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„Lehet, hogy a nyelv elvész, de az értékek 

itt maradnak”

Beszélgetés István Annával

– Mindig fontosnak tarto� ad az idősebbektől örökölt és a 
középkorúak által őrzö� , illetve teremte�  értékek továbba-
dását a fi ataloknak, a hazai szlovák közélet következő nem-
zedékeinek.

– Ez valóban rendkívül fontos törekvésem, de 
nemcsak nekem, hanem a munkatársaimnak is. 
Amikor felépült a ház, Ancsin Pálnéval (Erzsike 
nénivel) és a nemrég elhunyt Duna Jutka nénivel 
kezdtünk el benne együ!  dolgozni. Később ve! ük 
fel Krajcsovics Hajnalkát, aki olyan ügyes, hogy las-
san túlszárnyal engem is a tudásban. Szükségünk 
van ugyanis olyan fi atal, lendületes emberekre, akik 
képesek követni a mostanában gyakori törvényi vál-
tozásokat, ami elengedhetetlen a feladataink teljesí-
téséhez. Ezt a munkát, sok-sok más feladat melle!  
nálunk már Hajnalka végzi. Kezdetben Duna Jutka 
néni ügyelt a ház működésére és Erzsike néni fi gyelt 
arra, hogy lehetőség szerint minden korosztállyal 
kapcsolatban legyünk. Arra, hogy rendezvényeink-
kel megtaláljuk és elérjük a különböző rétegekhez és 
korcsoportokhoz tartozó embereket. 

Eleinte nagyon érdekes volt a közvélemény szá-
mára, hogy megszülete!  egy szlovák ház, amely a 
Csabai Szlovákok Szervezetének tulajdonát képezi. 
Ráadásul nem egy kis mézeskalács házikóra emlé-
keztet, hanem egy tisztes méretű épület Békéscsaba 
közepén.

Éveken keresztül azzal foglalkoztam, hogy a kü-
lönböző rendű s rangú hazai és szlovákiai politiku-
sokat meg magánszemélyeket fogadtam, hogy meg-
mutassam nekik a város nevezetességeit, elmeséljem 
a ház történetét. Alig ment el az egyik csoport, már 
úton volt a következő. Elkészíte! ük a ház propagan-
daanyagait, azokat a szóróanyagokat, amelyekkel 
tájékozta! uk a hozzánk látogatókat, hogy Magyar-
országnak és a világnak ezen a szegletén is élnek 
szlovákok, akik rokonságban vannak a romániai és 
a vajdasági szlovákokkal. 

– A Szlovák Kultúra Házában működő művészeti cso-
portok és közösségek tagjai többségükben az idősebbek 

közül kerülnek ki, akik számára még természetes a csa-
bai szlovák nyelvjárás ismerete. Sokkal nehezebb a fi ata-
lok megszólítása, akik már más életmódot élnek, az i� eni 
nyelvjárást nem beszélik, a szlovák számukra tanult nyelv, 
de szerencsés esetben van érzelmi kötődésük a nyelvhez és 
a kultúrához. Hogyan keresitek a kapcsolatot velük?

– Eleinte úgy gondoltuk, szabadon keverhetjük 
életkor szerint a csoportokat, ma azonban már tud-
juk, hogy nem lehet. A csoportok ugyan az ado!  
tevékenység mentén szerveződnek, de ha együ!  
dolgoznak, a tagjai összeszoknak, s csak nehezen 
engednek be maguk közé valakit. Még ha ado!  
esetben be is fogadnák őket, a fi atalabbak nem fel-
tétlenül vágynak a közös időtöltésre az idősebbek-
kel. Éppen ezért azonos tevékenységgel több, eltérő 
korösszetételű csoportot működtetünk. Bízom ben-
ne, hogy fi atalok is egyre többen jönnek. A citerások 
közö!  például csak fi atalok vannak, de a kórusokból 
van többféle korú is. 

