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Srdečne vás pozdravujem v mene 
poslaneckého zboru Slovenskej samo-
správy Budapešti. Prežili sme dva roky 
pandémie koronavírusu, nemohli sme 
sa stretávať, nevedeli sme dopredu, či 
sa nám podarí zorganizovať, čo sme si 
naplánovali. Mnohé tradičné podujatia 
sme nemohli uskutočniť. Napriek všet-
kým prekážkam sa nám podarilo uspo-
riadať niektoré dôležité podujatia, ako 
púť do Zalaváru ‒ Blatnohradu, odha-
lenie pamätnej tabule Ladislava Petra, 
vydávanie časopisu Budapeštiansky 
Slovák. Dúfajme, že tento rok bude 
lepší, slobodnejší, bohatší. Verme, že 
sa budeme môcť voľne pohybovať, 
cestovať, organizovať. Už na prvom 
našom tohoročnom podujatí, na odha-
lení pamätnej tabule k 200. výročiu na-

rodenia významnej historickej osob- 
nosti Jozefa Viktorina, sme sa stretli 
v hojnom počte a privítali sme medzi 
sebou vzácnych hostí aj zo Slovenska.  

V tomto roku plánujeme uskutočniť 
tradičné programy: ples ešte teraz na jar, 
alebo oberačkový ples na jeseň, 22. júna 
púť do Zalaváru, koncom júna letný ja-
zykový tábor pre deti budapeštianskej 
slovenskej školy v Mojmírovciach, 
v júli konferenciu na počesť Jozefa Vik-
torina vo Vyšehrade, v máji alebo v lete 
návštevu jeho rodiska Zavaru, začiat-
kom zimy Deň budapeštianskych Slo-
vákov a odovzdanie ceny Za budapeš- 
tianskych Slovákov, vydanie 4 čísel ča-
sopisu Budapeštiansky Slovák, ktorý si 
môžete vyzdvihnúť v priestoroch našej 
samosprávy na Ulici Akadémie č. 1. Čí-

tajte tento náš časopis, ktorý pre vás pri-
pravujeme s úprimným zámerom, aby 
ste sa mohli dozvedieť, čo sa udialo a čo 
sa bude diať v našich radoch tu v hlav-
nom meste.  

Prajem vám veľa radosti, dobré 
zdravie a veľa zážitkov z programov 
organizovaných našou samosprávou, 
slovenskými samosprávami jednotli-
vých mestských obvodov Budapešti 
a v hlavnom meste pôsobiacimi slo-
venskými spolkami. Chcem vás aj 
touto cestou požiadať o obohatenie 
a spestrenie obsahu nášho časopisu. 
Posielajte nám svoje príspevky. Záro-
veň všetkým samosprávam aj touto 
cestou ďakujem za finančnú podporu, 
ktorou prispeli na jeho vydávanie.   

Edita Hortiová, predsedníčka SSB
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V Budapešti odhalili pamätnú tabuľuV Budapešti odhalili pamätnú tabuľu  

 J. K. Viktorina J. K. Viktorina  
Dielo Jozefa Karola Vik-

torina od 20. marca 2022 
trvalo pripomína v Kostole 
sv. Anny na Batthyányho ná-
mestí v Budapešti nová pa-
mätná tabuľa. Práve tu, vo 
vtedajšej nemeckej farnosti 
pôsobil J. K. Viktorin ako 
kňaz v rokoch 1856 – 1866. 
Na slávnostnej udalosti sa na 
pozvanie Slovenskej samo-
správy Budapešti zúčastnila 
delegácia Matice slovenskej 
(MS) na čele s jej predsedom 
Mariánom Gešperom.  

O to, že sa v povedomí Slovákov v 
Maďarsku zachovalo meno a činy J. K. 
Viktorina, sa veľkou mierou pričinil 
Kazimír Kápolnai. Dlhé roky bol pred-
sedom Slovenskej samosprávy VIII. 
obvodu Budapešti. Počas svojho pôso-
benia rozvinul spoluprácu s Múzeom 
kráľa Mateja, Maďarským národným 
múzeom vo Vyšehrade a s jeho hlav-
ným muzeológom Péterom Grófom.  

Krajania odhalili tabuľu pri príleži-
tosti 200. výročia narodenia J. K. Vik-
torina. Slávnostný program sa začal sv. 
omšou, ktorú slúžil vdp. János Domo-
kos. Slovenské slovo zaznelo od kapu-
cínskeho brata Jakubrafaela Blaho- 
slava Pataya: ‒ Viktorin hľadal po-
zdvihnutie slovenského národa na kul-
túrnom poli v bývalom Uhorsku, aby 
Slováci našli svoje miesto v Európe a 
aby boli klasický slovenský národ, ako 
ho poznáme dnes.  

Po sv. omši sa pristúpilo k odhale-
niu pamätnej tabule. Touto časťou pro-
gramu prítomných sprevádzala pred- 
sedníčka Slovenskej samosprávy Bu-
dapešti Edita Hortiová. Prítomným sa 
prihovorili starosta Viktorinovej rodnej 
obce Zavar Lukáš Sochor a predseda 
MS Marián Gešper. Predseda Matice 
slovenskej zdôraznil najmä význam 
jeho diela: ‒ Viktorin nie je veľmi 
známa osobnosť v rámci našich slo-
venských dejín. Je to pomerne smutná 
skutočnosť, pretože patril medzi prí-

slušníkov legendárnej štúrovskej gene-
rácie. Bol výnimočný kultúrny činov-
ník, vydavateľ a publicista, ale pre 
Maticu slovenskú je veľmi dôležité, že 
bol aj iniciátor a zakladateľ našej naj-
staršej národnej kultúrnej ustanovizne. 
Chcel by som poďakovať Slovenskej 
samospráve Budapešti, že vyvinula ob-
rovské úsilie prinavrátiť pamiatku Jo-
zefa Karola Viktorina práve do slo- 
venskej spoločnosti a do nášho kolek-
tívneho historického vedomia a poďa-
kovať jej za odhalenie pamätnej tabule 
tu, v Budapešti. 

Tabuľu spoločne odhalili Marián 
Gešper a Edita Hortiová.  

Jozef Karol Viktorin (12. marec 
1822 Zavar –  20. júl 1874 Budapešť) 
bol kňaz, národný buditeľ, vydavateľ 
slovenskej literatúry, organizátor kul-
túrneho života, publicista a zakladajúci 
člen Matice slovenskej. Bol kaplánom 
v Senici, Trstíne, Skalici, Budatíne a 
farárom vo Vyšehrade. V literárnej 
práci sa venoval publicistike, spravo-
dajstvu a spracúvaniu biografií osob-
ností, svoju pozornosť upriamoval i na 
cestopisy a jazykovedu. Bol mecénom 
– vydavateľom básnických spisov J. 
Hollého, A. Sládkoviča a hier J. Zábor-
ského. Zaslúžil sa o postavenie pom-
níka J. Hollého na Dobrej Vode. 
Pracoval i vo výbore Spolku sv. Vojte-
cha. Svojimi aktivitami sa pričinil o 
zjednotenie Slovenského národného 
hnutia v 50. a 60. rokoch 19. storočia. 

Zapojil sa do úsilí o zrod 
Matice slovenskej. V roku 
1861 bol Viktorin slávnym 
memorandovým zhromažde-
ním v Martine poverený 
spravovať príspevky na zria-
denie Matice slovenskej. 
Pokus založiť maticu mu ko-
nečne vyšiel v roku 1863. 
Aktívne pôsobil pri jej zakla-
daní, spravoval peňažné prí-
spevky a na prvom Valnom 
zhromaždení MS sa stal čle-
nom výboru. Zaradil sa me- 

dzi „slovenských výtečníkov“.  
Delegáciu MS pozvala SSB na ne-

formálne posedenie s členmi zboru. 
Edita Hortiová predstavila prítomných 
poslancov a hostí a oboznámila ich s his-
tóriou mestskej štvrte Wekerle, v ktorej 
večerné stretnutie prebiehalo. Vyslovila 
ďakovné slová delegácii Matice sloven-
skej: – Ďakujem vám, že ako vedúci 
predstavitelia Matice slovenskej ste dnes 
oslavovali s nami. Myslím, že máme za 
sebou veľmi dôležitý deň, dôstojne  sme 
si uctili pamiatku Jozefa Karola Vikto-
rina odhalením peknej mramorovej ta-
bule, čím sa stane známym aj v hlavnom 
meste. Veľmi ma teší, že sme sa zozná-
mili a že toto stretnutie môže byť začiat-
kom dlhodobej spolupráce.  

Stretnutia s krajanmi majú vždy 
veľmi zásadný význam. Matica slo-
venská pozitívne oceňuje, že takmer po 
dvoch rokoch pandémie sa podarilo 
krajanom v Maďarsku zorganizovať 
takéto zmysluplné podujatie, ktoré za-
pálilo na oboch stranách ďalšie oh-
nivká možných spoluprác. Vzácnymi 
boli aj opätovné osobné stretnutia, zí-
skania nových kontaktov a podnety na 
ďalšiu spoluprácu.  

Ďakujeme našim krajanom za toto 
podujatie a stretnutie a tešíme sa na 
nich na pôde Matice slovenskej v Mar-
tine alebo všade tam, kde sa krajanské 
a matičné cesty spájajú.  

Peter Schvantner, 
 Zuzana Pavelcová           

Foto: Marco Gajdoš
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V posledný marcový piatok sme 
mali v Budapešti rušno, konali sa dve 
podujatia uzatvárajúce kampaň pred 
blížiacimi sa parlamentnými voľbami 
‒ slávnostné kladenie vencov k buste 
Ondreja Áchima Likera a míting s kul-
túrnym programom. 

Na promenáde sôch v Mestskom 
parku sa v hojnom počte stretli nielen 
Slováci z hlavného mesta, ale aj zo 
vzdialenejších miest a osád, aby si spo-
ločne uctili odkaz veľkého syna Békeš- 
skej Čaby, ktorého roku 1905 prvýkrát 
zvolili za parlamentného poslanca.  

Slávnostný program konferovala 
mládežnícka referentka CSSM Kata-
rína Karkušová. Spevom ho spestril 
Budapeštiansky spevácky zbor Ozvena 
pod vedením dirigenta Ádáma Ba-
lázsa Galambosa, ktorý na úvod za-
spieval štátne hymny Slovenskej 
republiky a Maďarska a na záver hym-
nickú pieseň Slovákov v Maďarsku 
Daj Boh šťastia... 

Ako prvá sa prítomným prihovorila 
predsedníčka CSSM Alžbeta Holle-
rová Račková slovami: „Teší ma, že sa 
opäť môžeme osobne stretnúť na tomto 
symbolickom mieste, ktoré nám okrem 
významnej osobnosti, rodáka z Békeš- 
skej Čaby, bývalého parlamentného 
poslanca Ondreja Áchima Likera pri-
pomína aj čiastočné naplnenie sľubu z 
čias spoločenských zmien, nášho sna o 
účasti na formovaní právneho prostre-
dia krajiny, v ktorej žijeme.“ Priblížila 
hrboľatú cestu busty O. Áchima na 
miesto v Mestskom parku. Ako ďalej 
uviedla, „dnes spomíname na politika, 
ktorého do parlamentu poslali ča-
bianski Slováci a príslušníci iných ná-
rodností, ale jeho význam ďaleko 
presahuje hranice békešsko-čanádskej 
oblasti, ba aj hranice komunity, z kto-
rej pochádzal... Zasadzoval sa za ob-
čiansko-demokratické zmeny a za 
pozemkovú reformu... V prvej tretine 
20. storočia nemohol nájsť širšie po-
chopenie pre svoje ciele, v mnohom 
predbehol svoju dobu, niektoré z nich 
sú stále aktuálne. 

