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Keď sme spolu s naším parlament-
ným hovorcom An tonom Paulikom 
pred tromi rokmi pri príležitosti náv -
števy predsedu Národnej rady SR An-
dreja Danka v Maďarsku prvýkrát 
hovorili o našom pláne získať a s pod-
porou vlád Maďar ska a Slovenska zre-
konštruovať bývalý kostol slovenských 
evanjelikov, netušili sme, že sa tým 
začne niekoľko rokov trvajúci ma- 
ratón. Aj odvtedy sme využili všetky 
stretnutia s predstaviteľmi vlád oboch 
krajín, aby sme poukazovali na vý-
znam tohto objektu pre našu komunitu 
a možnosť vytvoriť z neho slovenské 
kultúrne stredisko, sídlo pre naše inšti-
túcie a spolky.  

Ako prvých sa nám podarilo získať 
pre projekt vtedajšieho predsedu Úra- 
du pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
Jána Varša a vicepremiéra Maďarska 
Zsolta Semjéna, ktorí pochopili vý-
znam tohto spoločného projektu aj pre 
dvojstranné vzťahy. Neskôr sme vďaka 
pomoci veľvyslanca SR v Maďarsku 
Pavla Hamžíka mali možnosť na-
črtnúť naše plány aj ministrovi zahra-
ničných vecí SR Ivanovi Korčokovi 
a premiérovi Igorovi Matovičovi. Po 
mnohých rokovaniach a zásluhou štát-
neho tajomníka Miklósa Soltésza sa 
v roku 2020 zrodilo uznesenie vlády 
Maďarska o poskytnutí dotácie vo výš- 
ke viac než 750 miliónov Ft na zakú-
penie nehnuteľnosti. Po rokovaniach 

s majiteľom kostola vznikla dohoda 
o kúpnej cene vo výške 698 miliónov Ft, 
začiatkom decembra 2020 došlo k pod-
písaniu kúpnej zmluvy a po vypršaní le-
hoty stanovenej zákonom zmluva kon - 
com januára nadobudla platnosť. Zvyš-
ných približne 65 miliónov Ft môže 
CSSM použiť na odvrátenie stavu stre-
chy a fasády ohrozujúceho život, ako aj 
na prípravu projektu rekonštrukcie. 
V tom istom roku sa zrodilo ďalšie 
uznesenie vlády o poskytnutí dotácie vo 
výške dvakrát 700 miliónov Ft v roku 
2021 a 2022. Slovenská republika na 
prvú etapu rekonštrukčných prác po-
skytne dotáciu vo výške 2 milióny eur. 
Dotačná zmluva medzi Úradom pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí a Celo-
štátnou slovenskou samosprávou v Ma-
ďarsku by sa mala podpísať začiatkom 
júla, počas návštevy predsedu ÚSŽZ 
Milana Jána Pilipa. 

Rekonštrukcia niekdajšieho evanje-
lického kostola na Rákócziho triede 
bude niekoľko rokov trvajúci obrovský 
projekt, ktorý bude mať dopad na život 
Slovákov v Maďarsku, veď bude sú-
streďovať kultúrne aktivity na jedno 
symbolické miesto hlavného mesta. 
Vnútorné priestory nehnuteľnosti o 
rozlohe približne 2300 m2 sa počas 
prác prispôsobia plánovaným funk-
ciám, vytvoria sa výstavné priestory, 
divadelná sála, spoločenské priestory, 
kancelárie, sklady. Aj počas príprav-

ných prác sa budeme snažiť informo-
vať verejnosť o priebehu projektu a u- 
kázať členom našej komunity to, čo je 
možné. Starostlivosťou o túto budovu 
ako najcennejšiu nehnuteľnosť CSSM 
bol poverený člen Kultúrneho výboru 
Csaba Aszó di. Doteraz sa napr. posta-
ral o prepis meračov dodávateľských 
spoločností služieb, elektriny, vody 
a kanalizácie a má na starosti udržia-
vanie kontaktov s poskytovateľmi tých - 
to služieb. Bude nápomocný odbor- 
níkom, ktorí budú pracovať na príprav-
ných fázach rekonštrukcie, ale aj novi-
nárom a verejnosti, keď budú mať 
záujem o objekt. V súčasnosti sa skon-
čil proces obstarávania na niektoré 
práce, ktoré sú v prípade takejto veľkej 
investície predpísané, ako napr. ana-
lýza stavu, štúdie uskutočniteľnosti 
alebo znalecké práce, keďže ide o kul-
túrnu pamiatku. V súvislosti so zača-
tím vonkajších prác prebiehajú rokova- 
nia s domom, ktorý náš kostol obklo-
puje a rôznymi spôsobmi sme praco-
vali na tom, aby sme v podmienkach 
pandémie informovali obyvateľov do- 
mu o našich plánoch. Obdržanie dotá-
cie zo SR bude ďalším závažným míľ-
nikom investície, ktorý nám umožní 
realizovať verejné obstarávania na ďal-
šie práce a urobiť tak ďalší veľký krok 
na ceste k naplneniu nášho sna. 

Alžbeta Hollerová Račková, 
predsedníčka CSSM

Foto: Andrea Kiššová - ĽN
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Pred viac ako rokom sme sa dozve-
deli smutnú správu ‒ naše rady navždy 
opustil Ladislav Petro a v dôsledku 
obmedzení spôsobených pandémiou 
sme mu až teraz, 26. mája, mohli ko-
nečne prejaviť úctu a vďaku za všetko, 
čo počas svojho plodného života vyko-
nal v záujme slovenskej komunity v 
Maďarsku. Zišli sme sa na dvore buda-
peštianskej slovenskej školy, aby sme 
slávnostne odhalili pamätnú tabuľu bý-
valého riaditeľa tejto inštitúcie, dlho-
ročného poslanca Slovenskej samo - 
sprá vy Budapešti a slovenského vole-
ného zboru VI. obvodu Ladislava Pet- 
ra. Na slávnostnom akte boli prítomní 
predsedníčka Celoštátnej slovenskej 
samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hol-
lerová Račková, predsedníčka Sloven-
skej samosprávy Budapešti Edita Hor- 
tiová, dcéry a vnučky Ladislava Petra, 
predstavitelia slovenských samospráv 
viacerých obvodov hlavného mesta, 
pedagógovia a žiaci slovenskej školy 

v Budapešti. Prítomných privítala riadi-
teľka inštitúcie Júlia Szabová Marlo-
ková. Ako vo svojom vystúpení pove- 
dala, Ladislav Petro bol dlhoročným 
riaditeľom slovenskej školy v Budapešti 
a mal veľké zásluhy na postavení tejto 
budovy na peštianskom predmostí Ar-
pádovho mosta. Pani riaditeľka poznala 
Ladislava Petra ako študentka a neskôr 
aj ako učiteľka. ‒ Bol veľmi inteligentný 
človek, vždy bral ohľad na to, čo je 
dobré pre deti a ich budúcnosť, lež nie-
len pre ne, ale aj pre budúcnosť celej 
slovenskej pospolitosti.  

Vo svojom príhovore pani riadi-
teľka zdôraznila, že pamätnú tabuľu 
dala ako pamiatku na Ladislava Petra 
vyhotoviť Slovenská samospráva Bu-
dapešti, v ktorej dlhé roky pôsobil ako 
poslanec. 

Po úvodných slovách riaditeľky 
školy predniesol študent 11. ročníka 
Bálint Török báseň Milana Rúfusa Ve-
černý bozk. 

Predsedníčka SSB Edita Hortiová 
privítala prítomných a poďakovala 
dcéram Ladislava Petra, že prijali po-
zvanie na tento slávnostný akt. Vo svo-
jom vystúpení hovorila o tom, ako 
Ladislav Petro neúnavne išiel za svo-
jím cieľom, za postavenie novej škol-
skej budovy, na stene ktorej je teraz 
umiestnená pamätná tabuľa. ‒ Napísal 
viac ako 100 žiadostí a listov a vytrvale 
bojoval  za to, aby sa naše deti mohli 
učiť v modernej, svetlej a dobre zaria-
denej škole. V starej budove nebolo 
dosť priestorov na ubytovanie všetkých 
žiakov, internát bol vlastne na troch 
miestach. Cieľom novej budovy bolo aj 
vyriešenie tejto neblahej situácie, aby 
konečne všetci žiaci boli ubytovaní na 
jednom mieste a aby sa mohli zúčast-
ňovať aj na popoludňajších a večer-
ných programoch bez toho, aby museli 
cestovať. Dokázal to vybojovať! Spolu 
s ním sme si boli pozrieť vyznačené 
miesto a sledovali sme stavebné práce. 

Odhalenie pamätnej tabule Odhalenie pamätnej tabule 



Podarilo sa mu získať financie aj na to, 
aby jednotlivé triedy boli zariadené a 
vybavené tak, ako sme si to my, učite-
lia, vysnili. Bol nesmierne šťastný, keď 
videl našu radosť pri sťahovaní, ale 
ešte väčšiu radosť mal z toho, keď videl 
veselé tváre žiakov, ktorí s nadšením 
obsadili krásnu novú školu. Zaslúžená 
tabuľa pri vchode oznamuje a zabezpe-
čuje, aby aj ďalšie generácie poznali 
jeho meno, oslavovali ho a ctili si ho. 
Ďakujeme ti, pán riaditeľ, ‒ dokončila 
svoj príhovor predsedníčka SSB.  

