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ÚVODNÉ SLOVO

Slováci a Maďari už  sícročie kráčajú po ceste spolu. Počas dl-
hého časového obdobia medzi týmito dvoma národmi vznikol taký 
úzky vzťah, na ktorý by bolo veľmi ťažké nájsť podobný príklad.

Stačí si zalistovať bra  slavský a budapeš  ansky telefónny zo-
znam, a je nám hneď jasné, koľko je maďarských mien tu a sloven-
ských mien tam. Dlhé stáročia dodnes odkazujú na spoluži  e, alebo 
inak povedané na vzájomnú interakciu. Zamyslime sa: sú ešte dva 
takéto blízke národy, ako maďarský a slovenský? Už len keď si spo-
menieme na mentalitu, gastronómiu či bohatstvo folklóru.

 Kresťanské korene nás takisto spájajú. Opla   sa pripomenúť si 
slová kardinála Korca spred dvadsia  ch rokov, ktoré odzneli práve 
v Budapeš  , že v činnos   Cyrila a Metoda pokračoval v Karpatskej 
kotline Svätý Štefan. Aj keď sa na to dívame z hocijakého pohľadu 
a neraz rozdielne vysvetľujeme našu spoločnú históriu. Významné 
osobnos   našich dávnejších dejín sú  e isté: rovnako ako kráľ Matej 
Korvín, tak aj hrdinovia bojov pro   Turkom či cirkevné osobnos  : 
Peter Pázmány, Alexander Rudnay, Ján Seberíni. V spoločnej vlas   
sme sa pus  li do budovania dvoch moderných národov. V XIX. a XX. 
storočí to prinášalo so sebou viacero napä   a konfl iktov. Maďarizá-
ciu, slovakizáciu.

 Namiesto pripomínania vzájomných krívd sa na začiatku XXI. 
storočia pri pohľade do budúcnos   opla   viac hľadať spoločnú zod-
povednosť – pre ďalšie generácie. Vysporiadať sa s minulosťou a 
hľadať možnos   spolupráce. Spoznať jeden druhého, byť priprave-
ný na dialóg.

 Naším zámerom je týmto dvojjazyčným poduja  m vytvoriť 
slovensko-maďarský dialóg práve v tomto duchu. Od pozvaných 
hos   získame poznatky, ktoré sú potrebné, keďže väčšina našich 
rozdielnych názorov (nedorozumení) pramení z nedostatku pozna-
nia, ale dostaneme aj „domácu úlohu“ nad nimi popremýšľať a za-
čať ich realizovať.
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SPOLU NA CESTE MAĎARI A SLOVÁCI
3. DECEMBRA 2016

BUDAPEŠŤ, ELTE GÓLYAVÁR

9:00 – 10:00 Otvorenie
Péter Erdő, kardinál, prímas, arcibiskup
Spieva Ágnes Herczku
Csaba Gy. Kiss: Spolu na ceste – Maďari a Slováci

10:00 – 11:00 Prednášky
SPÁJA NÁS SPOLOČNÁ VIERA?
Miklós Beer, biskup

MÔŽE BYŤ POLITIKA NÁPOMOCNOU VO VZÁJOMNOM
ZMIERENÍ?
Fran  šek Mikloško, bývalý predseda parlamentu
Németh Zsolt, predseda zahraničného výboru

11:00 – 11:30 Kávova prestávka

11:30 - 13:00 Prednášky
SPOLOČNE UTRPENÉ REVOLÚCIE
István Käfer, emeritný profesor
Anton Hykisch, diplomat

VZÁJOMNE OBOHATENÉ KULTÚRY – SILNÉ PUTO NAŠICH
NÁRODOV
Magda Vášáryová, herečka, poslankyňa, diplomatka
Lóránt Kabdebó, literárny historik, emeritný profesor
Gergely Agócs, etnograf
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13:00 – 14:00 Obedňajšia prestávka

14:00 – 15:30 Prednášky
ROZDEĽUJE ALEBO SPÁJA SPOLOČNE PREŽITÁ HISTÓRIA?
Dusan Škvarna, történész
Kollai István, történész
Demmel József, történész

SLOVENKA V MAĎARSKU, MAĎARKA NA SLOVENSKU
Anna Kovács, riaditeľka, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku
Diana Marosz, zbormajsterka

15:30 – 17:30 Diskusia za okrúhlym stolom

MOŽNOSTI MÉDIÍ VO VZÁJOMNOM SPOZNANÍ
O  ó Gajdics
Ferenc L. Gazsó
Štefan Hríb
A   la Lovász
Juraj Spuchľak
Ane   Szabó

Záverečná reč:
ODKAZ KONFERENCIE
László Surján predseda Charty XXI.

18:00 – 22:00 Spoločenský program
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PROGRAM

 9:00 –  10:00  Otvorenie

Péter Erdő kardinál, prímas, arcibiskup 
Ágnes Herczku Spieva
Csaba Kiss Gy.  Spolu na ceste – Maďari a Slováci

10:00 – 11:00 Prednášky
PREDSEDNÍCTVO: LÁSZLÓ  SURJÁN, VERONIKA PELLE 

Miklós Beer
SPÁJA NÁS SPOLOČNÁ VIERA?

Pre všetky ľudské vzťahy je platné múdre príslovie: hľadajme to, 
čo nás spája, namiesto toho, čo nás rozdeľuje.   

V slovensko-maďarských vzťahoch má rozhodujúcu rolu nábo-
ženské správanie. To znamená predovšetkým spolupatričnosť ku ka-
tolíckej cirkvi. 

Naše kostoly uchovávajú našu spoločnú historickú minulosť. 
Bohužiaľ, zmeny v poli  ke, v prvom rade počas XX. storočia- 

spôsobili boles  vé rany na oboch stranách. 
Nepriateľstvo ovplyvňoval aj náš náboženský život. Na oboch 

stranách sme mali duchovných vodcov, ktorí povolili nacionalis  cké 
poli  cké ašpirácie. 

Niet pochýb, že liturgie v národných jazykoch po II. va  kánskom 
koncile mali nepriaznivý vplyv na medziľudské vzťahy.  

Ako komunis  cká diktatúra po II. svetovej vojne posilnila naše 
vzťahy s protestantami, 

liberálne spôsoby myslenia minulých desaťročí môžeme evi-
dovať ako aj prekážky nacionalizmu. Naša spoločná viera je oveľa 
dôležitejšia, ako náš subjek  vny názor plný urážlivos   a žiarlivos  , 
súhlasíte?

Keď sa zdá, že Európa popiera svoje kresťanské korene, musíme 
mať na pamä   významnú hodnotu našej najcennejšej spoločnej viery. 

Nepochybne, naši pápeži nás povzbudzovali láskou na vytvore-
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nie bratských vzťahov. Mali sme nezabudnuteľné spomienky /aj kvôli 
nepriaznivému počasiu/ v Máriazelli, na Stredoeurópskom katolíc-
kom stretnu   v máji v roku 2004, kde sme sa spolu zúčastnili na omši 
s biskupmi zo Slovenska, Rakúska a Chorvátska. 

Spolu sme sa modlili s mladými, s  síckami veriacich. Začal sa 
rozvíjať proces úprimného priateľstva. 

Jednoznačným výsledkom tohto procesu kardinál Péter Erdő 
a Fran  šek Tondra podpísali dokument zmierenia 29. júla 2006 v 
Ostrihome. Následne boli organizované stretnu  a  biskupov, a v roku 
2008 deň spoločných modli  eb v Mártaverebély-Szentkúte s arcibis-
kupom Jánom Oroschom. 

Mal som príležitosť prežit ten istý proces zmierenia cez osob-
né stretnu  a v minulých desaťročiach. Od 80. rokov som z Ostriho-
mu často navštevoval  maďarské farnos   na Slovensku, kde som sa 
mnohokrát stretol so slovenskými kňazmi a veriacimi. Od roku 2000 
som sa už sám ako biskup spoznával so slovenskými biskupmi. Staré 
priateľstvo udržujeme s arcibiskupom Jánom Oroschom, pomocným 
biskupom Jozefom Hal’kom. Zúčastnil som sa na pohrebe biskupov 
Rudolfa Baláža a Vladimira Fila. Tiež som bol na vysviacke biskupov v 
Trnave, Žiline a Rožňave.

Naposledy som sa stretol skoro s každým slovenským biskupom. 
Ako diecézny biskup vo Vacove som bol v dennodennom  kontakte 
so susednými diecézami. Do banskobystrickej diecézy som už dal päť 
kňazov, ktorých poslali do maďarských dedín.

Doma sme pozývali slovenských biskupov do slovenských ko-
munít. Biskupovia Judák a Hal’ko organizovali oslavu deň slovákov v 
Da-bas-Sári, Ecser  alebo tu, vo Vacove. 

