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hanem a Szlovák Köztársaságban élő szlovákok 
és a Magyar Köztársaságban élő magyarok kö-
zötti, sőt még a Szlovák és a magyar állam közöt-
ti barátságról is, ennek érdekében kell dolgoz-
nunk” (Spoločnosť slovensko–maďarského 
priateľstva v Štúrove 1996b:4). Meggyőződése, 
hogy a megértésnek, a kölcsönös tiszteletnek és 
a barátságnak nincs alternatívája és ennek érde-
kében kell tevékenykednie a társaságnak.5 

Az 1996-os évzáró jelentés szerint a PSZMBT-
nek 107 tagja volt, 2000-ben 126, 2008-ban pe-
dig 85 taggal rendelkezett. 

A társaság az évek során széleskörű tevékeny-
séget fejtett ki. 

A PSZMBT munkájának egyedülálló fejezetét 
képezte az innovációs szakdiplomácia területén 
kifejtett tevékenység, amelyet a Mária Valéria 
híd (Párkány / Štúrovo–Esztergom) felújítása 
érdekében a megalakulásától kezdve intenzíven 
folytatott, hogy lehetővé váljon a két város és 
környékének kölcsönösen előnyös, folyamatos és 
tartalmas regionális együttműködése. E célból a 
PSZMBT a városvezetéssel közösen, éveken ke-
resztül lobbizott a legmagasabb körökben.6 Kap-
csolatot épített ki a politikai élet magas rangú 
képviselőivel, folyamatosan levelezett és tárgyalt 
többek között: Eduard Kukan külügyminiszter-
rel, Csáky Pál miniszterelnök-helyettessel, Boros 
Miklóssal, Magyarország szlovákiai nagyköveté-
vel, Eva Mitrovával, Szlovákia budapesti nagykö-
vetével, Štefan Markušsal, a Szlovák Helsinki 
Bizottság elnökével és a két ország akkori mi-
niszterelnökével, Mikuláš Dzurindával és Orbán 
Viktorral, valamint Ralph R. Johnstonnal, az 
Amerikai Egyesült Államok szlovákiai nagyköve-
tével.7 1997-ben a PSZMBT képviselői az Euró-
pai Unió székházában, Strasbourgban jártak, 
ahol ígéretet kaptak arra, hogy az EU anyagi tá-
mogatást fog nyújtani a híd felújítási költségei-
nek fedezésére. Ugyanebben az évben a társaság 
delegációját Párkány polgármesterével együtt 
George Zavvos, az Európai Unió egykori nagykö-
vete fogadta Brüsszelben, akinek átadták azt a 
hivatalos levelet, amelyben kifejtették álláspont-
jukat a híd felújításával kapcsolatban. Zavvos 
támogatásáról biztosította a társaságot és a vá-
rosvezetést. A Mária Valéria híd felújításáért 
folytatott tevékenység nemzetközi visszhangot is 
kapott, amikor Hillary Rodham Clinton pozso-
nyi látogatása alkalmával kihangsúlyozta, hogy a 
híd közös felújítása kifejezi Szlovákia és Magyar-
ország polgárainak azon óhaját, hogy miképpen 
szeretnének élni a 21. században.8 Hillary Clin-
ton a kölcsönös együttműködést olyan cseleke-
detként értékelte, amely megegyezik az USA el-
nökének, Bill Clintonnak a békéről vallott vízió-
jával. A társaság erőteljes mediális tevékenysé-
get folytatott annak érdekében, hogy a nyilvá-
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A szlovák–magyar baráti kapcsolatok alakításá-
ban, a közös szellemi értékek terjesztésében és 
megóvásában fontos szerepet tölt be a Párkányi 
Szlovák–Magyar Baráti Társaság (a továbbiak-
ban: PSZMBT), amely 1996-ban jött létre.1 Fő 
célja a szlovák-magyar közeledés és együttműkö-
dés elősegítése. 

A PSZMBT polgári egyesület formájában mű-
ködik.2 1996–2003 között szlovák társelnöke 
Jozef Slabák, magyar társelnöke Csicsay Alajos 
volt, 2004-től szlovák részről Kornélia 
Slabáková, magyar részről pedig Gajdošík 
György tölti be a társelnöki tisztséget.  

Az alapszabályzat szerint a PSZMBT fő célki-
tűzése a Szlovákiában élő polgárok, a szlovákok 
és magyarok békés együttélésének előmozdítása, 
a közös örökség ápolása és egymás kulturális 
hagyományainak kölcsönös megismertetése 
(2. §).3 Ennek érdekében támogat minden olyan 
kezdeményezést, amely a szlovák nemzethez és 
a Szlovákiában élő nemzetiségekhez, valamint az 
etnikai csoportokhoz tartozó egyének baráti 
együttműködését hivatott erősíteni, főként 
a kultúra, a közművelődés és az oktatás terén 
(2. §). 