Prítomným sa prihovorila aj Alž -
beta Hollerová Račková, predsedníčka 
CSSM a podpredsedníčka Slovenskej 
samosprávy VI. obvodu. Ako pove-
dala, je pre ňu cťou hovoriť pri tejto 
príležitosti napriek tomu, že nepatrí 
medzi bývalých žiakov tejto školy, 
a tak ani medzi tých, ktorých pán pro-
fesor, pán riaditeľ Petro učil. Mala ale 
to šťastie, že ako obyvateľka VI. ob-
vodu Budapešti s ním bola pri prvých 

krokoch slovenskej samosprávy tejto 
mestskej časti a mohla sledovať, ako 
vďaka jeho neúnavnej práci tento zbor 
získaval čoraz väčšie uznanie v rámci 
obvodu. ‒ Vďaka práci, zameranej na 
odhaľovanie slovenskej  minulosti Bu-
dapešti, sa zrodila kniha a uskutočnilo 
sa viacero podujatí venovaných stavi-
teľskému dielu Jána Nepomuka Bo-
bulu. Veľký úspech pre celú našu komu- 
nitu a myslím si, že aj pre komunitu v 
širšom zmysle slova, znamenalo uzne-
senie Samosprávy VI. obvodu Buda-
pešti, v zmysle ktorého Jána Nepomuka 
Bobulu vyhlásili za čestného občana 
tejto mestskej časti. Ladislav Petro ani 
vtedy, keď už ako dôchodca pracoval 
vo funkcii poslanca či už v VI. obvode, 
alebo vo Valnom zhromaždení CSSM 
nezabúdal, že je pedagóg. Vždy, keď sa 
rokovalo o pláne činnosti obvodného 
slovenského zboru, dbal o to, aby po-
slanci vyhľadali vedenie školy a po-
núkli či už lístky do divadla, alebo inú 

formu podpory tejto inštitúcie. Laco 
nás vlani náhle opustil. Myslím si, že 
SSB, táto škola a aj slovenská komu-
nita v Maďarsku prišla o zanieteného, 
usilovné ho človeka, ktorému vždy vo 
všetkých etapách jeho života záležalo 
na tom, aby sa všetko to, čo máme, čo 
sme zdedili, odovzdávalo ďalším gene-
ráciám. V súvislosti s tým je našou úlo-
hou dbať, aby to bolo komu odovzdá- 
vať. Ďakujeme Lacovi Petrovi za všet- 
ko, čo pre nás, pre túto školu, pre našu 
pospolitosť urobil, ‒ povedala predsed-
níčka CSSM A. Hollerová Račková. 

Nasledovalo slávnostné odhalenie 
tabule za asistencie žiakov 7. ročníka a 
krátky kultúrny program, ktorý so štu-
dentkami 11. ročníka Bernadettou Pu-
hovou a Beátou Capovou pripravila 
profesorka Ági Košárová Bartalošová. 
Záverečným aktom spomienkovej sláv - 
nosti bolo uloženie vencov k pamätnej 
tabuli Ladislava Petra. 

ĽF

Jún 2021 5
Ladislava PetraLadislava Petra  



                                                        ZO ŽIVOTA NAŠICH SAMOSPRÁV                                         Jún 20216

V rámci literárnych stretnutí, ktoré 
na podnet Márie Benczeovej odštar-
tovala Slo venská samospráva Peštian-
skeho Alžbetína v pred chádzajúcom 
volebnom cykle so zámerom prezen-
tovať literatúru Slovákov v Maďar -
sku, sme sa 27. mája konečne stretli 
s Margitou Garaj szkou. Stretnutie so 
spisovateľkou, prekladateľkou, reži -
sér kou, dramaturgičkou a herečkou 
bolo naplánované pôvodne na apríl 
roku 2020, odložené na jeseň, pandé-
mia však ten to zámer zmarila. Možno 
to tak bolo aj lepšie, pre tože stretnutie 
s touto sympatickou, bezprostrednou, 
úprimnou a všestranne nadanou mla-
dou ženou na terase reštaurácie Csili 
sa uskutočnilo v krásny jarný deň ako 
jed na z prvých popandemických akcií. 
Slniečko svietilo, vtáčiky štebotali a pani 
Margita nám veľmi pútavo rozprávala, 
ako zvláda prácu prekladateľky a spiso-
vateľky, tvoriacej paralelne v dvoch ja-
zykoch. Rozhovor prebiehal v maďar - 
či ne, aby bol zrozumiteľný aj pre po-
slankyňu, predsedníčku Výboru pre 
vzdelávanie, kultúru, mládež a informa-
tiku Samosprávy Peštianskeho Alž -
betína Katalin Feketeovú, ktorá prijala 
pozvanie Slovenskej samosprávy XX. 
obvodu a veľmi pozitívne sa o tomto po-
dujatí vyjadrila na svojej facebookovej 
stránke, na ktorej odporučila do pozor-
nosti maďarskej verejnosti pôvodnú i 
prekladovú tvorbu Margity Garajszkej. 

Spisovateľku píšucu v slovenskom 
i maďarskom jazyku v krátkosti pred-
stavila prítomným predsedníčka miest-

neho slovenského voleného zboru Alž -
beta Árgyelánová. M. Garajszká po-
chádza z Dabašu-Šáre a má slovenské 
korene. Počas štúdia na budapeštian-
skom slovenskom gymnáziu v rokoch 
2000 ‒ 2003 bola štipendistkou SSB. 
Vysokoškolské vzdelanie zís kala na 
Slovensku, v Bratislave, na Filozofic-
kej fakulte Univerzity Komenského 
absolvovala odbor slovenský jazyk 
a literatúra a na Vysokej škole múzic-
kých umení odbor divadelná réžia 
a dramaturgia. Svoju prvú autorskú 
knihu pod názvom Bobuľa pokrstila 
pred desiatimi rokmi. Jej ďalšia kniha, 
Bartók, uzrela svetlo sveta po dvoch 
rokoch a po ďalších dvoch rokoch pri-
šla na svet kniha Bobuľa a Ignác. V sú-
vislosti s týmito troma dielami sa 
Alžbeta Árgyelánová obrátila na spiso-

vateľku a prekladateľku s otázkou, 
či možno maďarský text považovať 
za umelecký preklad zo slovenské -
ho jazyka, alebo sa maďarský text 
zrodil samostatne a zároveň vyzvala 
autorku, aby nám porozprávala o 
svojom vzťahu k spisovateľskej čin-
nosti a obidvom jazykom. 

Nasledovalo zaujímavé rozprá-
vanie, ktoré by sa dalo označiť aj za 
úprimné vyznanie. V Bratislave za-
čala Margita Garajszká písať po-
viedky, ktoré boli určené dospelým 
a zároveň si osvojila slovenský lite-
rárny jazyk. Spoznala literárnu 
tvorbu súčasných slovenských auto-
rov, ktorá na ňu veľmi zapôsobila a 
uvedomila si, že ovláda slovenčinu 

na vyššej intelektuálnej úrovni. Keď 
raz v rámci štúdia čítala knihu Eleny 
Maróthy-Šoltésovej Moje deti zistila, 
že neovláda reč detí. Aby sa zdokona-
lila aj v nej, kúpila si časopis pre deti. 
Na jeho poslednej strane objavila 
výzvu do súťaže rozprávok na rôzne 
témy. Jedna z nich sa jej zapáčila a tak 
sa zrodila kniha rozprávok v sloven-
skom jazyku Bobuľa. Je to zároveň 
meno hlavnej postavy, ktorá stvárňuje 
zážitky z detstva autorky v Dabaši-
Šáre. Aj ostatné postavy úzko súvisia 
s týmto mestom a autorkiným životom. 
Starí rodičia, mamička a iné postavy 
zostali v tejto rozprávke zvečnené ako 
pamiatka na nich. Keď doma s rados-
ťou predstavila knihu svojim blízkym 
vysvitlo, že je to pre nich ťažký oriešok 
a veľmi textu nerozumejú. Rozhodla sa 

Popoludnie na terase Csili Popoludnie na terase Csili 



pre to napísať maďarskú ver-
ziu. Ako umelecká  prekla- 
 dateľka mala už s prekladmi 
skúsenosti, v tomto prípade 
však pocítila slobodu, prekla-
dala totiž vlastný text, mala 
voľné ruky a zároveň si uve-
domila, že isté veci sa po ma-
ďarsky nerodia len tak. Slov- 
né hračky, situácie, asociácie, 
vtipy treba meniť, prispôso-
bovať, porovnávať z jazyko-
vého hľadiska.  

Po prečítaní ukážok v slo-
venskom a v maďarskom jazyku sme sa 
s autorkou a všetkými prítomnými zhod- 
li na tom, že pôvodný text rozprávky, 
teda slovenský, je bližší deťom nižšieho 
veku a maďarský zase tým starším.  

Kniha Bartók sa zrodila na objed-
návku najprv v maďarskom jazyku. Do 
slovenčiny ju preložila známa a uzná-
vaná autorka umeleckých prekladov. 
Vysvitlo však, že jej inak úplne doko-
nalý preklad je vzdialený od jazyka spi-
sovateľky. Pre Margitu Garajszkú to bo- 
la zaujímavá skúsenosť. Uvedomila si, 
do akej miery je znalosť jazyka špeci-
fická vec. Vtedy sa rozhodla, že podľa 
možnosti bude svoju tvorbu prekladať 
sama. Tretiu knihu rozprávok Bobuľa a 
Ignác už pripravovala paralelne v dvoch 
jazykoch. Túto pracovnú metódu pova-
žuje za dobré riešenie, pretože sa ne-
musí striktne pridržiavať pôvodného 
textu, môže slobodne experimentovať. 

Čo sa jej vlastnej tvorby týka, za-
čína vždy nejakou mikro situáciou, po-

vedzme jednou vetou. K nej potom pri-
dáva slová, ktoré určite chce v da nom 
diele použiť a k nim pridáva ďalšie 
a ďalšie a po čase sa z príjemného 
patch worku rodí a zrodí dielo. 

Popri vlastnej tvorbe prekladá Mar-
gita Garajszká do maďarčiny súčas-
ných slovenských autorov, napríklad 
Silvestra Lavríka, ktorého osobne po -
z ná a ktorý vie, že ona sa snaží o čo 
najlepší preklad, Karola D. Horvátha 
a Pavla Vilikovského, ktorý, žiaľ, vlani 
zomrel. Pavel Vilikovský je vrcholným 
predstaviteľom súčasnej slovenskej li-
teratúry a predstavuje takú vysokú úro-
veň, že keby ju o to neboli požiadali, 
sama by sa nikdy neodvážila o preklad 
jeho diel. Preložila od neho vynikajúcu 
esejistickú novelu, zaoberajúcu sa slo-
venskou národnou a kultúrnou identi-
tou Pes na ceste a Príbeh ozajského 
človeka.     

Vlastné diela píše Margita Ga-
rajszká v slovenskom jazyku, preklady 

robí podľa možnosti do ma- 
ďarčiny. Obidva jazyky dob- 
re ovláda, ale maďarský je jej 
rodným jazykom, preto ho 
uprednostňuje. V obidvoch 
sa neustále zdokonaľuje, pre-
tože jazyk sa veľmi rýchlo 
prispôsobuje životu, mení sa 
a treba s ním držať krok. V 
súčasnosti sa venuje hlavne 
prekladu drám a divadlu. 
Ako dramaturgička pracuje 
v Jókaiho divadle v Ko-
márne. Divadlo znovu otvo-

rilo svoje brány predstavením Tichý 
dom autora Silvestra Lavríka, hru pre-
ložila a režírovala Margita Garajszká. 
Spolupracuje so Slovenským divadlom 
Vertigo, režírovala hru Noc Helvera, 
v ktorej sa predstavila aj ako herečka. 
V detstve a v mladosti často vystupo-
vala na recitačných súťažiach a spie-
vala, takže javisko jej nie je cudzie. 

