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BEKÖSZÖNTŐ 

 

Magyarok és szlovákok évezrede együtt járnak az úton. E hosszú idő alatt a két nemzet között olyan 

szoros kapcsolat alakult ki, amelyre nehéz volna példát találni.  

 Elég belelapozni a budapesti és a pozsonyi telefonkönyvbe, hogy szembe tűnjék: mennyi a 

szlovák név itt, a magyar ott. Évszázadok üzennek az együttélésről, ha úgy tetszik, a vércseréről. 

Gondoljuk meg: van-e két olyan nép, amely jobban hasonlít egymásra, mint a szlovák és a magyar? 

Ha csak a mentalitás, a gasztronómia és a folklór megannyi mozzanatára gondolunk. 

 Keresztyén/keresztény gyökereink is összekapcsolódnak. Érdemes emlékeztetni Korec érsek 

húsz esztendeje Budapesten mondott szavaira, miszerint Cirill és Metód munkáját Szent István foly-

tatta a Kárpát-medencében. Ha máshonnan nézzük is, és nemegyszer másképpen magyarázzuk, kö-

zös a történelmünk. Régebbi múltunk jeles alakjai ugyanazok: Mátyás király éppúgy, mint a török-

ellenes harcok hősei vagy egyházi vezetőink: Pázmány Péter, Rudnay Sándor Ján 

Seberíni/Szeberényi János. Közös hazánkban (a magyar és a szlovák nép egésze ebben az országban 

élt) láttunk hozzá a két modern nemzet megteremtéséhez. A XIX. és XX. században ez számos fe-

szültséggel, konfliktussal járt. Magyarosítással, szlovákosítással. 

 A kölcsönös sérelmek fölidézése helyett a XXI. század elején a jövőbe nézve a közös felelős-

séget érdemes firtatni – a következő nemzedékekre tekintve. Számot vetve a múlttal és keresvén az 

együttműködés lehetőségeit. Megismerni egymást, késznek lenni a párbeszédre.  

 Ilyen szellemű magyar-szlovák dialógust kívánunk szolgálni egy kétnyelvű rendezvénnyel. 

Meghívott előadóktól kapunk tudást, amire rászorulunk, hiszen nézeteltéréseink zöme ismerethi-

ányból fakad, de kapunk hazavinni való feladatot is, tovább gondolandót és megvalósítandót. L 

 

 

Connections 2000 Kft  
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PROGRAM 

 9:00 –  10:00  MEGNYITÓ 

   Erdő Péter bíboros esztergom-budapesti érsek, fővédnök  

   Herczku Ágnes énekel 

   Kiss Gy Csaba: Magyarok és szlovákok, együtt az úton 

10:00 – 11:00 ELŐADÁSOK 

1. ÖSSZE KÖT-E BENNÜNKET A KÖZÖS HIT? 

Előadó: Beer Miklós püspök, Vác 

Mind a szlovák, mind a magyar nemzettudat kialakulásában kulcsszerepe volt az Egyháznak. E két nemzet 

gyakran egymással szemben határozza meg magát, így különlegesen fontos, hogy a szlovákok és magyarok, 

önazonosságuk megtartásával, kiengesztelődve közeledjenek egymáshoz. Meddig jutottunk? Merre tartunk? 
 

2. TEHET-E VALAMIT A POLITIKA A MEGBÉKÉLÉS ÉRDEKÉBEN? 

Előadók: František Mikloško, a szlovák parlament volt elnöke, Németh Zsolt, a külügyi 

bizottság elnöke 

Bár Trianon óta többen megfogalmazták a megbékélés igényét, de e próbálkozások rendre kudarccal vég-

ződtek, miközben újabb és újabb indokot találtunk a szembeállásra. Most európai érdekeink azonosak, és 

összefogást igényelnek. Van esély a tartós és őszinte közeledésre?  

11:00 – 11:30   Kávészünet 

11:30 – 13:00   ELŐADÁSOK 
  

3. KÖZÖSEN MEGSZENVEDETT FORRADALMAINK 

Előadók: Käfer István a szegedi Gál Ferenc Főiskola hungaroszlovakológiai kutatócsoport-

jának vezetője, Anton Hykisch, író és diplomata Pozsony 

A régi Magyarország történelmének tárgyalásakor ritkán térünk ki arra, hogy az együtt élő nemzetek miként 

vettek részt a szabadságharcokban. Pedig még 1956 kapcsán is kimutatható pozitív kapcsolat szlovákok és 

magyarok között. A „fegyverbarátság” megismerése közelítheti-e a két népet egymáshoz? 