Ezeknek Ocsovszki Ildikó a vezetője, aki nagy 
lelkiismeretességgel gyűjti a régi szlovák népdalo-
kat. Természetesen nemcsak a szövegüket, hanem a 
dallamukat is, s könyveket ad ki ko! agyűjteménnyel 
ezekből. Így élnek tovább a dalaink, hiszen Békés-
csabán sokan ugyan már nem beszélik a nyelvet, de 
a szülőktől, vagy a lakodalmakban hallo!  nótákra 
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mégis emlékeznek. Ugyanilyen fontos a citerának, 
mint hangszernek a megőrzése is. Ancsin Pálné volt 
az, aki sok évvel, talán húsz évvel ezelő�  elkezdte ösz-
szegyűjteni a citerásokat. Azokat a gyerekeket, akik 
hajlandóak voltak a hangszerrel foglalkozni, az egész 
országból egy táborba hívta és igyekeze�  képezni 
őket. Az idősebbeknek egyébként, szintén Erzsike 
néni kezdeményezésének köszönhetően, majdnem 
minden Békés megyei szlovák településen vannak 
citerás csoportjaik. Meg kell említenem még Sutyin-
szki Jánost is, aki tanári pályafutása ala�  rengeteg 
csopor� al dolgozo� , tankönyveket ado�  ki, dalokat 
gyűjtö� , különböző hangszereken játszik. Ő nemcsak 
szlovák, hanem magyar kórusokat is vezete�  és nép-
dalfeldolgozásokat készíte�  kórusok s például a tót-
komlósi és békéscsabai fúvószenekar számára. János 
ugyan „csak” tag nálunk, de nagyon büszke vagyok 
rá és csak remélni merem, hogy mindig találunk 
újabb embereket, akik hozzájuk hasonlóan tenni 
akarnak valamit a közösség megtartásáért.

A pályám során talán a már említe�  hímző szak-
körünkre vagyok a legbüszkébb. A sikerük termé-
szetesen nem nekem, vagy a kollégáimnak köszön-
hető elsősorban, hanem a csoportvezetőnek, Illés 
Károlynénak, akit a Népművészet mestere kitüntető 
címmel is elismertek. Ő vi� e sikerre a most tizenkét 
éves hímző szakkörünket, a Rozmaringot. Büszke 
vagyok rájuk olyan emberként is, aki a közösségek 
életét szervezem, mert a szakkör éveken keresztül 
külön kiemelt díjakat szerze�  az országos népmű-
vészeti kiállításokon, tavaly pedig elnyerte az or-
szágos népművészeti mozgalom Gránátalma-díját. 
Nagyon dolgosak, gyönyörű munkák kerülnek ki a 
kezeik közül. Ani rendkívül jó tervezője ezeknek a 
kézimunkáknak. A mai szobabelsőkbe és konyhák-
ba jól beillő textíliákat, de öltözeteket is hímeznek. 
A mozgalomban működnek fazekasok is, ezért oda-
fi gyelnek, hogy hímze�  textiljeik harmonizáljanak 
a fazekas- és famunkákkal. A szakkörben nemcsak 
különböző tájegységek jellegzetességeit sajátítják el, 
hanem az öltéstechnikákat, az eltérő motívumvilá-
gokat is. Ezekből tervezik meg aztán a mai haszná-
latra alkalmas darabokat. Az országos kiállításnak 
mindig a Magyar Néprajzi Múzeum ad o� hont. Kü-
lönösen büszkén mentem végig a termeken, mert 
ezen a tárlaton a kiállíto�  kb. 1200 darabból 150 volt 
a mienk és minden darab alá oda volt írva, hogy Roz-
maring szakkör, Békéscsaba, Szlovák Kultúra Háza. 
Azért voltam meghatódva, mert ennél nagyobb 
eredményt egy népművelőnek, vagy közösségszer-
vezőnek nemigen lehet elérnie. Mert igaz ugyan, 
hogy ez az ő munkájuk, de valahol mi is benne va-
gyunk. Mindig elismeréssel gondolok a szakkörben 
tevékenykedő nők korántsem könnyű kedvtelésére, 

