenia
si žiaci mohli úspešne uplatňovať a
zveľaďovať svoje vedomosti pomocou
jazykových hier a zábavných úloh,
ktoré pre nich pripravila riaditeľka budapeštianskej slovenskej školy Júlia

Szabová Marloková.
Umiestnenie
I. miesto: Dabaš
Martin Baláž Réti, Atila Adam Hardi
II. miesto: Dabaš
Laura Šára Kléhová, Dávid Kovács
III. miesto: Pišpek
Enelisz Berinszká, Levente Nagy
IV. miesto: Dunaeďház
Boglárka Kelemenová, Csenge Orgai
Nagyová
Gratulujeme výhercom a ďakujeme
všetkým súťažiacim, ako i pripravujúcim pedagógom Judite Kosztolányiovej, Erike Zemenovej Palečkovej, Eve
Kollárovej, Monike Pellerovej a Tomášovi Nagyovi za ich záujem a za ich
prácu.
Súťaž podporila Verejnoprospešná
nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku.
Júlia Szabová Marloková

Z tvorby Gregora Papučka
Osud človeka

81

Po narodení hneď
do zeme rastieme,
ostanú po nás len
obrazy na stene.

Osemdesiatjeden
nie je až tak veľa.
Dúfam, že púť môjho žitia
ešte nie je celá.

Som nenapraviteľný Slovák,
mrazivých, drsných dejín syn,
preto si často urážok zopár stovák
nezaslúžene utŕžim.

Toto bola mamka,
toto bol môj otec
a toto som tu ja
ako malý chlapec.

Na ten poplach ešte
netreba mi volať.
Tým chodníčkom môžem ešte
ďalej pokračovať.

Hrejú ma rodičovské slová,
nezastraší ma ani tisíc zím.
Tisíckrát lipnem ku svojeti znova,
aj keď sa takto mnohým nepáčim.

A čas len uteká,
neprestajne beží,
a ten chlapec tu už
ako starec leží.

Koľko tvrdej práce
na mňa ešte čaká!
Vôle, sily mám nadostač,
Pánu Bohu vďaka.

Čas daný sa scvrkol
na týždne, hodiny,
až raz len zmizneme
zo stavu rodiny.

Dúfam, že mi pridá
ešte rôčkov zopár,
budem si môcť ešte pozrieť
podpilíšsky chotár.

Osud nám urobil
nepatrnú zmenu
a tak aj náš obraz
zavesia na stenu.

Pokojne si môžem
zotrieť vrásky z čela:
81 rokov
nie je až tak veľa.
Budín 24. jún 2019

Som Slovák

Slovenskú hrdosť vo mne neprekoná
diabol, tyran, či tupý podvodník.
Slovenčina je pre mňa hlahol zvona,
čo ako srdce bije na hrudník.
Ja takto som ja: Európan, Človek,
a ani zvodná, či úlisná veta,
ba ani dary, ani kopy stoviek
ma neodvedú od našského sveta.
Som nenapraviteľný Slovák,
mrazivých, drsných dejín syn.
Aj keď mám za to urážok zopár stovák,
aj keď sa takto mnohým nepáčim.
Budapešť 2. marca 1996
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V trinástom obvode sme

Pre Slovenskú samosprávu XIII. obvodu sú charakteristické dôkladne
a podľa patričnej choreografie organizované podujatia. Nebolo tomu inak
ani 1. októbra, keď nás zbor pozval
spoločne prejaviť úctu slávnym predkom a zúčastniť sa na kladení vencov
k ich pamätným tabuliam. V tento deň
sme si zaspomínali na výrobcu zvonov
Jozefa Pozdecha (1811 – 1878), ktorého pamätná tabuľa je na Lehelovej
ulici č. 6, a na fotografa, staviteľa
a maliara Ivana Vydareného (1887 –
1982), ktorý má pamätnú tabuľu
umiestnenú na Visegrádskej ulici č. 53.
O dôstojnosť aktu sa spevom pričinil
Budapeštiansky slovenský spevácky
zbor Ozvena a svojou prítomnosťou
poslanci slovenských samospráv pôsobiacich v Budapešti. So životnou dráhou Jozefa Pozdecha nás oboznámila
predsedníčka Slovenskej samosprávy
XIII. obvodu Zuzana Hollósyová a
o fotografovi Ivanovi Vydarenom nám
rozprávala podpredsedníčka zboru Eva
Fábiánová.
Meno Jozefa Pozdecha poznali odborné kruhy v Paríži, Nancy, Viedni,
Moskve a, pravdaže, v celom RakúskoUhorsku. Tento významný slovenský
podnikateľ, vynálezca a priemyselník
sa narodil 23. februára 1811 v Hrnčiarovciach pri Trnave, v roľníckej rodine.
Zo zdravotných dôvodov nedokončil
gymnázium. Vyučil sa za kováča a zámočníka, podľa iných prameňov za kolára a kováča. Isté však je, že svoju
prvú dielňu otvoril v roku 1832 v rod-

ných Hrnčiarovciach. V roku 1849 sa
so svojou rodinou presťahoval do
Pešti, kde sa vypracoval na váženého
priemyselníka. Vďaka tomu, že vždy
trval na správnom označení svojej národnosti, dostal prezývku Der Slovak,
alebo Slovak Hin. Dobre ho poznali aj
české vlastenecké kruhy, dostal dokonca osobnú pozvánku na otvorenie
Národného divadla v Prahe.
Významnou súčasťou jeho života
bola aj národnostno-kultúrna činnosť v
Pešti. Bol uvedomelým Slovákom, popredným predstaviteľom Novej školy
slovenskej, ktorú viedol jeho zať Ján
Nepomuk Bobula. Takisto bol zakladajúcim členom Matice slovenskej a aktívnym členom spolkového života
Slovákov v Pešti. Roku 1868 bol
prvým podpredsedom peštianskeho
Slovenského národnodemokratického
spolku, potom jeho predsedom a roku
1869 prvým pokladníkom. Významnou súčasťou jeho života bola aj národnostno-kultúrna činnosť v Pešti.
J. Pozdech žil do konca života
v Pešti. Jeho sedem dcér sa vydalo za významné osobnosti vtedajšieho uhorského
kultúrneho a spoločenského života.
V Pešti sa J. Pozdech začal naplno
venovať zvonom a čoskoro prišiel s
inováciou systému ich zavesenia a
montáže s prihliadnutím na životnosť
samotných zvonov, ako aj na životnosť
a statiku veží, v ktorých sa mali
umiestniť. Vďaka tomuto inovatívnemu prístupu sa Pozdechove zvony
môžu používať na mnohých miestach

