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Amikor elvállaltam a megtisztelő felkérést e kötet bevezetőjének a
megírására, elgondolkodtam azon, mi az, ami külsőre, egy kívülálló számára
is jellemzi és megkülönbözteti a brünni magyarokat a többi csehországi ma-
gyartól. Nem kellett sokáig törnöm a fejemet s rájöttem: a jókedv, a mosoly
az, ami jelenlétüket és tevékenységüket kíséri. S lelki szemeim előtt
felmerültek a mosolygós arcok: Detáry Attiláé, Mazanec Piroskáé, Navrátil
Kláráé, Olgyai Violáé, de elsősorban Vojtek Zoltáné, s e mellett szinte hal-
lottam azt a két szót, amellyel mondanivalóját szokta bevezetni: „Figyelj
csak…“. Nos, ha csupán a jóindulatot és az egymásra való figyelést lehetne
a brünni magyarok „számlájára“ írni, már akkor is megérdemelnék az elis-
merésünket és a megbecsülésünket. 

Természetesen a brünni alapszervezet fennállásának tizedik évfordulója
kapcsán visszapergettem emlékezetemben az elmúlt éveket és az ese-
ményeket. Amikor 1990-ben Prágában megalakult a Cseh- és Morvaországi
Magyarok Szövetsége, mint országos szervezet, még senki sem tudta, mit
hoz e szövetség számára a jövő. Bevallom, én is nehezen tudtam elképzelni,
hogy ez a szervezet egyszer majd megünnepli alakulásának a tizedik évfor-
dulóját. Most pedig itt van Brünn, a maga tizedik évfordulójával!
Felbuzdulva az osztravai alapszervezet megalakulásán, a szervező munka
már 1992-ben megindult. Feltétlenül meg kell említenem Orálek Jolán
személyét, hiszen ő volt az, aki a brünniek részéről oroszlánrészt vállalt az
alapszervezet megszervezésében. Mi, prágaiak, alakuló ülésünk előtt megle-
hetősen bizonytalanul éreztük magunkat, s mint később kiderült, ugyanez
volt érvényes a brünniekre is. Az ülés alatt, amely inkább baráti beszél-
getéshez volt hasonlítható, mindnyájan érezhetően feloldódtunk. A brünniek
meghívták a nagy tekintélynek örvendő, Brünnben élő, történész-hungaroló-
gus Richard Pražákot is. Világosan emlékszem, Vojtek Zoltán az ülésen
vadászruhában jelent meg. Talán éppen egy vadászatról jött. Akkor még nem
sejtette, hogy ez a nap hosszú időre meghatározza szabadidejét, s ezzel az ál-
tala oly kedvelt hobbiját, a vadászatot is. Határozott, tárgyszerű fellépésének
köszönhetően a brünniek már az alakuló ülésen megválasztották elnöküknek. 

Nem kívánom most a brünni alapszervezet tevékenységét részletezni, gon-
dolom, ez az emlékkötet más helyén megtalálható lesz. Csupán néhány
lényeges pontra szeretném felhívni a figyelmet. A szervezet prog-
ramtevékenységében az 1995-ös év tekinthető vízválasztónak, hiszen ebben
az évben kezdte el működését a Magyar Kulturális és Infomációs Centrum
(MKIC), amely a mai napig szilárd bázist jelent a brünniek számára. Ebben
az évben rendezték meg először a Brünni Magyar Kulturális Napokat, és
szintén ettől az évtől jelent meg a Brünni Magyar Futár is. Ettől kezdve fi-
gyelhető meg tevékenységük folyamatos és átgondolt minőségi és mennyi-
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OO  VVEESSEELLÝÝCCHH
BBRRNNĚĚNNSSKKÝÝCCHH

MMAAĎĎAARREECCHH,,  
OO  JJUUBBIILLEEUU  AA  

OO  BBUUDDOOUUCCNNOOSSTTII

NNeehhooddlláámm  zzddee
ppooppiissoovvaatt  ččiinnnnoosstt
bbrrnněěnnsskkéé  zzáákkllaaddnníí

oorrggaanniizzaaccee,,  mmyyssllíímm,,
žžee  oo  nníí  bbuuddee  řřeečč  nnaa

jjiinnéémm  mmííssttěě  ppaamměěttnníí
kknniihhyy..  JJeenn  bbyycchh  cchhttěěll
uuppoouuttaatt  ppoozzoorrnnoosstt  nnaa
nněěkkoolliikk  ppooddssttaattnnýýcchh

bbooddůů..  VV  pprrooggrraammoovvéé
oobbllaassttii  ččiinnnnoossttii  zzáá--

kkllaaddnníí  oorrggaanniizzaaccee  jjee
mmoožžnnoo  zzaa  uurrččiittýý

mmeezznnííkk  ppoovvaažžoovvaatt
rrookk  11999955,,  kkddyy  zzaahháájjii--
lloo  ččiinnnnoosstt  MMaa��aarrsskkéé

kkuullttuurrnníí  aa  iinnffoorrmmaaččnníí
cceennttrruumm  ((MMKKIICC)),,

kktteerréé  oodd  ttéé  ddoobbyy
ppoosskkyyttuujjee  bbrrnněěnn--
sskkýýmm  MMaa��aarrůůmm

ppeevvnnéé  zzáázzeemmíí..
VV ttoommttoo  rrooccee  bbyyllyy

vv BBrrnněě  ppoopprrvvéé  uussppoo--
řřááddáánnyy  MMaa��aarrsskkéé

kkuullttuurrnníí  ddnnyy  aa  oodd  ttoo--
hhoottoo  rrookkuu  jjee  vvyyddáávváánn

oobbččaassnnííkk  BBrrnněěnnsskkýý
mmaa��aarrsskkýý  kkuurrýýrr..  DDáá

ssee  řřííccii,,  žžee  jjee  ttoo  oobb--
ddoobbíí,,  kkddyy  zzaappooččaall

pprroommyyššlleennýý  aa  ssoouu--
ssttaavvnnýý  rrůůsstt  aakkttiivviitt,,  ccoo
ddoo  kkvvaalliittyy  ii kkvvaannttiittyy..

