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Spočítajme sa spolu!Spočítajme sa spolu!

Boli časy, keď v Pešťbudíne/Buda-
pešti žila niekoľko desaťtisícová slo-
venská komunita. V čase dynamického 
rozvoja hlavného mesta Uhorska v 
XIX. storočí sa tu usadili robotníci, 
ktorí pracovali na veľkých verejných 
stavbách a v priemysle, ale žili tu aj 
úradníci, študenti, intelektuáli, reme-
selníci a podnikatelia. Najviac sa ich 
usadilo v VIII. obvode, kde sa združo-
vali okolo katolíckeho kostola na dneš-
nom Námestí Mihálya Horvátha. V 
tejto mestskej časti si v druhej polovici 
XIX. storočia postavili kostol aj slo-
venskí evanjelici. Počet Slovákov po 
rozpade Uhorska výrazne poklesol, 
jednak pre odchod veľkého počtu ľudí 
do nového štátu, do Československa, 
ale aj pod vplyvom rýchlej asimilácie 
vo veľkomestskom prostredí s maďar- 
skou dominanciou. Po druhej svetovej 
vojne sa v rámci bilaterálnej dohody 
medzi Československom a Maďar-
skom rozhodli presídliť ďalší prísluš-
níci slovenskej národnosti. Prišli časy, 
keď síce v hlavnom meste sídlil Demo-
kratický zväz Slovákov v Maďarsku, 
vychádzali noviny a fungovala škola, 
keď sem za prácou prichádzalo z rôz-
nych kútov krajiny veľa Slovákov, ale 
„slovenská Budapešť” akosi spala… 
Zo spánku sa prebudila po zmene spo-
ločenského zriadenia. Najprv sa založil 
Folklórny spolok Prameň a po schvá-
lení národnostného zákona v roku 
1993 vznikli slovenské samosprávy vo 
viacerých obvodoch hlavného mesta i 
na úrovni Budapešti. Vďaka týmto 
zborom boli obnovené slovenské sväté 
omše v Jozefovom meste, začal sa sys-
tematický výskum slovenskej minu-
losti Budapešti a vydávanie kníh, 
umiestnili sa pamätné tabule význam-
ných osobností, ktoré kedysi pôsobili 
v hlavnom meste. Pri Slovenskej sa-
mospráve Budapešti vznikli slovenské 
spolky – Klub slovenských dôchodcov 
a Budapeštiansky slovenský spevácky 
zbor Ozvena a začal vychádzať časopis 
Budapeštiansky Slovák. 

Môžete sa pýtať, vážení čitatelia, 
prečo opakujem mnohým z vás dobre 

známe fakty. Rok 2022 je vo verejnom 
živote v Maďarsku rokom parlament-
ných volieb a rokom sčítania ľudu. Na 
jar sme sa na parlamentné voľby, keď 
sme už tretíkrát mohli hlasovať za slo-
venskú národnostnú kandidačnú lis-
tinu, pripravovali šnúrou kultúrnych 
podujatí. Cieľom bolo prezentáciou 
nášho kultúrneho bohatstva aktivizo-
vať slovenskú verejnosť a vytvoriť prí-
ležitosti, aby sa ľudia mohli zoznámiť 
s naším kandidátom na post parlament-
ného hovorcu Antonom Paulikom. 
Kampaň vyvrcholila v Budapešti spo-
mienkovou akciou pri buste čabian-
skeho sedliackeho politika Ondreja 
Áchima Likera v Mestskom parku a 
vystúpením formácie Banda Slovakia 
v Bulharskom kultúrnom dome v IX. 
obvode. Tieto príležitosti sme spolu s 
naším hovorcom využívali aj na to, aby 
sme upriamili pozornosť príslušníkov 
našej národnosti na dôležitosť sčítania 
obyvateľstva z hľadiska budúcnosti 
slovenských spolkov, inštitúcií a samo-
správ. Aj touto cestou by som sa chcela 
poďakovať každému, kto aktívne vy-
užil tieto príležitosti a svojím hlasom 
podporil slovenskú kandidačnú listinu!  

Sčítanie obyvateľstva, ktoré bude 
prebiehať od konca septembra do konca 
novembra 2022, je príležitosťou, keď sa 

opäť môžeme ukázať, môžeme vyjadriť 
svoju väzbu k sloven skej národnosti, 
kultúre a jazyku. Vyplnenie sčítacích 
dotazníkov je povinné, ale zodpoveda-
nie otázok týkajúcich sa národnosti, ma-
terinského jazyka, jazyka používaného 
v rodinnom a priateľskom kruhu, viero-
vyznania, zdravotného stavu a zdravot-
ného postihnutia je dobrovoľné. 
Napriek tomu je dôležité, aby prísluš-
níci národností odpovedali na otáz- 
ky, ktoré sa ich týkajú, lebo tieto údaje 
vytvárajú právny základ pre založenie 
národnostných samospráv a sú s nimi 
spojené aj práva na používanie jazyka. 
Dve zo štyroch otázok (12.1 a 12.2) sa 
vzťahujú na národnostnú príslušnosť, 
pretože sa počíta aj s dvojitou väzbou. 
Podľa informácií Ústredného štatistic-
kého úradu (KSH) v súvislosti so zakla-
daním národnostných samospráv sa 
budú zohľadňovať iba odpovede na 
tieto dve otázky (minimálne 25 osôb v 
každej obci, obvode). Odpovede na 
otázky vzťahujúce sa na jazyk z tohto 
hľadiska nezohrávajú úlohu, preto pri 
otázkach č. 12 je nutné na jednom 
mieste označiť slovenskú národnosť. V 
prípade potreby spolupracovníci Celo-
štátnej slovenskej samosprávy v Ma-
ďarsku, resp. jej mladí dobrovoľníci 
radi poskytnú informácie o sčítaní oby-
vateľstva na verejných zasadnutiach a 
iných miestnych programoch. V ob-
dobí, ktoré bude k dispozícii na samo-
statné vyplnenie sčítacích dotazníkov 
od 1. do 16. októbra 2022, ochotne po-
môžu starším ľuďom, resp. tým, ktorí 
nepoužívajú internet, pri vyplnení do-
tazníka cez internet.    

Upriamte pozornosť svojich rodin-
ných príslušníkov a známych na vý-
znam sčítania obyvateľstva, pretože od 
odpovedí na otázky týkajúce sa národ-
nosti závisí budúcnosť našich škôl, in-
štitúcií a samospráv. Budúcnosť toho 
všetkého, čo sa v Budapešti vybudo-
valo v posledných tridsiatich rokoch. 

 
Alžbeta Hollerová Račková 

predsedníčka Celoštátnej  
slovenskej samosprávy v Maďarsku

Foto: archív ĽN
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Viac ako sedemnásťtisícové mesto 
Veľkej dunajskej kotliny rozprestiera-
júce sa na ľavom brehu mŕtveho ramena 
Trojitého Kereša Sarvaš Slováci mo-
hutne osídlili pred 300 rokmi. Pri sčítaní 
obyvateľstva v roku 2011 sa v meste 
prihlásilo k slovenskej národnosti už iba 
10,7 % obyvateľov. Sarvaš pokladajú za 
intelektuálne centrum Békešskej župy, 
nachádza sa tu viacero významných ve-
deckých a vzdelávacích inštitúcií, napr. 
Vysoká škola Samuela Tešedíka, Vý-
skumný ústav zavlažovania, či Vý-
skumný ústav šľachtenia rýb. Toto 
mesto však poznáme najmä v spojitosti 
s menom evanjelického kňaza Samuela 
Tešedíka, ktorý sa do miestnych dejín 
trvale zapísal zlatým písmom. K jeho 
dielu pripisujeme založenie prvej poľ- 
nohospodárskej školy v Európe i zveľa-
denie mesta výstavbou ulíc do šachov-
nice. Dal vybudovať prvú školskú 
budovu, ktorá dodnes stojí v Sarvaši a 
podpísal sa i pod vznik starého evanje-
lického kostola. Sarvaš preslávil aj 
Milan Rastislav Štefánik. Na tamojšom 
gymnáziu v roku 1898 zmaturoval. 

Celoštátna slovenská samospráva v 
Maďarsku každoročne pripravuje o- 
slavy Dňa Slovákov v Maďarsku, ktoré 
sa v tomto roku konali (opäť, po 22 ro-
koch) v Sarvaši pri príležitosti 300. vý-
ročia jeho osídlenia Slovákmi. Za Mati- 
cu slovenskú podujatie navštívili I. pod-
predseda Matice slovenskej Marek Ha-
nuska a riaditeľka Krajanského múzea 
Matice slovenskej Zuzana Pavelcová.  

Za účasti významných hostí z do-
mova i zo zahraničia celodenný program 
uviedla vernisáž výstavy v Slovenskom 
pamiatkovom dome postavenom v roku 
1885. Ako múzeum ho sprístupnili ve-
rejnosti roku 1975. Výstavu sloven-
ských tkáčskych výrobkov zorganizo- 
valo stredisko sarvašského regiónu 
Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku.  

V starej školskej budove, kde sa 
dnes nachádza Tešedíkovo múzeum, 
medzinárodná porota udelila dolno-
zemské vyznamenania. Cenu Pro  Cul-
tura Slovaca za významné počiny kra- 
janov v oblasti kultúry získali harmoni-
kár Ondrej Maglovský zo Srbska a  
Folklórny spolok Furmička z Ma-

ďarska, pamätný list Pro Cultura Slo-
vaca prevzali hudobná pedagogička 
Mariena Stankovićová Kriváková zo 
Srbska a učiteľ a krajanský pracovník 
Vlatko Miksád z Chorvátska.  

Ekumenická pobožnosť, ktorú slú-
žili v Starom evanjelickom kostole, po-
skytla priestor pre udelenie cien Celo- 
štátnej slovenskej samosprávy v Ma-
ďarsku Za našu národnosť. Vyzname-
nanie získali Rozália Izingová Pruži- 
nová z Tatabáne, Anna Franková zo 
Sarvaša, Ruženka Komjáthiová z Ve-
ňarca a Zuzana Szabová z Budapešti. 
Cenu Štefana Lamiho udelili riaditeľke 
Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku 
Kataríne Királyovej. 

Počas viacerých sprievodných pro-
gramov, hudby, tanca i vône sloven-
ských dobrôt návštevníkov lákala krása 
i farba domácich výrobkov, ktoré ponú-
kal slovenský jarmok z rozličných slo-
venských obcí z celého Maďarska. Na 
javisku sa postupne prezentovali fol-
klórne a spevácke zoskupenia zo všet-
kých regiónov obývaných Slovákmi.  

Zuzana Pavelcová 

Deň Slovákov v Maďarsku opäť v SarvašiDeň Slovákov v Maďarsku opäť v Sarvaši

Klub slovenských dôchodcov na oslavách v SarvašiKlub slovenských dôchodcov na oslavách v Sarvaši  
Klub slovenských dôchodcov sa 

vďaka podpore získanej prostredníc-
tvom súbehu Správy fondov Gábora 
Bethlena mohol zúčastniť na Dni Slo-
vákov v Maďarsku. 