dodnes. J. N. Bobula opisuje Pozdechovu novú zvonovú stolicu takto:
„Horlivý národovec slovenský prišiel
prvý na tú myšlienku znížením osi
zvona a zmenšením trenia vo visadle
obľahčiť zvonenie, a to v takej miere,
že kde sa vyhľadávalo predtým šesť
chlapov na zvonenie, tam sú podľa
jeho sústavy úplne dostatoční dvaja.”
Nové uchytenie zvona umožňovalo
jeho rotačný pohyb a rovnomerné
opotrebovanie, konštrukcia zvonovej
stolice, uchytenie zvonov a spôsob
zvonenia eliminovali aj chvenie a
otrasy veže. Vynález železnej zvonovej
stolice s novým spôsobom zavesenia
zvona mu zabezpečil nielen istotu – na
jeho výrobu a montáž totiž r. 1863 dostal výlučné privilégium na 15 rokov –,
ale aj meno vo svete. Po získaní diplomu na svetovej výstave v Londýne
(1862) dostal pozvanie na parížsku
svetovú výstavu (1868), kde mu udelili
zlatý kríž. Získal veľa objednávok a
pozvanie od samotného cisára Napoleona III. do Paríža. Chcel poznať nielen dielo, ale aj majstra. Pre cestu do
Paríža sa Pozdech nemohol zúčastniť
na slávnosti zavesenia troch nových
zvonov, ktoré dodal na Starú Turú. Na
moskovskú technickú výstavu (1872)
vyhotovil Pozdech štyri zvony s nápismi cyrilikou. Pred odoslaním do
Moskvy bolo možné obzrieť si ich v
majstrovej dielni na Fabrickej ulici č.
7. Spomedzi iných cien a ocenení môžeme spomenúť dvojnásobné udelenie
Rádu Františka Jozefa, záslužného
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vzdali úctu predkom

Foto: ĽF

kríža s korunou (1873). Na svetovej
výstave vo Viedni dostal vyznačenie I.
triedy – zlatý záslužný kríž s korunou,
takzvanú medailu pokroku. Toto vyznamenanie mu prisúdila medzinárodná jury.
Jeden z najslávnejších uhorských
zvonov, ktoré sa viažu k jeho menu, je
Rákócziho zvon v Debrecíne. Nápis o
vzniku a histórii zvona pripomína:
„Tento zvon následkom pádu vo veľkom požiari r. 1802 praskol. V r. 1863
sa narušené časti vyrezali, ale neskôr
znovu popraskal. V pôvodnej forme a s
nápismi sa obnovil v r. 1873. Obnova
zvona bola dielom Ignaza Hilzera vo
Viedenskom Novom Meste, v Budapešti
ho namontoval Jozef Pozdech.”
Jozef Pozdech zomrel 22. 6. 1878 v
Budapešti. O veľkosti jeho ducha dodnes
svedčia mnohé zvony po celom svete.
Ivan Vydarený bol mnohostranným
umelcom: podľa profesie architekt –
tým sa živil do konca života, podľa povolania fotograf – čím sa zaoberal od
detstva a podľa koníčka maliar. Na
stopu maliara prišla vtedajšia podpredsedníčka Slovenskej samosprávy XIII.
obvodu v Budapešti Klára Máthéová,
ktorá si všimla na dome oproti svojho

bydliska malú tabuľku s nápisom, že
dom projektoval I. Vydarený. Ivanov
starý otec Štefan Vydarený bol hodinárom a fotografom vo Vrbovom neďaleko Piešťan. Jeho vlastnoručne vyrobený fotoaparát podnes opatrujú jeho
potomkovia. On a jeho podobne nadaný syn učili fotografovať Ivana,
ktorý sa narodil roku 1887. Ten ako
žiak bratislavského evanjelického
lýcea už sústavne fotografoval. Roku
1907 sa dostal do Budapešti. Pôvodne
chcel vyštudovať za lekára, ale keď raz
odprevadil svojho priateľa na Technickú univerzitu, očarili ho tam na
chodbách vyvesené projekčné výkresy.
Ostal tam. Tak sa stal architektom. Ako
študent Technickej univerzity si kúpil
ročníky 1905 – 1908 almanachu Fritza
Loeschera Deutsche Camera, a to ho
definitívne zaviazalo stať sa fotografom. V prvej svetovej vojne slúžil ako
dôstojník technického útvaru. Počas
vojny sa dostal do styku s barónom Ladislavom Medňanským, ktorý bol už
vtedy uznávaným maliarom, a veľa
času trávili spolu. Na talianskom fronte
sa zaoberal plánovaním a stavaním lanových dráh, ale mal dosť času aj na
maľovanie a fotografovanie.
Kunsthistorik Károly Kincses, autor
knihy o I. Vydarenom, hovoril o nevýhode umelca, ktorého otec bol fotograf
stredného formátu. Avšak bolo dôležité,
že jeho otec bol zručný a naučil svojho
syna vymýšľať nové metódy a poskladať nové stroje. Sám poskladal niekoľko fotoaparátov aj kvôli hospodárskej tiesni. Veľký vplyv na fotografickú tvorbu I. Vydareného mal bratislavský fotograf Samuel Friedl, ktorého
ateliér navštevoval počas štúdia na
lýceu. Neraz sa stalo, že fotograf ho nechal samého so zákazníkmi a takto sa
mohol zdokonaľovať v portrétoch.
Zhotovil obrovské množstvo snímok, ktoré znázorňujú hrôzy bojov, ale
aj nedotknuté zasnežené, idylicky vyzerajúce horské kraje. Iba zo zápiskov
na zadnej strane obrázkov vieme, že
boli odfotené počas prestávky medzi
dvoma delostreľbami a na dvesto met-

