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Nagybánhegyesen ünnepelt a hazai szlovákság

A Békés megyei Nagybánhegyesen ünnepelte meg a 
hazai szlovákság a Magyarországi Szlovákok Napját. 
A megemlékezés a helyi evangélikus temetőben, 
Farkas Pálné Drágos Zsófi a (ňanička Žo% a) sírjánál 
kezdődö& . Az Országos Szlovák Önkormányzat el-
nöke, Fuzik János és alelnöke, Aszódi Csaba András, 
valamint Marián Tkáč, a Matica Slovenská elnöke, 
Štefan Daňo, a Szlovák Köztársaság magyarországi 
főkonzulja, Jancsó O& ó, Nagybánhegyes polgármes-
tere, a hazai szlovák szervezetek tagjai, illetve kép-
viselői közösen idézték fel a híres mesemondó emlé-
két. A nyughelyénél egybegyűlteket Aszódi Csaba 
András köszöntö& e, hosszan méltatva Drágos Zsófi a 
életét és tevékenységét. „Emlékezzünk tisztele& el 
Drágos Zsófi ára, aki Nagybánhegyesen szlovák és 
magyar környezetben nő&  fel! Meséiben gyönyörű 
népnyelvet használt, amit saját képzeletvilága által 
is gazdagíto& . Meséit a neves néprajztudós, Krupa 
András gyűjtö& e össze és adta ki „Zso% a néni me-
séi” (Rozprávky ňaničky Žo% y) címmel. A könyv 
első megjelenésekor huszonkét mesét tartalmazo&  
szlovák és magyar nyelven. Hagyatékát és emlé-
két megőrizni a mi feladatunk” – hangsúlyozta az 
OSZÖ alelnöke. 

A méltó tiszteletadást követően a megjelenteket 
Fuzik János hívta meg a „Főkötők a szlovák népvi-
seletben” című kiállítás megnyitójára. A helyi étkez-
de épületében Zelman Ferenc az OSZÖ alelnöke, a 
tótkomlósi Szlovák Regionális Kulturális Központ 
vezetője köszöntö& e az érdeklődőket. Mint elmond-
ta, a kiállíto&  anyag azt szolgálta, hogy bemutassa, 
milyen főkötőket, illetve népviseletet hordtak előde-
ink. A tárlókban nem csak főkötők és hajtűk sora-
koztak, hanem zsebkendők is. A falakon elhelyeze&  
fekete-fehér képek visszarepíte& ek az időben, s álta-
luk a dédanyák viselete is láthatóvá le& . A bevezető 
szavak után Závoda Ferenc, a Békés megyei közgyű-
lés tagja, az alföldiek körében jól ismert politikus 
szlovákul, majd magyarul szólt a jelenlévőkhöz. 

Szlovák népdalcsokor csendült fel, bánhegyesi 
általános iskolások előadásában, majd a sokak által 
már ismert – de jó néhány éve hiánycikknek számító 
– „Zso% a néni meséi” kötet megvásárlására, illetve 
dedikáltatására adódo&  lehetőség, mivel az ünnep 
alkalmából az OSZÖ újra megjelente& e a könyvet.

Rövid szünet után a helyi evangélikus templom-
ban ökumenikus istentisztelet kezdődö& , amellyel 
hivatalosan is megnyito& ák az ünnepséget. Előbb a 
magyar és a szlovák állami himnusz hangzo&  el a 
tótkomlósi I+ úsági Fúvószenekar előadásában (ve-
zényelt: Krcsméri János), majd az ünneplőket elsőként 
a helyi evangélikus lelkész Lászlóné Házi Magdolna 
köszöntö& e magyarul, Gulácsiné Fabulya Hilda, a 
budapesti szlovák evangélikus közösség lelkésze 
pedig szlovák nyelven. A két erős identitás – nem-

zetiségi és keresztény – fontosságát hangsúlyozták. 
Ezek után Jancsó O& ó polgármester üdvözölte a 
vendégeket. Mint mondta, Nagybánhegyes részére 
megtiszteltetés az ünnepség megrendezésének le-
hetősége, melyre az előkészületeket már jó néhány 
hónapja megte& ék. Megjegyezte, hogy nincs a vilá-
gon még egy olyan hely, ahol annyi nemzetiség élne 
együ& , mint a Kárpát-medencében. Külön fi gyelmet 
érdemel Magyarország, ahol a multikulturális jelleg, 
már szinte hagyomány. 