Zástupca štátneho tajomníka Úra- 
du predsedu vlády zodpovedného za 

cirkevné a národnostné vzťahy Zoltán 
Fürjes začal svoj prejav citátom z pre-
javu O. Áchima, predneseného v jeho 
prvom parlamentnom vystúpení a zdô-
raznil odkaz agrárneho politika pre 
dnešné generácie. Vychádzajúc z po-
znatkov, ktoré získal skúmaním života 
a činnosti prvého parlamentného po-
slanca slovenskej národnosti z Dolnej 
zeme, prišiel k záveru, že najdôležitej-
šia bola jeho uvedomelosť. Z. Fürjes 
hovoril aj o finančnom a morálnom 
podporovaní národností. Na porovnanie 
uviedol príklad, že slovenská komunita 
získala v roku 2010 podporu 356 milió-
nov forintov, ktorá k roku 2022 vzrástla 
na 2 a pol miliardy forintov.  

Predseda Slovenskej samosprávy 
župného mesta Békešská Čaba Ondrej 
Kiszely začal svoje vystúpenie slovami: 
„Prinášam pozdravy z mesta Ondreja 
Áchima Likera... Každý národ, každý 
ľud má svojich hrdinov. My, Slováci 
v Maďarsku, máme to šťastie, že nám 
Pán Boh dal hneď niekoľkých. Spome-
dzi nich vyniká rodák z Békešskej Čaby, 
náš Ondriš, ktorého činnosť a celý jeho 
život determinovala jeho slovenskosť. 
Narodil sa v období rozkvetu Čaby, vši-
mol si však aj menej pozitívne následky 
rýchleho rastu: úpadok tradičnej slo-
venskej kultúry v meste a sociálne čím 
ďalej tým viac znevýhodnené spolo-
čenské vrstvy. Nezaháľal, postavil sa za 
utláčaných...  Osudným sa mu stal jeho 
zmysel pre spravodlivosť, veď v tom ob-
dobí nebolo pre každého prirodzené, že 
sa v jednom človeku skĺbil lokálpatrio-
tizmus, evanjelická viera a zmysel pre 
morálnu a skutočnú podporu chudob-
ných. Pre nás, Čabanov, je to dnes už 
samozrejmé, ale vtedajšia elita to ťažko 
znášala. Mladých bratov podnietila k 
vražde, čím v Čabe navždy pošpinila 
priezvisko Bajcsy-Zsilinszky.“ Odušev-
nené vystúpenie ukončil slovami: „Bé-
kešská Čaba je stále mestom Ondreja 
Áchima Likera. Veril a vyznával ča-
bianskosť, ktorá v nás žije dodnes.“ 

Na záver sa prítomným prihovoril 
parlamentný hovorca Slovákov v Ma-
ďarsku Anton Paulik. Začal tým, že po 
tretíkrát sa naša predvolebná kampaň 

končí pred touto bustou, keď si polože-
ním vencov pripomíname osobnosť, 
činnosť a v rámci nej politické ciele O. 
Áchima. „Prečo práve jeho? Lebo 
v ňom sa tak prirodzene spájali dva 
rôzne korene jeho identity. Pochádzal zo 
zámožnejšieho sedliackeho prostredia a 
pritom sa často a otvorene priznával k 
svojej slovenskosti. Zároveň sa pokladal 
za uhorského vlastenca, za dobrého 
syna uhorskej vlasti. Zostával verný 
svojej slovenskosti tak, že bol súčasťou 
maďarskej spoločnosti, pričom sa stal 
aktívnym činiteľom uhorskej politiky. 

My, Slováci v Maďarsku, dnes už 
zďaleka nepredstavujeme takú silu, 
aby sme si dokázali založiť svoju poli-
tickú stranu, získať poslanecký mandát 
v parlamente, ako tomu bolo pred sto 
rokmi. Dnes je pre nás reálna možnosť 
zvoliť si hovorcu svojej národnosti. Je 
to síce menej, ako sme kedysi očaká-
vali, ale zároveň viac, ako sme mohli 
dosiahnuť pred prijatím národnost-
ného zákona v roku 2011. 

Prítomnosť hovorcu v parlamente 
nám umožní, aby sme ovplyvnili formo-
vanie právneho pozadia fungovania na-
šich samospráv, organizácií, inštitúcií.  

Vďaka činnosti dvoch doterajších 
slovenských parlamentných hovorcov 
sa zlepšujú podmienky fungovania na-
šich inštitúcií. Obnovujú sa budovy na-
šich škôl, kultúrnych stredísk, kostolov 
a iných spoločenských priestorov. Pred 
desiatimi rokmi by sme sa dozaista ne-
opovážili pustiť sa do projektu rekon-
štrukcie budovy bývalého kostola 
slovenských evanjelikov v Budapešti, 
aby sa tam po jeho obnove zrodilo kul-
túrne centrum Slovákov v Maďarsku. 
Za posledné roky sa zvýšil národnostný 
príplatok pre pedagógov našich škôl a 
bol vypracovaný štipendijný systém pre 
poslucháčov slovenských pedagogic-
kých katedier. Uvedené fakty v každom 
prípade znamenajú výrazný postup 
vpred a poskytujú našej mládeži istej-
šiu perspektívu na národnostnom poli. 

Po vystúpení Antona Paulika nasle-
dovalo kladenie vencov k buste  
O. Áchima L. 

ĽF        

Predvolebný finiš s poctou Ondrejovi Áchimovi Predvolebný finiš s poctou Ondrejovi Áchimovi 
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Po dopoludňajšom stretnutí pri 
buste Ondreja Áchima Likera v Mest-
skom parku nasledovalo popoludní zá-
verečné podujatie šnúry kultúrnych 
vystúpení uskutočnených v rámci pred-
volebnej kampane. V Bulharskom kul-
túrnom dome v Budapešti sa sloven- 
skej komunite predstavila skupina 
Banda Slovakia z Bratislavy a tanečná 
skupina Petra Vajdu z Košíc. Skôr než 
sme sa započúvali a zapozerali do fan-
tastického kultúrneho prejavu vynika-
júcich hudobníkov a tanečníkov dostali 
na scéne slovo predsedníčka nominač-
nej organizácie Celoštátnej slovenskej 
samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hol-
lerová Račková a vedúci parlamentnej 
listiny CSSM Anton Paulik. 

Alžbeta Hollerová Račková nás in-
formovala, že počas piatich zastávok 
predvolebného kultúrneho zájazdu vi-
deli členovia slovenskej komunity a jej 
sympatizanti naše tunajšie kultúrne bo-
hatstvo. Na poslednej sa nám predstaví 
formácia z materskej krajiny, čím nám 
aktéri predvolebnej kampane chcú de-
monštrovať našu kultúrnu prepojenosť 
so Slovenskou republikou. 

‒ V aprílových parlamentných voľ-
bách si aj slovenská komunita v Ma-
ďarsku môže zvoliť parlamentného 
hovorcu. Na čele kandidačnej listiny 
CSSM stojí Anton Paulik, ktorý v uply-
nulom volebnom cykle pôsobil ako par-
lamentný hovorca Slovákov v Maďar- 
sku. Po ňom nasledujú všetci poslanci 
Valného zhromaždenia CSSM v tom 
poradí, v akom figurovali na spoločnej 
celoštátnej kandidačnej listine v národ-
nostných voľbách v roku 2019. Po-
slanci troch veľkých nominačných 
organizácií, Zväzu Slovákov v Ma-
ďarsku, Únie slovenských organizácií 
v Maďarsku a Slovenského spolku 
Identita, ktoré sa pred dvomi rokmi 
zhodli na spoločnom postupe vo voľ-
bách, chceli týmto gestom opätovne 
potvrdiť svoju odhodlanosť spolupra-
covať v prospech slovenskej národ-
nosti, – povedala A. Hollerová Rač- 
ková. Ďalej hovorila o tom, ako efek-
tívne zastupoval Anton Paulík počas 

uplynulého štvorročného obdobia zá-
ujmy našej národnosti v zákonodarnom 
zbore. – V nasledujúcom volebnom 
cykle budeme spoločne pracovať na za-
bezpečení finančných podmienok pre 
dotiahnutie nášho veľkého projektu, 
Slovenského kultúrneho centra v býva-
lom evanjelickom kostole na Rákócziho 
triede v Budapešti a na vytvorení práv-
nych podmienok pre realizáciu založe-
nia domova dôchodcov pre našich 
seniorov. 

Vedúci parlamentnej listiny CSSM 
Anton Paulik vyzdvihol, že od za-
čiatku svojej činnosti v parlamente sa 
mu podarilo vytvoriť blízky pracovný 
vzťah s vedúcimi predstaviteľmi CSSM 
a členmi jej Valného zhromaždenia. 
Spolupracoval aj s miestnymi sloven-
skými samosprávami a spolkami. Ak-
tívne pracoval na modifikácii národ- 
nostného zákona a zapojil sa do prí-
pravy školského a vysokoškolského 
zákona. Zaslúžil sa o zvýšenie finanč-
ných položiek, z ktorých pracujú naše 
samosprávy, organizácie, inštitúcie, 
vďaka čomu sa po celej krajine obno-
vujú budovy našich škôl, oblastných 
domov, inštitúcií, vznikajú nové spolo-
čenské priestory. Teraz nadišiel čas 
premyslieť celý systém financovania 
národnostných aktivít. ‒ Po prevzatí 
rôznych inštitúcií miestnymi sloven-
skými samosprávami bude treba pre ne 
zabezpečiť peniaze na ich financova-
nie. Tiež je dôležité, aby sa zjednodušili 
pravidlá hospodárenia, vyúčtovania 
slovenských samospráv. V nasledujú-
com volebnom cykle to bude jeden z 
mojich hlavných cieľov. Samozrejme, 
popritom aj naďalej bude treba pružne 
reagovať na obsah pripravovaných no-
vých zákonov. K tomu, aby som to 
mohol presadzovať, prosím aj vašu 
podporu, – povedal A. Paulik. 

Potom prítomných konferencierka 
kultúrneho programu, riaditeľka  Ústa- 
vu kultúry Slovákov v Maďarsku Kata-
rína Király podrobne oboznámila s 
hosťami zo Slovenska, s formáciou 
Banda – Vajda – Paráda. Dozvedeli 
sme sa, že výnimočnosť predstavenia 

spočíva v originálnych hudobných 
aranžmánoch skupiny Banda a atrak-
tívnych tradičných tanečných formách. 
Banda Slovakia je skupina, ktorá vy-
chádza zo slovenskej tradičnej ľudovej 
hudby, ale inšpiruje sa aj inými hudob-
nými žánrami, ako je napr. džez, blues, 
ako aj hudbou národov celého sveta. 
Účinkovala v mnohých televíznych a 
rozhlasových programoch. Koncerto-
vala na významných pódiách a festiva-
loch doma i v zahraničí. Veľký úspech 
zaznamenala na najväčšom svetovom 
veľtrhu world music WOMEX v roku 
2017 v Katoviciach. Doteraz vydala tri 
medzinárodne ocenené albumy. Banda 
Slovakia sa významnou mierou po-
dieľala na tvorbe hudby hudobno-ta-
nečného hraného filmu Tanec medzi 
črepinami režiséra Martina Ťapáka a 
historického seriálu 1890 režiséra Petra 
Begányiho. 