Napriek tropickej horúčave sa 
hŕstka odvážnych seniorov 2. júla vy-
dala do mesta Sarvaš, tohtoročného de-
jiska osláv nášho najväčšieho sviatku, 
ktorého organizátorom je Celoštátna 
slovenská samospráva v Maďarsku. 

V stánkoch rozmiestnených v miest- 
nom parku okolo kaštieľa Bolzovcov 
na slovenskom jarmoku ponúkali zá-
ujemcom ľudovoumeleckú tvorbu, ale 
aj slovenské gastronomické špeciality, 
charakteristické pre jednotlivé regióny 
obývané slovenskou komunitou. Od 
skorých predpoludňajších hodín pre-
biehali v meste sprievodné slovenské 
programy, od národopisných výstav 
cez udeľovanie vyznamenaní. Hlavný 
program sa konal v Starom evanjelic-
kom kostole. Začal sa nádherným kon-

certom Mládežníckeho dychového or-
chestra zo Slovenského Komlóša pod 
taktovkou Jána Krcsmériho, ktorý 
zožal obrovský úspech premiérovou 
skladbou skladateľa Adama Hudeca, 
zhrňujúcou folklórne klenoty Slovákov 
z takmer všetkých regiónov Maďarska: 
z Dolnej zeme, Pilíša, Ečeru, Jače, No-
vohradu a Zemplína. Slávnosť pokra-
čovala ekumenickou pobožnosťou, 
ktorú slúžili farár evanjelického cirkev-
ného zboru a. v. zo Slovenského Kom- 
lóša Attila Spišák a katolícky farár 
z Ružomberka Stanislav Brtoš, po kto-
rej došlo k privítaniu prítomných a me-
novite vzácnych hostí z domova i zo 
zahraničia v mene CSSM a parlament-
ného hovorcu Slovákov v Maďarsku. 
Následne sa uskutočnilo odovzdanie 
vyznamenaní CSSM Za našu národ-
nosť a Ceny Štefana Lamiho  

Na Ulici Petra Vajdu sa uskutočnil 
galaprogram pod réžiou Ústavu kultúry 
Slovákov v Maďarsku. Na javisku pod 

obrovským šiatrom, poskytujúcim 
miernu úľavu pred páľavou, vystúpili 
s prejavmi parlamentný hovorca Slo-
vákov v Maďarsku Anton Paulik, 
predsedníčka CSSM Alžbeta Holle-
rová Račková, podpredseda ÚSŽZ 
Peter Prochácka a veľký potlesk si 
svojím vystúpením získala zástupkyňa 
ombudsmana pre ochranu práv národ-
nostní žijúcich v Maďarsku Erzsébet 
Szalayová Sándorová, ktorá sa prítom-
ným prihovorila perfektnou slovenči-
nou. Prirodzene, svoje vystúpenie zo- 
pakovala aj po maďarsky. Po príhovo-
roch patrilo javisko slovenským folk- 
lórnym skupinám a súborom z Daba- 
šu-Šáre, Kestúca, Čuváru, Pálházy, 
Níže, Békešskej Čaby a Tardoša. 

Sarvaš sme ku koncu dňa bohatého 
na udalosti opúšťali unavení, ale spo-
kojní a plní radosti zo zážitkov a stret-
nutí s nádejou, že aj o rok budeme 
prítomní na Dni Slovákov v Maďarsku. 

Beáta Tamásová 
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Piateho júla sa v Brati-
slave schádzajú krajania 
z celého sveta. Tento deň je 
totiž na Slovensku nielen 
štátnym sviatkom spolupat- 
rónov Európy sv. Cyrila 
a Metoda, ale aj Pamätným 
dňom zahraničných Slová-
kov. Na oslavách sa pravi-
delne zúčastňujeme aj my, 
Slováci z Maďarska. Tohto 
roku to boli poslanci sloven-
ských samospráv viacerých 
obvodov Budapešti, Folk- 
lórny spolok Furmička z Če-
mera a Čibaj banda z Jače.  Počas tra-
dičného kladenia vencov pri základ- 
nom kameni Pamätníka slovenského 
vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa, 
ktorý je darom Slovákov z Maďarska, 
vytrvale pršalo. Účastníkov slávnosti 
čiastočne chránili narýchlo inštalované 
pavilóny a dáždniky, ale ani oni, ani 
vystupujúci čemerskí tanečníci a spe-
váci sprevádzaní jačianskou kapelou  
sa nenechali znechutiť počasím a mi-
lovníci folklóru odviedli vynikajúci 
výkon.         

Pamätný deň si pripomenuli aj v 
slovenskom parlamente a vo viacerých 
reportážach slovenskej televízie. 

Pri príležitosti Pamätného dňa Slo-
vákov žijúcich v zahraničí predseda 
Ústavnoprávneho výboru Národnej 
rady Slovenskej republiky Milan Vetrák 
privítal na pôde slovenského parla-
mentu bývalého generálneho tajom-
níka Svetového kongresu Slovákov, re- 
verenda Dušana Tótha z Kanady. Sve-
tový kongres Slovákov zohral v deji-
nách Slovenska zásadnú a významnú 
úlohu, osobitne pri presadzovaní svoj-
bytnosti slovenského národa, ako aj 
počas socializmu v období neslobody. 
Na počesť jeho prvého predsedu Šte-
fana Boleslava Romana sa rozhodla 
Nadácia Pamätník slovenského vysťa-
hovalectva udeľovať každoročne pa-
mätné medaily tým, ktorí sa význam- 
ným spôsobom pričinili o pozdvihnutie 
a rozvoj Slovenska v zahraničí, resp. 

tým, ktorí dlhoročne pôsobia v pros- 
pech slovenskej diaspóry vo svete. 
Preto dostali pozvanie Milana Vetráka 
aj zástupcovia Nadácie Pamätník slo-
venského vysťahovalectva Ján Bilik a 
Claude Baláž, niekdajší splnomocne-
nec vlády SR pre zahraničných Slová-
kov. Prirodzene, do parlamentu pozvali 
aj osobnosti, ktorým udelili ocenenie 
Nadácie Pamätník slovenského vysťa-
hovalectva, na počesť prvého predsedu 
Svetového kongresu Slovákov Cenu 
Štefana Boleslava Romana. Tento rok 
vyznamenanie dostal slovenský novi-
nár, básnik, fotograf, zakladateľ a re-
daktor internetového portálu Slovákov 
v Maďarsku Imrich Fuhl, spisovateľ, 
redaktor, publicista, esejista, autor a 
zakladateľ Portálu Slovákov vo svete – 
Slovenské zahraničie Dušan Mikolaj, 
historik, bývalý riaditeľ Ústavu pre za-
hraničných Slovákov a Slovenského 
historického ústavu Matice slovenskej 
Ján Bobák a spoluzakladateľ a prvý 
predseda Svetového združenia Slová-
kov v zahraničí, predseda Únie Slová-
kov v zahraničí Dušan Klimo. 

My, poslanci Slovenskej samo-
správy II. obvodu, sme sa po kladení 
vencov rozhodli pokračovať v oslave 
Pamätného dňa zahraničných Slovákov 
trochu neobvyklou formou, vydali sme 
sa na zámok v Moravskom Krumlove, 
v ktorom je vystavených dvadsať mo-
numentálnych prác Alfonza Muchu 
známych pod názvom Slovanská epo-

peja. Už samotný názov 
v sebe ukrýva skutočnosť, že 
ide o veľkolepé dielo, zachy-
távajúce hrdinské činy a uda-
losti. Epopeja sa rodila 18 
rokov. Každý jeden obraz 
mal mať pôvodne rozmer 
6x8 m, na to používal autor 
plátna vyrábané na lodné  
plachty, ktoré dovážal z Bru-
selu. Avšak v dôsledku I. 
svetovej vojny sa dodávka 
pláten skomplikovala a tak 
ich Alfonz Mucha musel 
deliť, aby mu vystačili na 20 

plánovaných obrazov. Obrazy maľoval 
zo šesť metrov vysokého lešenia, na 
ktorom trávil 8 až 10 hodín denne. 
Cieľom tohto diela bolo budovať a utu-
žovať národné povedomie, klásť mosty 
zbližujúce ľudstvo. 

Alfonz Mucha sa narodil 24. júla 
1860 v Ivančiciach a zomrel 14. júla 
1939 v Prahe. Patrí medzi čelných 
predstaviteľov nového výtvarného štý- 
lu – secesie. Študoval v Mníchove 
a v Paríži, pracoval vo Viedni a v Spo-
jených štátoch, kde pre svoju myš- 
lienku vytvoriť Slovanskú epopeju 
nadchol chicagského priemyselníka 
a milionára Charlesa Richarda Crana, 
ktorý mu prisľúbil celý projekt finan-
covať, čo aj urobil. Obrazy odovzdal 
československému ľudu. Ľud však nie 
je inštitúcia a tak ich odovzdal hlav-
nému mestu Prahe. Teraz ich má k dis-
pozícii ako stálu výstavu zámok v Mo- 
ravskom Krumlove. 

Využívajúc príležitosť sme navští-
vili aj zámky v Mikulove, v Ledni-
ciach, v Znojme a v Holíči. Holíčsky 
zámok bol onoho času dôležitým pre 
svoju polohu, neskôr sa stal letným ci-
sárskym sídlom Habsburgovcov. Dnes 
nie je zámok v ideálnom stave, ale v 
takom nie je ani zámok v Moravskom 
Krumlove. Treba len dúfať, že reštau-
račné práce budú pokračovať a obidva 
zámky sa skôr či neskôr budú skvieť vo 
svojej pôvodnej podobe. 

ĽF  

Na Dni Slovákov žijúcich v zahraničíNa Dni Slovákov žijúcich v zahraničí   

Foto: DB
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Z územia dnešného Slovenska po-
chádzajúce významné osobnosti, pôso-
biace onoho času v hlavnom meste 
Uhorska, resp. Maďarska, si zasluhujú 
pozornosť aj zo strany slovenských 
obyvateľov Budapešti. Dvojjazyčné pa-
mätné tabule nejednej z nich na prie-
čelí rôznych budov bezpochyby zveč- 
ňujú ich mená, upriamujú pozornosť 
na ich všestrannú činnosť.  

Pred 140 rokmi, 26. 4. 1882, sa v 
Dolnom Kubíne narodil literárny kri-
tik, jazykovedec, redaktor Pavel Buj-
nák. Študoval na gymnáziu v Banskej 
Štiavnici. Teológiu skončil v Bratislave 
(1900 – 1904), v rokoch 1905 – 1908 
bol kaplánom slovenského evanjelic-
kého kostola na Rákócziho triede č. 57 
v Budapešti. Slúžil pri farárovi, bisku-
povi evanjelickej cirkvi a. v. banského 
dištriktu Danielovi Bachátovi. Popri-
tom bol externým poslucháčom slavis-
tiky a hungaristiky na univerzite v 
Budapešti. Už ako vysokoškolský štu-
dent sa zapojil do spolkového života. V 
rokoch 1908 –  1909 zastával funkciu 
predsedu Literárneho odboru Sloven-
ského spolku v Budapešti. Od roku 
1909 pôsobil ako farár v Krupine. Ne-
skôr pracoval ako knihovník. Od roku 
1924 bol profesorom ugrofinistiky na 
Karlovej univerzite v Prahe a od roku 
1931 na Univerzite Komenského v Bra-
tislave. Zomrel 13. 11. 1933 v Prahe. 