MMiimmoo  kklluubboovvýýcchh
vveeččeerrůů,,  ddiisskkuussnníícchh

sseettkkáánníí  aa  vvýýssttaavv  zzoorr--
ggaanniizzoovvaallii  ppoořřaaddyy

pprroo  dděěttii,,
mmiikkuullááššsskkéé
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ségi növekedése is. A klubösszejöveteleken, vitaesteken, kiállításokon kívül
megszervezték a gyerekekkel való foglalkozást, a Mikulás-esteket s a hétvé-
gi családi gyermeknapokat, a tánccsoportot, s annak fellépéseit a Strážnicei
Nemzetközi Folklórfesztiválon stb. Nem elhanyagolható az alapszervezet
tájékoztató, mai divatos szóval „public relations“ tevékenysége sem.
Kiépítették és fejlesztették kapcsolataikat számos hivatalos és nem hivatalos
szervvel. Ez ismertségük növelésén kívül egy további, szintén hasznos
dologgal járt: megbízható, komoly szervezetként különböző intézményeknél
szép eredménnyel pályázhatnak pénzügyi és egyéb támogatásra. E fel-
soroláshoz óhatatlanul kapcsolnom kell a szintén Brünnben élő szociológus,
Szaló Csaba szavait: „Ha van egy bizonyos fajta kulturális közösség, ez csak
akkor tud létezni, és akkor van létjogosultsága, ha önmagát is meg tudja
szervezni“. Nos, a brünni magyarokról el lehet mondani, olyan módon
voltak képesek magukat megszervezni, hogy tevékenységük, eredményeik
révén méltó és követendő példaként lehet őket említeni!

Egy nemzet, s még fokozottabban egy nemzeti kisebbség számára továb-
bi léte szempontjából alapvető fontosságú lélekszámának alakulása. A Cseh
Köztársaságban élő magyarság létszáma sajnos erőteljesen csökken. A két
legutóbbi népszámlálás (1991 és 2001) között több, mint 26 százalékos
csökkenés következett be. Örvendetes tény azonban, hogy a Brünnben és
környékén élő magyarok száma erőteljesen növekedett. 1991-ben 510
személy vallotta magát magyar nemzetiségűnek, 2001-ben pedig már 561
magyart számoltak meg. Ez 10 százalékos növekedést jelent! Külön
elemzést igényelne, hogy ebben a növekedésben milyen szerepet játszott a
Cseh- és Morvaoszági Magyarok Szövetsége brünni alapszervezetének a
tevékenysége. Megkockáztatom azt a feltételezést, hogy miután a Brünnben
és környékén élő magyaroknak gyakorlatilag a fele az alapszervezet tagja, ez
a tény a közérzetükre és magyarságuk megtartására és fejlesztésére bi-
zonyára hatással lehetett. 

S talán ezen a ponton kapcsolható össze a múlt és a jelen a jövővel. A Cseh
Köztársaság egy közelmúltban meghozott törvénnyel szabályozza a
nemzetiségek jogállását, lehetőséget adva önazonosságuk, anyanyelvük,
szokásaik megtartására és fejlesztésére. Ilyen értelemben egy olyan nemzeti
kisebbség, amely élni és fejlődni akar, s használni akarja a törvény adta
lehetőségeket, az állam számára nem valamiféle teher, hanem a csehországi
polgári társadalom sokszínűségének a kifejezése. Azt kívánom tehát mind a
brünni alapszervezetben tömörülő magyaroknak, mind általában a
Csehországban élő magyaroknak, hogy a következő tíz évben is éljenek a
törvény által biztosított lehetőségekkel, s határozottan, de továbbra is
mosollyal és jókedvvel fejlesszék magyarságukat és emberségüket. 

CCsséémmyy  TTaammááss
aa  CCsseehh--  ééss  MMoorrvvaaoorrsszzáággii  MMaaggyyaarrookk  SSzzöövveettssééggéénneekk  aallaappííttóó  eellnnöökkee  

vveeččíírrkkyy,,  vvííkkeennddoovvéé
rrooddiinnnnéé  pprrooggrraammyy,,
kkrroouužžeekk  lliiddoovvééhhoo
ttaannccee  aa  jjeehhoo  
vvyyssttoouuppeenníí  nnaa
MMeezziinnáárrooddnníímm  ffoollkk--
lloorrnníímm  ffeessttiivvaalluu  vvee
SSttrráážžnniiccii  aattdd..
ZZaanneeddbbaatteellnnáá  nneenníí
aannii  ččiinnnnoosstt  zzáákkllaaddnníí
oorrggaanniizzaaccee  vv  oobbllaassttii
iinnffoorrmmoovvaannoossttii  vveeřřee--
jjnnoossttii,,  nneebboollii  „„ppuubblliicc
rreellaattiioonnss““..  NNaavváázzaallii
aa  uuddrržžuujjíí  kkoonnttaakkttyy  ss
mmnnoohhaa  iinnssttiittuucceemmii  
aa  zzáájjmmoovvýýmmii  oorrggaannii--
zzaacceemmii..  TToo  jjiimm  mmii--
mmoo  ttoo,,  žžee  ssee  oo nniicchh
vvíí,,  ppoosskkyyttuujjee  jjeeššttěě
ddaallššíí  uužžiitteeččnnoouu  vvěěcc::
jjaakkoožžttoo  ddůůvvěěrryyhhoodd--
nnáá,,  ssoolliiddnníí  oorrggaannii--
zzaaccee  ss úússppěěcchheemm
zzíísskkáávvaajjíí  vv  ggrraanntteecchh
ffiinnaannččnníí  aa  jjiinnoouu  ppoodd--
ppoorruu..  KK  ttoommuuttoo  vvýýčč--
ttuu  ssee  vveellmmii  ddoobbřřee
hhooddíí  sslloovvaa  ssoocciioollooggaa
CCssaabbyy  SSzzaallóó,,  žžiijjííccííhhoo
vv BBrrnněě::  „„  KKddyyžž  jjee
ddáánn  uurrččiittýý  ddrruuhh  kkuull--
ttuurrnnííhhoo  ssppoolleeččeennssttvvíí,,
ttoo  mmůůžžee  eexxiissttoovvaatt
aa nnáárrookk  nnaa  eexxiisstteennccii
jjeennoomm  tteehhddyy,,  kkddyyžž  ssii
ssaammaa  sseebbee  ddookkáážžee
zzoorrggaanniizzoovvaatt..““
OO bbrrnněěnnsskkýýcchh
MMaa��aarreecchh  jjee  mmoožžnnoo
řřííccii,,  žžee  ssee  ddookkáázzaallii
zzoorrggaanniizzoovvaatt  ttaakk
ddoobbřřee,,  žžee  jjee  ddííkkyy  jjee--
jjiicchh  ččiinnnnoossttii  aa
vvýýsslleeddkkůůmm  mmůůžžeemmee
ss  kklliiddeemm  zzmmíínniitt  jjaakkoo
ddůůssttoojjnnýý  aa  nnáássllee--
ddoovváánníí  hhooddnnýý  ppřřííkk--
llaadd..  