Peter Vajda je mimoriadne obľú-
bený a uznávaný tanečný sólista, ktorý 
očaril celé Slovensko ako finalista sú-
ťažnej šou slovenskej televízie Zem 
spieva. Ako zahraničný tanečník bol 
ocenený na celoštátnej prehliadke do-
spelých tanečníkov, sólistov v ľudo-
vom tanci v Békešskej Čabe v roku 
2013, kde získal Zlaté ostrohy. Jeho ta-
nečná skupina je zoskupenie taneční-
kov, manželských párov z Košíc. Tieto 
vynikajúce tanečné osobnosti Peter a 
Kristína Vajdovci, Martin a Katarína 
Topoľovský, Štefan a Dušana Šte-
covci sa zameriavajú na atraktívne tra-
dičné tanečné formy najmä z 
východného Slovenska. Štefan Štec je 
nielen výborný tanečník, ale aj vedúci 
folklórneho súboru Hornád. Ako spe-
vák bol finalistom prvej série populár-
nej súťaže Zem spieva. Martin a Matej 
Topoľovský sú potomkami význam-
ných nositeľov tradičnej kultúry. Čle-
novia ich rodiny častokrát vystupovali 
na javisku v zastúpení troch generácií. 

Nasledoval fantastický kultúrny zá-
žitok z vystúpenia skupiny Banda – 
Vajda – Paráda. 

 
ĽF
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Pri príležitosti Dňa národ-
ností v Maďarsku vicepre-
miér Zsolt Semjén a štátny 
tajomník Úradu predsedu 
vlády pre cirkevné a národ-
nostné vzťahy Miklós Sol-
tész odovzdali 17. decembra 
prestížne ceny Za národ-
nosti. Za Slovákov dostali 
vyznamenanie pedagogička 
a riaditeľka na dôchodku Zu-
zana Kučerová a Budapeš-
tiansky slovenský spevácky zbor Ozvena. 

Na slávnostnom odovzdaní cien 
v Bulharskom kultúrnom dome sa lau-
reátom a hosťom prihovoril Zs. Sem-
jén. – Naše autochtónne národnosti 
rozširujú hodnoty celého maďarského 
národa, –  začal svoj prejav a konšta-
toval, že národnosti zachovávajú jedi-
nečné hodnoty, preto keby jedna z nich 
zmizla z histórie, tieto hodnoty by už 
nikto nevedel zachrániť, zachovať. 
Podľa Zs. Semjéna preto je veľmi dô-
ležité, aby národnosti boli viac hrdé na 
to, čo počas dejín ich predkovia vytvo-
rili a členovia ich komunity aj dnes vy-
tvárajú, lebo táto hrdosť znamená 
prežitie a budúcnosť. 

Vládne vyznamenanie udelili v 
tomto roku ôsmim jednotlivcom a pia-
tim kolektívom. Jedným z nich bol Bu-
dapeštiansky slovenský spevácky zbor 
Ozvena. Cenu prevzala vedúca zboru 
Zuzana Hollósyová, ktorá uviedla, že 
je to pre nich veľká pocta, ale aj veľká 
zodpovednosť. – Dostali sme už via-
ceré ocenenia, napr. Cenu za budapeš-
tianskych Slovákov, ako aj vyznamena- 
nie CSSM Za našu národnosť, ale toto 
vyznamenanie je znakom toho, že našu 
prácu si všímajú aj v celoštátnom me-
radle. Je to pre nás veľká česť a zavä-
zuje nás to, lebo musíme ďalej praco- 
vať minimálne raz toľko. 

Roky 2020 a 2021 neuľahčili život 
ich kolektívu, v roku 2020 náhle zo-
mrel dirigent zboru Péter Pálinkás. Pre 
pandémiu dlhé mesiace prebiehali skúš- 
ky v online priestore, istý čas bez diri-
genta. Neskôr sa taktovky ujal Ádám 
Balázs Galambos, pomocou neho sa 
podarilo nahrať a vydať CD, ktoré zbor 

prezentoval na jeseň 2021 na jubilej-
nom koncerte, keď oslávil 20. výročie 
svojho vzniku. Koniec uplynulého roka 
zase priniesol do života zboru stíšenie, 
pre rastúci počet ochorení Covid-19 
museli zrušiť všetky adventné kon-
certy. Ako uviedla Z. Hollósyová,  
„všetci členovia sme v seniorskom 
veku, od januára budeme pracovať na 
tom, aby sme zbor obnovili. Našťastie 
po jubilejnom koncerte k nám prišli 
mladší, že by sa k nám pridali. Tešila 
by som sa aj z toho, keby k nám prišli 
gymnazisti zo slovenskej školy.“ 

Oceneným prišli zagratulovať aj 
parlamentný hovorca Slovákov v Ma-
ďarsku Anton Paulik, predsedníčka 
Celoštátnej slovenskej samosprávy v 
Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková 
a radca pre národnostné otázky Minis-
terstva ľudských zdrojov Štefan Krasz- 
lán.  

• • • 
Budapeštiansky slovenský spe-

vácky zbor Ozvena 22. januára opäť 
dostal významné ocenenie. Celoštátne 
združenie speváckych zborov, hudob-
ných kapiel a folklórnych súborov v 
Maďarsku (KÓTA) poslednú januá-
rovú sobotu usporiadalo slávnosť, na 
ktorej odovzdalo odborné vyznamena-
nia, ktoré sa v Maďarsku považujú za 
najcennejšie.  

Zbor od začiatku svojho pôsobenia 
predstavuje slovenskú zborovú kultúru, 
sakrálne a klasické skladby, ako aj 
úpravy slovenských ľudových piesní. 
Roku 2006 vydal CD nahrávku Šej, 
dobrý večer... a v roku 2009 zbierku 
slovenských ľudových piesní pre 3-4 
hlasy pre spevácke zbory s názvom 

Lastovienka malá, ktorú pri-
pravil Ján Šutinský. Počas 
uplynulých dvoch desaťročí 
súbor okrem nespočetného 
radu vystúpení v Budapešti 
usporiadal 9 medzinárod-
ných zborových stretnutí za 
účasti slovenských zborov z 
okolitých krajín. Bol aj taký 
rok, keď mala Ozvena s diri-
gentom Péterom Pálinkásom 
42 vystúpení. 

Čo znamená vysoké odborné oce-
nenie pre členov Ozveny? Na túto 
otázku odpovedala vedúca zboru Zu-
zana Hollósyová: 

– Bolo to pre nás veľké prekvapenie, 
veď sme sa nezúčastnili na kvalifikačnej 
súťaži. Len sme z ničoho nič dostali o- 
známenie, že Celoštátne združenie spe-
váckych zborov, hudobných kapiel a fol-
klórnych súborov v Maďarsku ocenilo 
našu prácu, jej úroveň a profesionálny 
prístup. Je to najvyššia cena odborníkov. 
Zdráhala som sa ocenenie prijať. Na-
zdávala som sa, že sme ho dostali akoby 
namiesto nášho zosnulého zbormajstra 
Pétera Pálinkása. Ako vysvitlo, porota 
ocenila, že sme boli schopní dvadsať 
rokov vytrvalo a bez prestávky pracovať. 
Vlastne súbor tvoria zväčša tí istí ľudia. 
Vytvorili kolektív, ktorý spolu nielen 
spieva, ale aj dýcha. Zachovávame 
jazyk, kultúru, piesne svojej národnosti 
a popritom sa vzdelávame. Združenie 
ocenilo aj to, že po úmrtí nášho diri-
genta sme boli schopní pokračovať a te-
leso sa nerozpadlo. Péter Pálinkás 
dostal cenu KÓTA in memoriam, – po-
vedala vedúca telesa. 

– Kedy budete pokračovať v práci? 
– Po dvojmesačnej prestávke, za-

čiatkom februára, budeme skúšať dva-
krát týždenne, avšak online. Členovia 
súboru sa za daných okolností ešte 
obávajú zúčastňovať sa na skúškach 
osobne a náš dirigent Ádám Balázs 
Galambos to akceptuje. Páči sa nám 
jeho štýl, veríme, že budeme dlho spo-
lupracovať. 

 
Sprac. podľa ĽN – kan  

a E. Trenková 

Zbor Ozvena opäť medzi vyznamenanýmiZbor Ozvena opäť medzi vyznamenanými

Foto: kan (ĽN)
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Slovenská samospráva 
XIII. obvodu začala svoju 
tohtoročnú činnosť 26. ja-
nuára dodatočnou oslavou 
šesťdesiatin Imricha Fuhla 
spojenou s prezentáciou jeho 
najnovšej publikácie s ná-
zvom Extrakt v slovenčine a 
FuhlExtra v maďarčine.  
Na tomto podujatí sa nás 
zišlo neúrekom, sotva stačili 
miesta na sedenie. Niet sa 
čomu diviť, veď náš jubilant 
nie je hocikto. Je to náš neúnavný bo-
jovník za práva Slovákov v Maďarsku, 
ktorý má odvahu vysloviť a dať na pa-
pier to, čo má na duši, čo ho ťaží. Ako 
sme sa od predsedníčky slovenskej sa-
mosprávy a zároveň konferencierky 
programu Zuzany Hollósyovej  dozve-
deli, Imrich Fuhl už ako pätnásťročný 
gymnazista vedel prejaviť svoj názor. 
Ako príklad uviedla, že hoci takmer 
nečitateľne, ale zato výstižne zhrnul 
svoje myšlienky na tému štúrovskej li-
teratúry. Vie to preto, lebo bola jeho 
učiteľkou na budapeštianskom sloven-
skom gymnáziu. „Tá škrabanica bola 
najvzornejšou prácou, bola špičkou  
a už vtedy bolo zrejmé, že Imrich sa 
veci nielen nabifľuje, ale nad nimi aj 
rozmýšľa a má na ne vlastnú mienku. 
Čo povie, to reže! A tak je tomu do-
dnes,“ povedala. 

Rozhovor so svojským humorom 
obdareným novinárom, básnikom a fo-
tografom spestrili hrou na violončele 
študenti Hudobnej akadémie F. Liszta 
v Budapešti Oliver Pál a Szabolcs Ba-
ranyi, ktorí okrem iného upravili pre 
violončelo jednu z piesní (Stáť či lie-
tať) skupiny AGR±, v ktorej bol Im- 
rich Fuhl basgitaristom a textárom. Za-
ujímavé je, že Ľudo Pomichal o I. Fu-
hlovi napísal: „Možno byť tým najbod- 
rejším cynikom, a možno byť smutným 
optimistom. Fuhl nie je bubeník, je 
skôr violončelista. Lenže ktorý diri-
gent, nadchnutý silou bubnov, by vyho-
dil z orchestra huslistov alebo violon- 
čelistov? Takých dirigentov niet, zato 
však nájdu sa kritici, ktorí túžia po po-
dobných orchestroch...“  Asi bolo teda 
„zhora“ zariadené, aby dvaja mladí 
violončelisti vystúpili na tomto podu-
jatí. Ukážku z tvorby I. Fuhla čítal po 

slovensky štipendista Juraja Bielika 
Zoltán Havas a po maďarsky Amina 
Benczeová. 

Z rozhovoru, ktorý nasledoval, sme 
sa dozvedeli, že Imrich Fuhl sa narodil 
v Mlynkoch, kde žije dodnes a deň za-
čína pohľadom na Pilíš. Striedavo vy-
rastal aj v Senváclave, odkiaľ pochá- 
dza jeho mamička. Navštevoval slo-
venskú školu v Budapešti a po maturite 
študoval žurnalistiku na Filozofickej 
fakulte UK. Ešte ako študent začal pra-
covať v redakcii Ľudových novín, kde 
ako 21-ročný viedol detskú a mládež-
nícku rubriku. 