Pred 160 rokmi, 13. apríla roku 
1866, sa v Banskej Bystrici narodil uči-
teľ, hudobný skladateľ, zbormajster, or-
ganizátor slovenského spoločenské- 
ho a kultúrneho života v Budapešti Ľu-
dovít Izák – Lihovecký. V rokoch 1886 
– 1919 pôsobil v slovenskej škole Lu- 
therovho dvora. Bol dušou a hybnou 
silou kultúrneho života, všeobecne 
známy a obľúbený v kruhu budapeštian-
skych Slovákov. Viedol Slovenský spe-
vácky spolok (1892 – 1919), s ktorým 
nacvičoval aj operety a divadelné hry, 
bol autor ev. spevníkov a teoretickej 
práce K histórii nápevov našich cirkev-
ných piesní. Hudobné diela publikoval 
pod pseudonymom Miloš Lihovecký. 

Pred 200 rokmi, 27. apríla 1822, sa 
narodil rímskokatolícky farár, spisova-

teľ, dramatik a priekopník divadla, pub- 
licista a organizačný pracovník Ján 
Palárik. Za kňaza ho vysvätili roku 
1847 v Ostrihome. Jedenásť rokov 
(1851 – 1862) pôsobil na nemeckej 
fare pri kostole svätej Terézie v dneš-
nom VI. obvode. Pôsobenie v hlavnom 
meste Uhorska bolo vlastne trestom za 
jeho „boj proti cirkevnej hierarchii”. 
Bol zakladateľom a redaktorom časo-
pisu Cyril a Metod, zostavil šlabikár a 
čítanky. Jeho veselohra Drotár (1860) 
je situovaná do domu slovenského to-
várnika v Pešti. Jeho veselohry mali 
úspech u divadelných ochotníkov a ne-
skôr sa presadili aj na profesionálnej 
scéne. Palárik bol vyše 11 rokov spo-
jený s kultúrnou scénou veľkomesta, 
ale aj s politickými stranami. Zomrel 
roku 1870 v Majcichove. 

Pred 120 rokmi, 19. septembra 
1902, zomrel v Ostrihome národnokul-
túrny pracovník, vydavateľ novín, 
ostrihomský kanonik Ján Mallý (Du-
sarov). Bol spoluzakladateľom časo-
pisu Cyril a Metod, ideológ a 
predstaviteľ Novej školy.  

200 rokov uplynulo od narodenia 
známeho sochára, portrétistu Ladislava 
Dunajského (Dunaiszky László, Pešť 
15. 10. 1822  –  Budapešť 3. 7. 1904). 
V časopise Pesti Napló (č. 46, str. 8,16. 
február 1904) pod titulom Jeden za-
budnutý sochár sa môžeme dozvedieť, 
že sochár na sklonku svojho života žil 
celkom zabudnutý a chudobný na 
okraji Jozefova, na Ulici Zsigmonda 
Keménya č. 4. V starom ošarpanom 
dome 82-ročného sochára sa nachá-
dzali cenné sochy Kazinczyho, Franza 
Liszta, Ferenca Deáka, Jána Hollého, 
sv. Jána a maľby rôznych maliarov. 
Jeho ateliér bol preplnený sochami, 
preto pracoval najmä na dvore, kde sa 
nachádzala i socha Móra Jókaiho. V 
roku 1902 jeho sochu kráľovnej Alž- 
bety, na ktorú podal súbeh, kúpilo 
mesto, resp. Zbor sochárov. V časopise 
Művészet v súvislosti s jeho úmrtím v 
roku 1904 uznanlivo písali o jeho so-
chárskom umení, chválili jeho celoži-
votnú sochársku tvorbu. Jeho otec, 
známy sochár Vavrinec Dunajský, sa 

narodil v roku 1784 v Ľubietovej. V 
roku 1809 sa presťahoval do Pešti. 
Tvoril Madony, portréty, náhrobky 
(napr. Samuela Tešedíka v Sarvaši v 
roku 1821), hlavný oltár v Békešskej 
Čabe, v Sobe (Szob), sochu sv. Magda-
lény v Ľubietovej, ako aj sochy iných 
svätých. 

180 rokov uplynulo od narodenia 
železničného úradníka, básnika a pre-
kladateľa Petra Dobroslava Bellu. Na-
rodil sa 12. novembra 1842 v Liptov- 
skom Mikuláši. Používal pseudonym 
Horal. Roku 1873 sa s rodičmi presťa-
hoval do Budína. Stal sa pisárom na 
ministerstve verejnej dopravy. Od roku 
1904 pôsobil ako železničný úradník. 
Písal túžobné, nostalgické básne za 
rodným krajom, rozpomienky na det-
stvo a mladosť. Niektoré jeho básne 
boli zhudobnené. Jeho tvorba je poeti-
kou blízka štúrovskému typu piesňovej 
lyriky. Je autorom básne Aká si mi 
krásna, ty rodná zem moja, ktorú ne-
skôr zhudobnil Eugen Suchoň. Vyho-
tovil prvý známy preklad do sloven- 
činy dnes už svetoznámej piesne Tichá 
noc. Zomrel v Budapešti 13. júna 1919. 

Pred 175 rokmi (2. 10. 1847) sa na-
rodil martinský hodinár, jeden z naj-
významnejších predstaviteľov sloven- 
ského národného života Jozef Švehla. 
Vyučil sa za hodinára. Remeslo vyko-
nával v Banskej Bystrici, Budapešti a 
vo Viedni. V roku 1869 si otvoril hodi-
nársky obchod v Martine. Neskôr sa 
presťahoval do Budapešti, kde si v 
roku 1874 otvoril obchod. Potom, ako 
úrady obchod zatvorili, si v VII. ob-
vode na Lipovej ulici (Hársfa utca) č. 
1 neďaleko Lutherovho dvora otvoril 
hostinec a kaviareň. Plných 30 rokov 
prenajímal slovenským študentom 
izby. Bol dlhoročným členom a pred-
sedom Slovenského spolku v Buda-
pešti. Okrem iných rodín aj v jeho byte 
sa stretávali študenti s predstaviteľmi 
slovenskej inteligencie, remeselníkov 
a podnikateľov. Od roku 1915 bol čle-
nom vedenia evanjelického cirkevného 
zboru. Po smrti svojej manželky v roku 
1916 sa presťahoval do Martina, kde 5. 
novembra 1929 zomrel. 

Výročia významných slovenských osobnostíVýročia významných slovenských osobností
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V roku 2022 si pripomenieme 150. 
výročie narodenia jednej z najvýznam-
nejších slovenských osobností pôso-
biacich v Budapešti, významného 
rodáka z Nitrianskeho Pravna (15. 10. 
1872), sochára Jozefa Damka. Ako 
mnohí v tých rokoch chodili v lete do 
Budapešti za prácou, prichádzal sem 
ako murár pracovať aj Damkov otec. 
Cez zimu doma vykonával kožušnícke 
remeslo. Mladý Damko už v detstve 
prejavil talent pre kresbu. Vo veku 13 
rokov aj on odišiel s otcom do Buda-
pešti ako murársky učeň. Na stavbe 
modeloval malé hlavy priateľov, čo si 

náhodou všimol jeden architekt. Na ne-
všedný talent upozornil známeho so-
chára Alojza Štróbla, ktorý ho potom 
začal podporovať. Poslal ho na štúdiá 
do Umelecko-priemyselnej školy v 
Budapešti a po jej ukončení, v rokoch 
1893  –  1899, pokračoval v štúdiu 
v Štróblovej majstrovskej škole. V 
roku 1899 si doplnil vzdelanie v Paríži. 
Postupne sa Damko stal jedným z naj-
vyhľadávanejších sochárov svojej 
doby. Vytvoril množstvo nádherných 
sochárskych diel, ktoré sú rozmiest-
nené po celej Budapešti. Realizoval 
viaceré oficiálne objednávky. Boli to 

sochárske práce v spojení s architektú-
rou, napr. reliéfy, alegorické postavy 
pre budínsky kráľovský palác a Parla-
ment, neskôr práce pre poľnohospo-
dárske múzeum, budovu sporiteľne, 
ako aj busty známych osobností dejín. 
Realizoval i viaceré náhrobné kamene, 
napr. pre rodičov v Nitrianskom Prav- 
ne. Vytvoril množstvo náhrobných 
pomníkov na cintorínoch, pamätníkov 
a pomníkov. Zomrel 11. decembra 
1955 v Budapešti. 

 
Dr. Anna Kováčová  

kulturologička

Leto bez spomienky na kňaza, ná-
rodného buditeľa, vydavateľa sloven-
skej literatúry, organizátora kultúrneho 
života a publicistu Jozefa Karola Vik-
torina vo Vyšehrade si už neviem ani 
len predstaviť. Tobôž v roku 2022, keď 
si pripomíname 200. výročie jeho na-
rodenia. Náš jubilant prežil väčšinu 
svojho aktívneho pastoračného pôso-
benia na území dnešného Maďarska. 
Slúžil veriacim v Starom Budíne, Bu-
díne – Vodnom Meste a napokon vo 
Vyšehrade viac ako 22 rokov. 

V marci tohto roku zásluhou buda-
peštianskych Slovákov mu odhalili pa-
mätnú tabuľu v Kostole sv. Anny v 
Budíne, v máji jeho rodná obec Zavar 
pripravila slávnosť na jeho počesť spo-
jenú s inštaláciou novej pamätnej ta-
bule. A v sobotu 23. júla nastal čas 
tradičnej spomienkovej slávnosti na 
Jozefa Viktorina vo Vyšehrade, ktorú 
roky organizuje Slovenská samospráva 
VIII. obvodu Budapešti. Program sa 
začal pri hrobe J. Viktorina na vyše-
hradskom cintoríne. Vzhľadom na mi-
moriadne horúčavy – v ten deň do- 
siahli teploty v Dunajskom ohybe viac 
ako 38 stupňov – účastníci len položili 
vence na hrob a následne sa presunuli 
na nádvorie vynovenej Základnej 
školy Lajosa Áprilyho, kde sa nachá-
dza pamätná tabuľa J. Viktorina. V prí-
jemne zrekonštruovanom priestore 

zazneli hymny Maďarska (v podaní 
Nezávislého švábskeho zboru) a Slo-
venskej republiky (Budapeštiansky 
slovenský spevácky zbor Ozvena). Ne-
závislý švábsky zbor potešil prítom-
ných spevom pilíšskej hymny, dokon- 
ca aj v slovenčine. Túto časť uzavrelo 
kladenie vencov k pamätnej tabuli. 