Spisovateľská a prekladateľská čin-
nosť je veľmi samotárska profesia, di-
vadlo zase veľmi vzrušujúca a zároveň 
veľmi ťažká práca, zdá sa však, že vše-
stranne nadaná Margita Garajszká 
ľahko zvláda obidve, či všetky štyri. 
Som veľmi vďačná, že som sa v rámci 
spolupráce medzi Slovenskou samo-
správou Peštianskeho Alžbetína a Slo-
venskou samosprávou II. obvodu 
mohla s pani Garajszkou stretnúť 
a stráviť v jej spoločnosti veľmi prí-
jemné a osožné popoludnie. 

 
ĽF 
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Pri vchode na cintorín v Starom Bu-
díne sa 3. mája na pozvanie Slovenskej 
samosprávy Zugló a jej predsedníčky 
Anny Istvánovej zišli zástupcovia nie-
koľkých slovenských samospráv, aby 
vzdali úctu Jozefíne Hontiovej, niek-
dajšej predsedníčke, zakladateľke slo-
venskej samosprávy XIV. obvodu. Na 
stretnutí sa zúčastnila aj jej dcéra Es-
tera Hontiová. 

Účastníci spomienkovej slávnosti, 
usporiadanej pri príležitosti 15. výročia 
úmrtia Zefky, ako ju oslovovali priatelia 
a známi, položili na jej hrob vence a 
kvety a zároveň si zaspomínali na časy, 
keď bola jednou z najaktívnejších slo-
venských  dejateľov v hlavnom meste. 
Ako prvá sa ujala slova Anna Istvánová, 
ktorá prišla do Budapešti študovať zo 
Slovenského Komlóša. Vďaka Jozefíne 
Hontiovej sa stala súčasťou slovenskej 
komunity skôr ako sa nazdala a dodnes 
je jej neodmysliteľnou členkou. Na Zef-
kin telefonát, ktorý ju zastihol po matu-
rite v Komlóši, sa prihlásila do súbehu, 
ktorý vyhrala a vďaka ktorému získala  
v Budapešti pevné zázemie. 

Bývalý predseda Slovenskej samo-
správy Zugló Pavol Maulik tiež patrí 
medzi tých, ktorých získala Zefka pre 
prácu v slovenskej národnostnej samo-
správe. V roku 1998 pod jej vedením 
spolu s Katarínou Hollósyovou, Judi-
tou Matovou a Alžbetou Vrbovskou 
odštartovali činnosť samosprávy, kto-
rej najdôležitejšou súčasťou bola od sa-
mého počiatku podpora mladých. 
Formou štipendia podporovala viac 
ako tridsať študentov.  

Súčasný podpredseda zboru Pavol 
Bensó hovoril o tom, ako ho Zefka v 
roku 2000, krátko potom, čo odišiel do 
dôchodku, vyhľadala a navrhla mu ak-
tívne sa pripojiť k slovenskej komu-
nite, pretože sa dozvedela o jeho 
slovenských koreňoch. Rád tak učinil 
a dnes je poslancom Slovenskej samo-
správy Zugló, a teda pokračuje v práci, 
ktorú rozbehla Zefka. Má na ňu len 
dobré a pekné spomienky. 

Dcéra Jozefíny Estera Hontiová sa 
poďakovala prítomným, že takto pekne 

spomínajú na jej mamičku a navrhla, 
že sa ochotne s každým, kto má o to zá-
ujem, o mamičke porozpráva. 

Od Márie Žilákovej sme sa dozve-
deli, že sa so Zefkou zoznámila v roku 
1968, keď ako vystrašené vtáčatko 
očakávala začiatok školského roka na 
univerzite a túžila po tom, aby sa k nej 
niekto pripojil. Vedľa nej stáli aj štu-
denti z odboru češtiny a netrpezlivo ča-
kali na Josi. Bola veľmi zvedavá, kto s 
takým tajuplným menom to môže byť. 
Muž? Žena? Vtom sa objavila ener-
gická dáma, očakávaná Josi. Zo slo-
venského dievčaťa z Kestúca sa stala 
odborníčka na češtinu. Ona v tom čase 
končila a začala učiť na slovenskej 
škole. Bola vynikajúcim pedagógom. 
Cesty Márie Žilákovej a Jozefíny Hon-
tiovej sa prelínali počas štúdia,  pôso-
benia na samospráve i na ministerstve. 
Zefka vždy ochotne pomáhala ľuďom, 
napríklad aj tak, že zabezpečila prácu 
študentom, ktorí potrebovali peniaze. 
Ona prišla s iniciatívou založiť štipen-
dium, starať sa o odkaz Antona Straku.  

O svoje spomienky na Zefku Hon-
tiovú sa s prítomnými podelili aj  Ru-
žena Néveryová a Miloš Vnuk. Zuza - 
na Hollósyová s ňou úzko  spolupraco-
vala v Slovenskej samospráve Buda-
pešti. Ako povedala, Zefka mala vždy 
množstvo nápadov, čo robiť. Medzi ne 
patrila napríklad aj myšlienka založiť 
literárnu besedu. Spoločne s Paľom 
Beňom si to predstavovali tak, že raz 
týždenne v sídle SSB usporiadajú stret-
nutie s našimi literátmi. Žiaľ, tieto 
stretnutia zanikli, ale vďaka Zefke sa 

zrodila komunita. Istý čas bola spo-
ločne so svojou mamou členkou Ozve- 
ny. Zaujímavé bolo aj rozprávanie o 
tom, ako sa Zuzke na krátky čas poda-
rilo vrátiť Zefku do života. V dobe, 
keď už nechcela komunikovať so sve-
tom, ju navštevovala v nemocnici. No-
sievala jej časopis Budapeštiansky 
Slovák, ktorý si vždy prečítala. Pri jed-
nej návšteve, keď mala Zefka mimo-
riadne pochmúrnu náladu, sa ukázalo, 
že nie pre chorobu, ale preto, lebo mali 
s manželom Lackom, ktorý, žiaľ, me-
dzičasom zomrel, zaplatenú dovolenku 
na Kanárskych ostrovoch a teraz je po 
nej... Na to Zuzka navrhla, že ak je pro-
blém len to, že nemá s kým ísť, ona jej 
ochotne bude robiť spoločnosť. Stal sa 
zázrak, spoločne odcestovali na Ka-
nárske ostrovy. Tam došlo k ďalšiemu 
zázraku. Raz sa im prihovoril mladý 
muž, o ktorom vysvitlo, že je Čech, 
sprievodca českých turistov. Zefka, 
ktorá dovtedy nebola ochotná opustiť 
izbu, zaplatila účasť na všetkých pro-
gramoch, ktoré českej skupine ponúkal 
mladý sprievodca. – Takže mám pekné 
spomienky na jej posledné dni, po-
sledné týždne, – ukončila Zuzana Hol-
lósyová svoje rozprávanie.  

Marika Šutinská bola tiež Zefki-
nou študentkou. Raz pozvala všetkých 
študentov maturitného ročníka k sebe 
domov na palacinky. V tej dobe to bolo 
veľmi neobvyklé. Palacinky im vyni-
kajúco chutili. Takýto mala vzťah so 
študentmi. Bola veľmi milá ku všet-
kým a bola vynikajúcou profesorkou. 
– Ochotne mi pomáhala aj neskôr, už 
ako dospelej,– povedala Marika. 

Od Anny Istvánovej sme sa dozve-
deli, že Zefka veľmi rada jedla. Raz na 
výlete v Čechách sa na chvíľku stratila 
a keď sa znovu objavila, narýchlo si 
utierala ústa. Na otázku, kam zmizla, 
odpovedala, že musela zabehnúť do 
krčmy tam na rohu, kde majú vynika-
júcu držkovú polievku. 

Predtým, ako sme položili vence na 
hrob Jozefíny Hontiovej, jej Miloš 
Vnuk zaspieval jednu českú pieseň. 

ĽF 
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Hŕstku hostí, ktorí sa pri Vile Rosina 
na Americkej ulici č. 37 zišli, aby si 
uctili pamiatku Antona Straku, privítal 
Dominik Volter  básňou Attilu Józsefa 
Už nikto nezodvihne ma, ktorú do slo-
venčiny preložil Ján Smrek. Medzi pro-
minentnými hosťami, ktorých  štipendis- 
ta Slovenskej samosprávy Zugló meno-
vite privítal, bola zástupkyňa českého 
veľvyslanca v Maďarsku Irena Göt-
zová, slovenský parlamentný hovorca 
Anton Paulik, podpredseda CSSM On-
drej Horváth, riaditeľka slovenskej 
školy v Budapešti Júlia Szabová Mar-
loková a predsedníčka Sloven skej samo-
správy Budapešti Edita Hortiová. 

Anton Paulik sa vo svojom príhovore 
zamyslel nad tým, že stať sa verejným 
činiteľom, štátnym zamestnancom, ne-
skôr diplomatom, čo dosiahol Anton 
Straka v medzivojnovom Českoslo-
vensku, pravdepodobne nebolo ľahké. 
Pôvodne rímskokatolícky farár ovládal 
slovenský, maďarský, nemecký a latin-
ský jazyk a mal skúsenosti v oblasti no-
vinárstva, pravdepodobne aj vďaka to - 
mu mohol nastúpiť na československé 
veľvyslanectvo do Budapešti. Vtedajšie 
diplomatické vzťahy medzi Maďarským 
kráľovstvom a Československou repub-
likou neboli práve najlepšie a preto videl 
kultúru ako oblasť, ktorá by mohla po-
môcť vylepšiť susedské vzťahy. Anton 
Straka sa usiloval zblížiť predstaviteľov 
inteligencie, súdobých slovenských 
a maďar ských básnikov a prozaikov, 
ktorých pozýval na kultúrne večierky do 
vily, na ktorej Slovenská samospráva 
Zugló umiestnila jeho pamätnú tabuľu. 
A. Straka pôsobil nielen ako diplomat, 
ale aj ako prekladateľ. Zaslúžil sa o vy-
danie Antológie českých a slovenských 
básnikov, pripravil a redigoval Antoló-
giu maďarských básnikov. V Budapešti 
pôsobil v rokoch 1925 ‒ 1936. V tomto 
neľahkom období sa mu podarilo vybu-
dovať priateľstvo s mnohými predstavi-
teľmi maďarskej literatúry. Medzi nimi 
boli Zsigmond Móricz, József Katona, 
Lőrinc Szabó a mnohí iní. Anton Paulik 
vo svojom vystúpení porovnal obdobie, 
keď na veľvyslanectve Československej 

republiky pôsobil Anton Straka s obdo-
bím tesne po vzniku samostatného Slo-
venska. –  Aj tie roky boli pomerne zlo- 
žité z pohľadu spolunažívania Slovákov 
a Maďarov. Do funkcie diplomatov vtedy 
dosadili a vyslali do Maďarska dvoch 
predstaviteľov slovenskej kultúry, literá-
tov, znalcov maďarskej a slovenskej kul-
túry Rudolfa Chmela ako veľvyslanca 
a Karola Wlachovského ako kultúrneho 
atašé. Obaja úspešne pokračovali 
v práci, ktorú kedysi začal Anton Straka. 
Ukázalo sa, že zbližovanie sa dvoch su-
sedných národov je aj v súčasnosti 
možné podložiť kultúrnymi hodnotami. 
Spomenutí diplomati tak slúžili svojej 
vlasti a odkazu Antona Straku. Verme 
tomu, že takéto tradície majú budúcnosť 
v diplomacii Slovenskej republiky, – 
ukončil svoje vystúpenie Anton Paulik. 