Reč prešla na publicistiku a na tzv. 
novinárske jednohubky, ktoré sú uverej-
nené v knihe Extrakt. Publikáciu pripra-
vil do tlače Martin Kraszlán a slovenské 
texty preložila do maďarčiny Hajnalka 
Avarová.  Vysvitlo, že podľa pôvodného 
konceptu mala byť na jednej strane jed-
nohubka v slovenčine a oproti v maďar-
čine, ale človek mieni, jazyk mení. To, 
čo sa v slovenčine zmestilo na jednu 
stranu, v maďarčine už nie. Preto texty 
nasledujú jeden za druhým, obohatené 
sú fotografiami autora. Kniha je dvojja-
zyčná hlavne preto, aby jej rozumeli 
všetci Slováci v Maďarsku. Cítiť sa byť 
Slovákom je totiž jedna vec a rozumieť 
slovenčine zase druhá. Ako Imrich po-
vedal, naši Slováci v poslednom čase čí-
tajú „uhersky“. Súvisí to s tým, že 98 % 
Slovákov v Maďarsku v živote nemalo 
šancu chodiť do slovenskej školy. Takže, 
ak chceme osloviť nad 90 percent našich 
Slovákov, môžeme to jedine cez maďar-
činu. Ako Imrich povedal, doteraz 
všetky svoje knižky nie náhodou vydal 
dvojjazyčne, veď chce osloviť aj väčši-
nový národ. Tomu ho, ako povedal, na-
učil Šaňo Kormoš, aby príslušníci 

väčšinového národa z prvej 
ruky vedeli, čo si o tom myslí 
jeden slovenský intelektuál 
v Maďarsku.  

Ďalej sa hovorilo o novi-
nárčine, o tom, že novinár by 
mal vychádzať z vyslovenia 
vlastného názoru. Dnes ale 
novinári nemajú odvahu po-
vedať svoju mienku, pričom 
nielen národnostní, ale aj 
„väčšinoví“. Na pretras sa 
dostala aj autocenzúra a kri-

tika, napríklad ak sa v Ľudových novi-
nách napíše, že podujatie bolo síce 
pekné, ale takmer nič tam nebolo slo-
venské, tak na druhý deň zvoní telefón 
a už sa sypú vyhrážky. Takže ani s kri-
tikou to nie je ľahké. Imrich je zástan-
com kultúrneho vyslovovania vlastnej 
mienky, zabalenej do prijateľných slov. 
V žiadnom prípade neurážať a prizvať 
na pomoc humor. Dnes už neexistuje 
konštruktívna kritika, ktorej cieľom 
bolo onoho času dosiahnuť zlepšenie 
a osoh a aj autocenzúra je niekedy 
oveľa horšia ako ozajstná, oficiálna 
cenzúra. Dnes hádam ani spoločenská 
klíma nežičí úprimným, kritickým hla-
som. 

Počas rozhovoru s jubilujúcim no-
vinárom, básnikom a fotografom sa 
hovorilo aj o situácii v tunajšom slo-
venskom školstve, o blížiacich sa voľ-
bách a našich možnostiach (ne)zasa- 
hovať do nich, o tom ako peniaze vše-
ličo môžu vyriešiť, ale aj otupiť ostré 
kritiky, o samosprávach, či je to pre nás 
šťastie alebo nešťastie, že možno 
z hľadiska uvedomelosti Slovákov by 
bolo bývalo lepšie zostať pri občian-
skej sfére, pri dobrovoľníckom prin- 
cípe. Bol to veľmi hodnotný rozhovor 
a veľmi príjemný podvečer, na záver 
ktorého bol jeho hlavný aktér odme-
nený obrovskou punčovou tortou, 
s ktorou sa podelil s prítomnými. 

Ja pevne verím, že nebojácny zá-
stanca práv Slovákov v Maďarsku nie 
je posledný Mohykán a že bude mať 
dôstojných nasledovníkov. Jeho naj-
novšiu knihu so zmysluplným názvom 
nájdete aj v elektronickej podobe na 
http://www.oslovma.hu/Archiv/Fuhl-
Extra.pdf  

ĽF

Jubilant Imrich FuhlJubilant Imrich Fuhl

Foto: ĽF
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Prvý raz sa mi podarilo zúčastniť sa 
na podujatí usporiadanom Slovenskou 
samosprávou XVIII. obvodu Budapešti. 
Niežeby sa tam doteraz nič nedialo, 
práve naopak, zabránili mi v tom pro-
tipandemické opatrenia, resp. účasť na 
iných akciách. V ohrození bol aj 18. fe-
bruár, pretože v tento deň sa konalo 
niekoľko slovenských podujatí, pred 
ktorými som ale uprednostnila pred-
nášku novopečeného historika Andora 
Schmala spojenú s výstavou obrazov 
Evy Linkeovej Gácsiovej. V Múzeu 
Lajosa Tomoryho sa prítomným priho-
voril predseda slovenskej samosprávy 
Peter Bakoš a spevom ich pozdravila 
vedúca Spolku za zachovanie tradícií v 
Kerestúre Eva Linkeová Gácsiová. P. 
Bakoš hovoril o tom, že kedysi tu, na 
druhej strane terajšieho letiska, stála 
malá, milá dedinka s názvom Kerestúr. 
Dnes si pojem likvidovanie dedín spá-
jame s programom systematizácie ru-
munského diktátora N. Ceaușesca, pri- 
tom netreba ísť až tak ďaleko, stačí len 
do susednej dediny, ktorú tiež postihol 
podobne smutný osud. Obec, v ktorej 
žili tri národnosti, sa v sedemdesiatych 
rokoch zmenila na panelákové sídlisko. 
Eva Linkeová Gácsiová sa pokúša do 
svojich obrazov, tvorených technikou 
elektrografie, pretaviť duchovné dedič-
stvo, ktoré tu v srdciach ľudí pretrvalo. 
Z príhovoru vysvitlo, že spoluorgani-
zátori výstavy sú dávni priatelia. Po-
znajú sa ešte zo školských lavíc, spo- 
ločne navštevovali gymnázium a pani 
Eva priviedla onoho času predsedu slo-

venskej samosprávy XVIII. obvodu do 
Budapeštianskeho slovenského spe-
váckeho zboru Ozvena. Eva Linkeová 
Gácsiová bola zakladajúcou členkou 
Slovenskej samosprávy Budapešti, 
Slovenského kultúrneho spolku Do-
lina, Kultúrneho spolku Peštianskej 
župy a Spolku za zachovanie tradícií v 
Kerestúre. Jej záujmová činnosť je 
pestrá a široká. Okrem spevu, hudby 
a tanca sa momentálne venuje aj zho-
tovovaniu obrazov, a to úpravou foto-
grafií pomocou výpočtovej techniky, 
čím ich mení na umelecké diela. V sú-
časnosti sú ňou vytvorené obrazy vy-
stavené na troch rôznych miestach 
v krajine, ako aj v Múzeu Lajosa To-
moryho. 

Je známe, že hudobný skladateľ 
Béla Bartók zbieral v Kerestúre slo-
venské ľudové piesne, v ktorých sa 
striedala slovenčina s maďarčinou. 
Jednu z nich nám Eva Linkeová Gá- 
csiová zaspievala predtým, než sa 
k slovu dostal Andor Schmal. Mladý 
odborník priblížil prítomným históriu 
Kerestúru v priereze približne 800 
rokov. Slovenské obyvateľstvo sa v de-
dine začalo usadzovať v rokoch 1690 
až 1750. Za vlády Leopolda I. získala 
toto územie do vlastníctva rodina Pod-
manických a presídľovala sem svojich 
poddaných z Asódu a z Novohradskej 
župy. Neskôr sa sem prisťahovali 
Nemci a Maďari. Do konca 90. rokov 
19. storočia tvorili obyvateľstvo dediny 
prevažne Slováci, ale všetky tri národ-
nosti žili svoj každodenný život 

v zhode, úspešne spolupracovali. Kaž- 
dá si zachovala vlastnú tvár, vlastný 
jazyk a zároveň tolerovala jazyk 
a zvyky iných národností. Kerestúrča-
nia tradične zásobovali hlavné mesto 
potravinami. Veľký zlom nastal v ich 
živote v päťdesiatych rokoch, keď bola 
obec pripojená k Budapešti a stala sa 
súčasťou jej XVII. obvodu. Dlho si 
však zachovala dedinský charakter. 
Ešte vždy tu stáli dedinské domy a po 
uliciach chodili ženičky a ujkovia v ľu-
dových krojoch. K zmene došlo v se-
demdesiatych rokoch, keď dedinu 
zrovnali so zemou a na jej mieste vy-
rástli sídliská. V istom zmysle išlo 
o rozvoj, ktorý však nie vždy mal na 
zreteli kultúrne dedičstvo. Jeho obeťou 
sa stal aj národopisný dom, ktorý sa 
dodnes nepodarilo znovu postaviť. 
Zdalo sa, že obyvatelia Kerestúru prišli 
o svoje korene, ale časom vysvitlo, že 
v srdciach si zachovali tradičnú kul-
túru. Podľa Andora Schmala možno za 
to vďačiť aj vzniku slovenskej samo-
správy, ktorá sa pričinila o zachovanie 
piesní, ľudových krojov, znovuožive-
nie zvykov a tradícií. – V srdciach 
ukrytý svet sa znovu predral na povrch, 
čo sa odráža aj vo vystavených obra-
zoch. Je na nich zároveň zachytená mi-
nulosť a súčasnosť. Nám zostáva mať 
na zreteli dôležitý odkaz, že korene, 
ktoré sa možno na istý čas stratia, zo-
stávajú hlboko v nás, treba len chcieť 
znovu ich objaviť, – povedal na záver 
svojej prednášky Andor Schmal.  

ĽF 

O susedoch slovom i obrazomO susedoch slovom i obrazom

Foto: ĽF
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Z dnešného Slovenska pochádza-
júce významné osobnosti, pôsobiace 
onoho času v hlavnom meste Uhorska, 
resp. Maďarska, si zasluhujú pozor-
nosť aj zo strany slovenských obyva-
teľov Budapešti. Dvojjazyčné pamätné 
tabule nejednej z nich na priečelí rôz-
nych budov bezpochyby zvečňujú ich 
meno, upriamujú pozornosť na ich vše-
strannú činnosť. 

Dňa 4. januára sme si pripomenuli 
170. výročie úmrtia evanjelického kňa- 
za, významného básnika, jazykovedca, 
vzdelanca a reprezentanta čechoslova-
kizmu Jána Kollára. Narodil sa 29. 
júla 1793 v Mošovciach. Vyše 30 
rokov (1819 ‒ 1949) bol duchovným v 
Pešti na Deákovom námestí. Od roku 
1824 slúžil ako riadny farár, neskôr se-
nior slovenskej evanjelickej cirkvi. Pa-
mätná tabuľa filológa a ideológa 
všeslovanskej vzájomnosti na budove 
kostola je mementom peštianskeho pô-
sobenia tohto velikána. Kollár inicioval 
zbierku na výstavbu samostatného slo-
venského kostola, fary a školy na Ke-
repešskej ceste (dnes Rákócziho trie- 
de). Mal nesporné zásluhy na rozvoji 
slovenského kultúrneho a spoločen-
ského života v Pešťbudíne. 

• • • 
Pred 145 rokmi zomrel majster ku-

chár Ján Babilon (2. jún 1818 Banská 
Bystrica-Radvaň – 17. január 1877 Bu-
dapešť). Vyučil sa za kuchára, pôsobil 
v Pešti. Vyše 20 rokov zbieral recepty 
a poznatky z gastronómie. Bol autorom 
Prvej kuchárskej knihy v slovenskej 

reči, vydanej v Pešti v roku 1870, ktorá 
sa dožila piatich vydaní. Kniha plná 
tradičných receptov (okolo 1500) bola 
veľmi obľúbená.  Spolu s rodinou žil v 
Terezíne na Ružovej ulici. Národne 
uvedomelý mešťan Babilon bol čle-
nom a pokladníkom Pomocnej poklad-
nice v Pešťbudíne. 

• • • 
Pred 200 rokmi, 12. marca 1822, sa 

narodil publicista a vydavateľ Jozef 
Karol Viktorin (12. marec 1822 Zavar 
– 21. júl 1874 Budín), o živote a diele 
ktorého sa podrobne dočítate v článku 
o odhalení jeho pamätnej tabule v  
Kostole sv. Anny na Batthyányho ná-
mestí.  