Hlavný program spomienky pokra-
čoval v teplotne príjemnom ovzduší 
miestneho katolíckeho Kostola sv. Jána 
Krstiteľa, kde bol J. Viktorin farárom 
až do svojej smrti. Prítomných priví-
tala predsedníčka Slovenskej samo-
správy Budapešti Edita Hortiová. 
Prihovorili sa hlavná organizátorka, 
predsedníčka Slovenskej samosprávy 
VIII. obvodu Budapešti Monika Sze-
lényiová a Kazimír Kápolnai – „pô-
vodca“ každoročných spomínaní na 
Viktorina, ktoré trvajú viac ako desať- 
ročie. Za Vyšehradské múzeum kráľa 
Mateja bol prítomný Tamás Mikesy, 
ktorý je zároveň riaditeľom Kultúr-
neho domu a Mestskej knižnice kráľa 
Mateja vo Vyšehrade. Patrím od za-
čiatku medzi pravidelných účastníkov 
slávností, ale tohto roku som mal tú 
česť oficiálne zastupovať aj Maticu 
slovenskú, ktorej členom výboru som 
od októbra 2021. 

O 11. hodine sa začala slovenská 
svätá omša, ktorú slúžil brat Jakubra-
fael Blahoslav Patay, známy sloven-

ským slovom počas svätej omše v Kos-
tole sv. Anny pri odhaľovaní pamätnej 
tabule v marci tohto roku. Vtedy na 
svätej omši spieval z chóru Budapeš-
tiansky slovenský spevácky zbor Ozve- 
na. Teraz  účinkoval priamo medzi na- 
mi. Prednes bol ako vždy vynikajúci, 
ale bezprostredná prítomnosť spevá-
kov povýšila môj dojem z výkonu na 
prekrásny zážitok a potešenie. 

Slávnosť skončila na pravé polud-
nie v kultúrnom dome, kde bolo agapé, 
ktoré tiež zabezpečila Monika Szelé-
nyiová prostredníctvom podnikateľa 
Zoltána Csernyho. Pri chlebíčkoch, 
chladených nápojoch a haluškách, 
ktoré chutili napriek tomu, že ich ne-
robila moja stará mama, sme sa utvrdili 
v presvedčení, že uchovávanie tejto 
tradície má zmysel. „Viktoriniáda“ 
bude na jeseň pokračovať vedeckou 
konferenciou. 

Literárnu tvorbu J. Viktorina tak-
mer nepoznáme, preto dávam do po-
zornosti návrh vydať (za pomoci slo- 
venskej i maďarskej strany) Viktori-
novu prácu o Vyšehrade „Vyšehrad. 
Opis historicko-topografický“. Taktiež 
jeho dielo „Visegrád hajdan és most“, 
ktoré by bolo vhodné preložiť do slo-
venčiny. Možno sa to stihne do roku 
2024, keď uplynie 150 rokov od smrti 
J. Viktorina. 

Jozef Schwarz (ĽN) 

v dejinách Budapešti – 2. časťv dejinách Budapešti – 2. časť

Vyšehrad – 200 rokov od narodenia Jozefa Karola ViktorinaVyšehrad – 200 rokov od narodenia Jozefa Karola Viktorina  
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Začiatkom júla sa evanjelická ka-
plnka na Rákócziho triede v Budapešti 
naplnila spevom a ruchom. Slovenský 
evanjelický cirkevný zbor na čele so 
zborovou farárkou Hildou Gulácsio-
vou Fabuľovou privítal milých hostí, 
návštevníkov zo Slovenska. 

Tri evanjelické cirkevné zbory zo 
Slovenska, konkrétne z Kežmarku, Le-
voče a zo Sabinova, usporiadali v dňoch 
4. až 6. júla zájazd nazvaný Po stopách 
slovenských evanjelikov v Budapešti, 
pričom s každým z nich prišli aj zbo-
roví farári. Tak sa stalo, že v „tieni“ bý-
valého evanjelického kostola v Buda- 
pešti, ktorý práve teraz prechádza re-
konštrukciou, v malej slovenskej evan-
jelickej kaplnke stáli pred oltárom 
naraz štyria farári. 

Božie služby viedla zborová farárka 
zo Sabinova Marta Ferjová. Vo svojej 
kázni prirovnala výkon kresťana k vý-
konu športovca: „Božie slovo na mno-
hých miestach prirovnáva život kresťa- 
na k športovému úsiliu. ... Úsilie špor-
tovca, ak má dosiahnuť nejaký cieľ, vý-
sledok, je nesmierne. Treba sa mnohé- 
ho vzdať, mnoho vecí obetovať, treba 
zaprieť únavu, slabosť, a neraz preko-
nať aj bolesť, ktorá je pri športovom 
výkone často prítomná. Treba vytrvať 
a vždy mať oči upriamené na cieľ. Taký 
má byť aj život kresťana, ak chceme 
byť svedkami.“ Ako sestra farárka po-
vedala, „skutočný svedok je ten, kto-
rého svedectvo za niečo stojí, kto je 
pripravený pre svoju vieru aj niečo 
obetovať“. Svedok chápe, že viera v 

Pána Boha je celoživotné poslanie, je 
to úloha, ktorú sme dostali už pri svo-
jom krste a berie na seba Kristov kríž 
bez ohľadu na to, či mu je to príjemné 
alebo nie. Svedok vie, že jeho viera 
musí byť pretavená životom a mno-
hými skúsenosťami a je pripravený ísť, 
slúžiť, obetovať sa bez nároku na od-
menu, úctu, ľudskú pochvalu. 

Farárka Hilda Gulácsiová Fabu-
ľová porozprávala hosťom o histórii 
evanjelického kostola a zboru. Po bo-
hoslužbe sa v klubovni zboru vytvore-
nej v pivnici budovy konalo agapé, na 
ktorom sa predstavili členovia sloven-
skej samosprávy VIII. obvodu – ich 
činnosť priblížila  návštevníkom pred-
sedníčka Monika Szelényiová. 

O existencii bývalého slovenského 
kostola a o slovenskom duchovnom ži-
vote mali hostia už nejaké informácie 
pred zájazdom. Zborový farár z Kež-
marku Roman Porugän nám prezradil, 
že ich získal ešte dávnejšie od farára v 
Slovenskom Komlóši Attilu Spišáka. 
Práve on im navrhol aj sprievodkyňu 
učiteľku Rozáliu Néveryovú.  

„Dali sme si veľmi pekný cieľ, zá-
jazd sme nazvali Po stopách sloven-
ských evanjelikov v Budapešti. Samo- 
zrejme, pozreli sme aj pozoruhodné at-
rakcie hlavného mesta, námestia, 
hradný vrch, plavili sme sa loďou po 
Dunaji, boli sme v Parlamente, ale pre-
zreli sme aj Matejov chrám, Baziliku 
sv. Štefana, synagógu s tamojším mú-
zeom, boli sme v Evanjelickom múzeu, 
v kostole na Deákovom námestí, kde 30 

rokov pôsobil Ján Kollár a tunajší Lu- 
therov dvor,“ vymenovala, čo všetko 
stihli za taký krátky čas farárka Zuzana 
Durcová z Levoče a dodala, že od 
sprievodkyne získali množstvo infor-
mácií o histórii a súčasnosti Slovákov 
v Budapešti, od pltníkov až po činnosť 
terajších slovenských samospráv.  

Po bohoslužbe v slovenskej evanje-
lickej kaplnke na nich ešte čakala ná-
všteva archívu a slovenskej knižnice v 
Budapešti. „Slovensko a Maďarsko boli 
dlhé roky historicky spojené a prepojené, 
takže história, kultúra, v rámci toho lite-
ratúra, to, čo nás identifikuje a čo tvorí 
našu identitu, tie spisy, vzdelanosť a múd- 
rosť boli spoločné a majú spoločné ko-
rene,“ povedala farárka Marta Ferjová, 
ktorej sme sa opýtali aj na to, aké pocity 
má z kázania po slovensky v Budapešti. 

„Vždy je veľký zážitok, keď sa člo-
vek môže prihovoriť v inej krajine 
ľudom, ktorí ovládajú rovnaký jazyk. 
Vidíme, že komunita Slovákov tu žije, 
existuje. Jazyk je národnou identitou a 
keď sa používa, to znamená, že dané 
spoločenstvo je stále živé. Takže pre 
mňa to bol veľký zážitok a príležitosť 
aj takto sa prihovoriť Slovákom, evan-
jelikom žijúcim tu v Budapešti. Každá 
takáto skúsenosť je pre farára na Slo-
vensku obohacujúca, lebo vieme, že 
slovenská identita a naša kresťanská 
evanjelická viera je aj za našimi hra-
nicami stále živá a pretrváva,“ konšta-
tovala zborová farárka zo Sabinova 
Marta Ferjová 

kan (ĽN)

Po stopách slovenských evanjelikov v BudapeštiPo stopách slovenských evanjelikov v Budapešti

Foto: kan (ĽN)
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Za Evou ŠubovouZa Evou Šubovou   
                                                                         

Dňa 14. júla nás po dlhej a zákernej 
chorobe navždy opustila choreografka a 
učiteľka tanca Eva Szilágyiová Šubová. 

Lásku k slovenskej kultúre a tradíciám 
získala od svojich rodičov, pedagógov. 
Narodila sa 23. októbra 1958 vo Vágaš- 
skej Hute na Zemplíne. Do tanca sa zami-
lovala už v detstve. Po ukončení stre- 
doškolských štúdií sa mu venovala profe-
sionálne, nezabudla však na slovenskú ta-

nečnú kultúru, zbierala slovenské tradície a spevy. Od roku 1992 
pracovala v budapeštianskej slovenskej škole. Pod jej vedením vyrástli 
stovky mladých ľudí, v ktorých sa snažila vzbudiť záujem o slovenské 
tance a o tanec vôbec. So slovenskými umeleckými telesami v Ma-
ďarsku spolupracovala ako choreografka vyše 45 rokov. Malokerešský 
folklórny súbor Dúha, ktorý dlhé roky viedla, vystupoval v rôznych 
kútoch Európy. E. Šubová patrila k zakladateľom Ústredného sloven-
ského tanečného súboru Prameň, ktorý vznikol pri budapeštianskej 
slovenskej škole a ktorý pôsobí i dnes pod názvom Slovenský folk- 
lórny spolok Lipa. Bola jeho umeleckou vedúcou. Okrem neustáleho 
obohacovania tanečného spolku o nové choreografie viedla aj sústre-
denia a vďaka nej vyrástli generácie milovníkov slovenského ľudo-
vého tanca, spomedzi ktorých viacerí dodnes vedú slovenské tanečné 
súbory. Najznámejšou je jej choreografia Drotár, v ktorej vzdala hold 
svojim zemplínskym predkom, ale počas celého svojho aktívneho ži-
vota skúmala folklór v mnohých obciach a mestách obývaných Slo-
vákmi, aby odtiaľ čerpala motiváciu pre nové choreografie. Vďaka nej 
sa môžu pýšiť vlastným tanečným štýlom viaceré slovenské tanečné 
spolky a súbory. V roku 2006 absolvovala Vysokú školu tanečného 
umenia. Za svoju dlhoročnú prácu dostala rad ocenení a v Maďarsku 
asi neexistuje taký Slovákmi obývaný región, v ktorom by jej meno 
nepoznali. Mladším generáciám štyri desaťročia sprostredkúvala kul-
túru a tradície našich slovenských predkov. 