hiszen számos munkafázisuk van, a gyűjtéstől a pa-
pírra való kiszúráson keresztül, a papírról a textilre 
történő másolásig, és magáig a hímzésig, a színek 
összehangolásáig. Közben mindvégig meg kell őriz-
ni a hagyományokat, azt a motívumkincset, amelyet 
nagyanyáink és azok szülei a szűrökön kihímezve 
hagytak ránk. Ez lassan kivész a környezetünkből, 
mert már senki nem hord slingelt szoknyát és o� -
hon vagy az utcán nem jár népviseletben, legfeljebb 
a színpadon veszi fel. Tudni kell, hogy a különböző 
Békés megyei szűcsközpontoknak más-más díszíté-
sei voltak. A tótkomlósi, a békéscsabai, a mezőbe-
rényi és a szarvasi szűcsök szlovák motívumokat 
hímeztek a ködmönjeikre, míg például a békésiek 
magyar motívumokat használtak. 

– A Csabai Szlovákok Szervezetének egyik legfontosabb 
célja a szlovák közösség megtartása, „nyomok” elhelyezése 
a köztereken. E cél megvalósulásához könyvkiadással, em-
léktábla-állítással, rendezvényszervezéssel és számos más 
tevékenységgel járulnak hozzá.

– Az emléktábla-állítást külön kiemelném. Ez is 
rendkívül fontos része a munkánknak, amelyet nem 
mi kezdtünk el a városban, hanem a városszépítő 
egyesület, amellyel nagy barátságba keveredtünk. 
Közösen állíto� unk táblákat a különböző békéscsa-
bai vagy i�  megfordult kiváló személyiségeknek. 
Nem is tudom felsorolni, hány ilyen táblát helyez-
tünk el, de sokat. Legutóbb például Ady Endre és 
Áchim L. András1 találkozásának emlékére helyez-
tünk el táblát, megkoszorúztuk a szintén közösen 
állíto�  Linder-emléktáblát2 és Ján Pravoľub Bella3 

1 Áchim L. András (teljes nevén Áchim Liker András, 1871-1911) agrárpolitikus.
2 Linder László (1893-1980) evangélikus lelkész, néprajzi gyűjtőnek és édesapjának, Linder Károlynak állít emléket, 

aki 1871-1920 közö�  volt a békéscsabai evangélikus közösség lelkésze. 
3 Ján Pravoľub Bella (1836-1924) pedagógus és publicista.
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kétnyelvű tábláját a Szlovák Kultúra Házának falán. 
Az Áchim és Ady táblát a Városvédő és Városszépí-
tő Egyesület állíto� a és ebben a munkában szerve-
zetünk vezetőségi tagjai, Somogyi Józsefné, Hankó 
András és Ancsin Pálné jeleskedtek. Ezekre a táb-
lákra is büszke vagyok, mert amíg le nem veteti őket 
valaki, addig hirdetik azt a gyakran ember fele� i 
munkát, amelyet ezek a személyek a békéscsabaiak, 
a város környékén élők és a szlovákság megőrzése 
érdekében végeztek. 