Považujem za dôležité, aby sme mali v našich kostoloch letáky, 
brožúry v slovenskom jazyku. Takisto som potešený, keď vidím ma-
ďarské slová, názvy v slovenských kostoloch. 

Spomínam si vždy s vďačným srdcom  na úžasného kňaza, na uja 
Laciho Buriána, kto sa správal mimoriadne auten  cky podľa takého 
kresťanského kňaza, ktorý si našiel cestu k vytváraniu bratských dialó-
gov naozaj podľa spoločnej viery. Už sa teším s veľkou nádejou na nasle-
dujúce roky. Som presvedčený, že my, vedúci cirkvi, musíme zodpoved-
ne viesť cirkevné komunity podľa spoločnej viery a podľa bratskej lásky.
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My veriaci, musíme byť príkladom a musíme povzbudzovať na-
šich ľudí na zmierenie medzi nami. Modlíme sa so slovami Fran  ška 
z Assisi: ’Pane, urob ma/nás nástrojmi Tvojho mieru‘.

Fran  šek Mikloško
O sebarefl exii a odpustení v našom národe

Slová a gestá poli  kov, náboženských a spoločenských predsta-
viteľov majú obrovský význam, lebo ukazujú ľuďom smer. Ale pokiaľ 
nepreniknú do života a myslenia ľudí, zostanú len „domom postave-
ným z piesku“. Prednáška sa zaoberá dvomi pojmami: sebarefl exiou 
a odpustením v živote Slovákov, ako východiskom k zbližovaniu sa s 
Maďarmi i inými národmi. 

Zsolt Németh 
Národný štát a ochrana menšín nie sú v rozpore

Z aspektov dobrých maďarsko-slovenských vzťahov musíme klásť 
dôraz na  e, ktoré sú trvalé. V súčasnej dobe je to nielen záujmom ale 
aj nevyhnutnosťou strednej Európy. Podmienkami dobrých vzťahov sú 
aj kroky k riešeniu menšinovej otázky, ktoré však nenarúšajú záujmy 
národných štátov

11:00 – 11:30   Prestávka

11:30 – 13:00   Prednášky
PREDSEDNÍCTVO: IMRE MOLNÁR, EMŐKE LŐCSEI-BALÁSSY
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István Käfer
Slovenské vyznania v revolúciách Uhorska/Maďarska

Slovanskí predkovia Slovákov už pred založením štátu chodili 
spolu s Maďarmi na výboje.

V zlomkoch ich ľudových piesní je možné nájsť dóžovské mo-
tívy. (Juraj Dóža)

Slovenské historické piesne oplakávajú plienenie vlasti Tur-
kami i Nemcami. Dokumenty slovenských kurucov sa podobajú 
tým maďarským a naopak.

Rákóczi je Pater Patriae aj pre Slovákov.
V rokoch 1848-49 masy slovenského ľudu stáli na strane Kossutha.
V roku 1956 sa československá stranícka diktatúra obzvlášť obá-

vala Slovákov, spomedzi ktorých ešte mnohí vedeli po maďarsky.
V súčasnosti sú zbadateľné znaky mierovej revolúcie lásky, 

národného odpustenia.

Anton Hykisch
Nutnosť maďarsko-slovenskej priateľskej spolupráce pre rozvoj du-
chovnej iden  ty Európy

 1. Solidarita národov strednej Európy ako historická skúsenosť.
 2. Kríza Európskej únie a postoje stredoeurópskych náro-
dov pri riešení krízy.
 3. Inventúra sporných otázok v maďarsko-slovenských vzťahoch v 
minulos  . Možnos   ich prekonania. Úloha národných literatúr.
 4. Výzva na vytvorenie  Rady (komitétu) priateľskej spolupráce 
Maďarov a Slovákov v oblas   kultúry.  
 5. Záverečný apel na spoluprácu oboch národov.

Magda Vášáryová
 Vzájomne obohatené kultúry – silné puto našich národov

Nemôžu vedľa seba žiť dva národy viac ako  síc rokov bez toho, 
aby zmýšľaním či kultúrou nevplývali jeden na druhého. Medzi Ma-
ďarmi a Slovákmi je zvlášť silný tento vzájomný vplyv, vzájomné obo-
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hacovanie. Je dostatočná sila v slovenskom a maďarskom kultúrnom 
živote, aby refl ektovala to spoločné, a tým nám dávala najavo a po-
silňovala našu súdržnosť?

Lóránt Kabdebó
Slovenský básnik urguje maďarsko-slovenský „intelektuálny  klíring”

Sako doklad na prezentáciu by som si rád zvolil formuláciu  
Lőrinca Szabóa ako redaktora počas prvej Viedenskej arbitráže pri-
nášajúc duševnú súhru dvoch kamarátov básnikov (Emil Boleslav Lu-
káč a Lőrinc Szabó). 

To sú aj v dnešnej dobe aktuálne prejavy básnika, o ktorých píše 
aj’Láthatár’, časopis o priateľstve susedných národov: 

„Postoj literárneho časpisu ´Elán´ je veľmi zaujímavý a pozoru-
hodný z pohľadu Maďarov. Vždy sa vyhýbal národnej radikálnos  . 

Keď pro  maďarská atmosféra bola najsilnejšia na Slovensku, 
oni písali články o maďarsko-slovenskom spoluži  , v každej publika-
cii predstavili najnovších reprezentantov maďarskej lyriky (napríklad 
Kosztolányiho, Árpáda Tótha, Gyulu Juhásza).V roku 1936 v Budapeš-
  vydali Antológiu českých a slovenských básnikov pozbieraný An-

drejom Strakom, a ako odpoveď, v roku 1943 vyšla ďalšia zbierka vo 
vydaní Elánu: Na brehu čiernych vôd : výber z modernej maďarskej 
lyriky, redigovaním Rezső Szalatnaim, s predslovom Lukáča. Duchový 
základ tohto diela je odvodený od Lukáča: 

„Na cesta “Amerikai” stojí krásna vila, ktorá je domovom česko-
-slovenského tlačového atašé  môjho kamaráta Straku. Každý piatok 
sa tam zhromaždí mladá maďarská intelektuálna elita. Pia  , desia  , 
dvadsia   , vždy je to rôzne, ale prídu. Nie je tam, ale ani  pokus na 
presadzovanie svojho názoru zo žiadnej strany. Je to miesto intelek-
tuálneho stretnu  a a keď sa pozriem na zoznam z minulého piatku, 
nájdu sa tam veľmi známe mená z jednotlivých skupín. Je to vlastné 
tajomstvo atašéa, ako získal dôveru a ako rozpus  l  podozrenie, kto-
ré bolo pro   nám na dennodennej báze. Otvorenosť a rovnocennosť 
sú jediné princípy, láska k poézii a umeniu je jediným zákonom.” Me-
dzi účastníkmi spomenutých piatkových večierkov sú A   la József, 
Gyula Illyés, Lőrinc Szabó a v neposlednom rade Dezső Kosztolányi.
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Gergely Agócs
Vznik, vývoj a história koncepcií slovenských tančiarní 

Prelom  sícročia je „nová vlna ľudového umenia“, považovaná 
ako súčasť maďarskej avantgardy a je dôležitým medzníkom v his-
tórii tančiarní.  Počas tohto obdobia boli založené rôzne celoštátne 
mimovládne organizácie inšpirované hnu  m, a následne založili aj 
štátnu inš  túciu Dom tradícií, ktorá podporovala a koordinovala čin-
nos   súvisiace s ľudovým umením. Inš  túcia považovala za dôleži-
té Karpatský rámec vo svojej zakladacej lis  ne, a to berúc do úvahy 
otvorene, s pokrokovými myšlienkami sa obrá  li na ľudí zo sused-
stva. Koncepcia tančiarní a jej nový prístup k interpretácií folklórnych 
hodnôt bolo pozi  vne prijímané v slovenských odborných kruhoch. 
Dnes vznikajú slovenské tančiarne, ktoré riadi mnoho regionálnych 
pobočiek a sú považované za výsledok hnu  a a spolupráce.

13:00 – 14:00 Obedňajšia prestávka

14:00 – 15:30 Prednášky
PREDSEDNÍCTVO: CSABA KISS GY., ILONA KOTOLÁCSI MIKÓCZY 

Dušan Škvarna
Rozdeľuje alebo spája spoločne prežitá história?

Stereotypné obrazy druhého a autoobrazy  -- pred rokom 1989 
a po roku 1989. Kul  vácia pamä  , oslobodzovanie sa od stereoty-
pov. Meniaci sa obraz dejín Uhorska, Maďari, Slováci. Potreba empa-
 e – má budúcnosť?