Po ňom sa účastníkom kladenia ven-
cov prihovorila predsedníčka Slovenskej 
samosprávy Zugló Anna Istvánová. 
Najprv prečítala list riaditeľky Českého 
centra Adély Gálovej, ktorá nemohla 
osobne prísť na toto podujatie. V liste 
pani Gálová považuje za fascinujúcu 
skutočnosť, že činnosť Antona Straku je 
po osemdesiatich rokoch ešte vždy 
schopná formotvorne vplývať na ľudí 
zaujímajúcich sa o hungaristiku, slova-
kistiku a bohemistiku, ktoré sa Strakovi 
ako všestrannej osobnosti  podarilo mi-
moriadne účinne prepojiť. 

Anna Istvánová hovorila o tom, že 
Slovenská samospráva Zugló si životné 
dielo Antona Straku pripomína od roku 
2003, keď odhalila jeho pamätnú tabuľu. 
Anton Straka sa počas svojho pobytu 
v Budapešti usiloval postaviť most 
medzi rôznymi kultúrami. Podporoval 
mladých českých, slovenských a maďar-
ských spisovateľov, básnikov a umelcov. 
Samospráva práve preto pomenovala po 
ňom svoje štipendium. Jedna zo štipen-
distiek Borbála Csomaová napísala 
o pobyte a práci Antona Straku v Buda-
pešti monografiu pod názvom Spojuj 
mostom, nerozdeľuj klinom, ktorá bola 
publikovaná v roku 2003. V tomto roku 
Estera Ondrejčáková obháji dizertačnú 
prácu s názvom Úloha Antona Straku 

v slovensko-maďarských a česko-ma-
ďarských kultúrnych vzťahoch. 

Anna Istvánová informovala prítom-
ných o programoch, ktoré má  Slovenská 
samospráva Zugló v pláne uskutočniť 
v blízkej budúcnosti a tiež o tom, že Do-
minik Volter, poslucháč 4. ročníka Filo-
zofickej fakulty Univerzity ELTE, sa 
tohto roku stal výhercom Celoštátnej 
študentskej vedeckej konferencie orga-
nizovanej v Maďarsku od roku 1951 
v kategórii Etnografia – folklór, na ktorej 
úspešne predstavil svoju štúdiu s ná-
zvom Archaické modlitby Slovákov 
v Maďarsku. Na konci programu D. Vol-
ter zarecitoval úryvok z básne Sándora 
Petőfiho Apoštol, ktorú preložil do slo-
venčiny Emil Boleslav Lukáč. 

Spomienku na Antona Straku ukon-
čili prítomní kladením vencov k jeho pa-
mätnej tabuli. 

ĽF 

 
Attila JózsefAttila József  

Už nikto nezodvihne ma Už nikto nezodvihne ma  
 
Už nikto nezodvihne ma, 
celou ťarchou som ľahol v blato. 
Prijmi ma, Bože, za syna, 
bych sirotou sa nestal kliatou. 
Zhrň si ma, formujúca dlaň, 
a keď ma prinucujú veľmi 
vyznať ťa, zaprieť, ku mne staň, 
v potrebách oboch pomáhaj mi. 
 
Vieš, moje srdce deckom je – 
nesplať mu, keď ťa zaprie v sebe; 
dušu mi neoslep, nech smie 
niekedy pozrieť sa aj v nebe. 
 
Ty, čo ťa už nič po bôli, 
veď ja tvoj trud na seba vzal som, 
ty teraz v tieňov údolí 
stráž nado mnou drž každým časom. 
 
Napomeň tých, čo milujem, 
že mi viac srdca od nich treba. 
Preskúmaj moju vec, než deň 
príde, bych obetoval seba. 
 

Preložil Ján Smrek
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Konečne. 
Po dlhom čase sme sa mohli opäť 

naživo stretnúť na pôde Slovenského 
inštitútu, konkrétne vo dvore tejto usta-
novizne a stráviť pekný večer v príjem-
nej spoločnosti. Riaditeľka SI v Buda - 
pešti Ildikó Šipošová nás 26. mája po-
zvala na stretnutie s poprednou slo-
venskou herečkou Annou Šiškovou. 
Prialo nám aj počasie ‒ v tento neob-
vykle chladný májový mesiac bolo prí-
jemne teplučko a tak sme si mohli 
naplno vychutnať rozhovor, ktorý 
s držiteľkou Českého leva za stvárne-
nie hlavnej postavy vo filme Musíme si 
pomáhať viedla nemenej úspešná he-
rečka Ági Jókaiová. Stretnutie so vždy 
usmievavou  herečkou, ktorá je pilie-
rom bratislavského Divadla Astorka 
Korzo ´90, prebiehalo dvojjazyčne 
vďaka tlmočeniu Ladislava G. Ko-
váča.  

Dozvedeli sme sa, že táto úspešná 
slovenská herečka vyštudovala v Koši-
ciach pedagogiku, ale jej profesijná 
dráha sa vyvinula inak. Na otázku, či 
si vie predstaviť, že by bola učiteľkou, 
odpovedala: áno, určite. Podľa jej ná-
zoru je totiž každé povolanie zmyslu-
plné, pokiaľ ho človek robí dobre. 
Divadlo však bola jej láska a veľmi 
chcela vyskúšať, či má talent. Aj sama 
sa prekvapila, keď jej hneď na začiatku 
zverili veľa postáv, išla z divadla do di-
vadla a točila. 

Na otázku súvisiacu s detstvom 
nám prezradila, že sa narodila v Žiline 
a vyrastala v neďalekej Vrátnej doline, 
kde mali rodičia reštauráciu a hotel, 
kam chodilo veľa turistov z Maďarska 
a z Čiech. Ona sa spolu s ostatnými 
deťmi hrala na turistov. Po česky sa jej 
to celkom darilo, ale maďarčinu len na-
podobňovala. Vtedy vysvitlo, že jej 
babky vedeli po maďarsky, ale nenau-
čili ju tento jazyk. 

Ako herečka pôsobila v Prešove, 
respektíve v Trnave, potom sa stala 
členkou divadla Astorka, v ktorom 
hrajú tí najprestížnejší herci. Je to jedna 

z najdôležitejších inštitúcií sloven-
ského kultúrneho života. Ako hosťu-
júca herečka vystupovala na mnohých 
miestach, ale Astorka je jej bázou. Ako 
uviedla, je to malé divadlo, obecenstvo 
vidí zblízka a môže tam hrať trošku fil-
movejšie ako na veľkých scénach, na 
ktorých, samozrejme, tiež hrá, hlavne 
v Čechách, ale má radšej intímnejšie 
prostredie. ‒ Na veľkých javiskách 
musí človek hlasno hovoriť, robiť veľké 
gestá, to vnútro sa tam môže stratiť, ‒ 
konštatovala. 

Počas pandémie naskúšala hru Ar-
thura Millera Pohľad z mosta, ale 
potom prišla druhá vlna a zrazu mala 
dosť voľna. V prvej vlne si čas krátila 
ušitím 300 rúšok, počas druhej si spolu 
s riaditeľom a kolegami z divadla vy-
mysleli, že budú robiť podcasty Ho-
vory z Astorky. Podcasty má veľmi 
rada, aj keď nie je jednoduché klásť 
zmysluplné otázky. Človek sa na to 
musí pripraviť, aby rozhovor divákov 
bavil, aby predstavil podstatu hosťa, 
jeho názory, dušu.  

O vzťahu s dcérami Dorotou a Te-
rezou, ktoré si tiež vybrali umeleckú 
dráhu, nám Anna Šišková povedala, že 
sú obidve veľmi silné osobnosti. Ako 
každá mama, aj ona má o ne obavy, 
stojí pri nich v dobrom aj v zlom a stále 
je s nimi v kontakte. Aj keď nie vždy 
s nimi vo všetkom súhlasí, ony vedia, 
že sa na ňu môžu v každej situácii ob-
rátiť. To jej dáva pocit istoty, v tom je 
totiž sila. 

Anička, ako herečku oslovovala 
Ági Jókaiová, je nielen matkou dvoch 
dcér, ale aj divadla Astorka. Drží po-
hromade kolektív a stará sa oň. Nech 
ide o začiatočníkov, ale aj o starších 
kolegov, keď sa ich treba zastať, tak je 
to v prvom rade ona. Tvrdí, že ak sa 
človek postaví za spravodlivú vec, 
povie svoj názor a nikoho pri tom ne-
urazí, tak sa na neho nikto nemôže hne-
vať. Mladých kolegov má veľmi rada, 
dobre si totiž pamätá na svoje začiatky 
v divadle.  

Dozvedeli sme sa, že Anna Šišková 
rada varí. Varenie je podľa nej prejav 
kreativity, dobrý kuchár je tiež umelec. 
Ona sama je schopná pre svojich kole-
gov len tak medzi dvoma výstupmi 
uvariť napríklad kapustnicu, alebo od-
behnúť do obchodu po nejakú drob-
nosť pre aktuálneho oslávenca. Aj 
počas karantény prejavovala starostli-
vosť nielen o svojich blízkych, ale aj o 
priateľov a kolegov. Zvolávala ich na 
stretnutia v Sade Janka Kráľa, kam pri-
šla na bicykli s termoskou kávy. Ako 
povedala, bolo to pre každého z nás 
ťažké, museli sme sa vzdať všeličoho, 
nemohli sme sa osobne stýkať so svo-
jimi najbližšími, ale ani v takýchto ča-
soch by sme sa nemali úplne uzatvoriť. 

Annu Šiškovú často obsadzujú 
v českých filmoch a divadlách. Na 
otázku, ako zvláda český jazyk, odpo-
vedala, že s češtinou nemá problémy 
a stáva sa, že od nej vyslovene žiadajú, 
aby hovorila po slovensky.  