Morava a Uhry spolu sousedily již od 10. století. Mezi vládnoucími
rody Přemyslovců a Árpádovců se utvářely blízké vztahy. O setkání
českého knížete Břetislava II. s uherským králem Kolomanem na poli
Lucko při moravsko-uherské hranici na řece Olšavě poblíž Uherského
Brodu v roce 1099 český kronikář Kosmas píše: „A davše si navzájem
nesmírné dary, obnovili staré smlouvy přátelství a míru.“ Manželka
českého krále Přemysla Otokara I. uherská princezna Konstancie byla
matkou svaté Anežky a své místo v dějinách si zasloužila i založením
kláštera cisterciaček v Předklášteří u Tišnova v roce 1233. Pozdější císař
Karel IV., moravský markrabě Karel, se zúčastnil roku 1335 památné
schůzky panovníků Čech, Polska a Uher na Visegrádě, která vytyčila
novou obchodní cestu z Uher na západ a přenesla právo skladu z Vídně
do Brna. Krátkodobá vláda uherského a tehdy i českého krále Matyáše
Korvína na Moravě trvala od sedmdesátých let 15. století do Matyášovy
smrti v roce 1490. Nejvýznamnějším Moravanem ve službách Maty-
ášových byl jeho kancléř Jan Filipec, rodák z Prostějova, který založil
humanistickou tiskárnu v Brně, kde vyšla mimo jiné 20. května 1488
poprvé proslulá středověká uherská kronika Jana Thuróczyho. Pro Brno
znamenala Matyášova vláda i nebývalý rozvoj řemesel a obchodu. 

V 17. století získal tři panství na Moravě kardinál Péter Pázmány
a usadili se zde další příslušníci uherské šlechty (Apponyiové,
Perényiové, Wesselényiové, Pálffyové aj.). O uherském králi svatém
Štěpánovi a jeho příbuzném svatém Vintířovi sesbíral nejvíce materiálu
barokní badatel benediktin Bonaventura Piter ve své latinské monografii
o sv. Vintířovi, která vyšla v Brně v roce 1742. Významné je i uherské
působení moravského rodáka Jana Ámose Komenského v Šarišském
Potoku v letech 1650-1654, kde napsal řadu svých vrcholných děl (Orbis
pictus, Schola ludus aj.), a jako učitel tu působil i na rozvoj ma�arské
pedagogiky. K nejvýznamnějším událostem vzájemných styků na
sklonku 18. století náleží věznění Ference Kazinczyho na brněnském
Špilberku a v Zábrdovicích v letech 1795-1799 pro jeho účast na
jakobínském spiknutí v Uhrách. Významné bylo i působení ma�arských
reformovaných pastorů na jižní Moravě a Valašsku po vydání toleranč-
ního patentu v roce 1781. 

V 19. století dochází k posílení kulturních a literárních vztahů.
Přátelské styky s Ma�ary udržoval František Palacký, rodák z Hod-
slavic, který byl v roce 1834 zvolen zahraničním členem Ma�arské
akademie věd. První český životopis Istvána Széchényiho uveřejnil roku
1837 v Kuzmányho Hronce Moravan František Škorpík. Ma�arská re-
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MMOORRVVAAOORRSSZZÁÁGG
ÉÉSS  

AA  TTÖÖRRTTÉÉNNEELLMMII
MMAAGGYYAARROORRSSZZÁÁGG
KKAAPPCCSSOOLLAATTAAII  AAZZ

ÉÉVVSSZZÁÁZZAADDOOKK
FFOOLLYYAAMMÁÁNN

MMoorrvvaaoorrsszzáágg  ééss  aa
ttöörrttéénneellmmii

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  aa  1100..
sszzáázzaadd  óóttaa  sszzoomm--

sszzééddooss  
oorrsszzáággookk  vvoollttaakk..  AA
PPřřeemmyyssll--hháázz  ééss  aazz

ÁÁrrppáádd--hháázz  ttaaggjjaaii
kköözzöötttt  sszzoorrooss  kkaappcc--

ssoollaattookk  aallaakkuullttaakk  kkii..
IIII..  BBřřeettiissllaavv  ccsseehh

ffeejjeeddeelleemm  ééss
KKöönnyyvveess  KKáállmmáánn

kkiirráállyy  11009999--eess
ttaalláállkkoozzáássáárróóll

aa mmoorrvvaa--mmaaggyyaarr
hhaattáárroonn,,  aazz  OOllššaavvaa

ffoollyyóó  mmeennttéénn  ffeekkvvőő
LLuucckkóónnááll  ííggyy  íírr  aa

kkrróónniikkááss  KKoossmmaass  ::
„„ÉÉss  eeggyymmáásstt

bbőőssééggeess  aajjáánnddéékkkkaall
mmeeggaajjáánnddéékkoozzvváánn
ffeellúújjííttoottttáákk  aa  rrééggii

sszzöövveettssééggeett  ééss
bbéékkéétt..““  SSzzeenntt

ÁÁggnneess  ééddeessaannyyjjaa,,  
II..  PPřřeemmyyssll  OOttaakkaarr

ccsseehh  kkiirráállyy  ffee--
lleessééggee,,  KKoonnssttaannss

hheerrcceeggnnőő  vvoolltt,,  aakkii  aa
PPřřeeddkklláášštteeřříí  uu

TTiiššnnoovvaa  cciisszztteerrcciittaa
kkoolloossttoorr  mmeeggaa--

llaappííttáássáávvaall  ((11223333))
hhaaggyyootttt  mmaarraaddaannddóó  

nnyyoommoott  aa  kkéétt  nnéépp
ttöörrttéénneellmméébbeenn..
KKáárroollyy  mmoorrvvaa