István Kollai 
Dynamické body založené na maďarsko-slovenskom dialógu v slo-
venských učebniciach dejepisu

Od Trianonu sa veľa zmenilo v slovenských učebniciach deje-
pisu: Okrem vývoja metodiky sa rovnako načrtli zmeny v obsahu a 
kontextovom trende. Prednáška by sa zaoberala týmito dvomi pozo-
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ruhodnými javmi: s tým, ako sa dvojstupňová éra slovenského vní-
mania stáva oveľa viac depoli  zovanou, a ako sa naopak od seba 
extrémne vzďaluje maďarské a slovenské vnímanie založenia vlas  .

József Demmel 
Spoločná reč. Slovensko-maďarské diskusie historikov.

Koordinácia historických analýz slovenských a maďarských his-
torikov o tej istej minulos   sa zdá byť veľakrát nemožná, ale moder-
ná metodológia, dôsledná profesijná e  ka a otvorenosť môžu byť 
nápomocné. 

Anna Kovács
Možnos    uplatnenia sa v menšinovom prostredí.  Výskum vo Vý-
skumnom ústave Slovákov v Maďarsku

V úvode prednášky načrtnem moje osobné možnos   uplatne-
nia sa v Maďarsku, ako Slovenka. V prednáške sa zameriavam predo-
všetkým na predstavenie,  pôsobenia a ak  vít Výskumného ústavu 
Slovákov v Maďarsku. Venujem pozornosť aj jednotlivým projektom 
(jazykovedným, historickým, kultúrnym), hlavným oblas  am výsku-
mu, programom a ich podpory zo strany Slovenskej republiky a Ma-
ďarska. Krátko predstavím edičnú a publikačnú činnosť ústavu.

Diana Marosz
Dvojitá iden  ta – anachronizmus alebo prístupná cesta?

Ako sa žije v dobrovoľnej „diaspóre“ v krajine, kde vzťah väč-
šinového národa a maďarskej menšiny ani zďaleka nie je bezprob-
lémový? Ako sa vychovávajú bilingválne de   v jednojazyčnom, nie 
príliš prijímajúcom prostredí? 



13

15:30 – 17:30 Diskusia za okrúhlym stolom
PREDSEDNÍCTVO: GARAJSZKY MARGIT

Možnos   médií vo vzájomnom  spoznaní
O  ó Gajdics
Ferenc L. Gazsó dr.
Štefan Hríb
A   la Lovász
Juraj Spuchľák
Ane   Szabó

László Surján 
Odkaz konferencie

Zhrnu  e konferencie je možné až po odznení prednášok, ale 
už teraz môžeme skonštatovať, že slovensko-maďarské zblíženie si 
vyžaduje hneď niekoľko predpokladov: musíme otvorene hovoriť 
o témach, ktoré vidíme odlišne a musíme sa snažiť pochopiť uhol 
pohľadu druhej strany. Na odborných fórach je úprimnosť dôležitej-
šia ako diploma  cký úsmev. Posunúť sa vpred dokážeme len vtedy, 
keď uznáme vlastné chyby, ak odpus  me chyby druhých a čoraz viac 
spoznáme kultúru druhej strany. Nemôžeme mať radi niekoho alebo 
niečo, koho alebo čo ani nepoznáme.

18:00 – 22:00 Spoločenský program
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doc. Gergely Agócs PhD
Dátum narodenia: 27. október 1969, 
Nové Zámky 
Štátna príslušnosť: Slovenská republika 
Národnosť: maďarská
Štúdium:
1992-1997: Univerzita Loránda 
Eötvösa, Filozofi cká fakulta, odbor et-
nografi a. 
1997-2000: Maďarská Akadémia Vied 

–Ústav hudobnej vedy, š  pendium ‚Mladý výskumník’
2000-2010: Univerzita Loránda Eötvösa, Filozofi cká fakulta, Doktorand-
ské  štúdium maďarskej a kompara  vnej folkloris  ky. 
Vedecká činnosť:
Terénny výskum ľudovej hudby, v prvom rade v maďarských oblas  ach 
Slovenska, ale aj v maďarských regiónoch Sedmohradska, Moldovy a 
Maďarska. V jeho zbierkach sa nachádzajú aj slovenské, rusínske, cigán-
ske, chorvatské, nemecké, rumunské a goralsko-poľské nahrávky ľudo-
vej hudby. Dnes archív obsahuje nahrávky v dĺžke cca 750 hodín. 
1999-2000: Odborný koordinátor slovenskej čas   hudobného progra-
mu ľudových kolekcií s názvom „Utolsó Óra” („V poslednej hodine”), v 
inš  túcii Fonó Budai Zeneház (Budínsky dom hudby), pod záš  tou Mi-
nisterstva národného kultúrneho dedičstva Maďarskej republiky a Hu-
dobnovedného ústavu Maďarskej akadémie vied (štúdiova dokumentá-
cia repertoáru 26 auten  ckých muzík zo Slovenska).
Terénne výskumy ľudovej hudby na území Dagestany, Kabardino-Balkar-
skej a Karačajevo-Čerkesskej republiky, v Baškirsku, čuvašsku, Udmur-
sku, Chantyjsko-Mansijsku, resp. na území Ruskej Federácie .
Organizátor série konferencií s témou Tradícia a Umenie.

SPOLU NA CESTE MAĎARI A SLOVÁCI
Prednášajúci konferencie

Gergely Agócs 
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Miklós Beer je biskupom diecézy Vác.
V roku 1966 bol vysvätený za kňaza v 
Ostrihome. 
Pôsobil ako farár v Budapeš  , Mária-
nosztre a Pilismaróte.  
Od roku 1979 učil fi lozófi u na Vysokej 
škole v Ostrihome. V roku 2000 bol vy-
svätený za biskupa.
Pôsobil ako pomocný biskup v Ostriho-

me, potom od roku 2003 ako diecézny biskup vo Vacove. Mnohokrát bol 
pozvaný na farnos   na Slovensko. 
Ako biskup má osobný vzťah s biskupmi  zo Slovenska.
Podporuje slovensko-maďarské cirkevné vzt’ahy. V roku 2014 získal medailu  
Cyrila a Metoda.

Je historik, slovakista, vedeckým 
pracovníkom Výskumniho ústavu 
Slovakov v Mad’arsku, zakladjúcim 
redaktorom slovenskho-mad’ar-
skiho historickíhom časopisu Kor/
ridor-u a stakisto rediguje dvojja-
zyčnú knižnú edíciu Kor/ridor. Jeho 
výskumnou oblast’ou je história slo-
venskej spoločnos   19. storočia.
Nazov mojej rednášky Spoločný ja-

zik - slovenskho-mad’arski rozhovory historikov. 
Obsah:
Niekedy sa zda nemožným paralizovat’ poňa  a slovenských a mad’ar-
ských dejín, v ktorých ide o tú istú minulost’.

Miklós  Beer

József Demmel
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(1983, Budapešť), spisovateľka, pre-
kladateľka, dramaturgička.
Vyštudovala odbor slovenský jazyk 
a literatúru na Filozofi ckej fakulte 
Univerzity Komenského, neskôr di-
vadelnú réžiu a dramaturgiu na Vy-
sokej škole múzických umení v Bra-
 slave. Prekladá súčasnú slovenskú 

literatúru do maďarčiny. Za preklad 
diela Príbeh ozajského človeka Pav-

la Vilikovského získala prémiovú cenu Imre Madácha Literárneho in-
formačného centra. Ako dramaturgička spolupracovala s mnohými 
slovenskými divadlami: Slovenské národné divadlo, Astorka, Aréna, 
Thália. Jednou z čŕt jej spisovateľskej a dramaturgickej činnos   je 
vyzdvihovanie tradičného mul  kulturalizmu a zvýšenie citlivos   na 
báze slovensko-maďarských vzťahov.

O  ó Gajdics, šéfredaktor rádia Karc, o 
svojej práci hovorí takto: „Už ani názvy 
vytlačených novín, do ktorých som 
písal, si neviem vyrátať na prstoch, a 
moje články sa ani nesnažím počítať. 
Nikdy som si riadne nerobil vlastnú 
administra  vu. Riadil som aj televíziu, 
aj som moderoval zopár programov, 
veľakrát som bol aj hosťom. A predsa 

rádio mi dalo najviac zážitkov, to najmä preto, lebo počet tých rádií, pri 
ktorých zrode som stál aj ja, už pomaly dosiahne dvadsať. A keď sa ozve 
jedno nové rádio, to je samo o sebe zázrak.”

O  ó Gajdics

Margit Garajszki 
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(1965, Bra  slava) je slovenský pravi-
cový novinár a moderátor.
Po skončení školy pracoval tri roky 
ako výskumný pracovník v Elektro-
technickom ústave SAV. Od roku 
1991 bol korešpondentom českých 
Lidových novín.
V rokoch 1993–1998 bol moderáto-
rom a komentátorom Rádia Slobod-

ná Európa v Mníchove a v Prahe a v rokoch 1999–2004 pôsobil ako 
šéfredaktor týždenníka Domino fórum. Od januára 2004 do januára 
2007 moderoval diskusnú reláciu Pod lampou, ktorú vysielala Dvojka 
Slovenskej televízie. Je zakladateľom a od roku 2005 šéfredaktorom 
časopisu .týždeň. R. 2013 dostal cenu zmierenia súdržnos   Charty XXI. 
– inicia  vy za zmierenie.