V ďalšej časti rozhovoru prešla reč 
na historky, ktoré vie majstrovsky in-
terpretovať. Aj keď hovorí o niečom 
nepríjemnom, dokáže to podať tak, že 
sa poslucháči majú doslova urehotať 
k smrti. Na niektorých sme sa aj my 
výborne pobavili. 

Pre Annu Šiškovú boli na záver roz-
hovoru prichystané dve prekvapenia. 
Jedno jej pripravila Annamária Kó-
saová, ktorá študovala na bratislavskej 
VŠMU odbor dekorácie a zhotovova-
nia bábik. Vyrobila pre ňu zásteru, 
ktorú bude môcť použiť pri varení 
v Astorke, ale aj v cestovateľskej relá-
cii po Chorvátsku, ktorú by chcela roz-
behnúť v blízkej budúcnosti. Druhým 
prekvapením bolo vystúpenie maďar-
skej herečky Adely Jordánovej, ktorá 
zaspievala pieseň Gézu Bereményiho a 
Tamása Cseha. Na gitare ju sprevádzal 
Dániel Dobri. 

Príjemný májový večer ukončila re-
cepcia s pochúťkami zo Slovenska. 

 
ĽF 
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S veľkým zármutkom sme sa  
dozvedeli, že na jar tohto roku nás 
navždy opustil náš bývalý kolega, 
publicista a prekladateľ Oldřich  
Kníchal. 

Rodák z Humenného, novinár, spi-
sovateľ a prekladateľ píšuci v češtine, 
slovenčine a v esperante vyštudoval 
históriu a filológiu na Filozofickej fa-
kulte Univerzity Kar lovej v Prahe. 
Pracoval ako redaktor ČTK a redigo-
val esperantské časopisy. V roku 1979 
sa presťahoval do Budapešti. V osem-
desiatych rokoch bol jazykovým re-
daktorom Ľudových novín a viedol 
literárnu rubriku. Istý čas bol šéfredak-
torom dvojmesačníka Budapeštiansky 
Slovák. 

Venoval sa aj tlmočeniu a popula-
rizovaniu českej a slovenskej litera-
túry a kultúry prekladmi a redigova - 
ním niekoľkých časopisov v espe-
rante. V tomto jazyku vydal aj pô-
vodné literárne práce, ako napr. Spev 
nad kolískou, Svet bez tlmočníkov, 

Ktorí sejú so slzami a i. V roku 
1980 získal cenu za román v súťaži 
Svetového esperantského zväzu, 
nevládnej organizácie UNESCO. 
Knižne debutoval zbierkou povie-
dok Predjarie (1989), po ktorej 
nasledoval román Kráľovstvo z 
iného sveta (1990) a dráma Sute-
rén na sever (1993). Na sloven-
skej literárnej prehliadke v roku 
1992 získal 1. cenu za prácu v ka-
tegórii zahraničných autorov. Od 
roku 1990 bol čestným členom 
Spolku slovenských spisovateľov, 
v roku 1993 sa stal podpredsedom 
Združenia slovenských spisova-
teľov a umelcov v Maďarsku. 
Ako jazykový lektor sa podieľal 
na redigovaní mnohých publiká-
cií v edícii Vydavateľstva učebníc 

a slovenských organizácií, vrátane al-
manachu Zrod (1984 – 1987), ročen -
ky Náš kalendár (1985 – 1989) a ča - 
so pisu SME (1988 – 1992). Jeho bás- 
ne sú zastúpené v antológiách Chod-
níky (1984) alebo Čo nás spája (1994). 
Vydal cestopisné črty, príbehy a 
prózy Fudži a Górajgó (2000), Jaga -
vé bozky hviezd, Mlyny prozreteľ-
nosti (obe 2002), Nekropolis (2004) 
či Predkovia Kainovi (2007). V roku 
2011 získal Cenu Mihálya Táncsicsa 
za vynikajúcu novinársku činnosť a 
aj po ukončení pracovného pomeru v 
Ľudových novinách prispieval do 
týždenníka Slovákov v Maďarsku. 

Oldřich Kníchal síce odišiel, ale 
navždy zostane medzi nami prostred-
níctvom svojho bohatého diela, s 
fragmentmi ktorého v podobe básní 
a poviedok sa môžete stretávať aj na 
stránkach našich periodík. 

Česť jeho pamiatke! 
 

ĽN 
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Celú svoju mladosť som prežila 
v Budapešti. Paradoxne je však veľa 
budapeštianskych príbehov, ktoré sa 
predo mnou odkryli až vtedy, keď 
som bola už obyvateľkou malej de-
dinky na severe Slovenska. Čím 
hlbšie som sa ponorila do slovensko-
maďarskej spoločnej minulosti, tým 
viac postáv sa vynorilo. Postavy, 
ktoré si zaslúžia úctu a spomienku 
na obidvoch stranách. Jednou z nich 
je osobnosť Jána Nepomuka Bo-
bulu, liptovského Slováka, ktorý sa 
z murárskeho pomocníka postupne 
vypracoval na uznávaného peštian-
skeho staviteľa a projektanta. Zároveň 
pôsobil aj ako publicista, vydavateľ, 
redaktor, organizátor kultúrneho a 
politic kého života, zakladateľ komory 
staviteľov a sprostredkovateľskej kan-
celárie murárskej pracovnej sily, posla-
nec a dokonca prekladateľ. 

Jeho osoba je nesmierne zaujímavá, 
a to z viacerých hľadísk. Z čisto ľud-
ského – ako mohol zvládať jeden člo-
vek súbežne toľko rôznorodých čin - 
ností? Občas môžeme mať pocit, že 
disponoval až nadľudskými vlastnos-
ťami. Jeho postava je však zaujímavá 
až záhadná nielen z ľudského, ale aj z 
národnostného hľadiska: ako prežíval 
svoju slovenskosť? Čo ho viedlo k po-
stojom, ktoré v súvislosti so sloven -
skou menšinovou politikou zastával? 
Prečo nastal v týchto postojoch zlom? 
Ako sa vyvíjal jeho ďalší osud? 

Ján Nepomuk Bobula sa narodil 
15. marca 1844 v Dovalove na Lip-
tove, v rodine obuvníka a príležitost-
ného tesára. Otec sa živil okrem obuv- 
níctva aj obrábaním pôdy. Vo svojom 
kruhu patrila rodina medzi lepšie si-
tuované. Mladý Bobula sa najskôr 
vzdelával doma, potom ho však otec 
poslal do školy do Komárna. Azda 
chcel, aby sa syn dobre naučil po ma-
ďarsky, lebo už vtedy bolo vidno, že 
má nevšedný talent na kreslenie. Mla-
dík mal na vzdelanie asi iný názor, 
lebo školu čoskoro opustil a odišiel do 

Rimavskej Soboty ku kamarátovi 
svojho otca, murárovi Františkovi 
Mikšovi, kde sa uplatnil ako rysovač a 
pomocný robotník. Neskôr sa presunul 
do Pešti, kde robil ako pomocník na 
stavbách. Zároveň sa zapojil do slo-
venského kultúrneho života a začal 
publikovať v slovenských časopisoch. 
Medzitým dokončil školu, úspešne 
zložil maturitné skúšky a neskôr získal 
aj staviteľský diplom. Na krátky čas 
išiel robiť stavbyvedúceho do Lu-
čenca, ale čoskoro sa vrátil do Pešti, 
kde sa zapísal na technickú univerzitu, 
na štúdium architektúry. Slovenská in-
teligencia ho morálne aj finančne pod-
porovala na ceste k vyššiemu vzde- 
laniu. Chcela z neho totiž urobiť „slo-
venského národného architekta“. Mal 
len 19 rokov, keď ho poverili projek-
tovaním prvého sídla Matice v Mar-
tine.  

V roku 1867 sa Ján Nepomuk ože-
nil – zobral si za ženu Máriu Pozde-
chovú, dcéru bohatého zvonolejára 
Jozefa Pozdecha. Pozdech bol tiež ná-
rodne uvedomelý Slovák, ktorý sa 
vlastnou prácou a šikovnosťou vypra-
coval na uznávaného vynálezcu a pod-
nikateľa. 

 
Z pansláva maďarón?Z pansláva maďarón?  

Bobula sa neobmedzil na uverejňo-
vanie svojich diel v rôznych tlačových 
orgánoch, ale zakladal aj vlastné časo-

pisy. Prvým z nich bol Junoš, zá-
bavný magazín pre pracujúcu a štu-
dujúcu slovenskú mládež v Pešti. V 
týchto rokoch bol Bobula pravou 
rukou, pomocníkom Viliama Paulí-
nyho-Tótha. Natoľko, že mu ako 18-
ročný zapožičal svoje meno, keď ten 
vydal svoj politicko-satirický pamf-
let Jánošík. Pamflet mal protišľa-
chtické zameranie, bičoval 
slovenskú šľachtu, ktorá zradila svoj 
národ a pomaďarčila sa. Nakoniec si 
kvôli pamfletu obidvaja odsedeli pár 
týždňov vo väzení. 

Mladý Bobula bol teda aktívnym 
a ambicióznym spolupracovníkom slo-
venských národných kruhov. Neskôr 
sa však jeho vzťahy s vedúcimi osob-
nosťami národného hnutia pokazili. 
Historik József Demmel predpokladá, 
že to mohlo súvisieť s man- 
želstvom mladého Bobulu. V osobe 
svojho zámožného svokra totiž našiel 
bohatého mecenáša, o ktorého sa mo -
hol oprieť vo svojich snahách prevziať 
si vedúcu rolu v slovenských národ-
ných snahách. 

V roku 1868 Bobula založil Slo-
venské noviny, ktoré vychádzali do r. 
1874. Stali sa ideovým pozadím tzv. 
Novej školy, ktorá chcela začleniť slo-
venskú politiku do uhorskej a dohod-
núť sa na postavení Slovákov v spo - 
ločnom štáte, pričom sa obmedzovala 
hlavne na jazykové a kultúrne požia-
davky. V politickom programe Novej 
školy prevládala idea uhorského vlas-
tenectva. Vychádzala z princípu ob-
čianskej rovnoprávnosti a verila, že 
uhorský štát bude rešpektovať kul-
túrnu a národnú pluralitu uhorskej spo-
ločnosti. Maďarské politické kruhy 
však Novú školu nepovažovali za rov-
nocenného partnera a jej požiadavky 
ignorovali. 

