
66 MAGYARSÁG 2008. szeptember 19. ,  péntek

RÖVIDENRÖVIDEN

PAP ISTVÁN

Szlovákia tizenegy éve kezdett
el nemzetiségi múzeumokat lét-
rehozni. Jelenleg nyolc állami-
lag támogatott nemzetiségi mú-
zeum van, utolsó elôttiként hív-
ták életre a pozsonyi székhelyû
Magyar Kultúra Múzeumát, ak-
kor, amikor a magyarok is kor-
mányon voltak, tudja meg új-
ságírócsoportunk az intézmény
igazgatónôjétôl, Jarábik Gabri-
ellától látogatásunk alkalmá-
val. „2008-ra 7,6 millió koronát
kaptunk az államtól, ehhez jön-
nek még a pályázati úton meg-
nyert támogatások. Állandó ki-
állításunkra 22 múzeumból ke-
rülnek a tárgyak. Hathetenként
rendezünk új idôszaki kiállí-
tást” – sorolja a tényeket az
igazgatónô. A kisebbségi múze-

umok közül a legtöbb pénzt a
zsidó kultúra-, illetve az ukrán
múzeum kapja. Az állami tá-
mogatás összegét aszerint álla-
pítják meg, hogy milyen régóta
léteznek a múzeumok és hány
kihelyezett részlegük van. „Ne-
künk két kihelyezett részle-
günk van. Három éve hoztuk
helyre a szklabonyai Mikszáth-
emlékházat. Most a Madách
kastélyt szeretnénk felújítani,
ami 3 millió koronába kerül” –
mondja az igazgatónô. 

Nagyváradi kapcsolat
Az intézmény partnere a Ma-

gyar Nemzeti Múzeum, Erdély-
ben két múzeummal mûködik
együtt, és most dolgoznak azon,
hogy a nagyváradi múzeummal
is felvegyék a kapcsolatot, hi-
szen Madách Imrének Fráter

Erzsébet révén fontos bihari
kötôdései voltak. A múzeum
konferenciákat is szervez, és az
Iskolamúzeum program kereté-
ben próbálják a fiatalokat is
idecsalogatni. „Az idei elsô fél-
évben 11 ezer látogatónk volt.
Sok iskolás látogat hozzánk, fô-
leg magyar diákok, de mi örül-
nénk, ha szlovák iskolások is
jönnének és innen szereznék
információikat a magyarokról”
– meséli az igazgatónô, akitôl
megtudjuk azt is, hogy a szlo-
vákok viszonya a magyar mú-
zeumhoz ambivalens: „Itt min-
dent fel lehet használni arra,
hogy magyar–szlovák ellentéte-
ket szítsanak. Ide jön látogató,
aki köp egyet, amiért itt ma-
gyar múzeum van, de van
olyan is, aki azt mondja, hogy
le a kalappal.” 

Utolsó elôttiekbôl lehetnek az elsôk
2002-ben hozták létre Szlovákiában a Magyar Kultúra Múzeumát, mely
egy állandó kiállítással és két kihelyezett részleggel büszkélkedhet.

❏ Fogyunk. 1921-ben Szlovákia magyar
lakossága 650.597 személy volt, 1991-ben
már csak 567.296 magyar élt Felvidéken.

❏ Kisebbségi ország. Szlovákia la-
kossága az 1991-es népszámlálási adatok
szerint 5,27 millió. Statisztikai adatok szerint
minden nyolcadik szlovák állampolgár vala-
milyen etnikai kisebbséghez tartozik. Minden
kilencedik szlovák állampolgár magyar.

Magyarságkutatás
A Fórum Magyarságkutató Intézet, melynek
most huszonöt munkatársa van, 1996-ban
jött létre három civil szervezet egyesülése
nyomán. Az Intézet központja Somorján van,
mintegy húsz kilométernyire a fôvárostól. Az
intézeten belül mûködik egy információs köz-
pont, mely a civil szektorra összpontosít, a
régiófejlesztési központ, mely a kistérségi
fejlesztést és a határon átnyúló
együttmûködést szolgálja, és a kisebbségku-
tató intézet. Ez utóbbi tevékenységei közé
tartoznak a kutatások, valamint ezek ered-
ményeinek bemutatása, ez utóbbi feladatot a
tíz éve megjelenô Fórum Társadalomtudomá-
nyi Szemlén keresztül biztosítják. A fôként a
szlovákiai magyarság életének, történetének
kutatásával foglalkozó intézmény fontos fel-
adatot lát el, hiszen a kommunizmus évtize-
deiben ez a téma kutatási fehér folt volt. A
Fórum Intézet ösztöndíjakat is biztosít kuta-
tók számára, annak dacára, hogy állami tá-
mogatást nem kap. Az intézményt 70 száza-
lékban alapítványi bevételbôl tartják fenn,
emellett vannak saját bevételeik is, de az
utóbbi idôben az EU-s pénzekhez is hozzájut-
nak. „A magyar kormánytól nem kapunk köz-
vetlen támogatást, hozzájuk csak konkrét
projektekkel pályázhatunk, de mi még a nor-
vég kormánytól is kaptunk pénzt”, mondja
Öllös László, az intézet igazgatótanácsának
elnöke, hozzátéve: „Ahol pénzalapok vannak,
mi oda pályázunk.” 