Ugyanilyen fontos megismertetni a helyi lakos-
sággal, a hazai látogatókkal és a Szlovákiából érke-
zőkkel azt a tényt, hogy i�  olyan szlovákok élnek, 
akik csaknem háromszáz év után is őrzik a nyel-
vüket. Bár egyre kevesebben használják, de még 
nagyon sokan értik. A nagy fájdalmunk az, hogy a 
legfi atalabbak, amikor iskolába kerülnek, már nem 
beszélnek szlovákul, tehát az iskolában kezdik ta-
nulni a nyelvet. Az o�  eltöltö�  tizenkét (8+4) év arra 
elegendő, hogy hibákkal bár, de képesek legyenek 
kifejezni magukat szlovákul és értsék a nyelvet. Aki 
pedig tökéletesíteni akarja a nyelvtudását, az elő�  
nyitva áll az út Szlovákiába, ahol bármilyen szakon 
tanulhat szlovákul. Nekünk erre van szükségünk, 
mert egyre inkább elveszítjük azokat az embereket, 
akik képesek a szlovák nyelvet írásban is használni, 
vagy azon olvasni, esetleg irodalmi műveket alkot-
ni, ami rendkívül fontos lenne. Ezek egy nemzetisé-
gi közösség kulturáltságának függvényei.

Nem kevésbé fontos, hogy az i� ú nemzedékkel is 
foglalkozzunk, hogy képezzük azokat a fi atalokat, 
akik hajlandók az idejüket, türelmüket és tudásukat 
belefektetni abba a munkába, amely a szlovák érté-
kek fennmaradásához szükséges. Mindez azért fon-
tos, mert Szlovákiában az elmúlt húsz évben rend-
kívül sok emberrel ismerte� ük meg a tényt, hogy 
i�  vagyunk a magunk sajátos kultúrájával, amely i�  
jö�  létre és nem a mai Szlovákia területéről hoztuk 
magunkkal. Fontos számunkra, hogy elismerjenek 
bennünket, mint szlovák származású embereket, 
annak ellenére is, hogy ami nálunk használatos, az 
lényegesen eltér az irodalmi szlovák nyelvtől. Tős-
gyökeres szlovák emberek is vannak, akik – bár ösz-
szes felmenőik Békéscsabán éltek és a vezetéknevük 

megtalálható az első telepesek névsorában –, ma 
már gyakran nem használják a szlovák nyelvet, amit 
azonban még a középkorúak közö�  is rengetegen 
értenek. 

– Azok közé tartozol, akik nagyon fontosnak tartják az 
i� eni szlovákság háromszáz év ala�  felhalmozo�  értékei-
nek turisztikai célú hasznosítását is. Mi az, amit ezen a 
területen tesztek és elértetek?

– Erre csak hosszan lehet válaszolni. Azon túl-
menően, hogy vannak értékteremtő, értékmegőrző 
csoportjaink, az ilyen szervezeteknek, mint ami-
lyenek mi is vagyunk, feladatuk része, hogy minél 
szélesebb körben megismertessék mindazt, amivel 
foglalkoznak. Ezt szolgálják a fesztiváljaink, a kü-
lönböző nagyrendezvényeink, néprajzi és irodalmi 
konferenciáink, a tájházakban rendeze�  események. 

A szakácsművészet elővétele is. Sok esetben 
ugyanis már minden egyéb kötődés megszűnt, de 
a konyhai, étkezési szokásokat még mindenki őrzi, 
hiszen ezek – legalábbis eddig – anyáról lányára ha-
gyományozódtak. Az emberek szeretik a tájjellegű 
ételeket. Ha ezek ráadásul szlovák jellegűek, az ne-
künk is rendkívüli élmény. Ismét megtaníto� uk mi 
az, hogy „cigánka”. Egy kutató bebizonyíto� a, hogy 
a mostani Szlovákia területén is ismert volt az 1500-
as években, de ma már Békéscsabán kívül sehol más-
hol nem készítik ezt a nagyon ízletes disznótoros 
ételt. Májból, hagymából és tojásból készül, a disznó 
recehájába van becsomagolva és abban megsütve. 