Posledná rozlúčka s Evou Szilágyiovou Šubovou bola 29. júla. 
Česť jej pamiatke! 

 

Za Františkom Benczeom 
 
Vo veku 81 rokov nás 16. júla 2022 navždy opustil niekdajší poslanec 

Slovenskej samosprávy Budapešti (2002 ‒ 2010), ako aj Slovenskej sa-
mosprávy II. obvodu (2006 ‒ 2010) František Bencze. Na poslednej 
ceste sme ho odprevadili 27. júla v gréckokatolíckom kostole na Hlavnej 
ulici 88. Bol uznávaným odborníkom v oblasti cestovného ruchu. Tejto 
činnosti zasvätil celý svoj život. Česť jeho pamiatke!
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Na podnet Slovenskej sa-
mosprávy XIII. obvodu Bu-
dapešti sa 12. augusta vydala 
na päťdňovú cestu po stopách 
slovenských pltníkov 19-
členná delegácia poslancov 
slovenských volených zborov 
a členov Budapeštianskeho 
slovenského speváckeho 
zboru Ozvena, ktorú sprevá-
dzal štáb slovenského vysie-
lania Maďarskej televízie. 

Prvou zastávkou na našej 
ceste bol Liptovský Hrádok, 
kde nás privítala naša dlhoročná známa 
Zdenka Jurčová z Dovalova, mestskej 
časti Liptovského Hrádku. V miestnom 
národopisnom múzeu sa nám venovali 
jeho riaditeľ Michal Kovačic, primátor 
mesta Branislav Tréger a bývalá riadi-
teľka Liptovského múzea a poslankyňa 
mestského zastupiteľstva  Iveta Zuski-
nová. Vypočuli sme si prednášku a po-
zreli filmový dokument o pltníctve, 
tradičnom remesle tohto regiónu. Do-
zvedeli sme sa, že pltníctvo tu existo-
valo už v XI. storočí. Neskôr slúžila 
Orava a následne Váh a Dunaj ako ob-
chodná cesta z Poľska do Budapešti, ba 
až po Čierne more.  

Rieky bolo možné splavovať od jari 
do jesene. Zarábajúc si na živobytie 
prechádzali pltníci v priebehu piatich 
dní po viac ako 100 km dlhej vodnej 
ceste často veľmi nebezpečnej, plnej 
zradných úžin na pltiach presahujúcich 
aj 9 metrov. Takto zvážali drevo, soľ, 
železnú rudu a iný tovar. Rútiaca sa 
spenená voda často prerážala cez po-

spájané brvná a stačil jeden nepozorný 
pohyb, či zle vyrátaná zákruta, alebo 
cez hučiacu vodu nezapočutá výstraha 
a bolo po tovare, no neraz i po ľud-
skom živote.  

Mnohí pltníci ako sezónni robotníci 
zostávali pracovať v cieľovej stanici, 
odkiaľ sa neskôr, začiatkom jesene, 
vracali domov pešo. Iný dopravný pro-
striedok totiž do hôr nebol k dispozícii. 
Prinášali so sebou ťažko zarobené pe-
niaze, zabezpečujúce živobytie pre ich 
rodiny.   

Od začiatku XIX. storočia sa na 
pltiach zvážal do Pešti drevený mate-
riál  potrebný na stavbách a prichádzali 
aj odborníci: tesári, drevorezbári, ka-
menári, ktorí zohrali dôležitú úlohu pri 
formovaní Pešti a neskôr Budapešti na 
veľkomesto. 

V múzeu sme si mohli pozrieť nie-
len dobové fotografie, ale aj nástroje 
potrebné na zhotovovanie pltí, respek-
tíve výstavu zachytávajúcu život za 
oných čias a ľudovoumeleckú tvorbu. 

V ten deň sme si pozreli 
aj ďalšie pozoruhodné mú-
zeum ‒ skanzen v Pribyline. 
Sú v ňom rozmiestnené kó- 
pie domov charakteristic-
kých pre 14 obcí, väčšinu 
ktorých zaliali pri budovaní 
priehrady Liptovská Mara. 
Dozvedeli sme sa, ako žili na 
Liptove obyčajní, ale aj sol-
ventnejší ľudia, aké zariade-
nia používali v každodennom 
živote a aká bola ich ľudo-
voumelecká tvorba. 

Nasledujúci deň sme zavítali do 
obce Nižná, v ktorej práve prebiehal 
Deň obce spojený s oslavou pltníctva. 
Zúčastnili sme sa na svätej omši veno-
vanej 100. výročiu založenia Hasičskej 
stanice, na hasičskej prehliadke a sú-
ťaži. Na brehu rieky Orava pred našimi 
očami tesali a zbíjali plť. Zároveň sme 
mali možnosť vidieť, ako kedysi spúš-
ťali plť na vodu, ako sa farár spoločne 
s pltníkmi pred cestou modlili, aby títo 
spolu s nákladom šťastne dorazili do 
cieľa a späť domov, ako im farár žehná 
a ako sa s nimi s plačom lúčia na brehu 
stojaci rodinní príslušníci. Potom nás 
čakalo prekvapenie, dvaja spomedzi 
nás mohli nastúpiť na plť a vyskúšať si 
plavbu.  

Bohatú ponuku programov sledo-
vali v hojnom počte malí i veľkí a ve-
selú náladu nepokazil ani dážď. Zá- 
bava trvala takmer do rána. Na javisku 
sa striedali folklórne súbory a miestna 
poľovnícka spoločnosť zabezpečila 
chutné špeciality z diviny.  

Z Budapešti na Oravu Z Budapešti na Oravu 
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Na tretí deň sa nám ťažšie 
vstávalo a trochu unavení 
sme sa vydali na Oravský 
hrad. Bola to pre nás po-
riadna výzva, veď do hor-
ného nádvoria vedie 376 
schodov. Napriek tomu sme 
sa takmer všetci oduševnene 
vybrali „dobyť hrad“, hoci 
treba priznať, že nám dobre 
padli prestávky na krátky od-
dych medzi jednotlivými po-
schodiami. Pred výstupom 
na hrad sme si mohli stiah-
nuť do mobilného telefónu takú apliká-
ciu, ktorá nám poskytla informácie 
o histórii hradu, jeho výstavbe, expozí-
ciách, legendách a zaujímavostiach tý-
kajúcich sa hradu. Nestíhali sme sa 
obzerať, toľko toho bolo na pozeranie, 
každá sieň, každý kameň pripomínali 
doby minulé. Z jednotlivých hradných 
terás a z Horného hradu bol nádherný 
výhľad na okolie, na točiacu sa rieku 
Oravu, na malú Fatru, na Západné 
Tatry.   

V tento deň sme si pozreli obce 
Lúčky a Hubová. Tu hladina rieky 
Orava natoľko poklesla, že v kamenis-
tom koryte nám predsedníčka Sloven-
skej samosprávy XIII. obvodu Eva 
Fábiánová porozprávala o pltníctve 
viažucom sa na túto obec a o jej ľudo-
vých zvykoch. Dozvedeli sme sa, že 
v Lúčkach sa narodil údajne posledný 
faktor Gejza Šavrnoch. Faktori organi-
zovali plavby, oni udržiavali kontakt s 
objednávateľmi, s ľuďmi, ktorí stáli na 
čele veľkých stavieb v Pešti v dobe mi-

lénia, s pltníkmi, s robotníkmi, dohlia-
dali na tovar, ich cestu, oni vyplácali 
pltníkov a robotníkov.  

Popri brehu rieky sme prešli k men-
šiemu vodopádu, ktorý patrí miestnym 
kúpeľom s termálnou vodou. Cestou 
do miesta, kde sme boli ubytovaní, sme 
videli, ako sa Orava vlieva do Váhu. 

Štvrtý deň pokračovala naša cesta do 
Strečna, kde sme sa mohli osobne pre-
svedčiť o sile vody. Plavili sme sa po 
rozbúrenom Váhu v objatí vrchov ná-
rodného parku a z brehu nás pohľadom 
sprevádzali srnky a sivé volavky. Se-
demkilometrovú trasu sme na pltiach 
prekonali za 1 hodinu a 10 minút. Pre-
chádzali sme popri tuneloch, popod 
mosty, pomedzi bájne skaly, pričom nám 
sprievodca podrobne rozprával o živote 
pltníkov. Plavili sme sa malebným kory-
tom rieky hlbokým raz 13 m, inokedy 
30-40 cm. Úchvatný bol pohľad na zrúca- 
niny Starhradu a hradu Strečno z XIII. a 
XIV. storočia, ale aj na pamätné stĺpy 
postavené na pamiatku pltníkov, ktorí 

prišli o život v zradných vo-
dách rieky, ako aj francúz-
skych partizánov, ktorí padli  
v Slovenskom národom po- 
vstaní. Na miernejších úse-
koch rieky sa Ozvenári dali do 
spevu. 

Cestou domov sme sa za-
stavili v Trenčíne. Napriek 
horúčave sme sa viacerí od-
hodlali na prehliadku hradu. 
S výstavbou chýrneho Tren-
čianskeho hradu sa začalo v 
XI. storočí, v nasledujúcich 

storočiach sa jeho majitelia menili 
a menil sa aj jeho vzhľad. Dostupné 
a zreštaurované časti budov, veží, scho-
díšť nás zaviedli do ďalekej minulosti. 
Z Veľkej veže bol prekrásny výhľad na 
strieborne sa trblietajúci hadiaci sa 
Váh, na mesto Trenčín a v diaľke sa 
črtajúce Biele Karpaty. 

Poslednou zastávkou na našej ceste 
bolo Kolárovo, tamojší vodný mlyn na 
brehu Váhu, v ktorom je inštalované 
Múzeum vodného mlynárstva. Jeho 
majiteľ Ivan Šáli nás oboznámil s his-
tóriou jediného existujúceho plávajú-
ceho mlyna na Slovensku. Po návšteve 
mlyna sme sa prešli k sútoku Váhu 
a Malého Dunaja 

Cestu sme ukončili v XIII. obvode 
Budapešti na Pltníckej ulici č. 1, kde na 
pamiatku oravských pltníkov roku 
2015 umiestnila slovenská samospráva 
tejto mestskej časti  pamätnú tabuľu. 
My sme si ich pamiatku uctili ulože-
ním vencov a spevom. 