 
Céljai megvalósítása érdekében az elmúlt évek-
ben a PSZMBT a következő feladatokat látta el:4 

1. szorgalmazta az iskolákkal való együttmű-
ködést az oktatás, a kultúra és a sport terén 
(a szülői munkaközösséggel és az iskola baráti 
körével együtt); 

2. közreműködött a baráti együttélést elősegí-
tő rendezvények szervezésében; 

3. előadásokat szervezett a szlovák-magyar 
kapcsolatokról és azok történelmi összefüggései-
ről; 

4. támogatta a szlovák-magyar népdalfeszti-
vál megrendezését; 

5. megkülönböztetett figyelmet szentelt a kör-
nyezetvédelmi kérdéseknek.  

 
Az elmúlt időszakban a PSZMBT tevékenységé-
vel aktívan részt vállalt a szlovák-magyar állam-
közi barátság fejlesztése terén is. Ennek fontos-
ságát Jozef Slabák a társaság 1996. évi évzáró 
jelentésében ekképpen hangsúlyozta ki: „Nem is 
annyira a közöttünk lévő barátságról van szó, 
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tisztelgés. A PSZMBT Rudnay szellemi hagyaté-
kának megőrzése érdekében évek óta szoros 
kapcsolatot tart fenn Nyitrakoros / Krušovce 
községgel.14 2005-ben a társaság a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetemmel, a Rudnay Sándor Vá-
rosvédő és Kulturális Egyesülettel közösen kez-
deményezte Rudnay Sándor emlékszobájának 
kialakítását és megnyitását, mivel 15 évig ott te-
vékenykedett. A társaság Žilka Tibor professzor 
úrral közösen részt vett a kiállított anyag felku-
tatásában és Rudnay emléktárgyainak beszerzé-
sében, amelyek jelenleg az emlékszobában talál-
hatók. A PSZMBT a jövőben is tevékenyen kíván 
hozzájárulni az emlékszoba fenntartásához és új 
anyagokkal való gazdagításához. 

A PSZMBT a közös kulturális örökséget igye-
kezett megismertetni a fiatal nemzedékkel is. E 
célból 2009-ben a párkányi Liszt Ferenc Művé-
szeti Alapiskola tanulói szlovák és magyar zene-
szerzők (Eugen Suchoň, Liszt Ferenc) műveit 
adták elő.15 

Az eltelt időszakban a társaság megkülönböz-
tetett figyelmet szentelt a környzetvédelmi kér-
déseknek is. A környezetvédelmi szakdiplomáci-
ai tevékenység keretében, elsősorban a Duna 
partszakaszának árvízvédelmi kérdéskörével 
foglalkozott.16 Ennek érdekében felvette a kap-
csolatot az Esztergomi Környezetkultúra Egye-
sülettel.17 Említésre méltó, hogy a PSZMBT 
rendszeresen támogatta „A természet és környe-
zetvédelem” című vetélkedő megszervezését, 
a környék szlovák és magyar tannyelvű iskolái-
nak tanulói számára.18 

Említésre méltó, hogy a PSZMBT összejövete-
lein az évek során számos közéleti szereplő tar-
tott tudományos ismeretterjesztő előadást, töb-
bek között: Szarka László (1996), Rudolf Chmel 
(1996, 1997), Štefan Markuš (1997), Michal 
Kováč (1998), Käfer István (2007).19  

Az elmúlt években a társaság képviselői aktívan 
vettek részt a szlovák-magyar kérdéskörrel és az 
együttéléssel kapcsolatos rendezvényeken, mint 
például „Toleranciával az Európai Unióba” című 
szimpóziumon (1997), Boros Jenő magyar nagykö-
vet meghívására a Magyar Köztársaság nemzeti 
ünnepe alkalmából rendezetett ünnepi hangverse-
nyen (1997), Szőgyén / Svodín és Esztergom test-
vérvárosi kapcsolatának megkötése alkalmából 
tartott ünnepélyen (1997), a szlovák-magyar kap-
csolatokkal foglalkozó nemzetközi párbeszéden 
Pozsonyban / Bratislava (1998), „Az emberek em-
berekkel határok nélkül” című konferencián 
Nyitrán / Nitra (1999), „Kisebbségek és összeférhe-
tőség” című kerekasztal beszélgetésen Dénesden / 
Dunajská Lužná (2000), a Mária Valéria híd ünne-
pélyes megnyitásán (2001), Rudnay Sándor her-
cegprímás emlékszobájának megnyitásán 
Nyitrakoros / Krušovce községben (2005) stb.20 

nosság körében a híd felújításának témáját napi-
renden tartsa. E célból 1997-ben 47 újságcikk és 
hír jelent meg Szlovákiában.9 1999-ben a Szlo-
vák Köztársaság és a Magyar Köztársaság mi-
niszterelnökei aláírták a híd újjáépítéséről szóló 
kormányközi megállapodást. A Mária Valéria 
hidat ünnepélyes keretek között 2001. október 
11-én adta át Mikuláš Dzurinda szlovák és Orbán 
Viktor magyar miniszterelnök Günter 
Verheugen, akkori EU-bővítési biztos jelenlét-
ében. 