rov od neho nepriateľskí vojaci zo zákopov pozorovali fotoaparátom sa zapodievajúceho nadporučíka. Vyviazol
z vojny a vrátil sa domov. Zamestnal sa
v staviteľskej kancelárii vedenej Alfrédom Wellischom a jeho synom a popri
projektoch 250 iných budov vypracovali aj plány domu na Visegrádskej
ulici č. 60, Gymnázia na Ulici Tavaszmező a izraelitského chlapčenského
sirotinca. Mal vyše deväťdesiat rokov,
keď zhotovil svoje posledné fotografie
o meste.
Fotografická činnosť Ivana Vydareného je známa a uznávaná, ale o jeho
maliarstve vieme málo. Chuť k tomuto
druhu umenia dostal od svojich učiteľov na technickej univerzite Arpáda
Székelya (syna Bertalana Székelya) a
Lajosa Rauschera. Jeho diela sa nikdy
nedostali do krvného obehu maďarskej
kunsthistórie. Bolo o ňom všeobecne
známe, že ako fotograf veľa času trávil
vyhľadávaním, pozorovaním a komponovaním témy. Nerobil to inak ani
vtedy, keď maľoval. Svoje akvarely
vytváral zväčša na základe vlastnoručne zhotovených fotografií. Ako fotograf musel dobre narábať so svetlom
a ako maliar zas s vodou. Najobľúbenejšia metóda maľovania I. Vydareného bol akvarel, ale jeho talent sa
prejavil aj v iných technikách, ako napríklad uhľokresbe, tuši, mediryte, linoryte, či oleji. Okrem toho zhotovil aj
tzv. gvaš, teda maľby s krycou vodovou farbou. Tieto sa pre nízku schopnosť lomu svetla vodového spojiva
podobajú na pastelové maľby. Jeho
špecifickosť spočívala aj v tom, že maľoval očami architekta a fotografa.
Keďže pri budovách sa uvádza iba
meno hlavného projektanta a nie jeho
podriadených, preto nemôžeme vedieť,
na ktorých budovách pracoval I. Vydarený. Pravdepodobne je to dostihový
Park Kincsem z roku 1924, budínske
vily v neobarokovom štýle, budova v
severnej časti Kossuthovho námestia,
budova na rohu Karolovej okružnej a
Kráľovej ulice.
ĽF
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Národnostné divadlá

Foto: Andrea Kiššová

Je zvykom pred každým veľkolepým podujatím usporiadať tlačovú
konferenciu. 6. októbra takáto akcia
predchádzala festivalu národnostných
divadiel s názvom Jelen/Lét. Milovníkov divadla po tretí raz očakávala
možnosť oboznámiť sa s tvorbou a umením národnostných divadiel, ktoré
mali príležitosť predstaviť sa v priebehu jedného týždňa v Národnom divadle v Budapešti. Spomedzi šestnástich v Maďarsku pôsobiacich národnostných divadiel sa v tomto roku
prezentovalo štrnásť. Na tlačovej konferencii privítal prítomných predseda
Zväzu národnostných divadiel v Maďarsku, riaditeľ sarvašského slovenského divadla Cervinus Teátrum Ondrej Csasztvan. Ako vysvitlo, záujem
o kultúru národností je veľký. Na niektoré predstavenia boli totiž už v tom
čase vypredané všetky vstupenky, napríklad na grécke národnostné divadlo
Amfitheatro, ktoré hralo na veľkom javisku Národného divadla, alebo aj na
hru arménskeho divadla Urartu.
Generálny riaditeľ Národného divadla a hostiteľ festivalu Attila Vidnyánszky vo svojom príhovore uviedol, že úlohou všetkých je, aby sa tu
(nielen v divadle, ale aj v krajine) národnosti cítili dobre, pretože aj ony tu
budujú kultúru rovnako ako väčšinový
národ. On sám bol predstaviteľom
menšiny, roky viedol menšinové divadlo v Beregove a preto veľmi dobre
vie, aký veľký význam má pomoc, a to
nielen v rámci divadla. Podať pomocnú
ruku má význam aj pre budovanie dob-

rých vzťahov s okolitými národmi, túto
situáciu treba preto vedome využívať.
Vyzdvihol, že festival je viac ako divadelná udalosť, dôležité je však aj to, že
sa na ňom predstavia seriózne pracujúce divadelné telesá s vysokou kvalitou, dobrými hercami. Vo svojich
predstaveniach ponúkajú hlboké myšlienky. Základnou úlohou Národného
divadla je komunikovať, pomáhať
týmto divadelným súborom. Usiluje sa
o to, aby malo medzi svojimi členmi
čím viac národnostných umelcov. Vyslovil potešenie, že opäť ožili dosky, čo
znamenajú svet a zaprial divadelným
telesám a ich umelcom veľa úspechov.
Na tlačovej konferencii sa zúčastnil
aj štátny tajomník Úradu predsedu
vlády zodpovedný za cirkevné a národnostné vzťahy Miklós Soltész, ktorý
konštatoval, že Ministerstvo ľudských
zdrojov podporilo fungovanie národnostných divadiel v tomto roku sumou
90 miliónov forintov a Úrad predsedu
vlády poskytol na zorganizovanie festivalu 10 miliónov forintov. Ako uviedol, v tomto roku prežívame dve ťažké
obdobia: spomienku na 100. výročie
podpísania trianonskej zmluvy a pandémiu koronavírusu. O pandémii by
mohli veľa hovoriť práve umelci,
herci, divadlá, ktorých existencia je
spojená s každodenným stykom s verejnosťou. Na druhej strane je tu centenárium udalosti, ktorá spôsobila
maďarskej pospolitosti veľkú traumu
a nezahojiteľné rany. Národnosti, ktoré
tu a v Karpatskej kotline dnes žijú, nemajú nič spoločné s Trianonom. Ná-
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rodnostné divadlá zohrávajú významnú
úlohu na upevňovaní vzťahov so susednými štátmi.
Štátny tajomník zodpovedný za
kultúru Péter Fekete začal svoje vystúpenie tým, že on má vždy ešte aj
vrecká plné kultúry. Teraz z nich vytiahol srbské bačkory, ktoré sú súčasťou
výbavy tanečníkov a o ktorých je
známe, že aj keď si ich obuje starší človek, čulo sa v nich pohybuje. Konštatoval, že niet inej takej krajiny
v Európe, ktorá by na takej úrovni a v
takej miere podporovala národnostné
divadlá, ako Maďarsko. Finančná pomoc by však nebola nič platná, ak by
neboli komunity, ktoré divadlo podporujú svojou existenciou. Napríklad
v Békešskej župe slovenské obyvateľstvo môže navštevovať predstavenia
sarvašského divadla v slovenskom jazyku. Na záver svojho vystúpenia vyjadril vďaku Národnému divadlu, že
prijalo národnostné divadlá za svoje.
Podpredseda Zväzu národnostných
divadiel v Maďarsku Milan Rusz najprv prečítal pozdravný list parlamentného hovorcu za srbskú národnosť
Ľubomíra Alexova a potom podrobne
predstavil program festivalu.
Slovenskú národnosť zastupovali
na festivale Slovenské divadlo Vertigo
s hrou Noc Helvera a sarvašské divadlo
Cervinus Teátrum s predstavením Naše
slovo – náš tanec.
Noc Helvera
V podaní hercov Slovenského divadla Vertigo Ondreja Nagya a Mar-
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v Národnom divadle