Je diplomovaným právnikom, no 
počas troch desaťročí jeho kariéry 
v médiách za svoju profesiu považu-
je viac vysielanie a formovanie ná-
zorov. Vysielanie doslova a aj v šir-
šom ponímaní, vrátane zbližovania 
materinskej krajiny a zahraničných 
Maďarov, ako aj medzi bratskými 
národmi vzájomne, resp. možnos   

ich lepšieho vzájomného spoznávania sa. Počas výkonu svojej pro-
fesie pracoval v tlačových aj elektronických médiách, v súčasnos   je 
riaditeľom Maďarskej tlačovej agentúry (Magyar Távira   Iroda), teda 
ako vedúci sa mohol vrá  ť tam, kde ako stážista svoju kariéru začal.

Ferenc Gazsó L. dr.

Štefan Hríb
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Spisovateľ, diplomat,   rodák z 
Banskej Š  avnice (23.2.1932), 
vyštudoval ekonómiu, napísal vyše 
30 kníh (romány, poviedky, lite-
ratúra faktu). Dlhoročný redaktor 
rozhlasu. Jeho viaceré historické 
romány boli preložené aj v zahraničí. 
Po sovietskej invázii v auguste 1968 
viacročný zákaz publikovať. Po roku 

1989 poslanec a člen predsedníctva slovenského parlamentu, jeden 
z iniciátorov vyhlásenia suverenity Slovenskej republiky. Neskôr prvý 
slovenský veľvyslanec v Kanade. Po návrate prednášal politológiu 
na Trnavskej univerzite. Teraz žije ako slobodný umelec v Bra  slave. 
Z posledných kníh uveďme:  štúdia o globalizácii Nebojme sa sveta. 
Sprievodca globálnym myslením (2001), pamä   z parlamentu Ako 
chu   poli  ka (2004), zbierka poviedok zo sveta Sám v cudzích mestách 
(2006), román o Ferdinandovi Coburgovi Spomeň si na cára (2007).  
Historický román Verte cisárovi (2016) je venovaný cisárovi Jozefovi II. 
a slovenským jozefi nistom. Syntézou tvorby je rozsiahly generačný ro-
mán Rozkoše dávnych čias  (2009)  o osudoch slovenskej povojnovej 
generácie, ktorá prešla dvoma totalitami. Nostalgické spomienky na 
rodné mesto obsahuje kniha Moja Š  avnica (2012).
Spoluzakladateľ a bývalý predseda Slovenského centra PEN, bývalý 
podpredseda Paneurópskej únie na Slovensku, člen World Future 
Society, USA.  
Kontakt: anton.hykisch@gmail.com

Anton Hykisch
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Pochádza zo Sedmohrdska,-
je maďarsko-armenskeho pôvodu. 
Svoje detstvo strávil v meste Gyön-
gyös, jeho otec János Kabdebó bol 
inžinier, neskôr riaditeľ mestských 
komunálnych služieb. Študoval v 
mestách Gyöngyös, Miškovec, Ja-
ger, a na Univerzite Loránda Eötvö-
sa ukončil štúdium v roku 1958 v 

odbore maďarský jazyk a história. V roku  1969 sa stal kandidátom 
literárnych vied,/ vied o umení, v roku 1990 sa stal doktorom lite-
rárnych vied; učil na strednej škole v Miškovci, pracoval v Petőfi ho 
Múzeu Literatúry, bol docentom na Univerzite Janusa Pannoniusa, 
redigoval Literárne dejiny po dobu jedného cyklu, redigoval Miskolci 
Napja-ink a Új holnap. Je emeritným profesorom, zakladajucim de-
kanom Filozofi ckej fakulty Univerzity v Miškovci.

Jeho manželka Marianne Dobos je publicistka, má dvoch synov 
a päť vnúčat.

Knihy: Dayka Gábor költői pályája (Miskolc, 1968); háromkötetes Szabó 
Lőrinc-monográfi ája a Szépirodalmi Kiadó gondozásában: Szabó Lőrinc lázadó 
év  zede (1970); Útkeresés és különbéke (1974); Az összegezés ideje (1980); Ver-
sek közö   (Magvető, 1980); Szabó Lőrinc hévizi versfüzete (Európa, 1980); Szabó 
Lőrinc (kismonográfi a, Gondolat, 1985); Lakatos István (Irodalomtörténe   Kisköny-
vtár, 1986); Az Újhold költői (1988); „A magyar költészet az én nyelvemen beszél.” 
A kései Nyugat-líra összegződése Szabó Lőrinc költészetében (Argumentum, két 
kiadásban, 1992) Jánosy István (Életünk, 1994); Vers és próza a modernség má-so-
dik hullámában (Argumentum, 1996); Szabó Lőrinc pályaképe (Osiris, 2001), Szabó 
Lőrinc „pere” (Argumentum, 2006). „Ritkúl és derűl az éjszaka” (Csokonai Kiadó, 
Harc az elégiáért) (2006), Rögeszmerend: Turczi István művének tragikus derűje 
(Balassi, 2007)., Mesék a költőről: Szabó Lőrinc-tanulmányok (Ráció, 2011),Titkok 
egy élet/műben (ME Szabó Lőrinc Könyvtár, 2010)., Centrum és redivivus (Par-
nasszus Könyvek Magasles sorozat, 1012)., „Nyílik a lélek” Ke  ős látás a huszadik 
századi lírában. Szabó Lőrinc „rejtekútja” (Ráció, 2015).

Zbierka rozhovorov: A háborúnak vége le   (1983); A műhely  tkai (1984); 
Sors-fordító pillanatok (1994); Elveszte   o  honok (2003). 

Lóránt Kabdebó
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István Käfer sa narodil v roku 1935 
v Budapeš  . Absolvoval slovakis  -
ku na Univerzite Loránda Eötvösa 
v Budapeš  . V rokoch 1959–1962 
bol hosťujúcim profesorom na 
bra  slavskej univerzite. V rokoch 
1970–1992 prednášal v ústave Slo-
vanskej fi lológie ELTE. Bol zaklada-
teľom (1992) a do svojho odchodu 
do dôchodku vedúcim Katedry slo-

vakis  ky, neskôr Ústavu slavis  ky a strednej Európy na Katolíckej 
univerzite Petra Pázmánya. Štyri roky (2002–2006) viedol pracovnú 
skupinu Slovenskej akreditačnej komisie v odbore slovenský jazyk a 

Zbierka autobiografi i: Szentkuthy Miklóssal Frivolitások és hitvallások (1988; 
francia kiadása: La Confession frivole, Autobiographie d’un citoyen du Temps. Pá-
ris, 1999, Phébus); Határ Győzővel Életút I–III. (1993–95), Orbán O  óval Szín-pom-
pás ostrom (Magvető, 2016).

Zbierky: A Szabó Lőrinc-életmű kiadásának irányítása, szervezése, sajtó alá 
ren-dezése, A Szabó Lőrinc-életmű kiadásának irányítása, szervezése, sajtó alá 
rende-zése a Szépirodalmi, a Magvető, a Csokonai kiadók és a Petőfi  Irodalmi Mú-
zeum gondozásában, valamint a Szabó Lőrinc Füzetek sorozat szerkesztése, az Osi-
ris Klasszikusok nyolc kötetének irányítása és a kri  kai kiadás (krk.szabolorinc.hu 
weblap) szerkesztése. 

O ňom napisali: Buda A   la: Kabdebó Lóránt bibliográfi a, Kabdebó Lóránt 
kö-szöntése (2001). A Miskolci Egyetem köszöntő kötete – megjelenik 80. születés-
-napja alkalmából (átadása: 2016. november 3-án).

Ceny, vyznamenania: Miskolc Város Irodalmi Díja (1969), a Mikes Kelemen 
Kör Díja (Hollandia, 1983), Miskolc Városért Emlékplake   (1986), Szabó Lőrinc-
-díj (1989), Bölöni-díj (1990), Iskolateremtő Mestertanár (1997), Herman O  ó-díj 
(1998), Magyar Köztársasági Érdemrend  sz   keresztje (1998), Miskolci Egyetem 
Signum Aureum Universita  s kitüntetése (1999), Bölcsésze  udományi Karért 
(2001). Pro Urbe Miskolc (2006), Magyar Irodalomtörténe   Társaság Toldy Fe-
-rencz-díja (2008), OTDT Honoris Causa Pro Scien  a Aranyérem (2009), József At-
 la-díj (2012), Miskolci Múzsa Díj (2014).