4. EGYMÁSBÓL GAZDAGODÓ KULTÚRÁNK ERŐS KAPOCS A KÉT NÉP KÖZÖTT 

Előadók: Magda Vášáryová, színész, képviselő, diplomata, Kabdebó Lóránt, irodalomtör-

ténész, prof. emeritus, Agócs Gergely, néprajzkutató, a Magyar Néprajzi Társság Népzene-

néptánc szakosztály elnöke. 

Több mint egy évezredet nem élhet egymás mellett két nép, hogy gondolkodásuk, kultúrájuk ne hasson 

egymásra. Van-e elég erő a szlovák és a magyar kulturális életben, hogy felmutassa, ami közös, és tudatosít-

sa, erősítse bennünk az összetartozást? 
 

13:00 – 14:00 Ebédszünet 

14:00 – 15:30 ELŐADÁSOK 

5. ELVÁLASZT VAGY ÖSSZEKÖT A KÖZÖSEN ÁTÉLT TÖRTÉNELEM?  

Előadók Kollai István történész, Dušan Škvarna történész, Demmel József történész  

Szlovákokat és magyarokat semmi sem választja el egymástól, csak a közös történelem, hiszen a rövidlátó 

politika iparszerűen űzött történelemhamisítással hosszantartó kárt okozva gyűlöletet keltett. Ki lehet-e eb-

ből törni? A tudomány igazságra törekvése helyrehozhatja, amit a politika tönkretett?   
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6. SZLOVÁKKÉNT MAGYARORSZÁGON, MAGYARKÉNT SZLOVÁKIÁBAN 

Előadók: Kovács Anna, igazgató, (Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, Békéscsaba) 

Marosz Diána, fordító, karnagy, Zsolna 

Minden ember természetes igénye, legyen bármely állam polgára, hogy a maga kultúráját művelhesse, anya-

nyelvét használhassa. Kisebbségben ez nehéz, de szórványban már szinte lehetetlen. Felismerjük-e, hogy a 

többnyelvűség előny is lehet? Legyőzhetők-e a szórványban élőkre ható integrációs hatások? Ismerjük-e 

eléggé a magyarországi szlovákok történetét, nyelvét, kulturális értékeit? Van-e túlélési esélye lakosságcsere 

után a magyarországi szlovákságnak és Szlovákiában a szórvány magyarságnak? 

    

15:30 – 17:30 KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS 

7. Résztvevők: Gajdics Ottó, Gazsó L. Ferenc MTI igazgató, Lovász Attila, Štefan Hríb, 

Juraj Spuchľák, Szabó Anett 

Mit tud az elhangzottakból a közvélemény? Mit nem tudnak elfogadni a szlovákok és a magyarok?  Képes-e 

a tömegtájékoztatás korrigálni az egymásról kialakított torzképet, az előítéletes gondolkodást? Tompítja, 

vagy épp erősíti a szembeállást a modern média? 

8. ZÁRÓBESZÉD Surján László: A konferencia üzenete 

18:00 – 23:00 Társasági program 

 

Miért érdemes részt venni ezen a konferencián? Előadóink ezeknek a kérdéseknek a tárgyalásával járul-

nak hozzá, hogy körvonalazódjanak, sőt minél több ponton közeledjenek egymáshoz az álláspontok. A mi-

nőségre garancia az előadók életútja. A hallgatóság egy napba sűrítve kap olyan ismereteket, amelyek meg-

szerzésére a mindennapi tevékenység nyűge mellett keveseknek van esélye.  

A konferencia akkor lesz sikeres, ha a részvevők úgy távoznak, hogy közelebb érzik a másik nemzetet ma-

gukhoz. Ha pedig megszületik bennük az igény bővebb ismeretek szerzésére, akkor bizton számíthatnak a 

Charta XXI mozgalom további munkájára.       

 

A KONFERENCIA HELYSZÍNE  

ELTE Bölcsészettudományi Kar Gólyavár Budapest V. ker. Múzeum krt. 4. 
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