Slovenská
samospráva
Budapešti
Edita Hortiová
predsedníčka
Pavol Beňo

gity Garajszkej sme si 6. októbra mohli
pozrieť komornú drámu Noc Helvera
od poľského kunsthistorika a univerzitného profesora Jaroslawa Swierszcza,
píšuceho pod pseudonymom Ingmar
Villqist. Je najhranejším súčasným poľským dramatikom a to tak doma, ako aj
v Európe. Svoj pseudonym si zvolil na
počesť a z úcty k Ingmarovi Bergmanovi. V zhode so slávnym filmovým režisérom, ale aj mnohými škandinávskymi dramatikmi (Ibsen, Strindberg,
Enquist) je tento Poliak fascinovaný severom presvedčený, že tie najdôležitejšie veci sa odohrali ešte predtým, než sa
zdvihla opona a to, čo potom sledujeme
na javisku, je len výsledok činov, vykonaných predtým. Je tomu tak aj v prípade príbehu Karly a Helvera, ktorý
vyvrcholí v jednu temnú noc. Je to
ťažký príbeh dvoch postihnutých ľudí.
Karla prišla o dieťa, o lásku, o spoločenské postavenie, o finančnú istotu.
Helver je postihnutý mentálne. Dej sa
odohráva niekedy v tridsiatych rokoch
XX. storočia, kdesi v Nemecku, kde sa
fašisti práve ujímajú moci. Atmosféra
v spoločnosti hustne, ale ešte vždy sú
ľudia, ktorí žijú svojím vlastným spokojným životom. V skromne zariadenej
kuchyni
uponáhľane
pripravuje
jedlo unavená, strhaná žena. Potom sa
objaví muž a my nemáme predstavu
o tom, aký je medzi nimi vzťah. V priebehu deja vysvitá, že o duševne chorého
muža sa stará žena, ktorá v minulosti
porodila choré dieťa, ktorého sa zriekla
a starostlivosť o Helvera berie ako pokánie. Všetky svoje city upäla na neho,
ale nie je mu ani matka, ani sestra, ani
manželka. Hrôz za stenami kuchyne pribúda. Niet pred nimi úniku a kuchyňa,

ktorá sa spočiatku zdala byť pre nich
bezpečným úkrytom, sa pre nich stáva
pascou...

zástupca predsedníčky
Levente Galda
Rozália Papová Polereczká

Naše slovo – náš tanec
Predstavenie sarvašského divadla
Cervinus Teátrum Naše slovo – náš
tanec, ktoré sa konalo 7. októbra,
uviedla Zuzana Dóšová konštatovaním,
že človek sa nemení, duša, radosť, láska
a pocity sú stále aktuálnou témou. Túto
tému formou tanca predviedli Katica
Nagyová a Ondrej Csasztvan mladší a
prednesu Eva Javorská.
Zuzana Dóšová povedala, že podľa
jej názoru je veľmi dôležité, ak väčšinová spoločnosť prejavuje záujem o národnostnú divadelnú kultúru. Pôvodne
sa mal festival uskutočniť v marci, ale
v dôsledku všeobecne známych okolností k tomu nedošlo. Sarvašské divadlo
malo vtedy v úmysle osloviť deti a mládež, čo sa však nepodarilo uskutočniť
ani teraz. Vyslovila nádej, že keď sa
život dostane do normálnych koľají,
budú môcť zapojiť do vystúpenia na
pôde Národného divadla aj deti. O predstavení povedala, že je zostavené tak,
aby sa zmestilo do jednej vyučovacej
hodiny, pretože s ním navštevujú aj
školy. Lyrickým spôsobom v ňom poukazujú na korene, na ľudovú kultúru,
veď o Sarvaši je známe, že tamojšie ľudové umenie a ľudový tanec majú veľmi
silné zázemie. Takže na jednej strane
predstavenie ponúka tradičnú ľudovú
kultúru v podobe ľudových tancov a na
strane druhej prózu a piesne súčasníkov,
čím chce poukázať na to, že súčasnosť
a minulosť, tradícia a modernosť sa navzájom nevylučujú.
ĽF

Júlia Szabová Marloková
Zuzana Szabová
Monika Szelényiová
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Prvá slovenská kuchárska kniha
vyšla pred 150 rokmi v Pešti
Tohto roku si pripomíname 150. výročie vydania unikátnej slovenskej kuchárskej knihy, ktorá je zaujímavá
nielen z aspektu jazyka a bohatého obsahu, ale aj rozmanitosti, pestrosti receptov. Publikácia Jána Babilona je
nepochybne pozoruhodná nielen z hľadiska prípravy a varenia jedál, ale aj
osvety, kultúrnej histórie a literatúry.
Dobre vieme, že aj kultúra prechádza cez žalúdok a práve kulinárske tradície môžu jedinečným spôsobom
odzrkadľovať neodolateľnú atmosféru
starobylej peštianskej kuchyne. Záľubu v jedlách nachádzame v každom
veku a u všetkých ľudí, vo všetkých
krajinách a dobách.
Prvá kuchárska kniha v slovenčine,
ktorej autorom bol peštiansky slovenský mešťan Ján Babilon, vyšla v Pešti
v roku 1870 a dožila sa piatich vydaní.
Publikácia pod názvom Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči vyšla najprv
vo vydavateľstve Minerva, „prvej uh.slovenskej účast. kníhtlačiarni“. Kniha plná tradičných receptov bola
nielen veľmi obľúbená, ale aj úspešná,
čo potvrdzuje skutočnosť, že v roku
1894 vyšlo druhé rozšírené a opravené
vydanie, v roku 1907 ďalšie a v roku
1989 štvrté vydanie, a to v Bratislave.
V roku 2013 sa dočkala piateho vydania vo vydavateľstve Petit Press, tiež
v hlavnom meste Slovenska.
Život a pôsobenie J. Babilona
v Pešti
Ján Babilon sa narodil v Radvani,
dnes mestskej časti Banskej Bystrice,
2. júna 1818, zomrel 17. januára 1877
v Budapešti. Ako mnohí jeho rovesníci aj on hľadal šťastie v dynamicky
sa rozvíjajúcom hlavnom meste Uhorska. Vyučil sa za kuchára a pôsobil
v Pešti. Je tiež známe, že si otvoril
vlastné pohostinstvo, kde sa často stretávali popredné osobnosti slovenského
spoločenského života. Babilon si zobral za manželku dcéru mešťana Jána