István Käfer
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literatúra. V súčasnos   je vedúcim Hungaroslovakis  ckej výskumnej 
skupiny na Fakulte sociálnych vied a sociálnej odbornej prípravy Vy-
sokej školy Ferenca Gála (Gál Ferenc Főiskola Társadalomtudományi 
és Szociális Képzési Kara Hungaroszlovakológiai Kutatócsoportja) a je 
predsedom správnej rady Nadácie sv. Vojtecha pre výskum strednej 
a východnej Európy (Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európai Kuta-
tásokért Alapítvány). Za uznanie jeho práce dostal v roku 1992 Pa-
mätnú medailu Come-nius, v roku 1993 Björnsonovu cenu, v roku 
2003 cenu Vilmosa Fraknóiho a v roku 2004 Pamätnú medailu Péte-
ra Pázmánya. V roku 2005 získal slovenské štátne vyznamenanie – 
Veľkú medailu Svätého Gorazda. V roku 2010 získal Veľkú medailu 
Katolíckej univerzity v Ružomberku a v roku 2014 Cenu zmierenia 
a súdržnos   Charty XXI – Inicia  vy za zmierenie. Je četným členom 
Maďarskej národnej knižice Széchényiho (2015).

Csaba Gy Kiss kultúrny a literárny 
historik Profesor na Varšavskej uni-
verzite. 
Je výskumníkom stredoeurópskych 
národných symbolov a mýtov. 
V roku 2011 vyšla jeho práca o 
hymnách národov strednej a vý-
chodnej Európy pod názvom „Hol 
vagy hazám?“

Csaba Kiss Gy
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Historik, ekonóm, expert medziná-
rodných vzťahov V rokoch 2010-
2015 bol riaditeľom  Maďarského 
inš  tútu v Bra  slave, pred 2010 a 
po 2015 koordinátorom Nadácie 
Terra Recognita.

Kulturologička Anna Kováčová od 
roku 2006 pracuje vo Výskumnom 
ústave Slovákov v Maďarsku. V 
roku 2010 sa stala riaditeľkou tejto 
vedeckej inš  túcie. Vo výskume sa 
orientuje na otázky kultúrnych de-
jín, postavenia významných dejate-
ľov v spoločnos  . Sústreďuje sa na 
historický a kultúrnohistorický vý-

skum so zohľadnením historických, cirkevných, inš  tucionálnych a 
kultúrnych aspektov Slovákov v Uhorsku/Maďarsku. Skúma  kultúr-
nych reprezentantov v kontexte vzťahov so Slovenskom, Budapešťou 
alebo Dolnou zemou.

István Kollai

Anna Kovács
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Je  jedným  z tých reportérov zo 
Slovenska , ktorí sa objavili ako ge-
nerácia samoukov žurnalis  ckého 
povolania hneď - obrazne poveda-
né - deň po režime po roku 1989, z 
civilného  zamestnania. 

Ako reportér začal pôsobiť v 
Bra  slave v týždenníku Hét, ako ve-
rejno- poli  cký novinár  pre Új Szó, 

Cseh Sajtóiroda (ČTK) a Práca. Ako hlavný  editor pracoval pre ma-
ďarský denník Új Szó, pre maďarský týždenník s najväčším počtom 
výtlačkov  Vasárnap a pre  fórum liberálnych slovenských intelektu-
álov Domino. 

Svoje  rozhlasové  skúsenos   začínal v  Maďarskom magazíne v 
Slovenskom rozhlase a neskôr bol aj redaktorom  rádia Slobodná Eu-
rópa. V rokoch 2006-2010 viedol regionálne vysielanie Maďarského 
rozhlasu, od roku 2011 vedie národné programy Slovenského rozhla-
sového a televízneho vysielania a tak  ež pôsobí ako zástupca gene-
ralneho riaditeľa. V roku 2013 bol poradcom pre Regionálne české 
rozhlasové vysielanie počas reštrukturalizácie.

Počas svojej ak  vnej novinárskej kariéry sa venoval hlavne  té-
mam ako vládna poli  ka, verejné inš  túcie, menšinová poli  ka, eu-
rópska integrácia a integrácia Rómov. Vážnejšie sa venoval témam 
závislos   a problema  ke  extrémnej chudoby. 

Je zástancom  slovensko-maďarskej spolupráce,  a pôsobením 
v každodennej praxi v nemaďarských mediach podporoval zmiere-
nie v rámci novinárskej profesie v redakciách slovenských, českých 
a maďarských.

A   la Lovász
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Fran  šek Mikloško (1947) sa narodil v 
Nitre, kde v roku 1966 ukončil Strednú 
priemyselnú školu stavebnú. V roku 
1971 absolvoval v Bra  slave Prírodo-
vedeckú fakultu Univerzity Komen-
ského, odbor matema  ka. V rokoch 
1971 – 1983 pracoval v Ústave tech-
nickej kyberne  ky SAV v Bra  slave. V 
rokoch 1983 – 1989 striedavo praco-

val ako robotník, striedavo nepracoval. Od svojich vysokoškolských štú-
dií až do Nežnej revolúcie sa angažoval v tzv. tajnej cirkvi. Pracoval medzi 
vysokoškolskou mládežou, podieľal sa na tvorbe samizdatov, bol jedným 
zo zvolávateľov Sviečkovej manifestácie 25.marca 1988 v Bra  slave. 

V novembri 1989 sa stal členom Koordinačného výboru VPN. Za 
toto hnu  e kandidoval vo voľbách 1990 do SNR. V rokoch 1990 – 2010 

Narodila sa v Kecskeméte, vyrastala v 
Budapeš  . Vyštudovala slovenči-
nu a poľš  nu na univerzite ELTE. V 
roku 2003 sa vydala za Slováka do 
Žiliny. Tu vyštudovala učiteľstvo hu-
dobného umenia. V r. 2004 založila 
Zbor starej hudby Arcus, ktorému je 
dodnes umeleckou vedúcou. Majú 
tri de  , ktoré od narodenia vycho-

vávajú spolu s manželom dvojjazyčne v čisto slovenskom prostredí. 
Momentálne trávi s rodinou jeden školský rok v Budapeš  , kde de   
chodia do maďarskej školy.  Od roku 2015 píše blog v slovenčine o 
tom, ako sa cí   ako Maďarka na Slovensku.

Diána Marosz

Fran  šek Mikloško
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bol poslancom SNR, resp. NR SR. V rokoch 1990 až 1992 bol predsedom 
SNR za Verejnosť pro   násiliu, v rokoch 1992 – 2008 bol poslancom za 
Kresťanskodemokra  cké hnu  e, 2008 – 2010 za Konzerva  vnych de-
mokratov Slovenska.

V rokoch 2004 a 2009 kandidoval v priamych voľbách na pre-
zidenta SR. 

V roku 2005 mu bola udelená stredoeurópska Cena sv. Vojtecha.
Doteraz mu vyšli  eto knihy: „Nebudete ich môcť rozvrá  ť (Z osu-

dov katolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1943 – 1989)“. Bra-  slava, 
Archa 1991; „Čas stretnu   (Refl exie o ponovembrovej dobe)“. Bra  -
slava, Kalligram 1996; „Desať spravodlivých (Ľudia, knihy, dokumenty 
1985 – 2010)“. Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2011; „Znamenia 
čias (Slovenské súradnice 1982 – 2012)“. Bra  slava, Hlbiny 2013. Kniha 
rozhovorov: „Ján Štrasser: Fran  šek Mikloško (Rozhovory o dobe a ľu-
ďoch)“, Bra  slava, Slovart, 2016. 

Je ženatý, žije v Bra  slave.
Od roku 2010 je na dôchodku. Odvtedy vydal tri knihy, ktoré refl ek-

tujú poli  cky, nábožensky a spoločensky posledné desaťročia na Sloven-
sku. Publikuje na poli  cké, náboženské a spoločenské témy v týždenní-
ku „.týždeň“, v revue pre kresťanskú kultúru „Impulz“ a v internetovom 
denníku  „Konzerva  vny denník Postoj“. Príležitostne sa zúčastňuje na 
poli  cko-spoločenských seminároch, na stretnu  ach s mladými ľuďmi a 
vystupuje pri rôznych príležitos  ach v televízii a rozhlase.
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prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD. 
(1954) – posledných desať rokov 
pôsobím na Katedre histórie Filozo-
fi ckej fakulty Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici. 
Venujem sa formovaniu moder-
ného slovenského národa v stredo- 
európskom kontexte, revolučným 
rokom 1848/49, otázkam historickej 
pamä   a stereotypom, ktoré skres- 

ľovali obraz slovenských dejín. 
Okrem iného som autorom monografi í Začiatky moderných 
slovenských symbolov (2004), Cyril a Metod v historickom vedomí a 
pamä   v 19. a 20. storočí na Slovensku (2013, spolu s A. Hudekom).