V sedemdesiatych rokoch, keď ma-
ďarská vláda vystupovala čoraz agre-
sívnejšie proti slovenským záujmom, 
Bobula sa úplne prestal angažovať v 
slovenských otázkach. Vysvetľuje sa to 

Pre jedných pansláv,Pre jedných pansláv,



rôzne. „Bobula ako mladý šuhaj sta-
val matičný dom. Ale potom už cel-
kom zabudol, že bol Slovákom, a na 
tých, čo ho na svetlo vytiahli,“ píše 
o ňom Gustáv Zechenter Laskomer-
ský. Niektorí v ňom vidia „typ pod-
nikavého kapitalistu, posadnutého 
priam chorobnou túžbou po vynik-
nutí a popularite, ktorý bojuje nie za 
zásady, ale za osobný prospech“. 
Bol to v jeho prípade naozaj len čistý 
pragmatizmus? Vari po idealistic-
kých národných predstavách mla-
dosti Bobula vytriezvel a rozhodol sa 
kvôli vlastným záujmom a lepšiemu 
uplatneniu ustúpiť a nechať vec slo-
venského národa bokom? Stal sa z 
neho sebecký maďarón, odrodilec? 
Alebo to bola len akási psychická se-
baobrana, keď pochopil, že s Ma-
ďarmi to nepôjde? Potreboval si nájsť 
také ciele a také oblasti, v ktorých videl 
reálne výsledky svojej práce a preto sa 
začal venovať už len praktickým a ná-
rodnostne neutrálnym témam? 

Zložitosť Bobulových postojov az- 
da najviac vystihuje hodnotenie Jó -
zsefa Demmela: „Nemal ešte tridsať 
rokov, keď sa jeho politická agenda 
spolu so sieťou kultúrnych inštitúcií 
slovenskej národnej spoločnosti navždy 
zrútila – je pochopiteľne ľudským roz-
hodnutím, že tento talentovaný a zá-
možný podnikateľ, obdarovaný neuve- 
riteľnou organizačnou energiou, si ne-
vybral provincionálne boje, ale opustil 
slovenský projekt a potápajúcu sa loď. 
Bolo to z jeho strany racionálne roz-
hodnutie, to však neznamená, že neús-
pech sa ho nedotkol.“ 

 
Staviteľ honosných palácovStaviteľ honosných palácov  

Po zániku Novej školy sa Bobula 
zapojil do komunálnej politiky ako prí-
slušník vládnucej Liberálnej strany. V 
mestskej časti Terezín, kde býval, zalo-
žil spoločenský klub a podporoval 
združovanie podnikateľských a živnos-
tenských vrstiev. Nakoniec v r. 1892 zí-
skal poslanecký mandát do parlamentu 

za Starú Ľubovňu. Medzitým bol aj 
členom budapeštianskeho zastupiteľ-
stva, kde pôsobil v stavebnom, dláždič-
skom a kanalizačnom výbore. Bol po - 
verený vypracovaním prvých uhor-
ských priemyselných zákonov. Napísal 
rozsiahlu prácu o uhorskom priemysle. 
Založil prvý staviteľský odborný časo-
pis Építészeti Szemle. S poľutovaním 
konštatoval, že architektúra v Uhorsku 
sa veľakrát nezakladá na umení a vede, 
ale snaží sa byť čím viac okázalá. 
Mnohí projektanti sa snažia tvoriť v 
mene bohatstva a neuvedomujú si, že 
tým posúvajú architektúru „smerom k 
úpadku“. V týchto postojoch môžeme 
zachytiť charakteristiku architektonic-
kého slohu, ktorý zastával sám Bobula 
– neorenesancie. V Pešti stojí dodnes 
množstvo jeho budov. Najznámejšou je 
Bobulov palác na Andrássyho triede, 
ktorý postavil pre svoju rodinu. Mô-
žeme ho považovať za reprezentatívne 
dielo Bobulovho umenia. Ďalšími cha-
rakteristickými budovami Jána Bobulu 
sú Zichyho palác a Schneiderov palác. 

Bobula sa realizoval aj v štátnych 
zákazkách. Projektoval dve významné 
školské budovy – cvičné hlavné gym-
názium na Trefortovej ulici a ďalšie 

modelové gymnázium na Barcsayho 
ulici. To prvé bolo postavené v r. 
1886. Zaujímavosťou je, že Bobula 
ho postavil za menej peňazí, než 
koľko bolo na projekt vyčlenené. 
Väčšinou sa stáva opak – stavby sa 
predražujú. Svedčí to teda o jeho 
čestnom charaktere, striedmosti a 
pragmatizme. 

Ku koncu storočia nastal v Bobu-
lovom živote nečakaný zlom – skra-
choval. Jednoznačné dôvody krachu 
sa zatiaľ nepodarilo zistiť – mohli za 
to azda nejaké nešťastné špekulácie s 
pozemkami alebo jeho dobročinnosť 
a ochota aj finančne pomáhať iným. 

Do konca svojho života pracoval 
ako staviteľ – v posledných rokoch sa 
zapojil do stavebných prác novej bu-
dovy uhorského parlamentu. Vykoná-

val aj štátny dozor nad stavbou, ale 
úplného dokončenia sa už nedožil, zo-
mrel v r. 1903, vo veku 57 rokov. K tejto 
stavbe však spočiatku vôbec nemal po-
zitívny vzťah – ako predstaviteľ čistých, 
ušľachtilých neorenesančných tvarov 
pokladal gotiku za niečo prekonané. 

Ján Nepomuk Bobula, ktorý zomrel 
ako Bobula János, je pochovaný v Bu-
dapešti v Kerepešskom cintoríne na 
Fiumejskej ceste. V r. 2004 skupina 
členov Klubu slovenských dôchodcov 
pod vedením dlhoročného riaditeľa bu-
dapeštianskej slovenskej školy Ladi-
slava Petra vypátrala jeho zanedbaný 
hrob. Následne slovenská samospráva 
mestskej časti Terezín osadila na hrob 
nový náhrobný kameň. Na podujatí sa 
zúčastnila aj delegácia z Bobulovej 
rodnej obce, s ktorou samospráva nad -
viazala kontakt v r. 2003. 

Bobula zanechal za sebou bohaté 
materiálne a duševné dedičstvo. Jeho 
osobnosť nebola čierno-biela, jeho 
život bol plný vnútorných zvratov, ne-
logickostí a záhad. Napriek tomu je vý-
raznou postavou, ktorá si zaslúži viac 
pozornosti rovnako zo slovenskej, ako 
aj z maďarskej strany. 

Diána Maroszová
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Pod týmto názvom sme sa 10. mája – 
v slovenskom národnostnom vysielaní 
Maďarskej televízie Domovina mohli 
dozvedieť, čo sa deje v tejto mestskej 
časti Budapešti, kedysi obci obývanej 
prevažne Slovákmi. Ešte začiatkom 
minulého storočia tu bolo samozrej-
mosťou počuť na ulici slovenské 
slovo, dnes ide skôr o výnimku. Na-
šťastie tu pôsobiaca slovenská samo-
správa pod vedením jej predsedníčky 
Rozálie Papovej Polereczkej robí 
všetko preto, aby miestni Slováci, ich 
tradície, kultúra a jazyk neupadli do 
zabudnutia. Ani pandémii sa nepoda-
rilo zabrániť jej v tejto snahe, pretože 
čo sa dalo preniesla na internet. Vďaka 
digitálnemu svetu sa online zviditeľ-
nila najprv tradičnou turíčnou svätou 
omšou a povzbudená jej úspechom aj 
hodnotným adventným online koncer-
tom. Neprestala ani s organizovaním 
kurzov slovenského jazyka. Samo-
správa ich odštartovala pre širokú ve-
rejnosť pred dvadsiatimi rokmi. Do 
terajšej dištančnej výučby pod vede-
ním Bertalana Bertóka sa zapája len 
hŕstka skalných, ktorá sa veľmi snaží a 
je mimoriadne aktívna, čomu sa veľmi 
teší čerstvý absolvent Pedagogickej fa-
kulty Gyulu Juhásza Segedínskej uni-
verzity, ktorý vyučuje slovenský jazyk 

aj žiakov prvého stupňa v Tatabányi-
Bánhide. Dôraz kladie nielen na jazyk, 
ale aj na slovenskú kultúru a tradície, 
delí sa so svojimi poslucháčmi o 
správy a poznatky týkajúce sa Slo-
venska, upozorňuje na prírodné krásy 
našej materskej krajiny a aj sám sa pri-
tom zdokonaľuje v slovenčine. Horli-
vou študentkou je aj podpredsedníčka 
Slovenskej samosprávy XVII. obvodu 
Zuzana Szilá gyiová Bretková, ktorá má 
sloven ských predkov z otcovej stra ny a 
preto sa chce naučiť po slovensky. Pri-
hlásila sa na pedagogickú fakultu sege-
dínskej univerzity, na odbor slavistiky 
so špecializáciou na slovenský jazyk. 
Ako učiteľka materskej školy by sa v 
budúcnosti rada venovala aj národnost-
nej pedagogike, základnou podmienkou 
toho je osvojenie si jazyka. 

Neodmysliteľnou súčasťou sloven-
ského diania obvodu je Spolok za za-
chovanie tradícií v Kerestúre, ktorý v 
tomto roku oslavuje 25. výročie svojej 
existencie. Pri tejto príležitosti má sa-
mospráva v úmysle pripraviť dôstojnú 
oslavu. V súčasnosti členky spolku usi-
lovne nacvičujú. Ako je známe, v Ke-
restúre osem rokov žil skladateľ Béla 
Bartók, ktorý tu zbieral slovenské ľu-
dové piesne. Toto dedičstvo sa roz-
hodla zachovať Eva Linkeová Gácsio - 

vá, bývalá vedúca speváckeho zboru, 
zakladateľka a dlhoročná predsedníčka 
tunajšej slovenskej samosprávy, zalo-
ženej v roku 1995. Ako tvrdí, zachova-
nie ľudových piesní je dodnes dôleži- 
tou úlohou spolku a preto sa aj počas 
pandémie každú stredu stretávali v di-
gitálnom priestore a dištančne sa učili 
nové piesne. Skladbu najprv naspieval 
ženský spevokol s hudobným sprievo-
dom, potom vznikla karaoke verzia, 
podľa ktorej nacvičovali. Do práce 
chcú zapojiť hlavne mladých, aby tieto 
poklady charakteristické pre Kerestúr 
odovzdali nasledujúcim generáciám. 
Práve preto vypísali súbeh na moderné 
spracovanie kerestúrskych ľudových 
piesní v klasickom, disko, či hoci aj 
techno štýle. 

Eva Linkeová Gácsiová sa v súčas-
nosti intenzívne venuje nezvyčajnému 
umeniu, ktoré vytvára na počítači, 
elektrografii. Jej cieľom je prostredníc-
tvom týchto originálnych obrazov šíriť 
do sveta energiu Kerestúru. 