Bohuráda, kurátora slovenského evanjelického zboru v Pešti. Rodina žila
v Terezíne, v VI. obvode, na Ružovej
ulici.
Národne uvedomelý peštiansky
mešťan Babilon bol nielen členom, ale
aj pokladníkom Pomocnej pokladnice
v Pešťbudíne. Zvolili ho tiež za cirkevného kurátora slovenského evanjelického zboru a zúčastňoval sa na
činnosti Slovenského speváckeho
spolku, založeného v roku 1871.
Kniha slovenského kuchára
Majster varenia vyše 20 rokov zbieral a ukladal recepty a poznatky z gastronómie, pravdepodobne s cieľom
príležitostne sa podeliť o svoje vedomosti a zručnosti v podobe kuchárskej
knihy s uhorskými Slovákmi, kuchármi, ba aj s peštianskymi Slovákmi.
Recepty Babilona sú určené tak pre
chudobnejšie, ako aj pre bohatšie domácnosti.
Nevyhnutnosť vydania knihy potvrdzuje predovšetkým ten fakt, že s
rozvojom moderného meštianskeho života vzrástli aj v Budapešti požiadavky
na tzv. osobné služobníctvo. Manželky
zámožnejších reprezentantov slovenských vzdelanostných kruhov potrebovali pomoc v domácnostiach, a to
nielen domáce slúžky, ale aj dobré kuchárky, ktoré potom mohli ľahko vyberať z takmer 1500 receptov jednoduchých i vyberaných jedál s osobitným zreteľom na slovenskú kuchyňu.
Autor knihy zostavil takú kuchárku,
ktorá bola v každodennej praxi ľahko
zapamätateľná a ľahko používateľná,
pokyny na prípravu varenia, pečenia a
úpravy jedál boli jednoduché a logické.
Pri zostavení knihy nespúšťal zo zreteľa ani funkčnú stručnosť a vecnosť.
Ako dobrý a skúsený odborník na
mnohých miestach vyzdvihuje ekonomické využitie času, zdôrazňuje vhodné a racionálne spracovanie všetkých

surovín a, samozrejme, účelnú prípravu. Považoval za osožné zdokonaľovať sa nielen vo varení, ale aj v servírovaní jedál, v zariadení kuchyne a v
zdravom stravovaní sa.
Pomocou množstva receptov mali
kuchári možnosť zostaviť jedálny lístok pre návštevníkov pohostinstiev a
kuchárky zámožnejších peštianskych
rodín si zas mohli vyberať spomedzi
bohatého sortimentu receptov aj na kolektívne hostiny alebo na slávnostné
príležitosti.
Pútavá kuchárska kniha presahuje aj
do roviny osvety, výchovy a zdravotníctva. Je zaujímavé, že opisu niektorých receptov predchádza kultúrnohistorický úvod, ako napríklad receptu
č. 669: „Zemiaky na anglický spôsob.
Zbožie a krumple sú veci, ktoré sa
každý deň v najbohatšom i najchudobnejšom dome potrebujú, zvláštne u nás
na Slovensku, kde sa hovorieva: keď je
komora krumpľami zadebnená, psota je
ďaleko od domu. A to je aj pravda, lebo
v akej miere sa na Dolniakoch urodí
zbožia, v toľkej miere sa zasadí na Slovensku krumpieľ a nik sa nehnevá, keď
ich je mnoho, veď zima býva dosť dlhá.
Zemiaky pochádzajú z Ameriky a doniesli sa v 16. storočí do Anglicka,
skade sa, ako sa to s dobrou vecou
stáva, za krátky čas po Európe rozšírili.
Na prípravu tohto jedla sa surové obielené zemiaky v nádobe posolia, na ne
sa naleje trochu vody a zakryté sa dajú
na oheň, aby sa uparili. Po uparení sa
vyberú, dajú na misu a nažlto upraženým horúcim maslom polejú.”
Slovenská kuchárka Jána Babilona
približuje poznatky dejín kuchárskeho
umenia Uhorska, ako aj slovenskej národnej kultúry. Je bezpochyby zaujímavé oboznámiť sa so zvláštnymi receptami autora, ktoré nás zavedú do
slovenskej minulosti, do vzrušujúceho
sveta umenia gastronómie.
Anna Kováčová
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Sústredenie Ozveny na Zemplíne
Budapeštiansky slovenský
spevácky zbor Ozvena každý
rok organizuje týždňové sústredenie členov zboru. Doteraz to
bolo na Slovensku, tohto roku
však pre pandémiu koronavírusu sme sa rozhodli pre slovenské prostredie v Maďarsku,
zemplínsku Baňačku. Táto do
roku 1981 samostatná Slovákmi obývaná osada, dnes
mestská časť Nového Mesta
pod Šiatrom, leží v prekrásnom
prostredí. Vďaka finančnej
podpore Verejnoprospešnej nadácie ZSM
a slovenských obvodných samospráv
Budapešti sme mohli predposledný septembrový týždeň stráviť v oddychovom
parku Smaragdová dolina.
Pri organizovaní školenia sme mali
určité obavy, ako sa nám podarí zabezpečiť protipandemické opatrenia, ale
hostitelia nám boli maximálne ústretoví. Vytvorili nám ideálne podmienky
tak pri ubytovaní, ako aj pri stravovaní
a nácviku. V celom objekte sme boli iba
my, Ozvenári.

Náš režim dňa bol prísny a každý
deň sme ho striktne dodržiavali. Deň
sme začínali rozcvičkou pod vedením
učiteľky Moniky Szelényiovej. V prekrásnom údolí obklopenom horami, v
blízkosti jazera, sme sa poriadne nadýchali čerstvého vzduchu, aby sme počas dňa vedeli spievať. Skúšky viedol
zbormajster Péter Pálinkás, vysoko
kvalifikovaný a celoštátne uznávaný dirigent. Celý týždeň sme sa venovali nácviku skladieb s vianočnou a náboženskou tematikou, ktoré by sme chceli

nahrať na našu v poradí tretiu CD platňu. Nahrávku
dvojplatne plánujeme ešte
v tomto roku ako prekvapenie pod vianočný stromček.
Popri práci sme si našli
čas aj na oddych, keď sme
navštívili taktiež Slovákmi
obývanú obec Fizér, kde
sme si pozreli hrad a ostatné
historické zaujímavosti. Posledný deň sústredenia sa
tradične končí koncertom,
tento krát boli dokonca dva.
Doobeda sme predstavili svoj repertoár
žiakom slovenskej školy v Novom
Meste pod Šiatrom v gréckokatolíckom
kostole sv. Mikuláša, druhý koncert sa
konal vo večerných hodinách v gréckokatolíckom kostole v Baňačke, ktorý si
prišla vypočuť tamojšia slovenská komunita.
Aj z tohto sústredenia si všetci
účastníci odniesli domov nezabudnuteľné zážitky.
Z. Hollósyová