Zsolt Németh je poslancom 
maďarského parlamentu a patrí 
medzi zakladateľov strany FIDESZ. 
Pred vymenovaním za štátneho 
tajomníka v roku 1998 viedol 
maďarskú delegáciu Parlamentného 
zhromaždenia Rady Európy. V 
rokoch 1998-2002 a 2010-2014 
zastával post štátneho tajomníka 
ministerstva zahraničných vecí.  Do 

roku 1998 a v období 2002-2010 bol členom maďarskej delegácie 
Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Od roku 2014 je 
predsedom zahraničného výboru maďarského parlamentu.

Dušan Škvarna

Zsolt Németh
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Narodenie: 18.09.1962. Orava – 
Námestovo. 
Štúdiá: Gymnázium Námestovo – 
maturita 1976, 
po absolvovaní vojenskej služby v 
roku 1983 – 1988 štúdium v kňaz-
skom seminári na Cyrilometoskej 
bohoslovecskej fakulte v Bratisla-
ve, kňazská vysviacka v roku 1988, 
8 rokov ako kňaz vo farnosti – rím-

skokatolík. Spišská diecéza. Licenciát – KUL Lublin (Poľsko), Dok-
torát z teológie Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokato-
lícka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave – odbor 
súčasné formy odovzdávania viery (masmédiá), pastorálna teoló-
gia. Docentúra – Katolícka univerzita Ružomberok, odbor súčasné 
formy odovzdávania viery (masmédiá), pastorálna teológia.

Vyučovanie a pôsobenie na Teologickom inštitúte bohoslo-
veckej fakulty Univerzity Komenského na Spišskej Kapitule (pro-
dekan pre zahraničné vzťahy) – 1996 – 2005. 

Riaditeľ Rádia Lumen – katolícke rádio na Slovensku – 2005 
– doteraz.

Vyučovanie na VŠ Katolícka univerzita Ružomberok – 2005 – 2012.
Vyučovanie na VŠ Danubius – marketing a médiá v sociálnych 

službách. Od 2013 – doteraz.

Juraj Spuchľák
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Novinárka Ane   Szabó sa narodila v 
Štúrove a vyrástala v  susednej de-
dine  Obide. Po absolvovaní  gym-
názia v Štúrove študovala žurnalis  -
ku na Filozofi ckej fakulte  Katolíckej 
univerzity Petra Pázmánya v  Pilíš-
skej Čabe.  
Už v prvom ročníku na vysokej škole 
pôsobila ako moderátorka-redak-

torka jedného komerčného rádiového vysielania.
Po obdržaní diplomu pôsobila v Bra  slave ako moderátorka- re-

daktorka  Maďarskej relácie Slovenského rozhlasu,  neskôr sa stala 
hlavnou redaktorkou programu, paralelne  pracovala aj ako vedúca 
redaktorka Madarského vysielania Slovenskej televízie.

László Surján M.D. sa narodil roku 
1941 v meste Kluž. Pôsobil ako le-
kár a vysokoškolský docent,  vo 
verejnom živote je ak  vny od roku 
1990. Bol ministrom zdravotníctva 
a sociálnych vecí (1990-1994), ako 
aj poslancom maďarského (1990-
2004) a Európskeho parlamentu 
(2004-2014). V období 2012-2014 

bol podpredsedom Európskeho parlamentu. Problémom zmierenia 
národov z údolia Dunaja sa venuje od roku 2010. So svojimi spolu-
pracovníkmi založil inicia  vu Charta XXI ako aj rovnomenné združe-
nie, aby tým vytvoril medzinárodnú nepoli  ckú civilnú  organizaciu,  
ktorej cieľom je zlepšenie kultúrnych a medziľudských vzťahov.

László MD. Surján

Ane   Szabó
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V roku 2005 sa stala redaktorkou - moderátorkou televízie v  Ma-
ďarsku . Počas 10 rokov v spravodajstvo-redaktorstve sú s  jej menom 
spojené  programy ako „Spávy”, spoločensko-poli  cká relácia „Ranný 
let“, relácia o ochrane spotrebiteľa „Kniha stažnos  ”, „Školský prí-
klad” magazín o vzdelávacej poli  ke a prog-ram „Nahrávka”,  neskôr 
večerno-poli  cká show „Maďarsko naživo“. Viackrát bola hos  teľkou 
programu parlamentných volieb.

Od mája 2015 je vyznamenanou redaktorkou-moderátorkou  MTVA.
Je vydatá, žije so svojím manželom v Szentendre.

Magda (Magdaléna) Vášáryová (1948, 
Banská Š  avnica) je slovenská poli  č-
ka a bývalá herečka a diplomatka. Od 
roku 2006 bola poslankyňa Národnej 
rady SR za SDKÚ-DS. 12. decembra 
2013 vystúpila zo strany a pôsobí v 
NR SR ako nezaradená poslankyňa.
V rokoch 1966 – 1971 študovala so-
ciológiu na Filozofi ckej fakulte Uni-

verzity Komenského v Bra  slave. Od roku 1970 pôsobila ako herečka v 
Divadle na Korze, Novej scéne (1971 - 1983) a v Slovenskom národnom 
divadle (1983-1990). Je autorkou knižných spomienkových impresií o 
Banskej Š  avnici Krátke listy jednému mestu (1988).

V roku 1988 dostala  tul zaslúžilá umelkyňa.
V rokoch 1990 – 1993 pôsobila ako veľvyslankyňa Českej a Sloven-

skej Federa  vnej Republiky v Rakúsku. Zakladateľka a riaditeľka Slo-
venskej spoločnos   pre zahraničnú poli  ku (SFPA) 1993 – 2000. V roku 
1999 kandididovala na prezidenta Slovenska. V rokoch 2000 – 2005 pô-
sobila opäť ako veľvyslankyňa, tentoraz v Poľsku. Od 21. februára 2005 
zastávala funkciu štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí SR. 
V roku 2005 vstúpila do SDKÚ.

Magda Vášáryová 
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Emil Boleslav Lukáč

Výmena duchovných produktov
Na okraj stredoeuropských literárnych vzťahov

Národy, žijúce v stredo-
európskom priestore, majú 
Prozreteľnosťou im vyme-
rané osudy, svoje životy čo 
najlepšie a najcieľuprim era-
nejšie koordinovať. Nech sú 
ich poli  cké križovatky aké-
koľvek, nech vznikajú, ale-
bo zanikajú an  pa  e a sym-
pa  e časových poli  ckých 

polôh, ostáva nezm eniteľný fak t susedstva a ostávajú tak všetky 
vzájomné odkázanos   a ich dôsledky. Križovatky sa nielen rozchá-
dzajú, nielen pre  najú, ale v dô ležitom bode i sbiehajú, tvoria urči-
tý spoločný záujmový priestor, ktorý nepatrí výlučne ani jednému, 
a predsa patrí všetkým.

Národy, žijúce vedľa seba, skôr-neskôr musia si nájsť modus vi-
vendi, a to nielen na poli poli  ckom. Obyčajne bývajú to, i pri všet-
kých časových antagonizmoch, hospodárske odkázanos   a doplňo-
vania, ktoré zmierňujú i poli  cké podnebie. To všetko však neutvára 
dosť hlboký vzťah, to všetko býva hodne konjunkturálnym, pri naj-
menšom nepriaznivom záchveve a porušení kontaktu ukáže sa prie-
pasť, cez ktorú niet mostov a znova dlho tre ba všetko budovať.

Mojím hlbokým presvedčením’ zostane teda, že pri žiadnom prí-
pade nestačia povrchné poli  cké sympa  e, ba nesta čia ani dočasné 
konjunkturálne hospodárske styky a úmluvy. Trvácne koordinovaná, 
na vzájomnej úcte a porozumení vybudovaná sympa  a je možná iba 
vzá jomnou výmenou duchovných, kultúrnych hodnôt, ich čím dô-
kladnejším poznaním, štúdiom, ich pochopením a roz šírením, ich 
zaradením medzi hodnoty vlastné. Lebo vysoká kultúrna hodnota 
cudzia, transponovaná a dobre zaradená zúrodňuje i vlastné kultúr-
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ne pole a tým sa nepriamo stáva i vlastnou hodnotou. V hospodár-
skom živote dneška sa často hovorí o clearingu. Nuž takýto clearing 
môže a má byť plne uplatňovaný na poli duchovne kultúrnom

Ide o výmenu, o poznanie a osvojenie i zaradenie si vzájomných 
duchovných produktov. Ide o zvýšenie stredoeuropských literárnych 
vzťahov. A tu z tejto príležitos   myslím na zvýšenie poznania duchov-
ných, literárnych produktov slovensko-maďarských. Ide mi o zvýše-
nie poznania slovenských diel v Maďarsku, medzi kultúrnou verej-
nosťou maďarskou, a o poznanie vynikajúcich maďarských diel zas u 
nás. Na obe strany by som mal poznámky, výčitky, pobádania.

