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Magyarország területén jelenleg tizenhárom nem-
zetiség él együtt a többségi nemzettel. Akik ezen kö-
zösségek tagjai, biztos sokszor találkoztak már azzal 
az érzéssel, hogy nem könnyű nemzetiségnek lenni 
egyre inkább globalizálódó világunkban: sokat kell 
tennünk azért, hogy megmaradjon őseink nyelve és 
tovább éljenek hagyományaink. Ami megkönnyíti 
ezt a mindennapos, sokszor nem is olyan egyszerű 
munkát, éppen a közösség, amellyel együtt dolgo-
zunk kultúránk megmaradásáért.

E sorok írója a magyar-
országi – ezen belül az al-
földi – szlovákság leszár-
mazottja. Egy olyan népé, 
melynek ősei csaknem 
háromszáz évvel ezelőtt, 
a törökdúlást követően 
érkeztek a történelmi Ma-
gyarország északi várme-
gyéiből az Alföldre. A ki-
etlen pusztaságot hamar 
termőre fordították és a le-

csapolt mocsarak helyén virágzó városokat emeltek. 
A településeken pedig evangélikus templomokat, 
melyek századokon keresztül hirdették e népcsoport 
munkaszeretetét és Istenbe vetett hitét. 

A Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete 
(MASZFISZ), a hazánk területén élő szlovák ifjú-
ság legfőbb érdekvédelmi szervezete, az elődök 
nyomdokaiban jár. A már több mint negyedszáza-

dos múltra visszatekintő szervezet legfontosabb 
feladatának a szlovák ifjúság aktivizálását tekinti. 
Kisebb találkozóin és éves nagyrendezvényein Bé-
késcsabától–Pilisszentkeresztig igyekszik az aktív 
szabadidős kikapcsolódás mellett minél több szlo-
vák fiatalt ősei hagyatékának ápolására ösztönözni. 
Teszi ezt a szervezet korszerű eszközökkel: egyszer 
egy filmforgatás kereteiben eleveníti fel újra az iga-
zi ecseri szlovák lakodalmas hagyományait, máskor 
pedig flashmob segítségével, egy városnyi szlovák-
kal járatja újra a híres tótkomlósi marsot. Célja, hogy 
a régi szlovák kultúrát modern köntösbe csomagol-
va késztesse arra a szlovák fiatalokat, hogy megal-
kossák saját, XXI. századi magyarországi szlovák 
identitásukat.

Ilyen célokért azonban nem csak a MASZFISZ 
dolgozik hazánkban. A németség országos ifjúsági 
szervezetét is hasonló célok vezérlik. Ezért is tölt el 
nagy örömmel, hogy már öt éve bizonyul sikeres-
nek – idén immáron szervezett keretek között – a 
GJU-val (Magyarországi Ifjú Németek Közössége) 
kialakított együttműködés. A fiatalok rendszeresen 
látogatják egymás rendezvényeit. Már szerelem is 
szövődött a két egyesület tagjai, német és szlovák 
fiatalok között. A két szervezet az évek során igye-
kezett bővíteni az együttműködést, megpróbált más 
nemzetiségi ifjúsági csoportosulásokat is bevonni, 
de ebben ez évig nem jártunk sikerrel. 2016 elején 
azonban Hollerné Racskó Erzsébet közvetítésével az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nem-

„Nemzetiségeink jövője 
nemzetiségeink ifjúságában rejlik”
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zetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkársága – ahol szintén régen gondolkodnak 
már a fiatal nemzetiségiek megszólításán – felfigyelt 
erre az együttműködésre. Az eredmény nem is ma-
radt el: a két egyesület közösen, az EMMI hathatós 
támogatásával idén szeptemberben a Velencei-tó 
partján megszervezte az első Nemzetiségi Ifjúsági Ta-
lálkozót. Az esemény több tekintetben is hiánypótló 
volt. Egyfelől nagyon ritkák azok a rendezvények, 
ahol szinte minden hazai nemzetiség képviselteti 
magát, még kevésbé olyan, ahol a fiataljain keresz-
tül. Másfelől hiánypótló volt azért is, mert lehető-
séget nyújtott az egymással való megismerkedésre, 
tapasztalatcserére és együtt gondolkodásra.