I�  kell megemlítenem a csabai kolbászt is, amely 
az elmúlt tíz-tizenöt évben – annak köszönhetően, 
hogy voltak néhányan, akik a kolbászfesztivált kita-
lálták, megszervezték, és évről évre egyre nagyobbá 
bővült – rendkívül nagy ismertséget hozo�  Békés-
csabának. Mára eljuto� unk oda, hogy októberen-
ként egy-egy ilyen fesztiválra ötven-hetvenezren 
látogatnak el. A főszerep – sütve, nyersen, hidegen, 
melegen, füstölve, különböző hosszúságúra töltve 
– a kolbászé. A négy-ötfős csapatok egymással ver-
sengenek a gyúrásában. Tavaly például ötszáz ilyen 
brigád ve�  részt a fesztiválon. 

Mint tudjuk a csabai kolbász hungarikum, de el 
kell mondanom: a mi i�  letelepede�  őseink jö� ek rá 

István Anna 1955-ben született Tótkomlóson. A békéscsabai szlovák gimnáziumban tett sikeres 
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arra, miként lehet a húst úgy tartósítani, hogy a me-
leg nyári napokon a kukorica töréséig friss és ehető 
maradjon. Így születe�  meg a füstölt csabai kolbász. 
A kolbászhoz szükséges pirospaprika Törökország 
felől érkeze�  a történelmi Magyarország területére, 
s az i� eniek kitalálták, hogyan kell hasznosítani. A 
mi kolbászunk – amelyet minden dél-alföldi szlovák 
településen ugyanolyan módon készítenek – lényege 
az összes többi Magyarországon gyárto�  kolbász-
hoz képest, hogy nincs benne fekete bors, és mégis 
ízletes, csípős.

– Érdemes a kolbász kapcsán megemlíteni a vajdasági 
és romániai szlovák „rokonokat” is, akik szintén gyártják, 
és náluk is igen jó üzletnek számít.

– Dedinszky Gyula evangélikus lelkész írta le „A 
csabai kolbász” című könyvében, hogy a dél-alföldi 
lelkészek – főleg a szlovákok – sűrűn leveleztek egy-
mással. Így juto� ak el a receptek más településekre. 
Azóta mindenhol készítik. Abban szoktunk verse-
nyezni, hogy melyikünké a csípősebb, mert ahogy 
azt Závada Pál is megírta „Jadviga párnája” című 
regényében, az az igazán jó kolbász, amelyik után a 
kutya vonyítani kezd.

– Kanyarodjunk vissza a turizmushoz! Sok látogatót 
vonz az Alföldi Vásár is, amelynek te magad voltál a kez-
deményezője és a romániai, vajdasági s magyarországi 
szlovákság legnagyobb közös rendezvényének számít. 

– Évekkel a Szlovák Kultúra Háza felépülése elő�  
volt már ugyan együ� működési szerződésünk, de 
a Ceausescu-uralom s a volt Jugoszlávia területén 
dúló polgárháború megakadályozta a kiteljesedé-
sét és sikerét. 2006-ban juto� unk el odáig, hogy a 
vajdasági, a romániai szlovákság és a mi dél-alföldi 
szlovákságunk új együ� működési megállapodást 
kötö� . Korábban voltak olyan rendezvényeink, ame-
lyeket minden egyes közösség külön-külön szerve-
ze�  a saját tagjainak (pl. pedagógusok és más szak-
emberek továbbképzései, könyvkiadás, fesztiválok). 
Rájö� ünk, hogy sokkal olcsóbbakká és jobbakká 
tehetjük ezeket, ha összefogunk és minden ország-
ból érkező résztvevőkkel szervezzük meg. Az első 
találkozónkon kezdtük átgondolni, hogy mi minde-
nünk van, s mit érdemes közösen csinálni. Eleinte 
csak nyolc, majd tizenhárom, aztán húsz, huszonhá-
rom, huszonnyolc együ� működési projektünk le� , 
ami azért is fontos, mert megtakarítást jelent annak 
az országnak, amely a pénzt adja. Szlovákia is hoz-
zájárul ezekhez a projektekhez, de a saját államunk 
forrásait is igénybe vesszük ezekre a képzésekre, ta-
lálkozókra. 