A legkisebb európai nagyváros
Tartalmas programok, finom ételek, jó sörök és szép lányok. Ezek a legfontosabb ismérvei a
szeptember 7–14. között Szlovákia fôvárosában, Pozsonyban megrendezett tanulmányútnak. 
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A dél-tiroli székhelyû Európai
Kisebbségi Nyelvû Napilapok
Szövetsége (MIDAS) által a szlo-
vák fôvárosba szervezett tanul-
mányúton öt ország hét – ki-
sebbségi napilapoknál dolgozó –
újságírója vett részt, köztük a
Bihari Napló képviselôje is, e so-
rok írója. A tanulmányút célja
az volt, hogy képet kapjunk a

szlovákiai magyarság helyzeté-
rôl. Az egyhetes program során
találkoztunk az ország politikai,
gazdasági életének vezetô szemé-
lyiségeivel, a szlovák tévé és rá-
dió magyar adásainak munka-
társaival, kulturális, oktatási in-
tézmények képviselôivel.

Megérkezés
Vasárnap dél van, szeptem-

ber hetedike. Kijövök a pozso-

nyi vasútállomásról, elindulok
a szálloda felé. Az állomás elôtt
magyar szó üti meg a fülemet.
Aztán hosszú ideig nem. A ta-
lálkozó a többiekkel este hét
órakor van a szálloda bejára-
ta elôtt. Addig bejelentkezem a
szállásra, majd teszek egy kör-
utat a városban. Az elsô benyo-
másom az, hogy egy tiszta, ren-
dezett, civilizált európai város-
ba érkeztem, és ez a benyomá-

som a hét folyamán sem vál-
tozik meg, azt azonban egy kis-
sé furcsállom, hogy a többórás
vasárnapi csatangolás során
mindössze három alkalommal
hallottam embereket magyarul
beszélni az utcán. A hét többi
napjain pedig egyszer sem…
Vigaszul szolgál viszont, hogy
a városban szinte kizárólag
szép és csodaszép lányokat lá-
tok. De ezt mások már hama-
rabb észrevették…

Ismerkedés
Házigazdánk a Pozsonyban

megjelenô, országos terjesztésû
magyar napilap, az Új Szó. Ott-
létünk idején Czajlik Katalin, a
lap fôszerkesztô-helyettese volt
állandó vezetônk, de gyakori
társunk volt Molnár Norbert
fôszerkesztô is, ôk sok értékes
háttérinformációval szolgáltak
nekünk Pozsonyról és a szlová-
kiai magyarság helyzetérôl. Ka-
talintól máris választ kaptam
elsô kérdésemre: Pozsonyban
kb. 4-5%-nyi magyar él, és
többezren naponta beutaznak a
fôvárosba a munkahelyükre.
Tény azonban, hogy a belváros-
ban elég ritka, bár nem kivé-
teles a magyar szó – mondja. A
két újságíró mellett a progra-
mok is információgazdagsággal
kecsegtettek. 

Az egyetem könyvtárának számítógépes részlege

Íme, mi vagyunk az európai kisebbségi nyelvû napilapok munkatársai a Pozsonyban megrendezett tanúlmányúton

Házigazdák. Mol-
nár Norbert és Czajlik Katalin,
a pozsonyi magyar nyelvû or-
szágos napilap fôszerkesztôje,
illetve fôszerkesztô-helyettese
voltak házigazdáink és kí-
sérôink az egyhetes tanul-
mányút során.