Rozlúčka s Péterom Pálinkásom
Pred niekoľkými rokmi stál Budapeštiansky slovenský spevácky zbor
Ozvena pred krokom, ktorý počas
svojej existencie musel už niekoľkokrát prežiť. Zvolil si nového dirigenta.
Péter Pálinkás, ktorého sme už
dávnejšie poznali ako vedúceho Mužského speváckeho zboru Zoltána Kodálya Tungsram, sa odhodlal, že
prevezme umelecké vedenie nášho
zmiešaného zboru. Svojím nesmiernym elánom a obdivuhodným hlasom
sa dal do práce. Počas niekoľkých
rokov našej spolupráce sme ho spoznali a obľúbili sme si ho. Stal sa
naším priateľom, členom našej spevavej rodiny. Bol naším štvrtým dirigentom a, žiaľ, tretím spomedzi tých,
s ktorými sme sa museli navždy rozlúčiť. Popri Marte Pápayovej Pálmayovej a Jánovi Šutinskom nás
v novembri 2020 navždy opustil aj
Péter Pálinkás.

Narodil sa 4. októbra roku 1953 v
Budapešti. Po štúdiách na Konzervatóriu Bélu Bartóka a Hudobnej akadémii
Ferencza Liszta sa stal dirigentom viacerých speváckych zborov. 20 rokov

bol členom Speváckeho zboru Maďarského rozhlasu, neskôr vedúcim dirigentom Mužského zboru Honvéd. Deväť rokov bol zborovým dirigentom
Divadla Csokonaiho v Debrecíne.
V roku 2002 mu udelili rád Rytiera
maďarskej kultúry. Roku 2004 získal
ocenenie Celoštátnej Rady zborov
(KÓTA) a v roku 2008 Cenu maďarského dedičstva.
Na čele Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena stál
od roku 2017. Svojou oduševnenosťou nás učil bojovať za svoje ciele,
neuspokojiť sa s ľahším, menej náročnejším výkonom a veriť v seba, ak
sme vytrvali a vykonali predpísanú
prácu. Stojac pred ním sme sa nikdy
neopovážili nebrať spev vážne. Je
a navždy bude pre nás príkladom.
Nikdy naňho nezabudneme, navždy
si ho zachováme v našich srdciach.
Česť jeho pamiatke!
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Koordinációs értekezlet
A Fővárosi Szlovák Önkormányzat
kezdeményezése alapján 2020. szeptember 30-án a Szlovák Intézetben került sor a Budapesten működő kerületi
szlovák önkormányzatok képviselőinek hagyományos koordinációs értekezletére. A résztvevőket Sipos Ildikó
igazgató nevében az intézet munkatársa, Galda Levente és Horti Andrásné, az értekezletet kezdeményező
FSZÖ elnöke üdvözölte.
A találkozón előadóként részt vett
Paulik Antal, a hazai szlovákság parlamenti szószólója, vendégként pedig
Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos
Szlovák Önkormányzat elnöke.
Paulik Antal ismertette a jelenlévőkkel a nemzetiségi törvényben az
Országgyűlés által az idén nyáron jóváhagyott módosításokat. Előadásából
megtudtunk, hogy a 2018. évi parlamenti választásokat követően megalakult a nemzetiségi szószólók bizottsága, amely célul tűzte ki a 2011.
évben elfogadott nemzetiségi törvény
módosításának előkészítését. Az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeit tömörítő Országos Nemzetiségi
Önkormányzatok Szövetsége már 2017ben javaslatot tett ennek a törvénynek
a módosítására.
Alapvetően a gazdálkodási szabályozások esetében volt szükség a változtatásokra. A szószólók egy öttagú
munkacsoportot hoztak létre, amelynek Paulik Antal volt a vezetője, és az
volt a feladata, hogy összegyűjtse azokat az észrevételeket, amelyek a nemzetiségek számára valamilyen szempontból problémát jelentettek a törvény

szövegben. Amikor a munkacsoport
munkához látott, a Miniszterelnökség
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért
felelős államtitkársága is jelezte, hogy
ott is létrehoztak egy munkacsoportot
a törvény módosításának előkészítésére. Végül létrejött egy közös nagy
munkacsoport, melyhez az Ombudsman Hivatala is csatlakozott.
Az Országgyűlés 2020. június 14-én
fogadta el a közösen kidolgozott módosító javaslatokat. A változtatások a törvény 168 paragrafusnak nagyjából a
harmadát érintik. Ezek egy része a törvény szövegében előforduló elírásokat
küszöbölte ki. Az érdemi változtatások
többsége a törvény tartalmát, a nemzetiségi önkormányzatok működésével
összefüggő szabályokat, kisseb része az
oktatási és a kulturális területet érinti. A
módosítások alapvetően az országos önkormányzatokra vonatkoznak.
A választási joggal összefüggő rendelkezéseket nem sikerült módosítani,
mert senki nem akart hozzányúlni a választási joghoz. Az alapvető problémát
a 2011-ben elfogadott törvénynek az a
része képezte, hogy a 2018 után sorra
kerülő önkormányzati választásokon
csak azokon a településeken kerültek
volna kiírásra a nemzetiségi választások, ahol a 2021. évi népszámlálás
során legalább 30 ember vallotta volna
magát egy adott nemzetiséghez tartozónak. Azt mindenki sejtette, hogy ennek
a követelménynek a teljesítése nem
lenne könnyű feladat, mivel minden
hazai nemzetiségi közösségre a fogyatkozó létszám a jellemző. Ennek tükrében komoly eredmény, hogy sikerült