Nagyon fontos az is, hogy tanulunk egymástól, 
hiszen hasonló cipőben járunk, és egészen másfaj-
ta tudásanyagra, gyakorlati ismeretekre van szük-
ségünk, mint a Szlovákiában élő pedagógusoknak, 
kulturális szakembereknek s közösségszervezőknek. 

Sokáig gondolkodtunk azon, hogyan lehetne 
elnevezni egy olyan közös rendezvényt, amelyen 
mindannyian megmutatjuk az értékeinket. A közös-

ségünkhöz tartozók régen, amikor még a távolabbi 
atyafi ságot is számon tarto� ák, általában a vásárok-
ban találkoztak egymással a rokonok. Ezeken kívül 
csak akkor látoga� ák meg egymást, amikor valami-
lyen fontos esemény, temetés, lakodalom, vagy ün-
nep volt. A vásárokra nemcsak saját eladásra szánt 
portékájukat vi� ék el, hanem o�  ve� ék meg a szer-
számokat, eszközöket, ruhaneműt, cipőt és mindent, 
amire csak szükség volt a háztartásban. Ezért dön-
tö� ünk úgy tehát, hogy az évről évre vándorló ese-
ményt vásárnak fogjuk elnevezni és minél több em-
bert küldünk el ezekre a rendezvényekre azok kö-
zül, akik hagyományos mesterségeket űznek, hiteles 
darabokat készítenek. Helyet kapnak a sző� esek, a 
hímzések, a bőr- és fatárgyak s az o� hon főzö�  szap-
pan is, amelyet ma is sokan keresnek. 

Megmutatjuk a tájházainkat, ahol eredeti haszná-
lati eszközöket láthatnak, de ízelítőt adunk szellemi 
kultúránkból is, a dalainkból, táncainkból, sajátos 
zenéinkből (citerásaink, vagy a vajdasági harmoni-
kás asszonyok muzsikájából). Meghívjuk a vajda-
sági és a nagylaki színjátszókat, akik aztán rendre 
visszahívják a mieinket. Mi ez, ha nem a régi rokoni 
és baráti szálak újrakötése? Rengetegen találkoztak 
már eddig is ezeken a rendezvényeken, ismerősként 
üdvözlik egymást és vannak, akik nem csak a vásá-
rokon találkoznak, hanem rendszeresen látogatják 
egymást. Egészen mást lehet vásárolni a Vajdaság-
ban, mást Romániában és Magyarországon s ez is 
vonzó a mai ember számára. 

Vannak közös kiadványaink is. Ilyen például a 
Dolnozemský Slovák (Alföldi Szlovák) című folyó-
irat, vagy a Csabai Kalendárium, amelyet régen is 
szívesen olvastak az emberek és ma is kedvelnek. 
Arra törekszünk, hogy ne csak tollforgatók írásai 
kapjanak helyet benne, hanem az egyszerű emberek 
is megosszák másokkal az élményeiket, gondolatai-
kat. Van egy Slovenčinár (Szlováktanár) című mód-
szertani folyóirat, amely szintén Békéscsabán jelenik 
meg. A Szlovák Általános Iskola és Gimnázium adja 
ki az Országos Szlovák Önkormányzat (OSZÖ) Pe-
dagógiai Módszertani Központjával közösen. Az 
együ� működésbe bekapcsolódo�  az OSZÖ és an-
nak intézményei is, elsősorban a visszatérő rendez-
vényeikkel, például a Szarvason évente megtarto�  
gyermekszínjátszó találkozóval, amelyre a partne-
rországokból is jönnek résztvevők. 