Beáta Tamásová

Foto: účastníci zájazdu
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Slovenská samospráva XIV. obvodu 
Budapešti – Zugló usporiadala v polo-
vici augusta pre skupinu slovenských 
aktivistov, presnejšie aktivistiek, pozná-
vací zájazd na Dolnú zem, aby spoločne 
zmapovali cestu slovenských predkov, 
ktorí  sa presídľovali do tejto oblasti 
počnúc začiatkom XVIII. storočia. Me- 
dzi účastníčkami boli obyvateľky Zug- 
ló, Angyalföldu (XIII. obvod), Fran- 
tiškova (IX. obvod), mesta Dabaš-Šára, 
ako aj členky Budapeštianskeho sloven-
ského speváckeho zboru Ozvena a Klu- 
bu slovenských dôchodcov. 

Prvou zastávkou na našej ceste bol 
Békešský Svätý Ondrej (Békésszent- 
andrás). V horúčave, ktorá nás sprevá-
dzala, sme s radosťou navštívili Pivnú 
záhradu Rózsa. Po tom, ako sa nám 
podarilo vybrať si z množstva tradič-
ných a ovocných dobre chladených re-
meselných pív, sme sa začali navzájom 
zoznamovať. Následne nás naša sprie-
vodkyňa, predsedníčka organizátorskej 
slovenskej samosprávy Anna Ištvá-
nová, oboznámila s cieľom a progra-
mom štvordňového zájazdu. 

Odtiaľto sme sa vybrali do Sarvaša, 
kde sme vzdali hold rodákovi okolia, 
opernému spevákovi Jurajovi Meli-
šovi umiestnením vencov pri jeho 
soche. Členky Ozveny si na svetozná-
meho barytonistu, hrdého na svoj slo-
venský pôvod, zaspomínali piesňou 
Viva la musica. 

V metropole Dolnej zeme Békeš- 
skej Čabe sme sa najprv ubytovali v in-
ternáte miestnej slovenskej školy, 

potom sme si pozreli slávny Veľký 
evanjelický kostol. Oboznámili sme sa 
s dejinami jeho výstavby a potom sme 
sa presunuli do protiľahlého Malého 
evanjelického kostola. Organizátori 
miestnej tradičnej Dožinkovej veselice 
a bálu nás pozvali na svoje podujatie 
do Domu slovenskej kultúry. Po priví-
taní hostí a posvätení dožinkového 
venca prišiel rad na tanečnú zábavu, o 
hudbu  do neskorej noci sa postarali 
muzikanti z kapely Štefana Lustyika. 
Známe slovenské a maďarské piesne 
účastníci veselice často spievali spolu 
s hudobníkmi. Počas krátkych prestá-
vok sme mali možnosť ochutnať juž-
nodolnozemskú gastronomickú špecia- 
litu: pastiersku tarhoňu. Dobrá nálada 
a veselá hudba vábili prítomných na 
prázdne priestranstvo v strede dvora, 
z ktorého sa stal tanečný parket, kde sa 
vo dvojiciach alebo v kruhu nadšene 
vykrúcali. Zábavu nemohlo uzavrieť 
nič iné ako tradičný Komlóšsky marš, 
ktorý opäť prilákal na parket aj tých, 
ktorí unavení z celovečerného tanca 
predtým už len oddychovali. 

Nasledujúci deň sme sa tak trochu 
unavené vybrali k náročne obnove-
nému a podľa mnohých najimpozant-
nejšiemu kaštieľu na Dolnej zemi: do 
Wenckheimovho kaštieľa v Szabadkí-
gyósi. Vďaka interaktívnej výstave 
sme sa oboznámili s históriou kaštieľa 
a jeho majiteľov. Mohli sme nazrieť do 
každodenných okamihov ich života 
prostredníctvom pôvodných úžitko-
vých predmetov a dobového nábytku. 

Pomocou modernej techniky sme lis-
tovali v knihe návštev evidovanej od 
roku 1879, ktorá verne odzrkadľuje 
čulý spoločenský život mnohodetnej 
rodiny. Pohľad na kaštieľ od bazéna 
s fontánou umiestneného vo francúz-
skej záhrade bol ako z rozprávky. 
Z veže sa otvoril krásny výhľad na ma-
lebný anglický park a okolie. Pred od-
chodom sme nahliadli do jazdiarne 
Zlatý žrebčín. 

Nasledujúcou zastávkou našej cesty 
bol Slovenský Komlóš, kam sme dora-
zili na oslavy 20. augusta a gastrodeň 
v daždi. Ušlo sa nám srdečného priví-
tania pod stanmi a neskôr v budove. 
Dostali sme výdatné porcie birkacej 
(baranej) kapusty, hovädzieho gulášu, 
kvasienok (parených buchiet) s rôz-
nymi posýpkami či špriciek (vysmáža-
ných tyčiniek z odpaľovaného cesta). 
V miestnom oblastnom dome sme si 
vypočuli prednášku Aliz Nyemcsoko-
vej o zvykoch a tradíciách slovenských 
predkov, ktorí prišli do týchto končín 
v XVIII. storočí, pokochali sme sa v 
maľovanom strope a peci, obdivovali 
sme dobový nábytok, náradie i pestro-
farebne vyšívané tkaniny, ľudové kroje 
a typické komlóšske kožuchy. 

V Poľnom Berinčoku nás privítala 
predsedníčka miestnej organizácie Slo-
vákov Juliana Borgulová. Odušev-
nene nám rozprávala o pestrej činnosti 
tohto občianskeho združenia, ktorú vy-
víja v záujme oživenia slovenských 
tradícií. V pamätnom parku pôvodných 
slovenských náhrobných kameňov vy-

Po stopách našich predkov Po stopách našich predkov 
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tvorenom na miestnom cintoríne sme 
umiestnili veniec a členky zboru Ozve- 
na zaspievali hymnickú pieseň Slová-
kov v Maďarsku Daj Boh šťastia v slo-
venčine i v maďarčine. V rámci Be- 
rínskeho dňa organizovaného pri príle-
žitosti štátneho sviatku Maďarska sme 
mohli sledovať vystúpenie miestneho 
pávieho krúžku. 

Nasledujúci deň sme si v békešča-
bianskom Múzeu Mihálya Munkácsyho 
pozreli dokumentárny film o živote 
a vystavených obrazoch menodarcu in-
štitúcie. Obdivovali sme jeho menšie 
práce zhotovené v časoch, keď bol te-
sárskym učňom, predmety viažuce sa 
k jeho osobe, ako napríklad vyzname-
nania, odev, v ktorom maľoval i jeho 
vlastnoručne zhotovené štetce. Žiaľ, 
v dôsledku časovej tiesne sme si 
ostatné výstavy múzea nemohli dô-
sledne prezrieť, keďže nás čakala cesta 
do Gyuly. Tu sme sa najprv zastavili 
pri Almásyho kaštieli, kde sme sa obo- 
známili s históriou budovy prostredníc-
tvom interaktívnej aplikácie. Spoznali 
sme každodenný život panstva i slu-
žobníctva a to naozaj autentickým spô-
sobom. Bol to skutočne zaujímavý 
program. Keďže sa medzičasom spustil 
dážď, autobusom sme sa presunuli do 
Storočnej cukrárne, kde sme mohli 
ochutnať skutočné cukrárenské kurio-
zity, ako aj tortu krajiny. Na námestí 
pred cukrárňou sme vzdali hold hudob-
nému skladateľovi, dirigentovi, klavír-
nemu virtuózovi a šachovému majstro- 
vi, autorovi maďarskej hymny Feren-

covi Erkelovi pred jeho sochou. Ná-
sledne sme sa rezkým krokom vybrali 
do neďalekého Ladicsovho domu, aby 
sme si stihli pozrieť zbierku predstavu-
júcu život meštianstva v XIX. storočí, 
presiaknutú vôňou zašlých čias. 

Posledný deň našej cesty sme naj-
prv zavítali do békeščabianskeho ob-
lastného domu a do regionálneho stre- 
diska Ústavu kultúry Slovákov v Ma-
ďarsku, ktoré sídli v Dome slovenskej 
kultúry. V obnovenom oblastnom do- 
me nás správca Atila Lészkó informo-
val o spôsobe života našich predkov, 
pokochali sme sa v typickom miest-
nom maľovanom nábytku, v domácom 
náradí, vyšívaných odevoch a bytovom 
textile. Na cintoríne Liget (Hájik) sme 
umiestnili veniec k hrobu Jána Šutin-
ského. Na počesť svojho prvého diri-
genta Ozvenárky zaspievali slovenskú 
rozlúčkovú pieseň. 

Odtiaľto sme sa presunuli do Veľ-
kého Bánhedeša. Predsedníčka Spolku 
pre zachovanie slovenských tradícií vo 
Veľkom Bánhedeši Jolana Pepová nás 
v miestnom evanjelickom kostole in-
formovala o histórii a súčasnom stave 
budovy. Menšia výstava obrazov, do-
bových dokumentov, kníh a pečiatok 
bývalých duchovných v neďalekej 
modlitebni nám odhalili kus minulosti. 
Predseda Slovenskej samosprávy vo 
Veľkom Bánhedeši Ján Pepó nás štedro 
pohostil tradičnými miestnymi sloven-
skými gastronomickými špecialitami. 
Dozvedeli sme sa, že hlavným cieľom 
ich zboru nie je iba samotné zachova-

nie tradícií, ale zapojením mladej ge-
nerácie oživenie a zveľaďovanie miest-
nej slovenskej ľudovej kultúry. Svetlo 
sveta uzrelo viacero publikácií pod ti-
tulom Bánhedešské zošity, ale dvojja-
zyčná knižka Rozprávky ňaňičky Žofky 
je, žiaľ, dostupná už iba v antikvariá-
toch. Na záver sme mali možnosť po-
zrieť si farebné a aj požiadavkám 
dnešnej doby úplne vyhovujúce práce 
výšivkárskeho krúžku Rezeda. 

Po rozlúčke s našimi hostiteľmi 
sme sa vydali do poslednej destinácie 
nášho zájazdu – do Kiszomboru, kde 
sme si pozreli kostol z doby Arpádov-
cov. V interiéri zvonku kruhového, 
znútra šesťtraktového kostola pochá-
dzajúceho z XII. ‒ XIII. storočia sme 
si pod reštaurovanými 600-ročnými 
fragmentmi fresiek vypočuli informá-
cie o budove a obrazoch. 

Počas poznávacieho zájazdu sme 
napredovali za vytýčeným cieľom raz 
sprevádzané pražiacim slnkom, ino-
kedy s dáždnikmi nad hlavami, bráz-
diac zablatené cesty a obchádzajúc 
kaluže. To však nezatienilo naše nado-
budnuté dojmy. V našich spomienkach 
dominuje úcta k našim pracovitým 
predkom za základy, ktoré položili 
v spustošenom kraji, ale aj k súčasným 
generáciám, ktoré zachovávajú a zve- 
ľaďujú ich dedičstvo, ako i bohatstvo 
navštívených pozoruhodností, množ-
stvo zážitkov a srdečná pohostinnosť 
našich hostiteľov.  