megtartani a korábbi szabályozásban
meghatározott 25 fős létszámküszöböt.
A törvényben volt néhány, az önkormányzatok működésére vonatkozó pontatlan megfogalmazás. Például az eredeti törvényszöveg úgy hangzott, hogy
a nemzetiségi önkormányzat kezdeményezése esetén a nemzetiségi képviselők részt vehetnek az adott település
önkormányzatának ülésein. Ezt úgy sikerült módosítani, hogy a nemzetiségi
képviselők jogosultak részt venni a települési önkormányzat ülésein.
A törvénymódosításnak köszönhetően a nemzetiségi önkormányzatok átvehetik egyes intézmények (pl. oktatásiak) működtetését. Ez most már nem
csak a működtetést és a vagyonkezelői
jog átvételét jelenti, de a nemzetiségi
önkormányzat tulajdonba kapja az iskolának helyt adó épületet is azzal,
hogy annak állapotfenntartásáról is
neki kell gondoskodnia. Az is fontos
előrelépés, hogy az országos önkormányzatok különböző tanácsokat hozhatnak létre. Az országos nemzetiségi
önkormányzatok miniszteri egyetértés
esetén szociális intézmény működtetésére is lehetőséget kapnak.
Szigorodott az önkormányzat a
szervezeti és működési szabályzatára
vonatkozó előírás. A módosított jogszabály meghatározza, hogy mit kell
tartalmaznia az SZMSZ-nek. Rögzíti
és pontosítja, hogy mit jelent a nyilvános és a zárt ülés, illetve a közmeghallgatás. Az önkormányzatnak a képviselői eskütételt követő 30 napon belül el
kell fogadnia a saját szervezeti és működési szabályzatát.
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Koordinációs értekezlet
Módosult a települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési szerződések
kötelező tartalmának a meghatározása.
A települési önkormányzatnak eddig
csak az ülések megtartásához, illetve a
levelezéshez kellett segítséget nyújtania. A jövőben a települési önkormányzat segítségnyújtási kötelezettsége a
nemzetiségi önkormányzat működésének általános segítésére is kiterjed.
A törvénymódosítás az oktatási területet érintő változásokat is tartalmaz.
Korábban nem volt adott a kiegészítő
nemzetiségi óvodai nevelés lehetősége.
A jövőben önálló nemzetiségi csoportot is létre lehet hozni az olyan óvodák-

ban, ahol nincs meg az önálló nemzetiségi osztály indításához szükséges
gyermeklétszám. Az iskolákban szervezett művészeti nevelési programok is
lehetnek nemzetiségi irányultságúak.
Ez azért fontos, mert a gyerekekben a
művészeti nevelés eszközeivel is erősíteni lehet a nemzetiségi hovatartozás
érzését.
A módosításoknak köszönhetően
létrejött a főiskolai nemzetiségi ösztöndíj-rendszer.
Nem sikerült elérni, hogy ne kelljen
minden évben újra és újra leadni az önkormányzati képviselők vagyonbevallását. A Pénzügyminisztérium semmilyen könnyítésbe sem akart beleegyez-

ni ezzel kapcsolatban. Paulik Antal felhívta a figyelmet arra, hogy aki nem
adja le a vagyonbevallását, az nem
gyakorolhatja a képviselői jogait.
A szóvivő előadásában kitért a jövő
évi népszámlálással összegfüggő lényeges változásokra is. Ezek részleteit
a jövő számban tesszük közzé.
Az értekezlet résztvevői kérdéseket
tettek fel az elhangzottakkal kapcsolatban, beszámoltak a tevékenységük
során szerzett saját tapasztalataikról, illetve tanácsokat és segítséget kértek a
parlamenti szóvivőtől a saját önkormányzatuk működésével összefüggésben felmerült gondok megoldásához.
Benyo Pál

Szlovák népismeret egy magyar iskolában

A Budapest IV. kerületi Megyeri
Úti Általános Iskola igazgatója,
Hamzáné Szita Ilona felkért, hogy
tartsak ismeretterjesztő foglalkozást a
Magyarországon élő szlovák nemzetiség történelméről, kultúrájáról és hagyományairól. A felkérés nem lepett
meg, mivel már hét éve ebben az iskolában tanítok és emellett az Újpesti
Szlovák Önkormányzat elnökeként
tevékenykedek.
Elsőként a 4.a osztályba látogattam,
amelyben magyar-angol kétnyelvű oktatás folyik. Az osztályfőnök, Bánfi
Katalin elmondta, hogy két tantárgy –
a magyar nyelv és irodalom valamint
az ének – keretén belül foglalkoznak a

Magyarországon élő nemzetiségekkel.
Az osztályfőnök nagy hangsúlyt fektet
arra, hogy a gyerekek megismerjék
más népek kultúráját, szokásait. Fontosnak tartja a toleráns, elfogadó magatartás kialakítását másokkal szemben már gyermekkorban.
A tanóra 45 perces időkeretébe úgy
kellett belesűríteni a mondanivalómat,
hogy érdekes legyen és megfeleljen a
korosztály életkori sajátosságainak. Az
óra elején szlovák nyelven mutatkoztam be és mondtam magamról pár
mondatot, ezzel sikerült felkeltenem a
gyerekek érdeklődését. Először arról
beszélgettünk hogy milyen nemzetiségek fordulnak elő Magyarországon.

Majd áttértünk arra, hogy melyik megyékben és településeken élnek szlovákok. Ezután szülővárosomról, Tótkomlósról meséltem. Nagyon tetszett
a gyerekeknek a „Hogy fujarázott
Kubko és Maťko” c. rajzfilm, ami
után meghallgattuk, hogy szól ez a
hangszer.
Az óra legizgalmasabb része az
volt, amikor a XIX. században Budapestre érkező szlovák tutajosokról meséltem, képekkel, térképpel illusztrálva
az előadást.
Az óra végén egy kis ízelítőt kaptak
a gyerekek a szlovák nyelvből. Tanulmányoztuk a szlovák ábécét. A magyartól eltérő betűkkel szavakat írtam fel
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a táblára. Ezután olyan szavakat mondtam szlovákul, amelyeket egyből megértettek, a magyarral való hasonlóság

miatt. Megtanítottam pár nehezebb szlovák szót is, amikkel
szójátékot játszottunk.
Bánfi Katalin elmondta, hogy olvasás órán minden nemzetiségnek megismerik egy-egy meséjét. A tananyagban a „Só és arany” c. szlovák mese szerepel.
Kolléganőmmel összedolgozva úgy határoztunk, hogy
gyerekversekkel zárjuk az órát. Mivel a gyerekek ismerik
Weöres Sándor „Ha a világ rigó lenne” c. kötetének verseit,
ez alkalommal néhány vers szlovák nyelvű fordítását vittem
magammal. Papuček Gregor magyarországi szlovák költő
olyan tökéletesen ültette át szlovákra ezeket a verseket, hogy
a hangsúlyozás és ritmus alapján a gyerekek mindet felismerték, még úgy is, hogy szlovákul hallották.
Óvári Enikő
Fotó: Bánfi Katalin