Slovenský knižný trh v poslednom poldruha desaťročí neoby-
čajne vzrástol, za ten čas vyšlo viacej slovenských kníh, než predtým 
za celé polstoročie. Na vý stave slovenskej knihy v Bra  slave vyzdvi-
hol správne tento fakt známy kultúrny pracovník, profesor Rudolf 
Kľač- ko. Uvoľnený slovenský život odklial pečate, otvoril zámky šo 
sŕdc, myslí, úst. Každého roku vyšlo niekoľko významných sloven-
ských diel, ktoré svojimi hodnotami budily pozornosť nielen v už šej 
oblas   slovenskej, ale ako vieme, preložené boly do nemčiny, do 
poľš  ny, do horvátčiny, do slovinčiny, do ruš  ny a tak získaly sebe i 
celému slovenskému literárnemu svetu úctu. Menovite na poli krás-
nej prózy a poezie dosiahli sme niekoľko takých tvarov, ktoré môžu 
si smelo zastať i pri vyššej súťaži svoje miesto a vyjsť z nej víťazne, 
stať sa prínosom do všeobecnej ľudskej pokladnice. Urbanov Živý 
bič, i Hmly na úsvite. H ro n  ského Jozef Mak i Chlieb, okrem nich 
niektoré novelis  cké sbierky, Jesenské- ho Demokra  , Gašparovi 
Námorníci, H orváthovo Vízum do Európy, Rázusov Krč mársky kráľ 
a Odkaz m ŕtvych, Gráfov Zm ätok — z nových, nuž a z klasikov nie-
ktoré novelis  cké sbierky 

Kukučínove,,jeho román Mať volá,VajanskéhoKoren a výhonky, 
Tim ravini Hrdinovia, Jégého Adam Šangala, toto sú diela z prózy, 
ktoré nielen na Slovensku majú čo povedať, ale m ajú čo p ovedai 
aj o S lo ven  sku inde. To isté i na poli poezie. Výber zo štúrovcov, 
výber z Hviezdoslava, m enovite jeho Krvavé sonety, Krasko, vý ber 
z Roya, Jesenského a Rázusa, Sm rekové Iba oči, Žarnovov Hlas krvi, 
.Haľamovej Červený mak, Novomeského Otvorené okná, Beniakov 
Lunapark a Poštový holub, nový dynamický výboj slovenských surre-
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alistov majú nárok na poznanie a hodnotenie inonárodné, lebo v rú 
chu um eleckom najviac povedia o slovenských predstavách sveta, o 
slovenských túhach i nádejách, o slovenských sťeskoch i boles  ach. 
Aj v literárnej essayis  ke a vedeckej kri  ke m ám e p rá  ce, ktoré 
menovite v stredoeuropských vzťahoch nemožno obísť.

Musíme konštatovať, že vzdelaný ma ďarský kultúrny svet, širo-
ké obecenstvo inteligencie z tohto nášho slovenského sveta pozná 
veľmi málo. Nejdeme analyzovať všetky príčiny, stačí konštatovať 
fakt, že stredoeuropský záujem priam vyžaduje aj s maďarskej strany 
čo n ajobjek  vnejšiu znalosť najlepších produktov okolitých svojich 
susedov, a ta k i produktov slovenských. Pravda, nemož no povedať, 
akoby sa na tomto poli neurobilo absolútne nič. Nie, my vieme o zá-
služných prácach, oddaných propagátoroch duchovného clearingu. 
Vieme o zá služnej prekladateľskej činnos   Jura Podhradského, ktorý 
preložil Sládkovi čovu Marínu, o peknom preklade Gejzu Schôpfl ina, 
ktorý preložil Hviezdoslavovu Hájnikovu ženu (A csôsz felesége), o 
preklade Darvasa z m odernej lyriky slovenskej (Hegyország hangja), 
vieme 0 p reklade K ukučínovho Dom u v stráni, Urbanovho Živého 
biča, Jesenského Dem okratov, o antológii Farkasovej a o antológii 
slovenských prozatérov, vydanej u Franklina. Nie je to nijak malič 
kosťou, sú to isteže veľké míľniky na ceste poznania a šírenia znalos   
a tak 1 obľuby, jednak však bude ich treba zmnožiť, zvýšiť, systema-
 cky, cieľuvedome uvádzať a i — propagovať, aby neboly iba akou-

si poli  cko-ofi ciálnou povinnosťou, ale takou záľubou a potrebou, 
akou je pre maďarské publikum potreba uvádzania a konzumencie 
inej svetovej literatú ry . Uviedli sme niekoľko mien a diel zo slo-
venskej literatúry, ktoré ešte čakajú na svoj maďarský p reklad a tak 
poznanie, a veríme tak i na ich preniknu  e v novom prostredí. Na 
záujem o autorov a ich diela iste odpovie hociktorý slovenský na-
kladateľ, alebo azda najlepšie Ma  ca slovenská, poťažne stavovská 
organizácia slovenských spisovateľov v Bra  slave.

K systema  ckej uvádzacej činnos   patrí prirodzene i neustály 
rozhľad po slovenskom duchovnom živote, pátranie tak po jeho ko-
reňoch, to jest sledovanie všetkého literárnehistorického bádania 
slovenského, ako i sledovanie jeho terajšej pulzácie. V maďarských 
revuách, ba i v hlavných maďarských denníkoch, v ich čas   kultúrnej 
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maly by sa objavovať system a  ck é rubriky o slovenikách. Tak by 
sa uviedol maďarský kultúrny človek do sveta, jemu do týchto čias 
dosť neznámeho, a veríme, nie nezaujímavého. Ak jest sa čomu diviť, 
možno sa diviť iba tomu, že takejto samozrejmej úlohy sa dodnes tak 
málo ľudí chopilo.

Jednak treba poznamenať, že v maďarskom živote našlo sa 
niekoľko odborníkov i publicistov, k torí sa s otázkam i slovenského 
duchovného života v minulos   i v prítom nos   zapodievali i zapo-
dievajú. P rá c e pánov Oszkára Sárkánya, p. Sziklayho, p. Gogoláka, 
z národnej skupiny bývajúcej na Slovensku menovite system a  cká 
oboznamujúca práca p. Szalatnayho, sú zaiste viac než priekopnícke. 
Kaž dý slovenský človek môže im za to byť povďačný. Toto je tá krí-
žová, a predsa požehnaná cesta, ktorá vedie k dobrému výsledku: 
k ozajstnému vzájomnému oceneniu, pochopeniu. Od niektorého z 
nich čakáme, aby maďarskému obecenstvu pi edložil dobré dejiny 
slovenského národa a dejiny slov. literatúry.Ale to isté, čo sme po-
znamenali na okraj m aďarskej potreby, to isté, ba azda vo zvýšenej 
m iere patrí sa adresovať i slovenskému literárnemu životu. Sloven-
sko v minulos   a 

menovite v prítomnos   mnoho doháňalo čo sa týka informo-
vania sa. Okrem zvýšeného tempa vo vlastnej tvorbe slovenskej 
krásnej literatúry, predkladala sa súrna nevyhnutnosť intenzívneho 
oboznamovania sa so dňa na deň vzrastajúcej slovenskej inteligen-
cie so svetovou tvorbou literárnou. Jednou z dô ležitých podmienok 
nášho medzinárodné ho postavenia je, aby sme sa soznámili s k u 
ltúram i iných národov, ako sa s inej stránky musíme zas snažiť, aby 
sa iné ná rody soznámily s kultú ro u slovenskou. Slovenská literatúra 
má bohatú prekladateľskú tradíciu. Od Tablica počnúc po dnešných 
prekladateľov m nohí z našich pochopili veľkú prekladateľskú úlo-
hu. Máme dosť bohaté výbery z vrcholkov románskej, germánskej i 
slovanskej literatúry. Prekladová knižnica Ma  ce slovenskej, Živeny, 
Spolku sv. Vojtecha, Spoločnos   priateľov klasických kníh, Mazáčove 
Svetové preklady, Pažického Ruská knižnica, knižnica Bibliotéky pri-
niesly desiatky hodnotných prekladov zo svetovej literatúry. Ale pri 
tejto až dych  vej zvedavos   mladého a obnoveného národa veľmi 
sa zabúda na to, že hlavne by sme potrebovali poznať literárne pro-
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dukty okolitých národov, bez ohľadu na to, či ich poli  ka je k nám 
momentánne naklonená priateľsky, alebo nie. Vychádzajú i najexo-
 ckejšie knihy najvzdialenejších národov a literatúr, vieme o prekla-

doch španielsko-juhoamerických, vieme o p re  kladoch z perš  ny, 
nebohý básnik Roy trápil sa s Li Tai Pe, ale žiaľbohu, p o  merne k 
západným literatúram málo sa kolportuje a propaguje u nás potreba 
znalos   stredoeuropských literatúr. Pomerne veľmi málo kníh máme 
preložených z juhoslovanskej a rum unskej literatúry, trochu viac z 
poľskej a zas veľmi málo z m aďarskej. A všetky  eto literatúry majú 
svojich vynikajúcich autorov, a skvelé diela. P o trebujem e znať dušu 
svojich priateľov i domnelých, alebo ozajstných antagonistov. A či sa 
ona neodzrkadľuje najviacej a najlepšie vo vrcholných dielach ich 
umeleckej tvorby? Musíme nástojiť, aby v záujme lepšieho poznania 
mentalitného, v záujme dohody činnosť prekladateľská z oboru stre-
doeuropských literatúr bola v budúcnos   zvýšená.