No a ak by ste raz mali namierené 
do Kerestúru, určite navštívte vilu, v 
ktorej kedysi žila a tvorila maďarská 
spisovateľka Renée Erdősová. V jej 
priestoroch je totiž umiestnená zbierka 
kerestúrskej ľudovej kultúry. 

ĽF            

Online život v KerestúreOnline život v Kerestúre

Časopis Budapeštiansky Slovák je fórom Slovákov žijúcich v hlav nom meste. Uverejnené materiály vyjadrujú preto 
v prvom rade mienku auto rov. Naším zámerom je rešpektovať právo iných na vyjadrenie vlastného názoru, pričom 
v žiad nom prípade neposkytujeme pries tor materiá lom porušujúcim ľudskú dôstojnosť a práva iných.   

Redakcia BS

Foto: ĽF
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Vo vysielaní Slovenského rozhlasu a te-
levízie v máji odštartovali program s ná-
zvom Dedovizeň, zaoberajúci sa živo- 
tom Slovákov žijúcich v zahraničí a tiež 
životom menšín na Slovensku. Po slo-
venskej Budapešti sprevádzala koncom 
marca televízny štáb predsedníčka Slo-
venskej samosprávy XIII. obvodu Zu-

zana Hollósyová. Prehliadka hlavného 
mesta bude ešte pokračovať, preto tento 
materiál nebol zatiaľ odvysielaný. Tele-
vízni diváci na Slovensku však už zí-
skali informácie o tom, že v Maďarsku 
žijú Slováci. Zatiaľ sa mohli oboznámiť 
so životom Slovákov v Čemeri, v Mlyn-
koch a v Senváclave. 

V Mlynkoch natočili aj reportáž s 
naším, ako vo vysielaní odznelo, 
perom požehnaným Imrichom Fu-
hlom. Rozhovor s ním bol viac než za-
ujímavý. Reč v ňom okrem iného bola 
o morálnej zodpovednosti nezabudnúť 
na svojich predkov, ale aj o tom, že my, 
Slováci v Maďarsku, sme aj nie sme.  

Od pltníkov po dnešok bol 
názov online rozhovoru, kto- 
rý pripravila kultúrna divízia 
XIII. obvodu Budapešti na 
sociálnej sieti s predsedníč-
kou Slovenskej samosprávy 
XIII. obvodu Budapešti Zu-
zanou Hollósyovou a pod- 
predsedníčkou zboru Evou 
Fábiánovou. Kultúrny refe-
rent Lajos Szalkai sa pýtal 
svojich hostí na históriu a sú-
časnosť. 

Poslankyne slovenského voleného 
zboru počas 40-minútového rozhovoru 
spomenuli slávnych Slovákov, ktorí 
bývali alebo pracovali v tejto mestskej 
časti, ale vyzdvihli aj súčasné aktivity 
zboru a Slovákov vôbec. Pre našich či-
tateľov nie je novinkou, že podiel na 
založení tejto mestskej časti majú slo-
venskí pltníci, ktorí sa tu usadili po 
tom, ako sem zvážali na svojich pltiach 
dolu Váhom a Dunajom stavebný ma-
teriál k najdôležitejším stavbám rozras-
tajúceho sa veľkomesta, Pešti, v 19. 
storočí. Na ich počesť usporiadala slo-
venská samospráva v roku 2015 
Pltnícky deň, v rámci ktorého odhalila 
pamätnú tabuľu na Pltníckej (Tutaj) 
ulici. Vďaka veľkodušnému daru obce 
Nižná získala plť skoro životnej veľ-
kosti (ktorú potom darovala Múzeu a 
skanzenu lodí v Neszmélyi, kde stojí 
dodnes) a usporiadala sympózium o 
slovenských pltníkoch. Z prednášok 
tohto sympózia zostavila publikáciu, 
ktorá zaznamenáva stopy po zaklada-
teľoch tejto mestskej časti. Predstavi-
teľky slovenskej samosprávy spome- 
nuli aj zvonolejára a vynálezcu sveto- 

vého mena Jozefa Pozdecha, svokra 
staviteľa maďarského Parlamentu Jána 
Nepomuka Bobulu, ktorému tiež posta-
vili pamätnú tabuľu na dome jeho bý-
valej dielne. My spomeňme aj ďalšie 
významné osobnosti, akými sú foto-
graf a maliar Ivan Vydarený, či staviteľ 
kostola na Námestí mieru Vojtech 
Uhlár, ako aj diplomat a aktivista Juraj 
Bielik, ktorému odhalili pamätnú ta-
buľu v roku 2019 a po ktorom pome-
novali aj štipendijný program, vďaka 
ktorému chcú pomôcť gymnazistom a 
vysokoškolákom slovenského pôvodu, 
aby lepšie spoznali samosprávny sys-
tém a aby sa takto postarali o dorast v 
samosprávnej sfére. 

Čo sa týka aktivít, slovenský zbor 
pravidelne organizuje výstavy fotogra-
fií (minulý rok to bola napríklad vý-
stava Obrazy z karantény z tvorby 
Andrey Kiššovej a Imricha Fuhla), či 
malieb (v mestskej časti vystavili svoje 
diela Eva Koncošová, Beatrix Hruš -
ková, Ivan Vydarený a ďalší), pripra-
vuje stretnutia so spisovateľmi a 
básnikmi (Gregor Papuček, Alexander 
Kormoš, Imrich Fuhl, Zoltán Bárkányi 
Valkán), ale nezabúda ani na mládež: 

či ide o privítanie sloven-
ského Mikuláša, alebo o reci-
tačnú súťaž, slovenské deti sa 
môžu predstaviť počas akcií 
voleného zboru. Podobne to 
je aj počas najväčšieho podu-
jatia mestskej časti, Národ-
nostného festivalu, ktorý 
usporadúvajú vždy koncom 
mája a na ktorý samospráva 
pozýva známe i menej známe 
hudobné formácie, tanečné a 

spevácke skupiny, aby predstavili slo-
venské tradície obyvateľom obvodu. 
Neraz boli za posledných 20 rokov vy-
stupujúcimi týchto festivalov súbory 
zo Slovenska, hlavne z Mojmíroviec, s 
ktorými má samospráva družobné sty -
ky, ale prišli sem aj slovenské deti z 
Prahy, vďaka družobnému kontaktu so 
skupinou Limbora. Mimochodom, tá 
vy stúpila aj v rámci samostatného ve-
čera v roku 2018. Podobne veľkému 
záujmu sa tešili tanečníci zo súboru 
Železiar z Košíc v roku 2015 a úspeš- 
né bolo aj vystúpenie hercov Divadla 
Jána Palárika z Trnavy v roku 2019. 

Na záver rozhovoru sa Z. Holló-
syová zmienila o Budapeštianskom 
slovenskom speváckom zbore Ozvena, 
ktorý sídli tiež v tejto mestskej časti a 
tento rok oslávi 20. výročie svojho za-
loženia. 

Online rozhovory o aktivitách ná-
rodnostných samospráv a spoločen-
ských organizácií usporadúvajú v XIII. 
obvode už vyše roka, takmer všetky sú 
dostupné na YouTube, kde si môžete 
pozrieť aj rozhovor so slovenskými 
poslankyňami. 

(ef) ‒ ĽN 

Slovenská televízia o krajanoch v MaďarskuSlovenská televízia o krajanoch v Maďarsku

O Slovákoch v XIII. obvodeO Slovákoch v XIII. obvode
ĽF

Foto: ĽF
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Magas állami elismerésben részesült Galda Levente, Magas állami elismerésben részesült Galda Levente,   
a Fővárosi Szlovák Önkormányzat képviselőjea Fővárosi Szlovák Önkormányzat képviselője

Május 17-én a Bolgár Művelődési 
Házban adta át Semjén Zsolt miniszter-
elnök-helyettes, nemzetiségekért is fe-
lelős tárca nélküli miniszter és Soltész 
Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért felelős ál-
lamtitkára a tizenhárom magyarországi 
őshonos nemzetiségi közösség egy-egy 
képviselőjének a Magyar Művelődési 
Intézet által 2005-ben alapított, majd 
2020 óta a Miniszterelnökség szakmai 
kitüntetései közé tartozó „Pro Cultura 
Minoritatum Hungariae” díjat. Az elis-
merés olyan személyeknek vagy szer-
vezetnek adomá nyozható, aki vagy 
amely a Magyar országon élő nemzeti-
ségek körében az anyanyelvi kulturális 
örökség megtartásáért, fejlesztéséért, 
valamint a nemzetiségi közművelődés 
és kultúra területen végzett kimagasló 
teljesítményével hozzájárult a Kárpát-
medence népeinek együttéléséhez. A ki-
tüntetettek egyike Galda Levente, a 
Fővárosi Szlovák Önkormányzat képvi-
selője, aki ezen kívül Budapest Főváros 
XI. Kerület – Újbuda Szlovák Önkor-
mányzatának elnöke, az Országos Szlo-
vák Önkormányzat Hitéleti és Szociális 
Bizottságának tagja, valamint a Pilisz-
szentkeresztért Kulturális Egyesület el-
nöke, ill. az IDENTITA Szlovák Egye- 
sület és a Magyarországi Nemzetiségek 
Színházi Társulatának alapító alelnöke. 

A kitüntetés adományozásának in-
doklása szerint Galda Levente a pilisi 
szlovákok közösségi és kulturális élet-
ében betöltött sokoldalú és kiemelkedő 
tevékenységével, továbbá azzal érde-
melte ki ezt az elismerést, hogy a szlo-
vák folklór megőrzésében és átadásá- 

ban vállalt munkájával, valamint sze-
repléseivel és előadások szervezésével 
is népszerűsíti a magyarországi szlo-
vákság kultúráját. 

Galda Levente már gyermekkorá-
ban közeli kapcsolatba került a pilisi 
szlovákok hagyományaival, amit ő a 
felmenőitől kapott becses örökségnek 
tekint. A díjátadó ünnepségen vele ké-
szült interjúban büszkén beszélt arról, 
hogy kötelességének érzi ennek az 
örökségnek az ápolását, illetve továb-
badását. A kitüntetést nagy erkölcsi el-
ismerésnek tekinti. A jövőben ezt a 
munkát – ahogy Ő nevezi, szolgálatot 
– még több igyekezettel és még na-
gyobb lendülettel és alázattal kívánja 
folytatni. Fontosnak tartja, hogy új uta-
kat, kreatív és innovatív módszereket 
találjon a magyarországi szlovák fiata-
lok megszólítására annak érdekében, 
hogy minél többen kapcsolódjanak be 
a nemzetiségi hagyományápoló mun-
kába. Azt vallja, hogy a szlovák nyel-
vet és kultúrát is vonzóvá kell tenni a 
fiatalság körében, mert az anyanyelv 
ismerete az egzisztencia-teremtéshez is 
jó perspektívát nyújthat számukra. A 
hazai szlovák közéletben végzett mun-
kájával, előadói és kultúraszervezői te-
vékenységével ezeket az új lehetősége- 
ket kívánja bemutatni az ifjúság szá-
mára, hogy minél többen vállalják fel 
közülük a felmenőiktől kapott szlovák 
örökség megőrzését és továbbadását.  

