
„Erõs vár a mi nyelvünk…”

A Magyar Televízió húsz esztendõs szlovák mûsoráról

1983. szeptember 20-án a Magyar Televízió nézõi elõ-

ször láthattak szlovák nyelven készülõ mûsort „Naša
obrazovka” – „A mi képernyõnk” címmel. A szlovák kokavai

síp kedves dallama köszöntötte a nagyérdemût és egy

szimpatikus fiatal szerkesztõ-riporter, Fuzik János. Po-

zsonyi újságíró diplomával a zsebében Kesztölc szülöt-

te kapott lehetõséget, hogy Szegedre települve, megte-

remtse, elindítsa a hazai televíziózásban eddig ismeret-

len mûsort – a szlovák magazint. A Magyar Televízió

Szegedi Körzeti Stúdiójában lelkes, szakmailag felké-

szült kollégák közremûködésével havi egy alkalommal

tehát a hazai szlováksághoz immár saját mozgóképes

fórum szólt: a „Naša obrazovka”.

Minden kezdet nehéz. A magyarországi szlovákság az

alföldi és pilisi nagyobb szigeteken kívül szétszórtan élõ

népesség, amely az anyaországból három évszázaddal

ezelõtt történt idetelepülésekor különbözõ nyelvjáráso-

kat hozott magával, más-más felekezethez tartozik, stb.

Hogyan teremtsen tehát egy újonnan induló csapat

közös, immár filmes fórumot ennek a sokszínû népes-

ségnek? A mûsor felelõssége a kezdetektõl többrétû:

szólnia kell a hazai szlováksághoz, ám a többségi ma-

gyar lakosság felé is közvetítenie kell nemcsak a hazai

szlovák, hanem az egyetemes szlovák kultúrát is. Har-

madsorban pedig Szlovákia, az anyaország és a világ

határon túli szlováksága felé is tolmácsolni hivatott a

magyarországi szlovák népesség értékeit, kultúráját,

hagyományait, távlati terveit.

A magazin alkotógárdája a kezdetektõl arra vállalko-

zott, hogy „legerõsebb várunk”, a szlovák nyelv bástyáin

megteremtse a hazai szlovák dokumentumfilmezés alap-

jait. Igazi, filmes korszakot élhettek meg az elsõ alkotók,

hiszen a maival ellentétben, az anyagok még celluloid-

szalagra készültek. A „Naša obrazovka” stábja az ottho-

nok szívesen látott vendége volt. Riporterei, szerkesztõje

legnagyobb gondja, éppen a bõség zavara volt – és hála

Istennek, ma is az! – hiszen zavarba ejtõen sok megörö-

kítésre méltó téma van a hazai szlovák kultúra tárházá-

ban: szén- és mészégetõk, drótostótok, templomépítõk,

írók, költõk, életüket a néprajznak, néptáncnak szentelõk,

festõk, operaénekesek, színészek, kiugró tehetségû diá-

kok, a csabai kolbász mesterei, pásztorok és tanítók, a lé-

lek pásztorai, a betlehemezõk – a sor végeérhetetlen.

Sok ezer méter film, több ezer mûsorperc, milliónyi snitt

– emberi sorsok, arcok…

A szlovák szerkesztõség dokumentumfilmjeiben már

az 1989-es politikai rendszerváltást megelõzõ idõszak-

ban – az azt követõ években pedig elsõként – dolgozott

fel sok, addig „fehér foltnak” számító történelmi-politi-

kai kérdések, mint pl. a csehszlovák-magyar lakosságcsere, az
1956-os események és folytathatnánk a sort…

A mûsor történetében nagy elõrelépés volt, hogy

1992. decemberétõl a televízió szlovák szerkesztõcsa-

pata háromfõsre bõvült és 1993. januárjától a mûso-

rok magyar felirattal készülnek, ennek köszönhetõen a

magyar nézõk körében a nézettség emelkedett.

1997. szeptemberében a 15. évfolyamba lépést a ma-

gazin új arculattal ünnepelte. A „Naša obrazovka” név

„Domovina”-ra változott, ami „szülõföldet” jelent. Hi-

szen ez a táj, az Alföld vagy éppen az északi dombságok

minden szlováknak ugyanazt jelenti: a szülõföldjét.

A heti rendszerességgel, immár 26 percben jelent-

kezõ magazin „határain kívül” a Szlovák Rovat holdud-

vara kiterjed a mindenkori magyarországi dokumen-

tumfilmezés berkeibe is. Számos hazai és külföldi –

nemcsak szlovákiai! – filmszemle katalógusa õrzi a

szlovák szerkesztõk filmjeit, nem kerültek el bennün-

ket a különbözõ filmes díjak, kitüntetések sem.

A Magyar Televízió szlovák mûsorának két évtizedes

fennállása bizonyítja, milyen nagy szükség van ha-

zánkban mozgóképes nemzetiségi fórumra, hogy az

adott nemzetiség életét ne csak dokumentálja, ha-

nem – esetünkben – a szlovák kultúra, nyelv és identi-

tástudat továbbélésének is eszköze legyen.
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