• • • 
Pred 160 rokmi sa narodil politik a 

významný právnik, advokát JUDr. Emil 
Stodola (22. marec 1862 Liptovský Mi-
kuláš – 28. jún 1945 Bratislava). Praco-
val ako advokát v Liptovskom Mikuláši, 
Budapešti a v Bratislave. V rokoch 1911 
– 1918 žil v Budapešti. Zastupoval 
Ústrednú banku v Budapešti, ktorej ria-
diteľom bol Igor Izák. V roku 1912 si 
otvoril advokátsku kanceláriu  v nájom-
nom dome  na nábreží Ferenca Jozefa č. 
26 (dnes Belgrád rkp), kde v júli 1917 
vydal prvé číslo Právneho obzoru v slo-
venskom jazyku. Časopis, ktorý vydával 
Budapeštiansky nakladateľský spolok na 
Ulici Szilárda Rökka č. 19, redigoval v 
rokoch 1917/1918.  

Začiatkom minulého storočia bola 
čoraz naliehavejšou potreba, aby sa od-
borné právnické články písali po slo-

vensky, aby sa utvorilo a zdokonalilo 
slovenské právne názvoslovie. Právny 
obzor je teda najstarší odborný časopis 
na Slovensku, ktorý bez prerušenia vy-
chádza dodnes a patrí medzi najstaršie 
svojho druhu v strednej Európe.  

Stodola si v Budapešti obohatil  
svoje právnické vedomosti. V roku 
1918 bol povereníkom českosloven-
ského štátu v Budapešti. Bol stúpen-
com spolupráce všetkých nemaďar- 
ských národov Uhorska. Založil nadá-
ciu na podporu slovenských študentov, 
vydržiaval pre nich „vysokoškolský in-
ternát“ Polónia. Bol kurátorom ev. 
cirkvi a pracoval aj v Pomocnej po-
kladnici, ktorá fungovala v školskej 
budove na Rákócziho triede.  

• • • 
V kruhoch katolíckej slovenskej spo-

ločnosti zohrával významnú úlohu pred 
120 rokmi, v roku 1902 založený Buda-
peštiansky katolícky delnícky (robot-
nícky) kruh. 23. marca 1902 zvolili za 
jeho predsedu katolíckeho kňaza a redak-
tora Eduarda Šándorfiho. Spolok sídlil 
na Námestí Márie Terézie č. 16 (dnes 
Námestie Mihálya Horvátha).  Šándorfi 
sa snažil poskytovať členom duchovnú a 
morálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu. 
Spolok organizoval divadelné predstave-
nia, kultúrne akcie a osvetové prednášky. 
Pomerne skoro vznikol popri ňom spe-
vokol a divadelný krúžok. Šándorfi od 
roku 1899 redigoval  politický a spolo-
čenský týždenník Kresťan. 

Dr. Anna Kováčová,  
kulturologička 

Výročia významných slovenských osobnostíVýročia významných slovenských osobností   
v dejinách Budapeštiv dejinách Budapešti   

Deväťdesiattri rokov v láske a radostiDeväťdesiattri rokov v láske a radosti
Ani sa mi nechce veriť, že oduševnený 
veselý, priam dievčenský, hoci v dô-
sledku povolania náročného na hla-
sivky už trocha slabnúci hlások, ktorý 
mi oznamuje, že 9. marca predpolud-
ním nám s radosťou otvorí dvere, patrí 
žene, ktorá v ten deň oslávi 93. naro-
deniny. 
Pre členov Slovenskej samosprávy II. 
obvodu Budapešti si herečka, spe-
váčka, laureátka ceny M. Jászaiovej, 
komlóšska rodáčka, v Maďarsku zná- 
ma ako Zsuzsa Gyurkovicsová, medzi 
nami Slovákmi ako Zuzka Ďurkovi-
čová, v tento deň vždy nájde čas, aj 
keď jej od rána vyzváňa telefón alebo 

ju – ako aj tohto roku – čakajú novinári 
a reportéri na rozhovor. Aj teraz nás 
pani Zuzka privítala vo svojom byte 
krásnou slovenčinou. Popriali sme jej 
veľa šťastia, radosti zo života, ale 

hlavne zdravia, ktoré v takomto požeh-
nanom veku občas človeka potrápi. 
Ako zvyčajne tejto téme venovala oslá-
venkyňa len jednu vetu: noha mi občas 
nie tak slúži. Vzápätí sa jej oči rozžia-
rili a pochválila sa nám svojou rodinou. 
Obrovskú radosť má najmä z dvoch 
pravnučiek, ale je hrdá na súdržnosť 
svojich najbližších a je veľmi šťastná 
v ich kruhu. Keďže pani Zuzku čakali 
v televíznom štúdiu Duna TV, nemohli 
sme ju dlhšie zdržiavať. Rozlúčili sme 
sa s prísľubom, že príde na najbližšiu 
akciu Slovenskej samosprávy II. ob-
vodu. 

vzs

Foto: vzs
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Prednedávnom redakciu Buda-
peštianskeho Slováka vyhľadal Oli-
ver Hvizda z Košíc, pravnuk Júliusa 
Kustru. Ako nás informoval, jeho 
predkovia žili v Pešti desaťročia a 
časť z nich tam aj ostala. Žiaľ, kon-
takty medzi nimi sa prerušili ešte 
medzi dvomi svetovými vojnami. 
Jeho list a pripojené články o Kus-
trovi nás povzbudili k tomu, aby sme 
predstavili čitateľom umeleckého zá-
močníka, kolportéra Slovenského 
týždenníka, zakladateľa Stolovej 
spoločnosti Kriváň a predovšetkým 
agilného a aktívneho člena sloven-
ského kultúrneho života Pešti začiat-
kom 20. storočia.  

Július Kustra (1884 – 1943) sa na-
rodil v Pešti. Jeho otec murár-palier, 
ako mnohí Slováci z Liptova, sa po-
dieľal na výstavbe hlavného mesta 
Uhorska. Domov chodieval len cez 
zimu. Kustrovci prišli do Pešti z Bob- 
rovca, kam sa vrátili, keď mal Július 4 
roky. Rodina sa v roku 1896 opäť pre-
sťahovala do Budapešti.  

Základné vzdelanie získal J. Kustra 
v Bobrovci  a následne pokračoval v 
štúdiu na odbornej učňovskej škole 
umeleckého zámočníctva (ornamen-
tika) v Budapešti (1899 – 1902). Po 
skončení školy sa mu skoro dva roky 
nepodarilo nájsť vhodné zamestnanie, 
tak nastúpil v roku 1905 do redakcie 
Slovenského týždenníka, ktorý od roku 
1903 začal v Budapešti vydávať ambi-
ciózny politik a novinár, vtedajší posla-
nec uhorského snemu Milan Hodža, 
zakladateľ Slovenského denníka  a Slo-
venského týždenníka v Budapešti.  

Odporúčanie dostal vtedy od kate-
chéta E. Šándorfiho. Július Kustra tak 
získal prvé platené miesto v admini-
strácii. Šesť rokov tu zastával funkciu 
administrátora, propagátora a kolpor-
téra Slovenského týždenníka. Od roku 
1904 ako 19-ročný rozširovateľ slo-
venských novín, časopisov a kníh pre-
chodil celé Horné Uhorsko. Podarilo sa 
mu získať okolo 4000 predplatiteľov 
týchto novín. Ako  písal jeho pravnuk 
Oliver Hvizd, „pradedo sa za to naozaj 
nadrel, zodrel topánky i nohy ako kol-
portér po Felvidéku”.  

Okrem iných povinností úlohou  
Kustru bolo v nedeľu chodievať s no- 
šou naplnenou časopismi, vysvetľovať, 
ponúkať a šíriť správy. Agitačnými vy-
stúpeniami sa Kustra snažil prispieť k 
upevneniu národného povedomia Slová-
kov, získaval voličov pre slovenských 
kandidátov vo voľbách do uhorského 
snemu v roku 1906 a vzdelancov i ľu-
dové vrstvy pre aktívnu účasť v sloven-
skom národnom živote. Zvlášť sa upria- 
mil na terajšie východné Slovensko, kde 
sa mu podarilo získať pomerne vysoký 
počet odberateľov Slovenského týžden-
níka. Cesty po krajine boli preňho pro-
spešné okrem iného aj preto, že rozvíjali 
jeho vrodený jazykový talent – ovládal 
osem jazykov.  

Od roku 1905 Kustra ako adminis- 
trátor Slovenského týždenníka mal aj 
voľný prístup do Hodžovej obrovskej 
knižnice, kde bolo 3000 kníh sloven-
ských a cudzojazyčných. Tam si roz-
široval vedomosti. Zdokonalil sa aj v 
kníhtlačiarstve. Do Slovenského týž-
denníka aj prispieval a informoval ve-
rejnosť o rôznych kultúrnych akciách. 
Písal napríklad aj do Národného hlás-
nika, Kresťana, Robotníckych novín 
a do Slovenského denníka. 

V prvých rokoch 20. storočia sa 
mladý Kustra začal angažovať v slo-
venských kultúrnych spolkoch. Počas 
pobytu v Budapešti urobil veľa pre kul-
túru. Zapojil  sa do kultúrnej a osveto-
vej práce. Začal sa stretávať so Slo- 
vákmi žijúcimi v Pešti. Pri Katolíckom 
robotníckom kruhu pod vedením E. 
Šándorfiho v roku 1906 Kustra spolu s 
oduševnenou skupinou mladých slo-
venských remeselníkov založil Stolovú 
spoločnosť Kriváň (okrem jedného 
všetci Liptáci) v hostinci na Panenskej 
ulici (Szűz utca). V rámci tejto vzdelá-
vacej spoločnosti organizoval diva-
delné predstavenia, nacvičoval sloven- 
ský spevokol a slovenské tance, hral na 
husliach a recitoval básne. O úspešnom 
divadelnom predstavení napísal článok 
do Slovenského týždenníka (16. okt. 
1908, č. 42, r. VI, s.5), z ktorého sa do-
zvieme, že spoločnosť Kriváň s veľ-
kým úspechom predstavila veselohru 
Láska zdolá všetko. Na predstavení 

boli aj srbskí a rumunskí študen- 
ti. Kustra sa aktivizoval aj v Katolíc-
kom robotníckom kruhu, predovšetkým 
bol členom výborového zasadnutia 
kruhu, kde informoval členov o vystú-
pení ochotníkov a tiež o príjmoch a vý-
davkoch. Zúčastnil sa napr. na za- 
sadnutí z r. 1904, ktorého cieľom bola 
posviacka čiernej spolkovej zástavy. S 
úspešnými predstaveniami (M. Horvá- 
thová: Sirota, Urbánek: Bludár, Kríž 
pod lipou, bratia Mrštíkovci: Mariša, J. 
Hollý: Márnotratný syn, H. Bornstein: 
Oklamaní kalmári, Benedix: Strýko, 
Laskomerský: Starý zaľúbenec) Kustra 
dokázal získať nové vrstvy sloven-
ského obecenstva.  

Remeselnícka mládež, tzv. Kri-
váňci, rada organizovala výlety do Bu-
dínskych hôr, do Zugligetu, tanečné 
zábavy a často sa zúčastňovala na ve-
deckých a literárnych prednáškach Li-
terárneho odboru študujúcej mládeže. 
Divadelné predstavenia spojené s ta-
nečnou zábavou a rôzne iné programy 
organizovali na Dolnozemskej ulici 
(Alföldi utca) v miestnostiach remesel-
níckeko kruhu „Iparosképzőkör”, na 
Námestí Márie Terézie č. 16, alebo v  
niektorých hostincoch VIII. obvodu  
(hostinec Poósa na Veselej ulici (Víg 
utca) č. 18, hostinec Jozefa Horvátha 
na Bocianej ulici (Gólya utca) č. 38).  