őőrrggrróóff,,
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voluce z let 1848–1849 se setkala s živým ohlasem zejména na Moravě
a ve Slezsku. Mnoho zajímavých zpráv o ní se dočteme v Klácelových
Moravských novinách, pán moravského hradu Buchlova hrabě Zikmund
Berchtold byl pro své sympatie k ma�arské revoluci odsouzen k doži-
votnímu domácímu vězení na svém vlastním hradě. Úředník moravsko-
slezského gubernia v Brně Eduard Vodnařík zde vydal v roce 1867 naší
první Mluvnici jazyka ma�arského. Na počátku 20. století byla v Brně
provozována Madáchova Tragédie člověka a řada divadelních her
a oper dalších ma�arských spisovatelů a skladatelů (Ferenc Molnár,
Menyhért Lengyel, Karel Goldmark aj.). Z názorů hodonínského rodáka
T. G. Masaryka vycházel za první světové války také Oszkár Jászi,
požadující tolerantní řešení národnostní otázky v dualistických Uhrách. 

Od 30-tých let 20. století se pěstovala v Brně hungaristika, kterou sem
uvedl autor prvních českých dějin Ma�arska profesor Josef Macůrek.
V roce 1968 vznikl na filozofické fakultě v Brně Kabinet balkanistiky
a hungaristiky a v letech 1975-1996 se na fakultě vyučovala jako řádný
obor ma�arština.

Po válce se konala v Brně řada významných kulturních akcí, týkajících
se Ma�arska. Již v šedesátých letech byl v brněnském divadle uveden
balet Bély Bartóka Podivuhodný mandarin (A csodálatos mandarin)
a s velkým ohlasem se tu setkalo i vystoupení světoznámého baletu
z Pětikostelí. V divadle bratří Mrštíků byla československá premiéra
Kočičí Hry Istvána Örkénye.

RRiicchhaarrdd  PPrraažžáákk

aa  kkééssőőbbbbiiII
VV.. KKáárroollyy  nnéémmeett--
rróómmaaii  ccssáásszzáárr  11333355--
bbeenn  rréésszztt  vveetttt  aa  cc--
sseehh,,  lleennggyyeell  ééss
mmaaggyyaarr  uurraallkkooddóókk
vviisseeggrrááddii
ttaalláállkkoozzóójjáánn,,  aahhooll
kkiittűűzzttéékk  aa
MMaaggyyaarroorrsszzáággrróóll
nnyyuuggaattrraa  vveezzeettőő  
kkeerreesskkeeddeellmmii
úúttvvoonnaallaatt,,  
ééss  aa  rraakkttáárroozzááss
jjooggáátt  BBééccssbbőőll
BBrrüünnnnbbee  hheellyyeezzttéékk
áátt..  KKoorrvviinn  MMááttyyááss
mmaaggyyaarr  kkiirráállyy  mmoorr--
vvaaoorrsszzáággii  
uurraallkkooddáássaa  aa
1155.. sszzáázzaadd  7700--eess
éévveeiittőőll  MMááttyyááss
11449900--bbeenn
bbeekköövveettkkeezzeetttt
hhaalláállááiigg  ttaarrttootttt..
MMááttyyááss  lleeggjjeelleenn--
ttőősseebbbb  mmoorrvvaa  
hhiivvaattaallnnookkaa  
JJaann  FFiilliippeecc  
kkaanncceelllláárr  vvoolltt,,  aakkii
BBrrüünnnnbbeenn  
nnyyoommddáátt  aallaappííttootttt,,
aahhooll  11448888..  mmáájjuuss
2200--áánn  mmeeggjjeelleenntt
aa hhíírreess  mmaaggyyaarr
TThhuurróócczzyy  kkrróónniikkaa
iiss..  MMááttyyááss  
uurraallkkooddáássaa  iiddeejjéénn  ee--
ggyyéébbkkéénntt  BBrrüünnnnbbeenn  
vviirráággzzootttt  aa  
kkeerreesskkeeddeelleemm  ééss  aa
kkéézzmműűiippaarr……  
AA  cciikkkk  ttoovváábbbbii
rréésszzéébbeenn  oollyyaann  
jjeelleennttőőss  ttöörrttéénneellmmii
sszzeemmééllyyeekkkkeell
ttaalláállkkoozzuunnkk,,  mmiinntt
JJaann  ÁÁmmooss
KKoommeennsskkýý,,
KKaazziinncczzyy  FFeerreenncc,,
FFrraannttiiššeekk  PPaallaacckkýý,,
JJoosseeff  MMaaccúúrreekk  ssttbb..