B. T. 
(Sprac. zp - ĽN) 

na juhu Dolnej zemena juhu Dolnej zeme

Foto: účastníci zájazdu
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Koníčkom predsedníčky Slovenskej 
samosprávy IV. obvodu Budapešti  
Enikő Óváriovej je výroba remeselných 
mydielok. Nádherné, voňavé, väčšie 
alebo menšie skvosty sú nepochybne ra-
dosťou pre dušu, ale najmä telo a môžu 
byť darčekom po celý rok. Obsahujú 
totiž samé dobré ingrediencie. Učiteľka 
slovenčiny, angličtiny a ruštiny ale ne-
vyrába mydielka na predaj. 

– Prečo nie? Nemáte dosť kapacity, 
surovín, priestoru, snahy? 

– Preto, lebo by to už nebola taká 
radosť z každého kusu, keby som ich 
vyrábala ako na bežiacom páse. Reme-
selná výroba je práve výroba v malých 
sériách, každý kúsok vyzerá inak, má 
iné zloženie, tvar. Často už dopredu 
viem, komu ho pripravujem, lebo ich 
urobím naozaj len niekoľko. 

– Koľko je „niekoľko“? 
– Nie priveľa, lebo čaro by zmizlo. 

A tiež preto, lebo pre väčšiu výrobu by 
človek potreboval laboratórium. Keď 
som sa učila, tak nám lektorka kládla na 
srdce, nech nedáme nikomu zo svojej 
produkcie, kým ju nevyskúšame na 
sebe. Ďalšia vec, ktorú nám prízvuko-
vala, aby sme nikdy nepoužili a nedaro-
vali mydlo skôr, než o 4 až 6 týždňov. 

– Prečo ste sa pustili do výroby my-
diel? 

– Mala som jednu veľmi milú 
triedu, ktorá sa rozlúčila so školou pred 
dvoma rokmi a rodičia mi na rozlúčku 
darovali kupón oprávňujúci prihlásiť 
sa na kurzy rôznych remeselných 
dielní. Mohla som si vyberať z kurzov 
od výmyslu sveta. Medziiným aj vý-
robu remeselných mydiel. Ja som si 
vybrala dva a naučila som sa vyrábať 
mydlo. Veľmi rada robím rôzne krea-
tívne veci. Aj háčkujem, napríklad 
medvedíky. Ale tých už mám plný byt. 
Už všetky deti v rodine dostali desať-, 
pätnásťcentimetrových medvedíkov. S 
háčkovaním hračiek som musela na 
istý čas prestať. Vyskúšala som si aj 
výrobu čokoládových bonbónov. Dob- 

ré boli. Aj sa rýchlo minuli. Mydlo sa 
tiež minie, veď ho aj my používame. 
Zvyknem ho aj darovať. Odkedy vyrá-
bam mydlá, už nekupujeme tekuté 
v plastových obaloch. Takto teraz chrá-
nime aj životné prostredie, aj sebe ro-
bíme dobre. Pre výrobu mydiel som si 
kúpila digitálne váhy, aby som mohla 
postupovať, ako ma na kurze naučili, 
podľa veľmi presného receptu. Lebo 
ak nebudeme úplne presne dodržiavať 
recept, výsledok nebude taký, aký oča-
kávame, nezískame dobré mydlo. Po-
užívame rôzne vynikajúce ingredien- 
cie, oleje: olivový, slnečnicový, shea 
maslo, kakaové maslo, kokosové 
maslo, to je veľmi dobré, a ricínový 
olej. Závisí to od receptu. Do niekto-
rých sú potrebné všetky tieto prísady. 

– To musí byť exkluzívne mydlo! 
– Všetky tieto zložky vložím do 

jednej nádoby, zohrievam, kým ne-
bude všetko tekuté. Keď sa všetko roz-
pustilo, vymeriam na gramy lúh a 
destilovanú vodu. To je delikátna 
úloha. Keď sa voda a lúh spoja, okam-
žite dosiahne voda 90 °C. Musím mať 
okuliare, masku, aj gumené rukavice, 
lebo je to veľmi nebezpečné. Zmes 
treba neustále miešať, pričom veľmi 
opatrne, aby nevyfrkla. Výpary ne-
smieme vdýchnuť, sú zdraviu škod-
livé. Voda s lúhom a oleje musia mať 
rovnakú, asi 36-stupňovú teplotu, keď 
ich zmiešam. Potom zmes minútu – 
dve mixujem. Pracovné nástroje ne-
smieme používať na nič iné. Potom 
pridávam vonné látky, éterické oleje, 
respektíve parfumové oleje, tie sú lep-
šie, dlhšie voňajú. Napokon pridávam 
kozmetický pigment, aby malo mydlo 
nejakú farbu. Aj s tým sa pohrám. 
Masu treba miešať, kým nebude ako 
puding, následne mydlo nalejem do 
špeciálnej silikónovej formy. Vložím 
ho do škatule a privriem. Škatuľa je 
deravá, aby mydlo dýchalo a zároveň 
ho musím zabaliť do uterákov, aby 
zostalo v teple. 

– Je to ako alchýmia. Zlato nebu-
dete vyrábať? 

– Zlato zatiaľ nie. (Usmeje sa.) Poč-
kám jeden deň, aby som mohla vybrať 
mydlo z formy. V rukaviciach, samo-
zrejme, lebo lúh musí vyprchať. Mesiac 
je odložené v škatuli, z času na čas ju 
vyvetrám. Mydlo po čase stuhne. Keď 
použijem formu tehlového tvaru, tak na 
tretí deň mydlo vyberiem z formy a so 
špeciálnym krájačom ho pokrájam na 
menšie kusy. Tie potom ozdobím. Exi-
stujú špeciálne pečiatky na mydlá, len 
si ich musím dať poslať zo zahraničia. 
Keď mydlo nie je dobré, tak sa nedá ani 
pečiatkovať. 

– To musí byť nákladné, keď mydlá 
obsahujú drahé prísady. Koľko vôbec 
také mydlo stojí, ak nepočítate vlastný 
čas? 

– Neviem, ešte som to nevyčíslila. 
Zatiaľ ho robím pre vlastnú radosť. Ale 
to už viem, že mnou vyrobené mydlo 
je oveľa lacnejšie, než kupované. 

– Na fotografiách vidím, že svoje 
diela aj pekne zabalíte. 

– Najprv som našla veľmi pekné 
škatuľky, len za ne chcú priveľa pe-
ňazí. Mám dojem, že škatuľky stoja 
dvakrát toľko ako prísady na mydlo. 
Tak som ich začala baliť do papiera. A 
pridám pečiatku, že je to vyrobené s 
láskou. 

– Mali ste doma príklad? 
– Moja stará mama háčkovala, 

plietla a zbierala starú masť, ktorú 
potom kamsi odniesla, kde varili 
mydlo. 

– Výsledkom je, že máte dvakrát ra-
dosť. Najprv vtedy, keď mydlo vyrobíte. 
Druhýkrát, keď ho darujete. 

– Áno, presne tak, preto rada vyrá-
bam mydlá. Keď urobím desať kusov, 
tri nechám pre rodinu a sedem podaru-
jem. 

– Tak sa prídem k vám postaviť do 
radu, budeme sa môcť tešiť spolu. Pra-
jem vám veľa úspechov. 

Erika Trenková (ĽN) 

Remeselné mydielka Remeselné mydielka   
z kuchyne Enikő Óváriovejz kuchyne Enikő Óváriovej   



V štvrtom obvode Buda-
pešti, v mestskej časti Nová 
Pešť, sa 25. až 28. augusta 
konali Dni mesta. Dejiskom 
série podujatí bolo Námes-
tie svätého Štefana. Každý 
si tu mohol nájsť program 
podľa vlastnej chuti, od mo-
dernej hudby až po športové 
aktivity. 

Organizátori akcie veno-
vali nedeľu národnostiam 
žijúcim v obvode. Ich predstavitelia 
mali možnosť reprezentovať svoju kul-
túru na veľkom javisku. Kultúrne pred-
poludnie otvorili muzikanti a tanečníci 
gréckej národnosti. Členovia skupiny 
Mydros zorganizovali mimoriadnu 

tančiareň. Vystupovali aj Nemci, Ar-
méni, Poliaci, Ukrajinci a Rusíni so 
svojimi tancami a piesňami. Slovákov 
zastupoval Kultúrny spolok pre Mlyn- 
ky. Pod vedením Leventeho Galdu za-
spieval pilíšske piesne, ale aj slovenské 

retro piesne z konca minulého 
storočia. Na harmonike ho 
sprevádzala Klára Erdélyiová 
Molnárová. Okrem kultúr-
nych programov každá ná-
rodnosť ukázala niečo zo 
svojej národnej kuchyne vo 
forme ochutnávky jedál. Slo-
venská samospráva pod vede-
ním Enikő Óváriovej pri- 
pravila bryndzové halušky. 
Ohromný úspech malo čapo-

vané pivo. Okrem toho záujemcovia o 
slovenskú kultúru si mohli prelistovať 
propagačné materiály o Slovensku, ale 
aj časopis Budapeštiansky Slovák. 

 
zlh (ĽN) 
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Dni mesta v Novej PeštiDni mesta v Novej Pešti

Po dvoch dlhých rokoch sa v Sta-
rom Budíne mohli plnou parou rozbeh-
núť tradičné letné programy, do ktorých 
je zaradený aj Deň národností.  Po-
slednú júnovú sobotu na Hlavnom ná-
mestí mohlo prezentovať svoju kultúru 
12 národnostných samospráv pôsobia-
cich v tejto mestskej časti. Na javisku 
predstavili pozvané formácie kultúru 
vo forme piesní a tancov a v stánkoch 
rozostavaných pozdĺž námestia mali 
návštevníci možnosť ochutnať tradičné 
jedlá jednotlivých národností. Slo-
venská samospráva na čele s predsed-

níčkou Editou Hortiovou sa tentoraz  
rozhodla priblížiť záujemcom sloven- 
skú kultúru prostredníctvom Kultúr-
neho spolku pre Mlynky, ktorý vedie 
Levente Galda. Členovia spolku pilíš- 
skymi piesňami a tancom, ale aj sloven-
skými hitmi 70. a 80. rokov doslova 
rozvírili náladu a zožali u obecenstva 
veľký úspech a dlhotrvajúci potlesk. 
No a na ochutnávku sa podávali, akože 
inak, obľúbené bryndzové halušky. 

Slovenská samospráva III. obvodu 
týmto programom ukončila prvý pol-
rok a začala prípravu jesenných podu-

jatí. Určite usporiada už tradičné pose-
denie pri bielom stole so slovenskými 
dôchodcami, pred Vianocami adventné 
stretnutie s programom žiakov buda-
peštianskej slovenskej školy a spolu 
s nemeckou a poľskou samosprávou 
by 15. decembra chcela zorganizovať 
tradičný spoločný vianočný večierok 
v kultúrnom dome Čobánka. Samo-
zrejme, za svoju najdôležitejšiu úlohu 
nastávajúcich mesiacov pokladá prí-
pravu na sčítanie obyvateľov.  

 
ĽF

Deň národností v III. obvodeDeň národností v III. obvode

Foto: ĽF

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 žiadnom prípade neposkytujeme pries tor materiá lom porušujúcim ľudskú 
dôstojnosť a práva iných.   