A találkozó színes programokkal nyolc hazai 
nemzetiség ifjúságát fogadta. A három nap során a 
német, szlovák, horvát, román, görög, ruszin, bol-
gár és roma fiatalok előadásokon és workshopokon 
keresztül nyerhettek betekintést egymás közössé-
geinek működésébe, projektjeibe. Mivel hazánkban 
a nemzetiségi identitás megmaradásának legfőbb 
pillérei az egyházak, örömünkre szolgált, hogy a 
találkozón Szpisák Attila evangélikus lelkész és Bese 
Gergő katolikus plébános is részt vett, s kerekasz-
talbeszélgetések, illetve esti áhítat útján erősítet-
ték a fiatalokban az egyházak e fontos szerepét. A 
résztvevők kézműves foglalkozások – többek között 
kékfestés – útján ismerkedhettek a tárgyiasult nem-
zetiségi folklórhagyományokkal. A foglalkozások 
mellett persze – hála a jó időnek – lehetőség adódott 
a Velencei-tó adta kikapcsolódásra és vízi sportok 
kipróbálására is. Minden résztvevőnek hatalmas él-
mény volt például a sárkányhajózás művészetének 
elsajátítása.

A rendezvény minden tekintetben sikeres volt. A 
résztvevők életre szóló élményekkel gazdagodtak. A 
vasárnapi táborzárót követően számos új barátság-

gal, sok élménnyel felpakolva indultunk haza. Véle-
ményem szerint azonban a legnagyobb élmény, amit 
magunkkal vihettünk az az érzés volt, hogy nem 
vagyunk egyedül. A felismerés, hogy számíthatunk 
egymásra abban a nem is túl távoli jövőben, mely-
ben felelősségtudatos nemzetiségi felnőttekként ve-
szünk majd részt nemzetiségeink kulturális és köz-
életében. Teljes mértékben egyetértek Soltész Miklós 
államtitkár úrral, aki a rendezvény megnyitóján 
megfogalmazta a nemzetiségi fiatalok előtt álló leg-
nagyobb jövőbeni feladatot, jelesül azt, hogy hama-
rosan nekik kell átvenni a váltóbotot a mai nemze-
déktől. Ahhoz pedig, hogy ezt sikerrel megtehessék, 
már most össze kell fogniuk, tanulniuk egymástól, 
kölcsönösen átadni az ismereteiket és tapasztalatai-
kat, megvalósítani egymás megbecsülését.

Erről szólt az első országos Nemzetiségi Ifjúsági 
Találkozó, melyet remélhetőleg a jövőben minden 
évben újabb követ majd…, reményeim szerint mind 
a tizenhárom nemzetiség ifjúságának részvételével.

Kiszely András, elnök
Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete

A Romano Glaszo Művészeti Együttes  adott esti programot
Bajtai László felvételei

Kedves Barátunk!

Köszönjük, hogy a Filantróp Társaság Barátság Egyesületének – mely a BARÁTSÁG című folyóirat kiadó-
ja – juttatta személyi jövedelemadójának 1%-át: 57 387 Ft-ot. A pénzt a lap megjelentetésére fordítottuk.
Kérjük, gondoljon ránk ismét, amikor 2016. évi személyi jövedelemadójának 1 százalékáról rendelkezik 
és kedvezményezettként a Filantróp Társaság Barátság Egyesülete adószámát:

18037511-1-43
tüntesse fel. Zárt borítékban, adóbevallásával együtt küldje meg az Adóhivatalnak.
Fontos, hogy Ön a borítékon megadja nevét, lakcímét és adóazonosító jelét is.

Köszönettel és tisztelettel:

Mayer Éva
elnök