RR..  PPrraažžáákk

V roce 2001 byla za pomoci brněnské orga-
nizace Svazu Ma�arů vydána publikace
Richarda Pražáka Ferenc Kazinczy a Brno
(Kazinczy Ferenc és Brünn)
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CCOORRVVIINNIIAA
Az első magyar szervezet Brünnben, a CORVINIA volt. A Cseh/szlo-

vákiai magyar irodalom lexikonában (Madách – Posonium, 1997)
a Corvinia címszó alatt a következőket olvashatjuk:

„CORVINIA: a brünni német műegyetem magyar hallgatóinak egye-
sülete. A keresztény-nemzeti szellemiségű Magyar Ifjak Pozsonyi
Szövetsége (MPISZ) szervezte meg 1919-ben. Szervezeti életére a
hagyományos német diákegyesületek (Burschenschaftok) gyakoroltak
hatást. A csehszlovákiai magyar ifjúsági mozgalmak nagyarányú kibon-
takozása idején a Sarló leghevesebb ellenfelének számított.“ 

A Corviniáról ma már nagyon keveset tudunk. Dr. Kráčmer, a brnoi
rendőrkapitányság igazgatója 1927. május 16-án keltezett hivatalos leve-
léből kitűnik, hogy az „Akademischer Leseverein Corvinia“ 1921. 6.
15-én alakult, és tagjainak száma 45 körül mozog. „Célja mű velni
a tagságot irodalmi és tudományos téren, tanulmányaikban támogatni
a szegényebb tagokat, és ápolni a társasági életet ezek között… Ami az
eme társaság tagjainak politikai megbízhatóságát illeti, ez ideig nem volt
észlelve semminemű olyan körülmény, amely a társaságot vagy tagjait
ilyen szempontból vádolhatná.“

Egy másik okmány a Corvinia – Magyar Akadémiai Olvasótársaság a
brnoi helyőrség vezérkarához intézett kérelméről tanúskodik „…en-
gedtessék meg egy emléktáblát elhelyezni költőjének, drámaírójának és
humanistájának, Kazinczy Ferencnek /1759–1831/ emlékére a brnoi
Spilberg vár cellájában, melyben az időben a költő fogva tartatott…“
A kérelem kedvező elintézésre talált, melyet a  a brnoi katonai parancs-
nokság beleegyező levele igazol. Így került fel 1927-ben a Spilberg vár
falaira az a márványtábla, amely máig is a magyarok zarándokhelyének
számít. A táblán található domborművet Riegele Alajos, pozsonyi szob-
rászművész készítette. Arany betűkkel hirdeti – egy már-már feledésbe
merült egyesület egyetlen kézzelfogható, de annál értékesebb hagyatéka
– Kazinczy Ferenc emlékét. 

KKAAFFEEDDIIKK  ––  KKAAZZIINNCCZZYY  FFEERREENNCC  DDIIÁÁKKKKLLUUBB

...A Diákklub 1969-ben alakult. „Egy érzés vezérelt bennünket.
Magyar szót halljunk az otthontól távol eső morva fővárosban.“ - ez volt
az alapgondolat, amely Oláh Gábor fejében született meg, és bizonyára

1993–2003 CsMMSz – Brno

8

MAGYAR SZERVEZETEK BRÜNNBEN

MMAAĎĎAARRSSKKÉÉ  
OORRGGAANNIIZZAACCEE  

VV  BBRRNNĚĚ

UUžž  zzaa  ppřřeedd--
vváálleeččnnééhhoo

ČČeesskkoosslloovveennsskkaa
ppřřiicchháázzeellii  ddoo  BBrrnnaa
ssttuuddoovvaatt  MMaa��aařřii    aa
kkrrááttccee  ppoo  sskkoonnččeenníí
11..  ssvvěěttoovvéé  vváállkkyy  ssii

vv  rrooccee  11992211  nnaa
tteehhddeejjššíí  tteecchhnniicckkéé
uunniivveerrzziittěě  zzaalloožžiillii

pprrvvnníí  ssppoolleekk  vv
BBrrnněě,,  jjíímmžž  bbyylloo  ssttuu--

ddeennttsskkéé  ssddrruužžeenníí
CCoorrvviinniiaa  ppůůssoobbííccíí

aažž  ddoo  22..  ssvvěěttoovvéé
vváállkkyy..  OO  jjeehhoo  aakkttiivv--

iittáácchh  ddnneess  nnee--
eexxiissttuujjee  ppřříílliišš  mmnnoo--
hhoo  iinnffoorrmmaaccíí  aa  jjeedd--
iinnýýmm  ddookkllaaddeemm  jjee--

hhoo  ččiinnnnoossttii  jjee
ppaamměěttnníí  ddeesskkaa

mmaa��aarrsskkééhhoo  jjaakkoobbíí--
nnaa  FFeerreennccee

KKaazziinncczzyyhhoo
uummííssttěěnnáá  ččlleennyy
ssddrruužžeenníí  vv  pprroo--

ssttoorráácchh  hhrraadduu  
ŠŠppiillbbeerrkk..  

DDaallššíí  ppaamměěttnníí  ddeess--

kkaa  jjee    uummííssttěěnnaa  nnaa
ŠŠppiillbbeerrkkuu  uu  vvcchhoodduu
ddoo  mmuuzzeeaa..  TTaa  bbyyllaa
zzrreekkoonnssttuurroovváánnaa  ss--

vvaazzeemm  MMaa��aarrůů  vv  9900..
lleetteecchh..



ő sem gondolta, milyen komoly és hosszú klubélet kezdetének volt
akkor tanúja és fő szervezője. 

Az évek folyamán rendszeres klubélet alakult ki Brünnben. Ennek
gazdagsága, színezete és szellemi orientációja nagymértékben a soros
elnöktől, és az őt körülvevő szervezőktől függött. Így volt a Klubnak
néhány aranykora, de átélte a hanyatlás nehéz éveit is. Egyik leg-
fontosabb tevékenysége a szlovákiai magyar középiskolák rendszeres
tájékoztatása volt a brünni és más csehországi főiskolákon, egyete-
meken való továbbtanulási lehetőségekről. 

A Diákklub szorosan együttműködött a CSEMADOK komáromi alap-
szervezetével, a vágsellyei Vörösmarty Klubbal, a prágai Ady-körrel, a
pozsonyi József Attila Ifjúsági Klubbal (röviden JAIK), a Rákóczi
Szövetséggel, a Városmajori Ifjúsági Csoporttal, és más ifjúsági szer-
vezetekkel. A 80-as évek végén és a 90-es évek elején részt vett a diák-
mozgalmak integrációs folyamatában, bejegyzett szervezetté vált, és
rövid ideig megjelent a KAFEDIK folyóirata, a Sárga Szamár is. 