Rôzne Kustrove aktivity v budapeš-
tianskom prostredí mali dôležitý vplyv 
na jeho životný smer, pretože sformovali 
jeho vzťah k slovenskej kultúre, umeniu, 
upevnili jeho politické názory. Zlomom 
v jeho živote bol rok 1910, keď v januári 
prišiel do Košíc a rozhodol sa pre dráhu 
kníhkupca a nakladateľa. Za finančného 
prispenia otca z Pešti založil v Košiciach 
prvé slovenské kníhkupectvo na vý-
chode terajšieho Slovenska, ktoré ne-
skoršie rozšíril o papiernictvo a na- 
kladateľstvo a tu pôsobil do roku 1938. 
V tomto období venuje svoje sily a skú-
senosti organizovaniu politického, spo-
ločenského a kultúrneho života v 
Košiciach. Toto obdobie je však už nová 
kapitola jeho života. 

V metropole východného Slo-
venska po ňom pomenovali i ulicu. 

Spracovala Anna Kováčová

Budapeštianske roky Júliusa Kustru Budapeštianske roky Júliusa Kustru 
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Oslava žien v Novej PeštiOslava žien v Novej Pešti

Deň žien a valné zhromaždenie KSDDeň žien a valné zhromaždenie KSD

Slovenská samospráva IV. obvodu 
Budapešti na čele s Enikő Óváriovou 
podporila iniciatívu mužov, pravidel-
ných účastníkov jej podujatí, a vo svo-
jich vkusne obnovených priestoroch na 
sídlisku v Káposztásmegyeri usporia-
dala 9. marca stretnutie žien. Akcie 
zboru sú povestné tým, že sa začínajú 
presne na sekundu. Neprekvapilo ma, že 
keď som necelú minútu meškala, Tibor 
Balázs už premietal ním zostavené vi- 

deo s pozdravnými textami a básňami 
podfarbené hudbou a prekrásnymi ro-
mantickými zábermi kvetov. Ženám sa 
prihovorili básňami aj ostatní iniciátori 
oslavy: Jozef Réti, Pavol Prikaszky 
a Ondrej Tóth a podarovali všetkým 
prítomným príslušníčkam nežného po-
hlavia kvietky jari ‒ narcisy. Ženy sa im 
odvďačili pohostením a oslavy pokra-
čovali neviazaným rozhovorom pri hud- 
be. Po istom čase nastal ruch. Dobre zo-

hrané dvojice otočili stoly, aby si k nim 
pohodlne mohli sadnúť štyria ľudia, 
v miestnosti zaľahlo ticho a začalo sa 
pravidelné posedenie pri spoločenských 
hrách. Nie, nekonkurovali kasínam, 
hrali len tak pre vlastné potešenie ka-
nastu a remy. Čas sa pre nich zastavil, 
spojili príjemné s užitočným, zabudli na 
každodenné starosti a precvičovali si 
svoju pamäť, schopnosť sústrediť sa. 

vzs

Foto: vzs

Foto: ef (ĽN)

Po dvojročnej pandémiou vynúte-
nej prestávke sa 6. marca zišli členovia 
Klubu slovenských dôchodcov v Osve-
tovom stredisku Attilu Józsefa na val-
nom zhromaždení už tradične spoje- 
nom s oslavou Medzinárodného dňa 
žien. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 
päťdesiat členov klubu, takže rokova-
nie bolo uznášaniaschopné. 

Zasadnutie otvoril predseda klubu 
Ján Kukučka, ktorý vyslovil radosť 
z osobného stretnutia. Rokovanie mo-
derovala podpredsedníčka KSD Mária 
Libayová. Predniesla návrh, aby za za-
pisovateľa zvolili prítomní Györgya 
Benczeho a za overovateľky Moniku 

Szelényiovú a Beátu Tamásovú. Po 
úspešnom hlasovaní predseda po ma-
ďarsky a podpredsedníčka po sloven-
sky oboznámili prítomných s čin- 
nosťou organizácie v roku 2021, ktorá 
bola podobne ako v roku 2020 obme-
dzená. Plán práce na rok 2022 dostali 
členovia klubu vopred písomne, Mária 
Libayová ústne informovala prítom-
ných o zmenách programu, ako aj o sú-
behoch a finančnej situácii klubu na 
tento rok. Všetky prednesené správy 
prítomní schválili. 

Po oficiálnej časti programu požia-
dala moderátorka Jána Karkalíka o 
slávnostný príhovor pri príležitosti Me-

dzinárodného dňa žien, po ktorom  
muži odovzdali ako prejav svojej úcty 
členkám klubu nádherné fialky v črep-
níkoch. 

Na záver podujatia vystúpili spe-
váčky sestry Anna, Viera a Žofia 
Komjáthiové s trubkárom a spevákom 
Martinom Hubačekom a gitaristom 
Balázsom Petőom, ktorí predniesli pi-
líšske a veňarecké slovenské ľudové 
piesne.  

Na organizovaní podujatia sa po-
dieľali slovenské samosprávy II. a III. 
obvodu Budapešti, ktoré sa postarali 
o zabezpečenie dejiska a pohostenie. 

Mária Libayová
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Prvotným cieľom októbrovej ná-
vštevy dolnozemského bádateľa a ak-
tivistu z Kanady Ondreja Miháľa bola 
prezentácia jeho najnovšej publikácie 
v Srbsku a na Slovensku Zanikajúca 
krása slovenských domov vo Vojvodine 
II. (Kanadský slovenský inštitút, 2021). 
Je to druhý diel knihy, ktorá vyšla roku 
2008 a okrem záberov O. Miháľa pri-
náša aj fotografie Jarmily Haškovej. 

Keďže autor publikácie má pria-
teľov aj v Budapešti a jej okolí, roz-
hodol sa stráviť pár dní v Maďarsku. 
Neďaleko hlavného mesta ležia aj Slo-
vákmi obývané obce Tárnok a Šóškút, 
ktoré navštívil v mojom 
sprievode.  

Najstaršie domy v Šóš- 
kúte pochádzajú z konca 
19. storočia a nachádzajú 
sa prevažne v strednej a v 
severozápadnej časti osady. 
Najstaršie domy postavili z 
hliny, tento materiál časom 
vystriedal šóškútsky vápe-
nec, ktorý sa dal ľahko 
tesať. Priečelia stavali pre-
dovšetkým z vydolovaných 
kameňov, ktoré vylíčili 
vápnom nabielo. Vtedajšie 
domy tvorili dve izby, pit-

vor, komora, pivnica, veranda a gánok. 
Stĺpy gánku boli stavané z dreva alebo 
z tehál. V zadnej časti budovy sa na-
chádzali poľnohospodárske, resp. re-
meselnícke priestory. 

V Tárnoku sme nemohli vynechať 
Starý cintorín v severozápadnej časti 
dediny, kde nám predsedníčka miest-
nej slovenskej samosprávy Mária Mus- 
kovicsová Szabová s pýchou ukázala 
väčšinu pekne zachovalých, ba aj zreš-
taurovaných kamenných náhrobkov so 
slovenskými menami. Cintorín je jed-
ným z najvýznamnejších svedectiev 
slovenskej minulosti obce. Viac ako 
sto rokov staré náhrobné kamene so 
slovenskými nápismi sú jednou z naj-
dôležitejších a najcennejších sakrál-
nych pamiatok Tárnoku a zároveň 
najstaršími svedkami jeho premien. 

Na margo návštevy v Tárnoku by 
som chcela pripomenúť, že pravdepo-
dobne mnohí, ktorí sme si prečítali naj-
novšiu ročenku Slovákov v Maďarsku 
Náš kalendár 2022, sme sa dozvedeli 
o malej manufaktúre na okraji obce, 
kde si návštevníci môžu pozrieť  
výstavu ručne vyrobených vianočných 
sklených ozdôb a v prípade záujmu si 
ich aj kúpiť. 

Snaha Tárnočanov a tamojšej slo-
venskej samosprávy zachovať kultúrne 
dedičstvo, architektonické a sakrálne 
pamiatky predkov miestnych Slová-
kov sú bezpochyby chvályhodné.  

 
Anna Kováčová

Architektonické pamiatkyArchitektonické pamiatky

Foto: (a-ĽN)
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Prvé národnostné diva-
delné stretnutie v Maďarsku 
sa konalo v roku 1993 v Bu-
dapešti, vo vtedajšom Hrad-
nom divadle (Várszínház). 
Zúčastnili sa na ňom zástup-
covia štyroch národností 
(Chorváti, Nemci, Rómovia 
a Srbi) z iniciatívy riaditeľa 
vtedajšieho nemeckého di-
vadla v Szekszárde Andrása 
Frigyesiho a predsedu Úradu pre ná-
rodné a etnické menšiny (MNEKK)  
Jánosa Wolfarta. Druhé divadelné 
stretnutie sa uskutočnilo až o desať 
rokov neskôr vďaka neúnavnej práci 
vtedajšieho predsedu Celoštátnej srb- 
skej samosprávy Péra Lásztitya a chor-
vátskeho kurátora MNEKK Sztipána 
Blazsetina. Tu sa už predstavilo osem 
národností s desiatimi produkciami. 
Šnúra festivalov trvala do roku 2009, 
potom sa s odvolaním na nedostatok fi-
nancií znovu pretrhla, resp. v ďalších 
rokoch boli isté pokusy, aj keď nie 
vždy formou festivalu. Takpovediac 
„novodobé“ dejiny národnostného di-
vadelného stretnutia sa začali v roku 
2018 v budapeštianskom Srbskom di-
vadle a – resp. predovšetkým – v Ná-
rodnom divadle v Budapešti. Sloven- 
ské divadlo Vertigo sa na festivale 
predstavilo po prvýkrát v roku 2005. 
Takmer od počiatku je jeho účastníkom 
aj Sarvašské slovenské divadlo – dnes 
Divadlo Cervinus Teátrum. 

Oproti začiatkom, či už berieme do 
úvahy rok 1993 alebo rok 2003, rástol 
a vzrástol počet divadelných zoskupení 
a predstavení. Napr. v spomínanom 
roku 2009 to bolo už 11 národností – 
18 divadelných súborov – 18 predsta-
vení v 11 jazykoch. Boli však roky, 
keď počet zastúpených národností kle-
sol, ale počet súborov a predstavení na-
opak vzrástol. Pre nás – Slovenské 
divadlo Vertigo – je  pamätný rok 
2007, keď sme získali Cenu za najlep-
šie predstavenie (J. Barč-Ivan: Matka, 
réžia: Štefan Korenči) a Viola Thirrin-
gová Cenu za najlepší ženský herecký 
výkon v hlavnej postave. O rok neskôr  
Ildika Záluszká získala Cenu za ženský 

herecký výkon vo vedľajšej postave 
(Ivan Holub: Pohreb, réžia: András 
Nagy). Najnovšie sa už ceny neude- 
ľujú, každé divadlo dostane na pa-
miatku krásny diplom a hodnotné víno 
z vinice T. Dúzsiho, dlhoročného pod-
porovateľa Srbského divadla, ktoré je 
spolu s Národnostným divadelným 
zväzom organizátorom akcie.   