Redakcia BS

Foto: ĽF
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Budapesttől – Árváig a tutajosok nyomábanBudapesttől – Árváig a tutajosok nyomában
Az Angyalföldi Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat 
kezdeményezésére és támo-
gatásával 2022. augusztus 
12-én 19 fős csapat indult 
útnak a tutajosok nyomába 
Árvától Budapestig. Az ötna-
pos tanulmányúton az An-
gyalföldi Szlovák Nemze- 
tiségi Önkormányzat tagjain 
kívül az Ozvena Budapesti 
Szlovák Kórus tagjai, vala-
mint a Budapest több kerületében, to-
vábbá Dabas, Pilisszentkereszt  és 
Budaörs településeken élő szlovákok 
vettek részt. A csapatot a Magyar Tele-
vízió szlovák nyelvű Domovina műso-
rának stábja is elkísérte.   

A kora reggeli indulást követően 
Liptovský Hrádok város volt az első úti 
célunk, ahol a Dovalovo településré-
szen élő régi ismerősünk, Zdenka Jur-
čová kalauzolt bennünket. A helyi 
múzeumban Branislav Tréger, a város 
polgármestere, Michal Kovačič, a mú-
zeum igazgatója és Iveta Zuskinová, a 
városi önkormányzat képviselője foga-
dott bennünket. A vetítéssel egybekö-
tött előadáson ismerkedtünk meg a 
régió és a vidék tutajozással kapcsola-
tos hagyományaival. Megtudtuk, hogy 
a tutajos mesterség hagyománya ezen 
a vidéken a XI. századig nyúlik vissza. 
Egyéb közlekedési lehetőség híján 
ugyanis erre haladt a Lengyelországból 
az Árva, a Vág és a Duna folyókon 
délre irányuló vízi szállítást Pestig, és 
esetenként tovább is egészen a Fekete 
tengerig lehetővé tevő kereskedelmi 
útvonal.  

A folyókon a tutajozási idény ta-
vasztól őszig tartott. A tutajosok a több 
száz kilóméretes, néhol igen veszélyes 
sziklák, szorosok és zubogók között 
haladó utat 5 nap alatt tették meg, mi-
közben az általuk ácsolt, legalább 9 
méter hosszú tutajon fát, sót, vasércet 
és egyéb árukat szállítottak. A rohanó, 
tajtékzó víz fel-felcsapott az egymás-
hoz erősített szálfák között, és bizony 
egy-egy rossz mozdulat, egy nem jól 
kiszámított kanyar, a rohanó víz moraj-
lás miatt meg nem hallott figyelmezte-
tés a nemegyszer a rakomány vesztével 
járt, legrosszabb esetben a tutajos élet-
ébe is került.  

Több tutajos idénymunkásként a 
célállomáson maradt és ott vállalt mun-
kát, és később, csak az ősz beálltával 
gyalogosan tért haza, hiszen a hegyek-
ben nem volt más közlekedési lehető-
ség. Ekkor hozták magukkal a család- 
juk megélhetését biztosító, nehéz mun-
kával megkeresett bérüket. A XIX. szá-
zad elejétől tutajon jutottak el a Pest 
újjáépítéséhez szükséges faanyagok és 
az olyan szakemberek is, mint az 
ácsok, a fa- és kőfaragók, a kőműve-

sek, akik nagy szerepet vál-
laltak Pest, később Budapest 
világvárossá alakításában. A 
múzeumban megtekintettük 
a korabeli fényképeket és il-
lusztrációkat, valamint a tu- 
taj készítéséhez használt 
szerszámokat, a korabeli éle- 
tet és a környék népművé-
szetét bemutató kiállítást.  

Ugyanezen a napon fel-
kerestük a közeli Pribylina-i 

skanzent, ahol a Vágon létesített víztá-
rozó által elárasztott 14 település jel-
lemző épületeknek a másai látók. Meg- 
ismerkedtük a Liptói-medence lakosa-
inak mindennapi életéhez kapcsolódó 
korabeli használati tárgyakkal, a tá-
jegység népművészetével, valamint a 
kis- és középparaszti és a nemesi lakó-
épületeket jellemző építészeti stílussal.   

A következő napon Nižná telepü-
lésre látogattunk, ahol éppen ekkor zaj-
lott a Falunappal egybekötött, hagyo- 
mányos „Tutajosok napja” ünnepség. 
Részt vettünk a település önkéntes tűz-
oltósága megalakulásának 100. évfor-
dulója alkalmából rendezett ünnepi 
szentmisén, az ezt követő felvonuláson 
és a tűzoltóversenyen. Az Árva folyó 
partján a szemünk láttára ácsoltak 
össze és bocsátottak vízre egy tutajt. 
Részünk lehetett abban az élményben 
is, ahogy a tutaj indulása előtt a helyi 
pap a korabeli hagyományokat fel-
idézve a résztvevőkkel együtt imádko-
zott azért, hogy szerencse kísérje útju- 
kon a tutajosokat és épségben térjenek 
haza. Miután megáldotta őket és a tu-
tajt, hallhattuk, ahogy a parton álló csa-
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ládtagok – szülők, feleségek, 
testvérek, gyermekek – sírva 
és a viszontlátás reményben 
búcsúzkodnak a hosszú útra 
indulóktól. Csapatunk két 
tagjára meglepetés vár. Ők is 
felszállhattak a tutajra és a te-
lepülés határáig alkalmuk 
nyílt belekóstolni ennek az 
utazási módnak a vizes élmé-
nyeibe.  

A programoknak részese 
volt a település apraja-nagy- 
ja. Nem törődve az esővel, a 
színpad előtt nagy tömeg kí-
sérte érdeklődve a késő délutánig tartó 
színes folklór műsort és fogyasztotta 
élvezettel a helyi vadásztársaság által 
biztosított, vadhúsból készített finom 
ételeket.  

A hajnalig tartó vigadalom után 
másnap kissé fáradtan indultunk utunk 
következő állomására. Az Árva várá-
hoz vezető hosszú kaptató és az erődít-
mény megtekintése komoly kihívást 
jelentett a számunkra, hiszen az emel-
kedőket nem számolva 376 lépcsőn 
lehet feljutni a Felső várba. Csoportunk 
szinte minden tagja lelkesen vett részt 
a vár „bevételében”, bár be kell vallani, 
hogy jól estek az egyes szintek közötti 
rövid pihenők. A hatalmas erődít-
ménybe történt belépés előtt lehetőség 
nyílt egy olyan telefonos applikáció le-
töltésére, amelynek a meghallgatásá-
val, vagy olvasásával a látogató teljes 
egészében bejárhatta a várat és tájékoz-
tatást kaphatott annak történetéről, épí-
tésének egyes állomásairól, a külön- 
böző kiállításokról és gyűjtemények-
ről, a várhoz kapcsolódó legendákról, 
érdekességekről. Nem győztünk be-
telni a sok látnivalóval. Minden terem 
és minden kő a régi korok emlékét 
idézte. A teraszokról és a Felső várból 
nagyszerű kilátás nyílt a környékre, a 
kanyargó Árva folyóra, a Kis Fátrára és 
a Nyugati Tátrára.   

A várlátogatás után Lúčky és Hu-
bová településeket kerestük fel. Itt az 

Árva folyó leapadt, köves medrében 
Fábián Éva az Angyalföldi Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tá-
jékoztatást adott a településhez kapcso-
lódó tutajos emlékekről és a népszoká- 
sokról. Megtudtuk, hogy ezen a telepü-
lésen született Gejza Šavronoch, aki ál-
lítólag az utolsó faktor volt. Ez a fog- 
lalkozás a mai szóhasználatban mened-
zsernek nevezhető. A faktorok szervez-
ték a szállításokat, ők tartották a kap- 
csolatot a megrendelővel, a Pesti mil-
lenniumi nagy építkezések vezetőivel, 
a tutajosokkal és a munkásokkal. Nyo-
mon követték az áruk és a termékek 
útját. Rajtuk keresztül fizették ki a szál-
lítókat és a munkásokat. Elsétáltunk a 
folyóparttól nem messzire csobogó ki-
sebb vízeséshez, amely a Lúčky-ban 
feltörő termálvíz felhasználásával épí-
tett fürdőhöz tartozik. A szállásunkra 
történő utazás során láthattuk a Vág és 
Árva folyók összefolyását. 

Utazásunk negyedik napján Strečno 
mellett tutajra szálltunk és személyesen 
is megtapasztalhattuk a hömpölygő 
Vág vizének erejét. Vízi utunk termé-
szetvédelmi területen, a nemzeti park 
ölelésében, őzek és kócsagok éber te-
kintetétől kísérve haladt. A 7 kilométer 
hosszú, alagutak mellett, hidak alatt és 
mondabeli sziklák között haladó útsza-
kaszt 1 óra 10 perc alatt tettük meg, mi-
közben vezetőnk a tutajosok életéről 
tartott részletes előadást. Tutajunk a 

vadregényes folyó hol a 13 
méter, hol csupán a 30-40 
centiméter mélységű medré-
ben úszott. A parton nem 
csak a XIII. és XIV. század-
ban épült Strečno és Starhrad 
várak romjait, hanem a ve-
szélyes vízi úton elhunyt tu-
tajosok, valamint a Szlovák 
nemzeti felkelés harcaiban 
elesett francia katonák emlé-
kére állított emlékoszlopokat 
is láttunk. A folyó egy béké-
sebb szakaszán az Ozvena 
Kórus tagjai dalra fakadtak, 

és a természet szépségét dicsőítő dalo-
kat énekeltek.  

A hazafelé vezető úton betértünk 
Trencsénbe. A kánikulai forróság elle-
nére csapatunk több tagja is vállalko-
zott a vár megtekintésére. A híres vár 
építése XI. században kezdődött, majd 
évszázadokon át folytatódott. A feltárt 
és felújított épületrészek, tornyok és 
lépcsők, az elmúlt évszázadok hangu-
latát idézik. A Nagy toronyból fenséges 
látvány tárult elénk Megcsodálhattuk a 
napfényben ezüstösen fénylő és ka-
nyargó Vágot, Trencsén város panorá-
máját a messzi távolban pedig a Fehér 
Kárpátok körvonalait.    

Tanulmányutunk szlovákiai utolsó 
állomása Kolárovo volt, ahol felkeres-
tük a Vág partján található vízimalmot 
és múzeumot. A vízimalom tulajdono-
sának, Ivan Šálinak az előadásából és 
a korabeli fényképekből megismerhet-
tük a vízimalmok kialakulásának, fej-
lődésének és működésének érdekes 
történetét. Ezt követően elsétáltunk a 
Vág és a Kis-Duna torkolathoz. 

Utunk Budapest XIII. kerületében, 
a Tutaj u. 1. szám alatt ért véget, ahol a 
tutajosok emlékére az ebben a város-
részben működő szlovák önkormány-
zat által 2015-ben elhelyezett táblát 
koszorúztuk meg, egyúttal himnikus 
szlovák népdalokat énekelve róttuk le 
tiszteletüket az ősök előtt.  

Tamás Beáta 
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