Csehszlovákia szétválása következtében a tagok létszáma nagymér-
tékben lecsökkent, és az utánpótlás hiánya miatt a helyzet évről évre
romlott. A valamikor 200 tagot számláló diákklub 1999. elején szinte
a holtpontra került. Könyvtárukban a valamikori körülbelül 200 kötetből
nem maradt egy sem. 

1999. májusában a maroknyi meglévő tag a hagyományokhoz hűen
felavatta az elmúlt 2–3 év alatt összegyűlt „gólyákat“, új elnökséget
választott, és a megváltozott körülményekhez viszonyulva újult erővel
próbálja a KAFEDIK-ot újraszervezni.

CCSSMMMMSSZZ  BBRRÜÜNNNNII  SSZZEERRVVEEZZEETTEE
„...tenni akarnak annak érdekében, hogy hazájukban ugyan, de

szülőföldjüktől távol az anyanyelv ékes köntösét magukra terítve az iro-
dalom, a népmű vészet, a hagyomány gyöngyszemeit magukénak tudják
és ezeket ebben a közegben be is mutassák.“

(Jégh Izabella: Prága, Osztrava, Brünn..., Prágai Tükör 1994/1-2)

OOllggyyaaii  IIbboollyyaa,,  aa  CCSSMMMMSSZZ  bbrrüünnnnii  aallaappsszzeerrvveezzeettéénneekk  aallaappííttóó  ttaaggjjaa
aa kköövveettkkeezzöökkééppppeenn  eemmlléékkeezziikk  vviisssszzaa  aa  sszzeerrvveezzeett  „„őősskkoorráárraa““..

• …akkor, amikor az egész elkezdődött, nem gondoltam arra, hogy
ebből  egyszer majd történelem lesz. Mennyi minden történt azóta!
Pedig én csak a véletlennek köszönhettem, hogy kapcsolatba kerül-
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PPoo  ddeellššíí  vváálleeččnnéé
ooddmmllccee  bbyyll  rrookkuu
11996699  zzaalloožžeenn
ppooddoobbnnýý  ssppoolleekk
mmaa��aarrsskkýýcchh  ssttuuddeenn--
ttůů  ppoodd    nnáázzvveemm
SSttuuddeennttsskkýý  kklluubb
FFeerreennccee
KKaazziinncczzyyhhoo  ––
KKAAFFEEDDIIKK,,    kktteerrýý
ppůůssoobbiill  aažž  ddoo
ppoolloovviinnyy  
9900..  lleett  aa  mměěll  aažž  220000
ččlleennůů..  SSddrruužžoovvaall
ppřřeeddeevvššíímm
vvyyssookkoošškkoollsskkéé  ssttuu--
ddeennttyy  mmaa��aarrsskkééhhoo
ppůůvvoodduu  zz  jjiižžnnííhhoo
SSlloovveennsskkaa..  PPoo  rroozz--
ppaadduu  ffeeddeerraaccee  ssee
ppooččeett  mmaa��aarrsskkýýcchh
ssttuuddeennttůů  vv  BBrrnněě
rraaddiikkáállnněě  ssnníížžiill..
ČČiinnnnoosstt  kklluubbuu  ssee
vv 9900..  lleetteecchh  vvýýrraazznněě
oommeezziillaa,,  vv ssoouuččaassnnéé
ddoobběě,,  kkddyy  jjee  ooppěětt
mmoožžnnéé  bbeezzppllaattnnéé  ss--
ttuuddiiuumm  sslloovveennsskkýýcchh
oobbččaannůů,,  aakkttiivviittaa
kklluubbuu  oožžíívváá..  VV rrooccee
11999900  bbyyll  vv PPrraazzee
zzaalloožžeenn  SSvvaazz
MMaa��aarrůů  žžiijjííccíícchh  vv
ččeesskkýýcchh  zzeemmíícchh,,  jjee--
hhoožž  bbrrnněěnnsskkáá  oorrggaa--
nniizzaaccee  vvzznniikkllaa  rrookkuu
11999933..  MMeezzii  jjeejjíí  ččllee--
nnyy  ppaattřříí  bbýývvaallíí  ssttuu--
ddeennttii  aa  ččlleennoovvéé
KKAAFFEEDDIIKKuu,,  kktteeřříí
ssee  uussaaddiillii  vv  BBrrnněě,,
aa MMaa��aařřii  zz  jjiižžnnííhhoo
SSlloovveennsskkaa,,  kktteeřříí  uužž
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tem a szervezkedés „lelki atyjával“, Orálek Jolánnal. Joli nénit egy
boltban ismertem meg, ahol bevásárlás közben magyar szavakat hal-
lottam. Bemutatkoztam, hogy én is magyar vagyok, és ezzel a ki-
jelentésemmel megpecsételődött a sorsom - Joli néni „behálózott“,
és azóta foglalkoztat a brünni magyar közösség dolga. …Joli néni
tette meg az első lépéseket. Szerzett néhány címet és élénk leve-
lezőkapcsolatban volt Csémy Tamással, a prágai központ elnökével.
Az ő tanácsára felvettük a kapcsolatot Richard Pražákkal, a Masaryk
Egyetem egyetemi tanárával, valamint a Kazinczy Ferenc
Diákklub tagjaival. Szeptemberben már én is a CSMMSZ tagja
voltam. Megkezdődött a munka.

…Nem volt egyszerű dolog... A meghívókat az első összejövetelre
kézzel írtam – jobb híján a lakótelepi gyermek- és ifjúsági házba in-
vitáltuk az érdeklődőket… Húsz ember jött el, ami kellemes
meglepetés volt. Vojtek Zolinak volt a legtöbb hozzászólása, ötlete,
tehát nem csoda, hogy később őt választottuk meg elnöknek.