V tomto roku sa na festivale pred-
stavilo 8 národností (arménska, bul-
harská, grécka, chorvátska, nemecká, 
rómska, slovenská a srbská). 15 diva-
delných zoskupení, medziiným aj Di-
vadelný súbor národností žijúcich v 
Maďarsku, odohralo 15 predstavení. 
Festival charakterizovala pestrosť žán- 
rov, jazykov, inscenačných postupov. 
Naše, teda slovenské národnostné di-
vadlá, samozrejme, nemohli chýbať. 
Sarvašské divadlo Cervinus Teátrum 
zabavilo početných divákov veselo-
hrou Ivana Holuba Örökösök – Dedi-
čia. Pôvodný názov divadelnej hry je 
Pohreb. V roku 2008 ho odpremiéro-
vala ochotnícka zložka Vertiga. Pred-
stavenie malo onoho času veľký ú- 
spech a tak herci, ako aj diváci si naň 
s radosťou spomínajú. Slovenské di-
vadlo Vertigo sa vrátilo k dráme Ing-
mara Villqista Noc Helvera. Predsta- 
venie malo premiéru v júni 2019, jeho 
cestu za divákmi prerušila v marci 
2020 pandémia koronavírusu. Potom 
sa konalo ešte jedno predstavenie – 
v októbri 2020 na Jelen/Léte – a nato 
sa zase zatvorili divadlá, predstavenie 
teda videlo len málo divákov. Z tohto 
dôvodu sme organizátorom festivalu 
navrhli zaradiť ho opäť do programu – 
a na našu radosť sa divadelná sála na-
plnila do posledného miesta. 

Hovoriť o význame tohto 
podujatia je podľa mňa zby-
točné. Zbytočné v tom zmys- 
le, že je, predpokladám, kaž-
dému jasný: predstaviť diva-
delnú kultúru tej-ktorej ná- 
rodnosti vlastnému národ-
nostnému publiku, zástup-
com – civilným i z radov 
divadelníkov – inej národ-
nosti, „väčšinovému“, teda 

maďarskému publiku a odbornej verej-
nosti. Fakt, že sa podarilo vybojovať 
usporiadanie festivalu, je v každom 
prípade chvályhodný a vrcholne pozi-
tívny. Kedysi boli pokusy o odborný 
dialóg, rozbory predstavení, veď, ako 
som spomenula, udeľovali sa aj ceny. 
Žiaľ, tieto ustali, resp. konajú sa len 
v úzkom kruhu. Treba si uvedomiť, že 
súbory prichádzajú na festival z celého 
Maďarska – a keďže ide aspoň spolo-
vice o ochotníkov, títo zahrajú predsta-
venie, po ňom musia odcestovať 
a nemôžu si pozrieť svojich „inonárod-
nostných“ kolegov. Neviem, či sa po-
darilo splniť ďalší cieľ – včleniť medzi 
divákov maďarské publikum. Z vlast-
nej skúsenosti môžem povedať, že na 
predstaveniach sú vo veľkej prevahe – 
ak nie skoro výlučne – národnostní di-
váci. Integrovať národnostný diva-
delný život do maďarského je podľa 
mňa zatiaľ len vytúženým snom... 

Ako som spomenula, miestom ná-
rodnostného divadelného festivalu je od 
roku 2018 budapeštianske Národné di-
vadlo. Vďaka patrí riaditeľovi ND Atti-
lovi Vidnyánszkemu, ktorý tomuto 
podujatiu v najvýznamnejšom divadel-
nom stánku Maďarska otvoril dvere a, 
samozrejme, ďalším sponzorom, predo-
všetkým Úradu vlády Maďarska. A čo 
festival čaká? Ak pôjde všetko podľa 
plánov, na budúci rok by sa Jelen/Lét 
mal konať v rámci 10. medzinárodnej di-
vadelnej olympiády, ktorej umeleckým 
vedúcim sa z poverenia medzinárodného 
grémia, v ktorom sú zastúpení zaklada-
telia olympiády, bývalí umeleckí vedúci, 
významní dramatici a režiséri, stal práve 
A. Vidnyánszki. 

‒ do ‒

Festival Jelen/Lét a Slovenské divadlo VertigoFestival Jelen/Lét a Slovenské divadlo Vertigo

Foto: ĽF
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V Klube svetobežcov 
CSILI v Peštianskom Alžbe-
tíne sa aj vďaka Slovenskej 
samospráve XX. obvodu 
uskutočnila prednáška, v kto- 
rej odborník na turistiku Ka-
zimír Kozlovský priblížil zá-
ujemcom Slovensko a jeho 
prírodné i architektonické 
skvosty. 16. marca si vo Vi-
ziváriho sieni Osvetového 
strediska Csili mohli zá-
ujemcovia vypočuť pred-
nášku o tom, kam sa oplatí na Slo- 
vensku zavítať. 

Ako prvé navštívili prostredníc-
tvom slov a fotografií K. Kozlovského 
‒ čože iné ‒ Vysoké Tatry a v nich 
Štrbské pleso, okolo ktorého vedie 
chodník sprístupnený aj imobilným tu-
ristom, ďalej Tatranskú Lomnicu, 
Skalnaté pleso, Lomnický štít, Zelené 
pleso, Lovecký zámoček Hohenlohe 
v Tatranskej Javorine. Drevený zámo-
ček dal v rokoch 1883 ‒ 1885 postaviť 
vtedajší vlastník javorinského panstva, 
pruské knieža Christian Craft Hohen-
lohe-Öhringen na mieste, z ktorého 
vidno Belianske aj Vysoké Tatry. Na-
vrhol ho architekt Jean Leindecker. Od 
roku 2009 je národnou kultúrnou pa-
miatkou a od roku 2004 sa využíva na 
reprezentačné účely pod správou Kan-
celárie prezidenta SR. Turisti si ho 
môžu pozrieť po predbežnej rezervácii. 
Prednášajúci upriamil pozornosť aj na 
niekoľko tatranských luxusných hote-
lov, z ktorých jeden ponúka svojim 

hosťom možnosť spoločne s vodičom 
vyskúšať jazdu na niektorom zo šty-
roch oldsmobiloch, ktoré má k dispo-
zícii. Vo Vysokých Tatrách sa v letných 
mesiacoch usporadúva Tatranský Old- 
timer, ktorý K. Kozlovský priblížil fo-
tografiami automobilov z konca 19. 
storočia. Informoval prítomných o 
možnosti ubytovania sa na Lomnic-
kom štíte, kde v observatóriu vytvorili 
luxusný apartmán. Vo Vysokých Tat- 
rách spomenul ešte Téryho chatu a ako 
perličku súťaž šerpov, vysokohorských 
nosičov, ktorí zásobujú vysokohorské 
chaty. Rekord predstavuje 200 kg, 
toľko je schopný najlepší nosič vyniesť 
na svojom chrbte v nesmierne obťaž-
nom teréne. 

Pochopiteľne, hovoril aj o Dunajci, 
kde dnes už pltníci drevo nesplavujú, 
ale turistov na pltiach prevážajú. Ne-
vynechal ani Dobšinskú ľadovú jas- 
kyňu, ale ani jedinú svojho druhu v Eu-
rópe Ochtinskú aragonitovú jaskyňu, 
unikátny prírodný fenomén pútajúci 

pozornosť bohatosťou a rôz-
norodosťou aragonitovej vý-
plne i svojráznym vznikom. 
Na svete sú dohromady tri 
jaskyne takéhoto druhu. Prí-
tomní sa dozvedeli o sloven-
ských pralesoch, ktoré sú 
súčasťou prírodného dedič-
stva UNESCO a, samo-
zrejme, aj o Slovenskom raji. 

Slovensko púta turistov i 
svojimi hradmi. K. Kozlov-
ský upozornil na tri z nich, na 

Spišský, Oravský a Trenčiansky, ktorý 
je najsevernejším miestom, kam v Eu-
rópe došli rímski legionári, o čom svedčí 
približne 1800 rokov starý nápis vyte-
saný do kameňa. Hovorí  o počte legio-
nárov na tomto mieste. 

V oblasti gastronómie upozornil na 
to, že ak chcú maďarskí turisti ochut-
nať bryndzové halušky, tak si v žiad-
nom prípade nesmú pýtať strapačky, 
pretože to sú na Slovensku halušky 
s kapustou, kyslou či sladkou. 

Medzi klenotmi miest, ktoré sú  
na zozname kultúrneho dedičstva 
UNESCO, odporučil K. Kozlovský na-
vštíviť Banskú Štiavnicu, Kremnicu, 
Bardejov, Vlkolínec (miestnu časť Ru-
žomberka), Levoču, Kežmarok a Štít-
nik, ktorý zatiaľ na zozname nefigu- 
ruje. Pozrieť odporučil aspoň jeden 
z drevených kostolov, ktorých je na 
strednom a východnom Slovensku ne-
úrekom a jeden je aj v Kežmarku. 

 
ĽF  

Potulky po SlovenskuPotulky po Slovensku

Drevený kostol v Hronseku Observatórium na Lomnickom štíte
Foto: Rado

Foto: Slov. sam. XX. obvodu

Foto: Slovakia travel
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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

Ústredné pracovisko Matice slo-
venskej pre krajanskú problematiku – 
Krajanské múzeum (KM) – plní úlohy 
aj pri budovaní a udržiavaní dokumen-
tačného strediska Slovákov žijúcich 
v zahraničí. Začiatkom roka dokončilo 
práce na inventarizácii fondu Slovákov 
žijúcich v Maďarsku.  

Fond patriaci pod Maďarsko obsa-
huje viac ako 100 škatúľ archívneho ma-
teriálu, ktoré tvorí 9818 jednotlivín. Tie 
počas rokov 2021 – 2022 boli zatriedené 
a vpísané do pracovných elektronických 
databáz. Vďaka nim dokáže KM v ar-
chiváliách vyhľadávať veľmi rýchlo 
a efektívne podľa kľúčového slova a zá-
roveň dokáže poskytnúť bádateľovi 
presný zoznam jednotlivín nachádzajúci 
sa v požadovanom fonde. Táto novo- 
vzniknutá databáza uľahčuje bádateľovi 
žiadať o digitálnu kópiu archiválie alebo 
jeho prezenčnú výpožičku.  

Na začiatku fondu Slovákov žijú-
cich v Maďarsku je zaradená pozosta-
losť Michala Francisciho. Zahŕňa 
osobnú korešpondenciu, fotografický 
a trojrozmerný materiál. Ďalšia roz-
siahla časť fondu uchováva pozosta-
losť Jána Gerčiho. Je v ňom vedená 
jeho osobná korešpondencia, rukopisy 
prózy a poézie, rozličný materiál z o- 
svetovej činnosti, zvláštne písomnosti, 
vydané diela a uverejnené literárne 
práce z r. 1938 – 1978.  

Archív rodiny Hrdličkovcov po-
núka osobnú korešpondenciu Karola 
Hrdličku, kondolencie k úmrtiu Ka-
rola Hrdličku, osobnú korešpondenciu 
Ľudovíta Hrdličku, listy biskupa Ja-
nošku Ľudovítovi Hrdličkovi, pra-
covné materiály – poznámky, pod- 
klady, koncepty, vizitky, oznámenia, 
články, verše a rodinné doklady, drob- 
né tlače, pohľadnice, fotografie, novi-
nové výstrižky a telegramy. Ďalšou 
z pozostalostí je archív Jána, Juraja a 

Ondreja Korbeľovcov, ktorý uchováva 
korešpondenciu a rukopisnú básnickú 
tvorbu ľudových básnikov.   

Významnú časť fondu tvorí pozo- 
stalosť Ondreja Kulíka. Nachádza sa tu 
najmä osobná a úradná korešponden-
cia, rozličné rodinné oznámenia, stro-
jopis Slovníka slov krajomlúvy Kom- 
lóša, strojopisy básní pre deti a mládež 
(Bocian a iné vtáčiky, Jankove zvie-
ratká, Svätojánska muška, ...), ruko-
pisy tvorby pre dospelých (Ožralý, 
Chuligán, Zlatý bažant, ...), poznámky 
k rukopisom, odborné práce (Presídle-
nie Slovákov na Dolnú zem a späť z 
Maďarska do Československa), náro-
dopisné rukopisy, básne, epigramy a 
aforizmy, historický román Náhoda, 
autobiografia vlastného života a roz-
právky, dokumenty k presídleniu, 
osobné doklady, fotografie z ochotníc-
keho divadla v Komlóši, plagáty z di-
vadelných predstavení, hudobný život 
Slovákov v Komlóši, poznámky a fo-
tografie. V pozostalosti Anny Kulíko-
vej nájdeme modlitebné knižky, 
fotografie a rukopisné zošity.  