Ak sme vytýkali maďarskému duchovnému životu, že o slo-
venskú kultú rn u oblasť sa stará nedostatočne, úryvkovite a azda 
prifarbené, tak i nám samým treba pripomenúť, že väzíme v tej is-
tej chybe. Je pravda, že až do roku 1918 nebolo azda slovenského 
inteligenta, ktorý by z maďarských škôl podrobne nehol znal tak 
dejiny, ako i literatúru maďarskú, ktorý by potom ešte okrem ško-
ly nebol sa zapodieval i s m aď arskou dennou literatúrou, ale od 
tých čias sa pomery hodne zmenily. Od rozchodu záujem menovi-
te mladej slovenskej generácie obrá  l sa inam, čo by samo v sebe 
nebolo bývalo chybou, ale horšie je, že s m a ď a rskou duchovnou 
oblasťou, hoci z príčin pozorovateľských, umeleckých a vedeckých, 
okrem dvoch-troch ľudí temer nikto sa nezapodieval, a aj práca tých-
to bola hodne nepovšimnutá a neocenená. Štúdie prof. Bujnáka, 
Rapanta, Gollnerovej maly ozvenu len v odborných kruhoch vedec-
kých. S m aďarskou krásnou literatúrou, menovite dnešnou, temer 
nebolo kontaktu. Ani my nie sme bez záslužných činov, spomeňme 
si len prvotriedne preklady Hviezdoslava z P etôfi ho a Aranya, jeho 
jedinečný preklad Madáchovej Tragédie človeka, preklady Uramove, 
Royov preklad Jókayho Čiernych diamantov, Gregorovej preklad Mik-
száthovho Prakovszkého, preklady Gôllnerovej z Móricza (Zatratené 
zlato) a z Kosztolányho (K rvavý básnik), oboznamovaciu činnosť An-
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tona Straku, preklady z m odernej m aď arskej poezie roztratené po 
revuách, ale na túto činnosť ešte viac možno povedať, že je čisté 
osobná záľuba, že je útržkovitá, vôbec nie systema  cká a m etodická. 
I my by sme potrebovali dobré dejiny maďarského národa a dejiny 
m a ďarskej literatúry. Nuž a nadovšetko by sme potrebovali prekla-
dy vrcholných diel rad radom, menovite dnešných moderných. Ešte 
niektoré skvelé romány Móriczove, ktorý podáva jedinečnú psycholó 
giu tak maďarského sedliaka, ako i m a ďarského mešťana i šľachty. 
Potrebovali by sme preklad skvelého diela Margity Ka   ovej (Szinek 
és évek), niečo z Molnára, niečo z Kassáka, zaujímal by nás čiastočne 
i Herczeg, veľký generačný ro  mán Babitsov (Halálfi ai), v ktorom za-
chycuje celý lámajúci sa svet predvojnový. No a zaslúžila by 

si pozornosť m en o  vite sedmohradská maďarská literatúra, 
kde je dnes azda hlavná váha maďarského umenia kvalitného, tak 
ako aj kedysi tu bola. Sedmohradské maďarské písomníctvo vracia sa 
ku koreňom maďarského života, k maďarskému sedliakovi, pravda, 
k jeho zvláštnemu typu, k sedliakovi horskému. Je to určitý populiz-
mus, v tom môže ten typ rom ánu byť i pre nás zaují mavý, ba prí-
buzný. Tu zvlášť dielo Nyírô Józsefa, Makkaiho, Tabéryho, Kósove, 
bohémske romány Karácsonyiho mohly by mnoho povedať i slo-
venskému čitate ľovi. Z oblas   poezie potrebovali by sme dobrej, 
obšírnej antológie maďarskej poezie, kde by okrem spomenutých 
klasikov zastúpená bola i nová škola zo začiatku storočia po dnešné 
časy. Z Adyho sa u nás hodne prekladalo, ale už jeho rovesníci, tak 
Babits, Kosztolány, T óth a p rirodzene novší, Szabó Lôrincz, Illyés 
Gyula, Erdély József, József A   la a ostatní sú temer neznámi. To 
isté, čo sme predkladali maďarskej verejnos  : potrebu revuálneho 
a vôbec novinového sledovania maďarskej duchovnej oblas  , vzťa-
huje sa i na život slovenský. Poli  cký život sa sleduje podrobne, ale 
podstatnejší život duchovný, kultúrny, je mimo záujmu. Naše časopi-
sy a noviny by si ho maly viacej, stále a podrobne všímať. Slovenský 
seminár univerzity maďarskej v Peš  , kde účinkuje znateľ slovenskej 
reči a literatúry prof. Ján Melich, a zas m a ďarský seminár na našej 
slovenskej univerzite maly by stáť i v týchto veciach v častejšom a 
užšom styku v prospech oboch literatúr. Žatva by bola, ako vidíme, 
hojná, škoda, že je robotníkov málo.
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CHARTA ZMIERENIA
My, Stredoeurópania žijúci v obja   

Karpát sme sa v uplynulom  sícročí ocitli 
medzi často meniacimi sa hranicami. Počas 
dejín sme okúsili radosť zo spolupatričnos-
  a spolupráce, ako aj trpkosť rozdelenia a 

roztržiek. Koncom 20. storočia si túto oblasť medzi sebou rozdelilo 
sedem štátov. Z nich Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko 
sú už členmi Európskej únie a so zachovaním vlastnej iden  ty začali 
rušiť medzi nimi existujúce hranice.

Kým medzi našimi štátmi môžeme obvykle hovoriť o stále zlep-
šujúcich sa vzťahoch, nepopierame, že z času na čas vzplanie váž-
ne napä  e. Vzájomné porozumenie sťažuje, že nepoznáme alebo 
neuznávame kultúru a dejiny toho druhého. Prekážkou zbližovania 
je aj fakt, že vo viacerých krajinách existujú extrémis  cké poli  cké 
strany, ktoré dúfajú, že štvanie pro   iným národom im prinesie hlasy 
vo voľbách. Ich úspech pramení z hlbokých rán minulos  . Avšak 21. 
storočie požaduje niečo iné.

• Všímajúc si, že záujmy nášho národa môžeme oveľa účinnejšie 
uplatniť, ak si navzájom pomáhame, ako keď sa obrá  me pro   sebe,

• uvedomujúc si, že najmä v rámci Európskej únie sme odkázaní 
jeden na druhého,

• vidiac, že časť poli  ckých strán takéto zbližovanie rázne odmieta,
• konštatujúc, že vo vytvorení dobrých susedských vzťahov do-

siahli vlády len nepatrný úspech
sme si uvedomili, že uskutočnenie v 21. storočí tak dôležitého zmie-
renia medzi našimi národmi sa môže očakávať v prvom rade od ľudí, 
civilných organizácií a cirkví.

Toto poznanie nás viedlo k tomu, aby sme iniciovali vytvorenie Hnu-
 a zmierenia. Pridať sa môže podpísaním tohto vyhlásenia každý, kto

• vie, že pre jeho vlasť je výhodné, ak daný región majú radi aj iní,
• je otvorený spoznať a vážiť si hodnoty iných národov,
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• odmieta každú formu nenávis  ,
• je pripravený spoznať dejiny, kultúru a jazyk susedných národov. 
Hnu  e zmierenia je predovšetkým správanie a spôsob života, 

nie združenie.
My, iniciátori Hnu  a zmierenia, pochádzajúci zo siedmich kra-

jín, sme si vedomí našej zodpovednos   voči budúcim generáciám, 
preto sme si vybrali namiesto nepriateľstva cestu zmierenia. Záleží 
nám na svojej materinskej reči, histórii a kultúre. Odlišnos   nechce-
me odstrániť, ale akceptovať. Dúfame, že čoraz viac ľudí pochopí: so 
vzájomnou podporou zoslilnieme, ale spory nás odsunú na perifériu 
Európy.

Vo Veľkom Mederi, dňa 24. októbra 2010
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