Úgy döntö� ünk – és ezt a kezdeményezést támo-
ga� a a Határon Túli Szlovákok Hivatala is –, hogy ezt 
a jól sikerült rendezvényünket elvisszük Pozsonyba, 
hogy minél több ember halljon rólunk, nézze meg, 
mivel foglalkozunk. Ez annyira jól sikerült, hogy 
a Régi Vásárcsarnokban több ezer ember tolongo� . 
Nem voltunk képesek annyi kolbászt tölteni, hogy 
mindenkinek jusson belőle kóstoló, annak ellenére, 
hogy a nagybánhegyesiek herókát (forgácsfánkot) is 
hoztak, meg mákos kukoricát, a komlósiak „kvasz-
jenkát” (gőzön fő�  gombócot) és még sok-sok más-
féle fi nomságot. Eljö� ek a háború után á� elepültek, 
meg az ő gyerekeik, aztán a vajdaságiak, akik az 
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elmúlt háború idején mentek ki Szlovákiába. Ter-
mészetesen, hozták szlovákiai barátaikat is. Fontos 
célunk, hogy ők is megismerjék a kultúránknak 
legalább egy-egy szeletét és kedvet kapjanak elláto-
gatni hozzánk. Hiszen azok, akik a hegyek közö�  
szüle� ek és o�  élnek, csak félig-meddig ismerik a 
napfelkeltét. Felejthetetlen élmény, amikor kora reg-
gel megyek Budapestre és látom a kelet felé forduló 
virágzó napraforgókat, és este, amikor jövök haza, 
megint szembe néznek velem. Bármennyire elcsé-
pelten hangzik, nincs szebb tenger a hullámzó sárga 
búzamezőknél, amikor az ember végigtekint a sík-
ságon „ellát a világ végéig”, és bár a falu messze van, 
látja a szomszéd falu tornyát. 

Akik ellátogatnak hozzánk, láthatják, hogy eze-
ket a gyönyörű templomokat a mi őseink építe� ék. 
A békéscsabai nagytemplom a legnagyobb evangéli-
kus templom Közép-Európában. A másik (az úgyne-
veze�  kistemplom) még Mária Terézia idején épült. 
A Dél-Alföldön ezt a templomot emelték először tég-
la alapokra s készíte� ék téglából. Az első magyaror-
szági gazdasági iskola alapítójaként ismert szarvasi 
lelkész, Tessedik Sámuel apja építe� e 1743-ban. Pe-
dig annak idején, amikor az őseink elindultak a szü-
lőföldjükről, csak a Tranoscius-nak neveze�  evangé-
likus énekeskönyvet meg a Bibliát hozták magukkal 
a hónuk ala� . Ennyi volt az örökségük, meg az, amit 
tudtak... És termővé te� ék a földeket, felépíte� ék a 
településeket, a templomokat, kutakat fúrtak, kiás-
ták a Körösöket összekötő csatornát, újságokat adtak 
ki és egyesületeket hoztak létre. A szlovákságnak 
igen gazdag egyesületi élete volt, mielő�  betilto� ák 
volna. A szocializmus ala�  egyetlen szervezetünk 
maradt, a Magyarországi Szlovákok Demokratikus 
Szövetsége. Később, amikor a társadalmi légkör kez-
de�  megenyhülni, nagyon okosan létrehoztuk az 
önszerveződő csoportjainkat.

– Nyilván tisztában vagy a „piszkos anyagiak” előte-
remtésének módjával, hiszen az általad említe�  rendezvé-
nyek és tevékenységek anyagi há� erét is meg kell teremteni.

– Pénz nélkül nem megy. Mindenre, amit csiná-
lunk, pénz kell, és nem lehet odaállni a polgármes-
ter úr elé, hogy kérek pénzt, erre és erre. Vannak 
dolgok, amelyekre szívesen ad, de nem lehet állan-
dóan o�  kuncsorgni, amikor az embereknek nincs 
fedél a fejük fölö�  és nincs pénzük ételre. Van a ma-
gyarországi pályázati rendszer, amelyet, hogy úgy 
mondjam, nem mindig dícsérünk, de azért megéri 
megtanulni az ide tartozó fogásokat, mert ezekből 
az alapokból lehet pénzhez jutni. Ha az ember jól 
találja ki azt a témát, amellyel a következő évben 
foglalkozni akar, ha jól írja meg – mert megtanult 
pályázatot írni –, és el tudja mondani, hogy miért 
s mennyire értékes az, amit megvalósítana, akkor 
van esélye arra, hogy támogatást kapjon. Tavalye-
lő�  például nyertünk egy Grundtwig-pályázaton, 