Az elmúlt években a PSZMBT számos kultu-
rális rendezvény szervezője, illetve társszervező-
je volt. 1998-ban részt vállalt „A Dél táncol és 
énekel” című kulturális seregszemle megrende-
zésében Köbölkúton (Gbelce).10 2006-ban a 
PSZMBT közreműködött a Szlovák Vöröskereszt 
fennállásának 125. évfordulója alkalmából ren-
dezett képzőművészeti tárlat létrehozásában. 
Ebből az alkalomból Párkányban a Művészeti 
Alapiskola képzőművészeti tagozatával „Közösen 
az egészségért“ címmel vetélkedőt szervezett.11  

2007-ben a PSZMBT anyagilag hozzájárult 
Cucor Roland zeneszerző a „Párkányi csata” cí-
mű rockoperájának stúdiófelvételéhez.12 

A társaság a közös kulturális örökség megőr-
zése és prezentálása érdekében sokrétű tevé-
kenységet fejtett ki. 1998-ban kezdeményezte az 
1919-ben a párkányi harcokban elesett cseh, 
szlovák, és magyar katonák temetőjének felújítá-
sát, és emléktábla állítását, amely „bizonyítaná, 
hogy mi, Párkány mai polgárai az ő áldozatukat 
már más összefüggésben, a jövendő közös Euró-
pa humánus eszméinek szellemében értelmez-
zük. Egy olyan kor szellemében, amelyben értel-
müket vesztik a határok, a Duna pedig nem elvá-
lasztja, hanem összeköti a két partján élő embe-
reket” (Bodzsár 1998:9) – nyilatkozta Jozef 
Slabák. Az átadó ünnepségre 1999-ben került 
sor a Cseh Köztársaság és a Magyar Köztársaság 
nagyköveteinek részvételével. Jozef Slabák ki-
hangsúlyozta, hogy „az emléktáblák leleplezése 
abból a meggyőződésből fakad, hogy a szlová-
koknak, cseheknek és magyaroknak együtt kell 
cselekedniük az egyesült Európa létrehozásáért, 
amelyben a területekért való harcok elvesztik 
értelmüket és a Duna folyó összeköti a két part-
ján békében élő népeket“ (Spoločnosť slovensko-
maďarského priateľstva v Štúrove 1998:3). A 
PSZMBT 1999-es évi jelentése kiemelte, hogy 
sikerült felkelteni a média érdeklődését is, 
ugyanis több cikk jelent meg a sajtóorgánumok-
ban (Új Szó, Nový Čas, Národní osvobození 
(CZ), Hlas Ľudu, Prágai Tükör, Mosty) az ese-
ményről.13 

A közös kulturális örökség megőrzésének és 
bemutatásának fontos részét képezte a Rudnay 
Sándor bíboros, esztergomi érsek emléke előtti 
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2 A társaság korábbi elnevezése: Szlovák–Magyar Ba-
ráti Társaság párkányi alapszervezete.  
3 Vö: Spoločnosť slovensko–maďarského priateľstva 
1996a.  
4 Lásd Slabák 1996:4.  
5 Spoločnosť slovensko–maďarského priateľstva v 
Štúrove 1996.  
6 Erről bővebben lásd Spoločnosť slovensko-
maďarského priateľstva v Štúrove 1998.  
7 Spoločnosť slovensko–maďarského priateľstva 
v Štúrove 1998.  
8 Lásd Spoločnosť slovensko–maďarského priateľstva 
1999:3.  
9 Spoločnosť slovensko–maďarského priateľstva 
1997:2.  
10 Spoločnosť slovensko–maďarského priateľstva 
v Štúrove 1998.  
11 Spoločnosť slovensko–maďarského priateľstva 
v Štúrove 2006.  
12 Spoločnosť slovensko–maďarského priateľstva 
v Štúrove 2007.  
13 Spoločnosť slovensko–maďarského priateľstva 
v Štúrove 1999.  
14 Spoločnosť slovensko–maďarského priateľstva 
v Štúrove 2007, 2008.  
15 Spoločnosť slovensko–maďarského priateľstva 
v Štúrove 2009.  
16 Spoločnosť slovensko–maďarského priateľstva 
v Štúrove 1998.  
17 Spoločnosť slovensko–maďarského priateľstva 
v Štúrove 2000.  
18 Spoločnosť slovensko–maďarského priateľstva 
v Štúrove 2008.  
19 Ezzel kapcsolatban lásd a társaság évzáró jelentése-
it az 1996–2009 közötti évekre.  
20 Uo.  

A PSZMBT több mint 15 éves működéséről 
megállapítható, hogy sokrétű tevékenységével 
konstruktívan járult hozzá a két szomszédos ál-
lam civil kapcsolatainak ápolásához és fejleszté-
séhez. A Szlovák–Magyar Baráti Társaság az el-
múlt évek során olyan közvetítést valósított meg, 
amely egymás kölcsönös megismerése által a 
szlovák–magyar közeledést szolgálta.  
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Jegyzetek  
 
1 A Szlovák–Magyar Baráti Társaság 1991-ben Anton 
Špiesz történész kezdeményezésére alakult meg a 
szlovák-magyar közeledés elősegítése céljából. Lásd: 
Chmel 1997:105. A társaság központi szerve 1994-ben 
jött létre losonci székhellyel.  

Lábik János: Felhők árnyékában I. 