A kétnyelvű ökumenikus istentiszteleten Gulá-
csiné Fabulya Hilda és Szigeti Antal, a békéscsabai 
Nagytemplom katolikus papja hirde& ék Isten szava-
it. A szertartást a tótkomlósi kántor, Kmetykó Pálné 
orgonajátéka és a szarvasi szlovák önkormányzat 
elnöke, Mótyán Tibor énekei zártak. Az ünneplő-
ket elsőként Fuzik János köszöntö& e. Emlékeztete&  
arra, hogy Magyarországi Szlovákok Napját minden 
évben július ötödikéhez közeli napon (idén július 
2-án), Cirill és Metód ünnepe alkalmából rendezik 
meg, amely a Szlovák Köztársaság állami ünne-
pe. Ennek tiszteletére tartják meg július 4-6. közö&  
Bratislavában (Pozsonyban) a Határon túli Szlovákok 
Napját is, melyre a magyarországi szlovákok „Alföl-
di vásárral” készültek. Beszédében hangsúlyozta 
az őszi népszámlálás fontosságát is. Mint mondta 
a szlovákok Magyarországon az elmúlt évtizedben 
nagyon sokat veszíte& ek. Most, annak érdekében, 
hogy megőrizhessék a szlovákság önkormányzata-
it, szervezeteit, kulturális csoportjait, muszáj, hogy 
szlovák nemzetiségűnek vallja magát minden érin-
te& . Az OSZÖ szórólapokkal kívánja erre felhívni az 
emberek fi gyelmét, illetve a szlovákok lakta telepü-
lések jegyzőihez fordul segítségért.

Milan Vetrák, a Határon Túli Szlovákok Hivatalának 
elnöke örömét fejezte ki, hogy részt vehete&  a ma-
gyarországi szlovákok ünnepén. Beszédében arra 
fi gyelmeztete& : az embereknek ugyan alkalmaz-
kodniuk kell, mégsem szabad felcserélni az integ-
ráció és az asszimiláció fogalmát. Felszólíto& a a 
megjelenteket, hogy kérdezzék meg maguktól, mit 
te&  a magyar állam a nemzeti és kulturális identi-
tás megőrzésének érdekében, illetve a parlamenti 
érdekképviselet ügyében. Kérdezzék meg azt is, mi 
az, amit Szlovákia tesz a nyelv és a kultúra megőr-
zése érdekében a határon túli szlovákok körében, és 
mi az, amit az egyén tesz meg mindezek érdekében. 
Szlovák nyelvet oktató intézménybe íra& a-e be pél-
dául a gyermekét? Szlovákia egy fi atal, dinamikusan 
fejlődő ország – mondta –, amely tiszteli gyökereit és 
hagyományait, s örömmel fogadja nem csak a kultu-
rális, hanem a diplomáciai potenciált is a külföldön 
élő szlovákok köréből. Szavait megerősíte& e azzal 
a kĳ elentésével is, mely szerint az idei Határon túli 
Szlovákok Napja rendezvényt első ízben rendezik 
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meg a Szlovák Köztársaság miniszterelnöke – Iveta 
Radičová – védnökségével.

Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium nemzetiségi és civil társadalmi kap-
csolatokért felelős helye& es államtitkára beszédében 
összefoglalta, mit te&  a magyar állam a nemzetisé-
gei érdekében az elmúlt évben. Megemlíte& e a mi-
nisztérium, illetve a tizenhárom nemzetiségi önkor-
mányzat képviselői által a közös munka színvona-
lának emelése érdekében nemrégiben aláírt meg-
állapodását, de az új magyar alkotmányt is, mely 
preambulumában és a törzsszövegben egyaránt le-
szögezi a nemzetiségek jogait, államalkotó tényező-
nek ismerve el őket. Az alkotmány szerint Magyar-
ország minden állampolgárának jogában áll szaba-
don jelentkeznie a saját nemzetiségéhez, szabadon 
használhatja anyanyelvét, s a nevét is a nemzetiségi 
nyelvének megfelelően. Ápolhatja a nemzetisége 
kulturális és társadalmi hagyományait, részt vehet 
a közéletében. Tájékoztatás hangzo&  el a kormány 
terveze&  lépéseiről is, mint például a sarkalatos tör-
vény keretein belül rögzítendő nemzetiségi jogokról 
és azok országgyűlési érvényesítéséről, valamint a 
civil szervezetekről szóló törvénytervezetről. Mivel 
ez utóbbinak is közvetlen hatása lesz a nemzetisé-
gek életére, a helye& es államtitkár felszólíto& a az 
ünneplőket, hogy kövessék nyomon az előkészülete-
ket, s tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Ő is 
kiemelte a népszámlálás fontosságát. Az állampol-
gárok – mondta – nem kötelesek választ adni azokra 
a kérdésekre, amelyek nemzetiségi hovatartozásu-
kat fi rtatják, de a nemzetiségek és az állam érdeke is 
az, hogy a nemzetiségi állampolgárok valós számát 
minél pontosabban megismerhessék.