Az elmúlt esztendők során Galda 
Levente, valamint az általa 15 évvel 
ezelőtt alapított Pilisszentkeresztért 
Kulturális Egyesület (Kultúrny spolok 
pre Mlynky) számos digitális és audi-

ovizuális kiadványt adott ki. Többek 
között megjelentetett egy egyházzenei 
albumot, egy pilisi szlovák népdalokat 
tartalmazó CD-lemezt, valamint egy, 
az atyai dédnagymamájának meséit 
tartalmazó hangos könyvet. Jelenleg a 
hazánkban élő őshonos nemzetiségek 
zenei öröksége világzenei stílusirány-
zatú hanglemezének az összeállításán 
dolgozik. Magyarországon első ízben 
jelenik így meg egy hiánypótló jellegű, 
úgynevezett pszeudo-folklór válogatást 
tartalmazó album, és külön egy másik 
szlovák nyelven is. Ezt azért tartja kor-
szakalkotónak, mert úgy véli, hogy az 
őseinktől örökölt szokásokat és tradí-
ciókat nem csupán megőriznünk és 
ápolnunk kell, hanem úgy kell mind-
ezeket továbbadni a fiatal generációk-
nak, hogy az vonzó legyen és meg- 
feleljen a fiatalok ízlésvilágának, így 
teremtve lehetőséget számukra az azok 
megismeréséhez, majd velük együtt 
ennek a nemzetiségi kulturális misszi-
ónak a közös folytatásához.  

Galda Levente idén szép helyezést 
ért el az MTVA által a könnyűzenei 
előadóművészek számára rendezett te-
hetségkutató versenyen is, aminek kö-
szönhetően országos ismeretségre tett 
szert. Sorra kapja a fellépési ajánlato-
kat, megkereséseket és felkéréséket az 
anyaországba, Szlovákiába is. Ezeket 
az alkalmakat arra is felhasználja, hogy 
felhívja a figyelmet, mennyire fontos a 
hazai nemzetiségek kultúrájának felka-
rolása és méltóképpen történő interpre-
tálása, hiszen az itt élő nemzetiségi 
közösségek immár 300 éve gazdagítják 
a magyar többségi társadalom kulturá-



lis életének színes palettáját. A nyári és 
az őszi fesztiválfellépések hosszú sora 
várja Őt még ebben az évben. Látni és 
hallani fogjuk a hazai nemzetiségi fia-
talok velencei országos találkozóján, a 
Szarvasi Vízi Színház és a Cervinus 

Teátrum nyári programsorozatában, de 
fel fog lépni az A38 Hajó nagyszínpa-
dán, az Óbudai Búcsúban, Zalaváron, 
Kétsopronyban, Rákoskeresztúron és 
szülőfalujában, Pilisszentkereszten is. 
Továbbá hamarosan az egyik kereske-

delmi televíziós csatorna műsorán is ta-
lálkozhatunk vele. Közös dalpremierre 
készül Jordán Adél színésznővel, vala-
mint számos további meglepetést tar-
togat még számunkra a 2021-es esz- 
tendőben.     
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Május 24-én, Pünkösd hétfő délután-
ján meghitt esemény színhelye volt a rá-
koskeresztúri Szent Kereszt Felmagasz- 
talása katolikus templom. A vírusjárvány 
helyzet miatt elrendelt gyülekezési kor-
látozások enyhítésének köszönhetően 
több mint féléves kényszerszünet után a 
kerületben élő szlovákok nagy örömmel 
gyűltek össze a keresztények második 
legnagyobb ünnepe alkalmából meghir-
detett szlovák nyelvű misére. A találko-
zót egybekötötték a kerületi szlovák 
önkormányzat és a Keresztúri Szlovák 
Asszonykórus megalakulás negyedév-
százados évfordulójának a megünneplé-
sével. Az évfordulók híre a fővárosban 
és a kör nyék szlovák településein mű-
ködő szlovák szervezetek képviselőit is 
Keresztúrra szólította. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével Hollerné Racs- 
kó Erzsébetet az Országos Szlovák Ön-
kormányzat elnöke, Dr. Szabó Zsuzsa, a 
„Dolina”, a Pestvidéki Szlovákok Egye-
sületének elnöke, Ildikó Šipošová, a bu-
dapesti Szlovák Intézet igazgatója, Peter 
Kováč, a szlovák nagykövetség titkára, 
továbbá a fővárosi és több pest-megyei 
település szlovák önkormányzatának el-
nöke, illetve képviselője.  

A szlovák nyelvű szentmisét Balik 
Béla helyi plébános celebrálta. Az ün-
nepi szertartás hangulatát emelte Galda 
Levente pilisszentkereszti művészcso-
portjának (Galda Erzsébet és Pénzelik 
Fanni) az alkalomhoz illő liturgikus da-
lokból összeállított zenei kísérete. Balik 
Béla prédikációjában a felmenőinktől 
örökölt hagyományok ápolásának fon-
tosságára hívta fel a figyelmet és ebben 
a vonatkozásban a keresztúri asszonykó-
rus tagjainak tevékenységét hozta fel kö-
vetendő szép példaként.  

A szentmisét követően Papné Pole-
reczki Rozália, a Budapest XVII. kerü-
leti Szlovák Önkormányzat elnöke lépett 
a mikrofon elé. Üdvözölte a megjelen-
teket, majd felidézte a keresztúri szlovák 

önkormányzat és az asszonykórus meg-
alakulásának huszonöt évvel ezelőtti kö-
rülményeit. A kerület első szlovák nem- 
zetiségi önkormányzata Bakos Péter 
képviselő kezdeményezésére nyomán 
1995. november 19-én alakult meg. Első 
elnöke Gácsi Éva, elnökhelyettese Par-
ragh Lajos, tagjai pedig Epres Rezsőné, 
Hajnal György, Matus Sándorné, vala-
mint André Tiborné – mint külső tag – 
voltak. Ez a testület hét éven át műkö-
dött ebben a felállásban. Az elnöki teen-
dőket később Parragh Lajos, Epres 
Rezsőné, Hajnal György és Derczbach 
Istvánné látta el. Papné Polereczki Ro-
zália, már a második választási ciklus-
ban viseli ezt a tisztséget.  

Az önkormányzat létrejötte felpezs-
dítette a helyi szlovák közösségi életet. 
Alig egy évvel később, 1996-ban Epres 
Rezsőné, Marika kitartó szervezőmun-
kájának köszönhetően megalakult a Ke- 
resztúri Szlovák Asszonykórus, amely-
nek alapító tagjai voltak: Csókás Jó-
zsefné, Duchony Józsefné, Fekete Sán- 
dorné, Kuzma Mihályné, Maródi Já-
nosné, Sándor Tiborné, Simon Istvánné, 
Völgyesi Sándorné, Hajnal Györgyné, 
Zsiros Jánosné. Az asszonykórust több 
mint húsz évig Gácsi Éva énekszakos 
tanár vezette.  

Az elmúlt évek alatt újabb tagok 
csatlakoztak alapítók köréhez, nevezete-
sen Csermendi Tamásné, Ifj. Hajnal 
Györgyné, Derczbach Istvánné, Kuti Já-
nosné,  Dukátné Tölgyesi Gizella és 
Papné Polereczki Rozália. A keresztúri 
dalos ajkú asszonyok a kezdetekben a 
kerületi és a különböző fővárosi rendez-
vényeken léptek fel, majd később a kör-
nyékbeli településekről is sorra kapták a 
meghívásokat.  

Völgyesi Sándorné, az énekkar ala-
pító tagja, sok keresztúri népdalt énekelt 
kazettára és jegyezte le azok szövegeit. 
Ennek a gyűjtésnek az anyagából az 
Asszonykórus közreműködésével két 

CD lemezfelvétel is született. Az önkor-
mányzat a második lemezhez „Keres-
túrske hrdie ďjovke” című, a dalok 
szövegét és kottáit tartalmazó könyvet is 
kiadott. A CD és a könyv Gácsi Éva, az 
együttes művészeti vezetőjének gondo-
zásában látott napvilágot.  

A kórus 2017-ben elnyerte az Orszá-
gos Szlovák Önkormányzat által alapított 
„Za našu národnosť – Nemzetiségünkért” 
díjat. Az együttes tagjairól 2018-ban 
„Keresztúri büszke asszonyok” címmel 
egy film is készült, amelyben a menyecs-
kék életükről, szlovák gyökereikről és a 
kórushoz való viszonyukról vallottak.  

Az ünnepi műsor első szereplői az 
óvodáskorú gyerekek voltak, akik szlo-
vák nyelvű mondókákkal és gyermek-
dalokkal örvendeztették meg az egybe- 
gyűlteket. A „Fialka” gyermektánccso-
port Papné Polereczki Rozália elnökasz-
szony kezdeményezése nyomán három 
évvel ezelőtt alakult. A gyerekek részére 
Szilágyiné Bretka Zsuzsanna óvónő, aki 
egyben a kerületi szlovák önkormányzat 
elnökhelyettese és Simó Ilona tanítónő, 
a keresztúri hagyományőrző tánccsoport 
egykori tagja tart hétvégi szlovák nyelvű 
foglalkozásokat.  

A gyerekek után Deli Tercia ének-
művész és Völgyesi Katalin előadták a 
„Hol voltál – Kde si bol” című, Bartók 
Béla által Keresztúron lejegyzett nép-
dalt. (Bartók Béla 1912 - 1920 között 
Rákoshegyen élt, és ekkor figyelt fel a 
keresztúri szlovák népdalkincsre.) Ezt 
követően az Asszonykórus ugyanezt a 
dalt úgy énekelte el, ahogyan az a ke-
resztúri szlovákok körében máig is él. A 
koncert kedves színfoltja és meglepetése 
volt Kuti Magdikának, az asszonykórus 
tagjának és lányának Kuti Angelikának 
a közös fellépése. 

A pünkösdi találkozó a kórus tagjai-
nak a megajándékozásával és a születés-
napi torta elfogyasztásával ért véget. 

 Benyo Pál
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