… Első és legfontosabb feladatunk a brünni magyarok felkutatása és
megszólítása volt. Joli néni ötletére apróhirdetést adtunk fel a napi-
lapokba, de próbálkoztunk a telefonkönyvvel is - kikerestük a ma-
gyar hangzású neveket, és így is szereztünk néhány embert. Azután
a rádióban is elhangzott a brünni szervezet megalakulásáról szóló
hír – aki hallotta, eljött. 

Természetesen a legnagyobb gond az állandó jellegű klubhelyiség
hiánya volt. Hol itt, hol ott jöttünk össze – egy szálloda társal-
gójában, a Vasútépítő Rt. klubhelyiségében, jobb híján éttermekben.
A szervezeti munka ekkor már meghívott vendégek fellépéseivel is
gazdagodott. 

… Ma már minden másképp van. Óriási utat tettünk meg, „megtol-
lasodtunk“. Van klubhelyiségünk, egy biztos tagállomány, sok-sok
rendezvény. Sajnálom, hogy Joli néni nem érte meg ezt a fejlődést -
biztosan örülne neki. Vitathatatlan érdemeiért a Szövetség
Közgyűlésén (2000-ben) emléklappal méltatták munkáját, in memo-
riam.  

HHooggyyaann  kkeezzddőőddöötttt  eezz  aazz  iimmmmáárr  hhéétt  ((1100))  éévveess  mmaarraattoonn  aa  sszzeerrvveezzeett  éélléénn??
kkéérrddeezztteemm  VVoojjtteekk  ZZoollttáánntt,,  aa  CCSSMMMMSSZZ  bbrrüünnnnii  sszzeerrvveezzeettéénneekk  eellnnöökkéétt..

• 1993-ig nem igazán éreztem hiányát a magyar közösségnek itt
Brünnben, hiszen addig a kapcsolattartás Szlovákiával gondmentes 
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ddřříívvee  ppřřiiššllii  ddoo  BBrrnnaa
zzaa  pprraaccíí..  BBrrnněěnnsskkýý

kklluubb  mmáá  zzhhrruubbaa  115500
ččlleennůů,,  oobbččaannůů  hh--

lláássííccíícchh  ssee  kk
mmaa��aarrsskkéé  nnáárrooddnnooss--

ttii  žžiijjee  vv BBrrnněě  aassii
440000..  OOrrggaanniizzaaccee
ssííddllíí  nnaa  GGoorrkkééhhoo

uulliiccii,,  kkddee  ssee
nnaacchháázzíí  ttaakkéé

mmaa��aarrsskkáá  kknniihhoovvnnaa
aa  vviiddeeoottéékkaa  aa  kkddee

jjssoouu  ppoořřááddáánnaa
pprraavviiddeellnnáá  sseettkkáánníí

ččlleennůů,,  ddiisskkuussee,,
ppřřeeddnnáášškkyy,,  vvýýssttaavvyy

vvýýttvvaarrnnííkkůů  aa ddaallššíí
kkuullttuurrnníí  aakkccee..  SSííddllíí

zzddee  ttaakkéé  iinnffoorrmmaaččnníí
cceennttrruumm,,  jjeežž  ppoosskkyy--

ttuujjee  iinnffoorrmmaaccee  oo
MMaa��aarrsskkuu  aa  oorrggaa--
nniizzuujjee  zzáájjeezzddyy  ddoo

MMaa��aarrsskkaa;;  llzzee  zzddee
zzaakkoouuppiitt  ii  nněěkktteerréé
ttrraaddiiččnníí  mmaa��aarrsskkéé

vvýýrroobbkkyy..  BBrrnněěnnsskkáá
oorrggaanniizzaaccee  SSvvaazzuu

MMaa��aarrůů  vvyyddáávváá
oobbččaassnnííkk  „„BBrrüünnnnii
MMaaggyyaarr  FFuuttáárr““  ––

„„BBrrnněěnnsskkýý
mmaa��aarrsskkýý  kkuurrýýrr..““

VVyyvvrrcchhoolleenníímm
cceelloorrooččnníí  ččiinnnnoossttii

bbýývvaajjíí  ppooddzziimmnníí
MMaa��aarrsskkéé  kkuullttuurrnníí

ddnnyy  uurrččeennéé  pprroo
ššiirrookkoouu  vveeřřeejjnnoosstt..
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volt, gyakran hazalátogattunk – magyar közegbe – a családdal.
Ráadásul a hobbimnak, a vadászatnak köszönhetően majd minden
szabadidőmet Szalkán töltöttem. A két ország szétválása után azon-
ban megváltozott a helyzet. Egyszeriben „külföldre szakadtam“,
ritkultak és anyagilag igényesebbé váltak az utazások, s így korlá-
tozódott a rendszeres kapcsolat a magyar nyelvvel, a magyar
közeggel. Ekkor jött a meghívás a CSMMSZ első összejövetelére,
mely megragadott, és első perctől kezdve érdekelt egy ilyen
közösség létrehozásának gondolata.

…A rákövetkező héten Mazanec Piroska lakásán jöttünk össze,
hogy megpróbáljuk megfogalmazni az alapszervezet működésének
irányvonalát és a legfontosabb teendőket, amik egy alakuló szer-
vezet beindításához és működtetéséhez szükségesek voltak.
Szerintem az embernek, ha be szándékozik lépni egy szervezetbe,
elképzelésének kell lennie arról, mit is vár el ettől a szervezettől, s ha
még vezető tisztséget is vállal, mi az, amit ennek a szervezetnek el
kellene érnie. Mivel a többiek úgy döntöttek, hogy nekem van a
legkézzelfoghatóbb elképzelésem a szervezet működéséről és cél-
jairól, így engem választottak meg elnöknek. Azóta már hét (10) év
telt el… 

MMeennyyiirree  vvaallóóssuulltt  mmeegg  eezz  aallaatttt  aa  hhéétt  ((1100))  éévv  aallaatttt  aazz,,  aammiitt  aakkkkoorr  eellkkééppzzeell--
tteetteekk  ééss  ccéélluull  ttűűzztteetteekk  kkii??