Az ünnepi beszédek elhangzása után a rudabányai 
Rozmaring Asszonykórus szlovák népdalokat ado&  
elő, majd az Országos Szlovák Önkormányzat el-
ismeréseinek átadása következe& . A Nemzetisé-
geinkért (Za našu národnosť) kitüntetést idén a 
tótkomlósi Molnár Pálné, a rudabányai Rozmaring 
Asszonykórus és Zsilák Mária, a budapesti ELTE do-
cense vehe& e át.

A Magyarországi Szlovákok Napja ünnepélyes 
befejezésének részeként Mótyán Tibor elénekelte a 
„Meghívás Isten ünneplésére” című dicshimnuszt, 
melynek elhangzása után a templom elől ünnepi 
menet indult a szabadtéri színpadhoz. O&  a „Hol volt, 
hol nem volt” című gálaprogram várta a közönséget. 
Ebben mutatkoztak be a Szlovák Művelődési Köz-
pont térségi intézményei. A régiók népművészeti 
és gasztronómiai bemutatót is tarto& ak, a gyerekek 
számára kézműves foglalkozásokat szerveztek.

A kitüntetettek

Molnár Pálné

Tótkomlósi szlovák földműves családban szüle-
te& . Főiskolai tanulmányainak befejezése után 
Csanádalbert és Pitvaros általános iskoláiban taníto&  
szlovák nyelvet. Már fi atalon aktívan bekapcsolódo&  

a közéletbe, főszervezője, motorja volt több szlovák 
kulturális rendezvénynek, illetve a műkedvelő szín-
játszásnak. Hosszú évekig a pitvarosi kórusban éne-
kelt s a pitvarosi Szlovák Klub vezetői feladatait is 
ellá& a. Nyugdíjba vonulása után sem pihent, folytat-
ta a szlovák nyelv oktatását, majd bekapcsolódo&  a 
tótkomlósi szlovák közéletbe. Érdemei közö&  tartják 
számon a Komlósi Szlovákok Szervezete sikeressé és 
összetartóvá tételét, a helyi szlovák önkormányzat 
bázisává válását. Ma is tevékeny részese a nemzeti-
ségi életnek, lelkesen képviseli a szlovákok érdekeit. 
Számos – a szülővárosában élő szlovákok történetét 
és hagyományait feldolgozó – könyv előkészítésében 
ve&  részt. Most is egy új kötet, „A komlósi szlová-
kok néprajzi emlékeinek nyomvonalai” című munka 
megjelentetésén fáradozik.

Rozmaring Asszonykórus

A Rozmaring Asszonykórust Rudabányán 1966-ban 
azzal a céllal alapíto& ák, hogy összegyűjtse, felele-
venítse, megőrizze s átadja a zempléni térség régi 
népdalait és hagyományait. Az együ& es óriási kincs 
birtokosa. Feldolgozták és műsorrendjükön tartják 
egy emberélet – születéstől temetésig – legfontosabb 
dalait. Fellépéseikkel térségük kulturális rendezvé-
nyeit színesítik, gazdagítják. Tagjai görög katolikus 
vallásúak, ezért repertoárjukban egyházi énekek 
és vallási rituálék is szerepelnek. Évente tizenöt-
húsz alkalommal lépnek fel, gyakorta a szomszé-
dos Szlovákiában is. Szorosan együ& működnek a 
tőketerebesi Regionális Művelődési Közpon& al és a 
nagymihályi Zempléni Művelődési Közpon& al. Kul-
turális kezdeményezéseikkel a Zempléni szlovákok 
tájházát gyarapítják Rudabányán. 

Zsilák Mária

Az ELTE docensasszonya Nagybánhegyes szülö& e. 
Szlovák nyelv és irodalom szakos középiskolai ta-
nári, valamint cseh szakos fi lológusi diplomájának 
megszerzése után az ELTE Bölcsésze& udományi 
Kara Szláv Filológiai Tanszékének külső munka-
társa, később tanársegédje le& . 1997-ben kapta meg 
docensi kinevezését. A Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem Pedagógiai Kara Tudományos Tanácsának 
tagja, a besztercebányai Bél Mátyás Tudományegye-
tem Filológiai Kar Szlovák nyelv és irodalom Tan-
székének vendégtanára, a BA-képzés (bölcsészet- és 
társadalomtudományok) felelőse. Számtalan nyelvé-
szeti előadást tart. Tudományos érdeklődése elsősor-
ban a magyarországi szlovákok nyelvére irányul. E 
szempontból kutatja nemzetisége néprajzi értékeit 
is. Számos szlovák, illetve magyar nyelvű nyelvé-
szeti és néprajzi könyv szerkesztője, társszerzője. 
Harmadik kötete „A magyarországi szlovákok népi 
gyógyítása” 2009-ben jelent meg. Jelenleg az ELTE 
szláv nyelvészet doktorandusz iskoláját vezeti. A 
Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének meg-
alapítása óta külső munkatársa.
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