Tessedik Sámuel tiszteletre méltó hagyatéka
Tessedik Sámuel lelkész, író 1742.
április 20-án Albertiben (a mai Albertirsa) született. Édesapja id. Tessedik
Sámuel szlovák evangélikus lelkész
volt. Édesanyja a német származású
Lang Erzsébet. Édesapját 1744-ben Albertiből a Békés megyei Csabára (a
mai Békéscsaba) helyezték át lelkésznek. Édesapja 1749-ben bekövetkezett
halálát követően édesanyja a három
félárva gyerekével Pozsonyba költözött. Sámuel itt végezte el a gimnáziumot. Ezt követően nemes ifjak nevelője lett. Szlovák és német nyelven
beszélt. Szükségesnek látta magyar
nyelvtudásának tökéletesítését, ezért

ban udvari lelkészként működött, majd
1767-ben segédlelkészi meghívást kapott a szarvasi szlovák evangélikus
gyülekezettől. Szarvas középkori eredetű település, a török hódoltság alatt
elpusztult. 1720 után jórészt szlovák
telepesekkel népesítették be. Amikor a
településre érkezett, lápos, szikes talaj
vette körül a jobbágyság apró házait. A
németországi tartózkodása idején a
vízszabályozás területén szerzett ismereteit felhasználva kezdeményezte a
lápos területek lecsapolását és mezőgazdaság művelésbe fogását.
A lelkészi tevékenysége mellett létrehozta az evangélikus iskolát. Az is-

két évig a debreceni református kollégiumban diákoskodott.
Ezt követően, 1763-ban a németországi erlangeni evangélikus egyetemre iratkozott be, ahol két évig
teológiát, filozófiát tanult, de természettudományi ismereteit is bővítette.
Az egyetem elvégzése után útba ejtette
az észak-német városokat, ahol az oktatással, a mezőgazdasággal, az erőtelepítéssel, a vízszabályozással és az
öntözéssel kapcsolatos módszereket tanulmányozta.
Hazatérve Magyarországra az első
papi állása a Nógrád-megyei Surányban volt, ahol Sréter György kastélyá-
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kolába telekkel, földbirtokkal rendelkező parasztemberek gyermekei járhattak, akiknek az írás-olvasás és a számolás mellett hittant is tanított magyar
és szlovák nyelven. A tanulók elméleti
és gyakorlati oktatásban a szőlőművelést, a borkészítést, az állattartást, a lucerna termelést, és a faültetést is elsajátították.
Az első akácfa elültetése is az ő nevéhez fűződik. Az akác az Alföld homokos talajának a megkötésére szolgált. Az akácfa virágából a mézkészítést is megtanította.
Az iskolát a nagy érdeklődés miatt
bővíteni kellett. Működtetése azonban
nem volt zökkenőmentes, többször bezárt forráshiány miatt. Az iskola bezárása alatt a saját papi kertjében folytatta a szikes talaj javítását célzó kísérleteit. Tanulmányokat, könyveket írt
német és magyar nyelven, pl. „Parasztember Magyarországban micsoda s mi
lehetne…”. (Magyarul 1786-ban jelent
meg Kónyai János fordításában.)
A kísérletezéshez hamarosan szűkös lett a kert, ezért a helyi földesúrtól
1780-ban, majd 1791-ben 39 hold addig műveletlen földet kapott, amin termőföldjavító kísérleteket folytatott.
Gyümölcsfák, pl. szilva telepítésével is
kísérletezett. Az asszonyokat fonásra,
szövésre, a selyemhernyó tenyésztésére is tanította. Elemi egészségtant is
tanított, azt is beleértve, hogy milyen
füvekkel lehet a betegségeket gyógyítani. De meg kell említeni, hogy korszerű településrendezési elképzelése

alapján valósult meg a mai Szarvas
sakktáblaszerű utcarendszere.
Családi életében 1769-ben következett be változás, amikor oltár elé vezette a szarvasi evangélikus lelkész
lányát, Markovitz Teréziát. Házasságukból tizenhárom gyermek született.
Felesége halála után egy özvegyaszszonyt vett feleségül, nemes Lissovényi Karolinát. Ebben a házasságban öt
gyerek született. Az összesen tizennyolc gyerekből azonban csak nyolcan
élték meg a felnőtt kort.
Tessedik Sámuel munkásságát 1782ben II. József császár 25 arany értékű
éremmel jutalmazta. 1789-ben a jénai
Mineralógiai Társaság diplomával ismerte el érdemeit. 1809-ben I. Ferenc
király magyar nemességet adományozott a részére. Amikor 1820. december
27-én Szarvason meghalt, a XVIII.
században újratelepült Szarvas lélekszáma már 14 ezer lelket számlált.
Tessedik emlékére utcákat, intézményeket, iskolákat neveztek el az ország számos városában. A Magyar
Agrártudományi Egyesület 1961-ben
Tessedik Sámuel emlékérmet alapított,
amit minden évben kiosztanak. A szarvasi születésű Ruzicskay György szlovák festőművész Tessedik Sámuel
címmel rajzsorozatot készített.
Az Országos Szlovák Önkormányzat
2017-ben a Magyarországi Szlovák Pedagógusok Napjává nyilvánította április
20-át, Tessedik Sámuel születésnapját.
Említést kell tennünk a Tessedik
szobrokról, emléktáblákról. 1788-ban

Tessedik Sámuel működése alatt épült
fel a szarvasi Evangélikus Ótemplom,
melynek a homlokzatán látható a Tessedik születésének 250. évfordulója alkalmából elhelyezett emléktábla.
1942-ben, születésének 200. évfordulója alkalmából avatták fel Szarvas
főterén Keviczky Hugo szobrászművész egész alakot formázó szobrát,
amely a szarvasi szlovákok jótevőjének állít emléket. Az országban nem
csak Szarvason, de szülőhelyén – Albertirsán, Cserhátsurányban, Szerencsen és Budapesten a Vidékfejlesztési
Minisztérium árkádsorán is van szobra.
Tessedik Sámuel 1820. december
27-én halt meg Szarvason 78 éves korában. 53 évig állt a szarvasi szlovák
evangélikus gyülekezet élén. A szarvasi evangélikus ótemetőben az elhunyt evangélikus papok részére kijelölt parcellában temették el. Síremléke,
amely 1821-ben készült el, Dunaiszky
Lőrinc neves pesti szobrász alkotása.
A tudós polihisztor egyszerre volt
templomépítő lelkész, néptanító, mezőgazdász. Lelkész volt, de egész életében tanított.
Mind elméleti, mind gyakorlati pedagógiai munkássága a felvilágosodás
pedagógiai eszméinek hazai meghonosítását szolgálta.
Összességében elmondható, Tessedik Sámuel elévülhetetlen érdemeket
szerzett a szlovákság életének jobbítása
és felvirágoztatása terén.
Szentes Lászlóné