amellyel több mint hatvanan eljuto� unk Párizsba az 
o� ani szlovákokhoz, akik aztán szintén ellátoga� ak 
hozzánk. Az anyaországi szlovákok esetében szin-
tén egy olyan csopor� al alakíto� unk ki együ� mű-
ködést, amellyel korábban nem volt kapcsolatunk. A 
projekt keretében még egy csehországi szlovák szer-
veze� el is munkakapcsolatba léptünk. Most ismét 
benyújto� unk egy Grundtwig-pályázatot, amelyet 
el is fogadtak, de sok ezer másikkal együ�  ezú� al 
nem nyertünk. Remélem, hogy a jövő évben ismét 
kapunk támogatást. 

– Biztos pontnak számít, hogy a Szlovák Kultúra Háza, 
az OSZÖ Szlovák Közművelődési Központjának egyik re-
gionális központjaként egy, az állami költségvetésből szár-
mazó, stabilnak mondható összeggel rendelkezik…

– Igen, a megalakulásunk óta minden évben ka-
punk kilenc millió forintot az OSZÖ költségveté-
séből, ami nagyon fontos, mert ebből igyekszünk a 
hozzánk tartozó kis régió tizenkét települése szer-
vezeteinek és önkormányzatainak módszertani 
segítséget nyújtani. Azért, hogy képesek legyenek 
megírni azokat a pályázatokat, amelyek pár száz-
ezer forintot hozhatnak a konyhájukra. Ezek tehetik 
lehetővé, hogy valóban kinézzenek a saját falujuk-
ból, meglátogathassák a szlovákokat más hazai tele-
püléseken és külföldön. Hogy ötleteket lessenek el a 
többiektől, találkozókat szervezzenek. 

Semmi sem olyan hatékony, mint a mások tapasz-
talataiból való okulás. Akkor tanulja meg az ember, 
hogy mit és hogyan kell csinálni, amikor elmegy 
és azt mondja: ilyet én is tudok, majd hazamegy és 
megszervezi. A közösségeink így kölcsönösen erő-
sítik egymást, újdonságot hoznak saját településük 
életébe. Sokan azt mondják, hogy az önkormányza-
tiság csak etnobiznisz. Lehet, hogy bizonyos nemze-
tiségek körében valóban az, de én i�  Békés megyé-
ben azt tapasztalom, hogy vannak olyan települése-
ink ahol, ha a szlovák önkormányzat nem szervezne 
valamilyen programot az o�  élőknek, akkor semmi 
sem történne a faluban. 

Úgy gondolom, hogy a közösségi élet nem csak 
azt jelenti, hogy találjak magamnak egy olyan csa-
patot, amelybe beilleszkedek. A közösséggel való 
foglalkozás azt is jelenti, hogy a körülö� em élő em-
bereket ösztönözzem: kapcsolódjanak be valamilyen 
tevékenységbe, amely a hagyományápolással, érték-
megőrzéssel az értékek megismertetésével függ ösz-
sze. A mai közösségi vezetők és az i! úság számára 
ez az egyik legfontosabb feladat. Lehet, hogy a nyelv 
elvész, de az értékek i�  maradnak. Képesnek kell 
lennünk megmutatni ezeket az értékeket a többségi 
nemzetnek és a szlovákiaiaknak is. Hogy ezt vagy 
azt, a mi ősünk találta ki, vagy készíte� e el annak 
idején és képesek voltunk megőrizni a mai emberek 
számára is.

Racskó Erzsébet