Široký fond predstavujú aj súpisy 
urbárov a testamenty z konca 18. sto-
ročia – Magyar Országos Levéltár. 
Ďalšiu kongruentnú časť archívu tvoria 
materiály k presídleniu, kde nájdeme 
úradnú korešpondenciu Jednotného 
zväzu slov. menšín a presídlencov 
a ostatných kolonistov, úradnú koreš-
pondenciu Jednotného zväzu slov. roľ-
níkov, výskumné práce zaoberajúce sa 
presídleneckou tematikou, fotografie 
zo slávnostných stretnutí presídlencov, 
fotografie z reemigrácie a repatriácie, 
dotazníky, sťažnosti, články, materiály 
spolkov, časopisy, vedecké práce, ma-
teriály z činnosti Československej pre-
sídľovacej komisie v Maďarsku, 
fotokópie z podujatí Demokratického 
zväzu Slovákov v Maďarsku a fotokó-

pie z činnosti Slovenského klubu v Bé-
kešskej Čabe. Jednu škatuľu tvorí fond 
správ o činnosti Demokratického zväzu 
Slovákov v Maďarsku a propagačný 
materiál. Rovnako tak je jedna škatuľa 
venovaná fondu Protifašistického od-
boja v Maďarsku v Slovenskom Kom- 
lóši.  

Menej homologický fond s názvom 
Všeobecné obsahuje materiály z rozlič-
ných výstav Slovákov v Maďarsku na 
Slovensku (výstava Slováci v Ma-
ďarsku v Bratislave z 30. septembra – 
2. októbra 1993, výstava Š. Kera – ná-
rodnostná kultúrna minulosť), vedec-
kých seminárov (Slováci v Maďarsku 
– Minulosť a súčasnosť), etnografické 
výskumné ročníkové práce 1970 – 
1980, rozličné fotografie (osobnosti a 
život Slovákov v Maďarsku), xerokó-
pie titulných listov krajanských perio-
dík a podklady výskumných prác 
Ernesta Žatka.  

Fond uzatvárajú menšie archívy 
osobností, napr. fond Michala Bor-
guľu obsahuje rukopisy vydanej publi-
kácie Rozprávanie z Dolnej zeme, 
národopisné fotografie sú uložené 
v škatuli Júliusa Dedinského, strojo-
pisy v maďarčine uchováva škatuľa 
Pála Komolya, ročenky školy v Sar-
vaši a hudobné zápisy ľudových piesní 
ponúka pozostalosť Alžbety Móťov-
skej  a Jána Sekerku. Malá časť ar-
chívu uchováva pozostalosť Juraja 
Stanku.  

Archívny fond Slovákov v Ma-
ďarsku predstavuje úctyhodnú zbierku 
najrozličnejšieho pramenného mate-
riálu, ktorý ponúka široké bádateľské 
možnosti vo viacerých vedných odbo-
roch. Je uložený v sídelnej budove Ma-
tice slovenskej v Martine a je otvorený 
vedeckým a výskumným pracovníkom 
každý pracovný deň.  

Zuzana Pavelcová 
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Cinkotai képek és emlékekCinkotai képek és emlékek
A XVI. kerületben működő 

Szlovák Önkormányzat hosszú 
évek óta gondot fordít arra, hogy 
fotókon is megörökítsék a rendez-
vényeiket. A fotók az évek múlásá-
val felértékelődnek, egyre na- 
gyobb élmény visszanézni a rég el-
múlt események emlékeit, visele-
teit, történéseit, az olyan tár- 
gyakat, ruhákat, rendezvényeket, 
amelyeket már rég elnyelt az idő 
süllyesztője, nem is beszélve azok-
ról a személyekről, akiknek már 
csak az emléke lehet köztünk. 
Ennek a visszatekintésnek a lehe-
tőséget teremtette meg a Szlovák 
Önkormányzat a XVI. kerületi Ön-
kormányzat támogatásával, ami-
kor elkészítette a Cinkotai képek és 
emlékek című kiadványát. 

Ez a kis füzet az év 12 hónapjá-
nak legjellemzőbb eseményeit mu-
tatja be hónapokra lebontva. He- 
lyet kaptak benne az ünnepek, a 
kulturális rendezvények, a hagyo-
mányőrző műsorok, a tánc, a gaszt-
ronómia, egyszóval igyekeztek átfogó 
képet adni egy év eseményeiről. Mi-
közben gyűltek az eseményfotók, mint- 
egy melléktermékként a képek meg- 
őrizték a szemet gyönyörködtető, ha-
gyományos viseletek látványát, a raj-
tuk látható díszítéseket, és ezzel tovább 
is adták mindezt a tradíciókra fogé-
kony utódnemzedékeknek. 

A Kertvárosi Helytörténeti és Em-
lékezet Központ Írás-Kép Galériájában 
megtartott könyvbemutatón megjelent 
Szatmáry Kristóf országgyűlési képvi-
selő, Szász József alpolgármester, cin-

kotai képviselő, dr. Horváth Endre, az 
Országos Szlovák Önkormányzat alel-
nöke, dr. Király Katalin, a Magyar-
országi Szlovákok Kulturális Intézeté- 
nek igazgatója, Szabóné Tóth Katalin, 
az Országos Szlovák Önkormányzat 
Kulturális Bizottságnak elnöke, Aszódi 
Csaba a „Dolina” pestvidéki Szlová-
kok Egyesületének elnökhelyettese, va-
lamint Papné Polereczki Rozália, a 
XVII. kerületi Szlovák Önkormányzat 
elnöke. 

Szatmáry Kristóf Cinkotát mint a 
legrégebbi településrészt említette, 

amely a hagyományok szem-
pontjából megkerülhetetlen, 
és ugyanígy megkerülhetet-
len a betelepült szlovákok 
szerepe is. A szlovákok szer-
ves részét képezték és képe-
zik a kerület lakosságának, 
ahol problémamentesen il-
leszkednek be a hazai társa-
dalomba. 

Szász József alpolgár-
mester a nyomasztó orosz-
ukrán háború árnyékában azt 
emelte ki, hogy a cinkotai 
szlovákság éppen annak bi-
zonyítéka, hogy a különböző 
nemzetiségek is élhetnek bé-
kében, nem úgy, mint tőlünk 
keletre, ahol gyakorlatilag 
testvérnépek estek egymás-
nak halálos fegyverekkel. 

Dr. Szabó Zsuzsanna, a 
kerületi Szlovák Önkormány- 
zat elnöke a kiadvány létre-
jöttének, valamint a szlovák-
ság Magyarországra telepü- 

lésének történetét ismertette. Elmond- 
ta, hogy a török pusztító jelenlétét kö-
vetően hosszú időre elnéptelenedett ez 
a vidék, ahová Micsinyéról települtek 
át szlovák családok. 

Dr. Király Katalin arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a Kárpát-medence min-
dig is sok nemzetiség együttélésének 
volt a helyszíne. Példákat sorolt arra, 
hogyan vették át egymás kultúráját, 
hogyan tanulták meg egymás nyelvét. 
A cinkotaiak a kerepesi nyelvszigethez 
tartoznak, amelyet rajtuk kívül még a 
nagytarcsai, kerepesi és csömöri szlo-
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A Budapest XV. kerületi Szlovák 
Önkormányzat az idén februárban 
„Áchim L. András nyomában” címmel 
szakmai tanulmányutat szervezett Bé-
késcsabára. Az utazás célja Csaba egyik 
jeles személyiségének, Áchim L. And-
rás életútjának a megismerésén túl az 
alföldi szlovákokkal való kapcsolat 
szorosabbra fonása volt.  

Csaba programunk a békéscsabai 
Munkácsy Mihály Múzeumban kezdő-
dött, ahol a 2021. novemberben meg-
nyílt időszaki kiállításon Kovács Márta 
történész muzeológus kalauzolta végig 
csoportunkat. A szakmai tárlatvezeté-
sen betekintést kaptunk Áchim L. And-
rás munkásságába, mélyebben megis- 
merhettük életét és meghallgathattuk a 
róla szóló különleges anekdotákat.  

A múzeumlátogatás után felkeres-
tük a berényi-úti temetőt, ahol koszorút 
helyeztünk Áchim L. András sírjára és 

pár perces néma főhajtással tiszteleg-
tünk a szlovák származású parasztpoli-
tikus emléke előtt.    

A délelőtti tartalmas programot kö-
vetően csoportunk a Békéscsabai Szlo-
vákok Házában pihen meg, majd meg- 
ízlelte a hagyományos csabai szlovák 
ételekből elkészített ebédet. Ebéd köz-
ben a helyi szlovákokkal és egymással 
is szlovákul társalogva beszéltük meg 
az eddig látottakat és hallottakat.  

Délután a Békéscsabai Szlovák Táj-
házba látogattunk. Az autentikus szlo-
vák parasztház falai között Kiszely 
András, a Békéscsabai Szlovák Önkor-
mányzat elnöke és Püski-Liker Bence 
vázolta fel előttünk a csabai szlovákság 
történetét és jelenlegi helyzetét.   

A hazafelé vezető úton betértünk 
Gerendás községbe, ahol felkerestük a 
budapesti szlovák iskola egykori peda-
gógusának, Toncsenka Ildikónak a sír-

ját. A 2006-ban elhunyt Toncsenka Il-
dikó évtizedeken át (1989 – 2000) ta-
nított a budapesti szlovák iskolában. 
Ikonikus személyiség volt, akire mind 
a mai napig szeretettel és tisztelettel 
gondolnak volt diákjai és kollégái, hi-
szen szigorúsága mellett ismert volt a 
jóízű humora és a nagylelkűsége. Pe-
dagógusi munkája mellett aktívan részt 
vett a budapesti szlovákok életében: 
1994-1998 között az angyalföldi szlo-
vák önkormányzat, majd a budapesti 
IX. kerületi szlovák önkormányzat 
képviselőtestületének volt az aktív 
tagja. A koronavírus-járvány miatt nem 
valósulhatott meg a halálának 15. év-
fordulója alkalmából tervezett tisztelet-
adás, amit most pótoltunk. Ezzel is 
jelezni kívántuk, hogy emlékét örökké 
a szívünkben őrizzük. 

 
Ferenczi Ágnes 

18

Áchim L. András nyomábanÁchim L. András nyomában

Foto: FÁ

vákok alkotnak. Közülük a cinkotaiak 
játszottak példaadó szerepet, őket kö-
vették a divatban, a hajviseletben és a 
szokásokban. Mindig Cinkotán kezdő-
dött például a farsang és Csömörön zá-
rult. Szerencsére a szlovák örökség 
gyűjtése és megörökítése elég korán el-
kezdődött, így gazdag anyag áll az utó-
kor rendelkezésére. 

A beszédek elhangzását követően 
Szémán Richárd, a helytörténeti gyűj-
temény fotóművész munkatársa mu-
tatta be azt a kiállítást, amelyet a 

cinkotai fotókból állított össze. A tör-
ténelmi térképeket, dokumentumokat, 
fontos épületeket, helyszíneket bemu-
tató anyag kitűnő kiegészítője a kiad-
ványban megjelenített világnak. 

A kiadványhoz kapcsolódó kiállí-
tást az érdeklődők április 30-ig a Veres 
Péter út 157. szám alatt, a KHEK Írás-
Kép Galériájában tekinthették meg. 

 
Mészáros Tibor  

XVI. Kerületi Újság, XXXI.  
évfolyam 5. szám, 16. oldal