Ifjú Szívek Táncegyüttes – a magyarság nagykövete
A szlovákiai magyar kultúra egyik fontos pillére az ötvenes években alakult Ifjú Szívek Ma-
gyar Táncegyüttes. Új elôadásuk próbáira látogatott el csoportunk. Új mûsorukat próbálták.
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Pozsony, belváros. Még csak
közeledünk az elôadóterem fe-
lé, de már halljuk a dobbantá-
sok, lábraütések hangját, majd
amikor beérünk és helyet fog-
lalunk a nézôtéren, látjuk,
hogy a táncosok új mûsoruk
részleteit próbálják. A mintegy
húszperces táncpárbaj után –
melyben kalotaszegi és mezôsé-
gi táncok is felbukkantak – a
finnországi svéd anyanyelvû
újságírónô, Denise Lindell fo-
galmazza meg elsôként imp-
resszióit: „ezek nagyon gyors
táncok”, míg Sara Sternad, a
Triesztben megjelenô szlovén
nyelvû Primorski Dnevnik
munkatársa a lányok csujo-
gatása iránt mutat élénk
érdeklôdést. Én és Dézsi Ildikó
kolléganôm, a kolozsvári Sza-
badság napilap munkatársa a
beavatottak bölcsességével
hallgatunk. Ezt jól is tesszük,
mert Hégli Dusán, az együttes
mûvészeti vezetôje, a készülô

elôadás koreográfusa minden
fontos tudnivalót elmond az
együttesrôl.

Az együttes
Az ’50-es években alakult

táncegyüttest a szlovák kultu-
rális minisztérium tartja fenn.
„Az együttes az egész Kárpát-
medence tánchagyományával
foglalkozik, hiszen itt a népek

közötti hatás nagyobb volt,
mint modjuk Nyugat-Európá-
ban. A reneszánsztól a barok-
kig a tánchagyományok itt
még most is élnek, míg Nyuga-
ton ezek már csak a krónikák-
ban találhatóak meg” – mond-
ja Hégli Dusán, aki az együt-
tes szerepét három területen
határozza meg: „Színpadi dara-
bokat állítunk össze, azaz a fa-
lusi kultúrát mai színházi esz-
közökkel mutatjuk be. Emellett
gyûjtômunkát végzünk, és az
így létrejövô adattárat digitali-
záljuk. A harmadik az oktatá-
si tevékenység, ugyanis tánco-
saink itt, a székhelyünkön és
iskolákban is tanítanak táncot
és etnográfiát. Sokan azok kö-
zül, akik régebben nálunk tán-
coltak, új táncegyütteseket hoz-
tak létre.” 

Tánc vagy foci?
A táncegyüttes megpróbálja

megismertetni a magyar kultú-
rát a határokon túl is. „Jár-
tunk már olyan távoli helye-

ken is, mint Ausztrália vagy az
Egyesült Államok, ahol csak az
Ifjú Szívek fellépése nyomán
tudták meg az emberek azt,
hogy Szlovákiában is élnek
magyarok” – említi a
mûvészeti igazgató. A csoport
húsz táncosból, zenekarból és
adminisztratív személyzetbôl
áll. Emellett mûködtetnek egy
amatôr csoportot is, ahol a fi-
atalok fejleszthetik tánctudásu-
kat. „Mi alkalmaznánk több
táncost is, de az állam csak
húsz állást fizet” – fogalmaz
Hégli Dusán, majd hozzáteszi:
„Magyarországi támogatást
nem nagyon kapunk, a szlovák
állam pedig csak a fizetéseket
biztosítja. Ráadásul mivel álla-
mi intézmény vagyunk, nem
tudunk pályázni, ezért szpon-
zorokat kell keresnünk. De a
különbözô alapítványok, szpon-
zorok inkább támogatnak egy
ötvenedrangú focicsapatot,
mint egy világhírû tánccsopor-
tot.” Nocsak, ezt mintha ismer-
nénk valahonnan…Hégli Dusán mûvészeti vezetô

Tóth Károly igazgató és Öllös László

Magyar egyetem
A komáromi Selye János Egyetem 2004-ben
jött létre. Jelenleg háromezer diák tanul ott
a gazdaságtudományi, a tanárképzô karon és
a református teológián. A felsôfokú oktatási
intézményt Magyarország is segíti, és nemré-
giben 150 millió eurós európai támogatáshoz
is jutott. „Bár államilag támogatott, a Szlo-
vákiában mûködô egyetemekhez viszonyítva
kevés pénzt kap a Selye János Egyetem. A
fizetések alacsonyak, úgyhogy a magyarul is
tudó képzett szakemberek nehezen jönnek
ide dolgozni” – tudatják csoportunkkal
Greschner Tímea és Velschnitz Andrea, az
egyetem képviselôi. Tovább nehezíti a helyze-
tet, hogy egy nemrégiben elfogadott törvény
értelmében Szlovákiában egy egyetemi ta-
nárnak nem lehet két fôállása, így a profesz-
szorok a jobban fizetô szlovák tannyelvû
egyetemeket választják, és emiatt még min-
dig sok vendégtanár jár át Magyarországról
oktatni Komáromba. 
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