• … Céljaink között szerepelt például felvenni és tartani a kapcsolatot
minél több itt élő magyarral, létrehozni egy központot, ahol
lehetőség nyílik majd a magyar nyelvvel és kultúrával való rendsze-
res kapcsolattartásra, megtalálni a módját annak, hogyan kamatoz-
tassuk a cseh környezetben azt, hogy magyarok vagyunk. 
… Fontos célunk volt az is, hogy környezetünk jó véleménnyel le-
gyen az itt élő magyar
kisebbségről. Együttműkö-
désünk sikeresnek mond-
ható mind a Brünni Polgár-
mesteri Hivatallal, mind az
itt működő többi nemzetisé-
gi szervezettel. Szolgálta-
tásaink széles skálája, amely-
el megpróbáljuk kitölteni
azt az űrt, amit az itt
hiányzó hivatalos magyar
intézmény jelent, pozitív
visszhangra lelt. 

VVoojjtteekk  ZZoollttáánn
11995544--bbeenn  sszzüülleetteetttt,,
aa  PPáárrkkáánnyy  mmeelllleettttii
SSzzaallkkaa  kköözzssééggbbőőll
sszzáárrmmaazziikk..
KKöözzééppiisskkoollaaii  ttaannuull--
mmáánnyyaaiitt  KKaassssáánn,,
mmaaggyyaarr  ttaannnnyyeellvvűű
kköözzééppffookkúú  ii--
ppaarriisskkoolláábbaann
vvééggeezzttee..  11997755--bbeenn
kkeerrüülltt  BBrrüünnnnbbee
ffőőiisskkoolláárraa,,  ééss  aa  
vviillllaammoossmméérrnnöökkii
ddiipplloommaa  mmeeggsszzeerr--
zzééssee  uuttáánn  vvéégglleegg  aa
vváárroossbbaann  tteelleeppeeddeetttt
llee..  NNőőss,,  nnééggyy--
ggyyeerrmmeekkeess  ccssaa--
llááddaappaa..  DDiiáákkéévveeii
aallaatttt  aa  KKAAFFEEDDIIKK
tteevvéékkeennyy  ttaaggjjaa,,
nnééhháánnyy  éévviigg
ppéénnzzttáárroossaa  vvoolltt..  AA
CCSSMMMMSSZZ  bbrrüünnnnii
aallaappsszzeerrvveezzeettéénneekk
mmeeggaallaakkuulláássaa  óóttaa
öövvéé  aazz  eellnnöökkii  ttiisszztt--
sséégg,,  ttaaggjjaa  aazz
OOrrsszzáággooss
TTaannááccssnnaakk,,  ééss  kkéétt
éévviigg  aa  MMaaggyyaarrookk
VViilláággsszzöövveettssééggee
kkééppvviisseellőőjjee  iiss  vvoolltt..
MMiinntt  vviillllaammooss--
mméérrnnöökk  aa
VVaassúúttééppííttőő  RRtt..
vveezzeettőő--bbeeoosszzttáássúú
aallkkaallmmaazzoottttjjaa..  
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MMii  sszzeerrzzeetttt  sszzáámmooddrraa  aa  lleeggnnaaggyyoobbbb  öörröömmöött  eezz  aallaatttt  aa  hhéétt  ((1100))  eellnnöökkii  éévv
aallaatttt..  MMii  vvoolltt  aazz,,  aammiinnééll  mmeeggáállllttááll,,  ééss  éérreezztteedd,,  hhooggyy  iiggeenniiss,,  eezzéérrtt  éérrddeemmeess
ccssiinnáállnnii......??

• ... Öröm számomra például, mikor az
egyes rendezvények után elégedett ar-
cokat látok, vagy mikor kez-
deményezéseink pozitív visszhangra
találnak. Nagyon nehéz eldönteni, mi
szerzett a legnagyobb örömöt… talán a
közös munka, hogy akadtak szervezők,
akik segítettek, akik szintén magukévá
tették a szervezet célkitűzéseit, és a
közös munkában az önmegvalósítás
lehetőségét látták.

VVoolltt  vvaallaammii,,  aammii  eellkkeesseerríítteetttt,,  aammii  nneemm  ssiikkeerrüülltt,,  aammiikkoorr  úúggyy  éérreezztteedd,,  hhooggyy
nneemm  ccssiinnáálloodd  ttoovváábbbb??

• Konkrétan nem emlékszem. Különben is igyekszem mindig pozitív
szemszögből nézni a dolgokat, mert például egy sikertelen ren-
dezvénynek is van pozitívuma, a tapasztalat. Ami azonban nyugta-
lanító, az emberek életszemléletének, értékrendjének eltolódása.
Az emberi kapcsolatokat mindinkább az anyagi kapcsolatok
váltják fel. 

MMiitt  hhoozzootttt  sszzáámmooddrraa  aa  CCSSMMMMSSZZ,,  mmiivveell  ggaazzddaaggííttoottttaa  VVoojjtteekk  ZZoollttáánn
éélleettéétt  aa  SSzzöövveettssééggbbeenn  vvaallóó  tteevvéékkeennyysséégg??

• Sok tanulságot, szervezési tapasztalatot,
értékes emberi kapcsolatokat, barátot, is-
merőst...Egy bizonyos szellemi töltetet,
ami  napjaink gyors életvitele mellett
óriási érték...Szinte állandó kapcsolatot a
magyar nyelvvel, ami segít abban is, hogy
gyermekeimmel otthon csak magyarul
beszéljek, és nem utolsó sorban megelé-
gedést, sikerélményt. 

MMiitt  vveesszz  eell  eezz  aa  mmuunnkkaa  aazz  éélleetteeddbbőőll??  
• Sok időt, amit a családomra, hobbiaimra szentelhettem volna, de

ezen nem gondolkodtam még igazán. A legfontosabb az, hogy az
ember megtalálja azt az egyensúlyt, ami részben boldoggá, részben
pedig elégedetté teszi. Vonatkozik ez a lelki, szellemi, fizikai és
anyagi igényei kielégítésére - mindenkinek van egy értékrendje, ami
szerint él...  
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ZZoollttáánn  VVoojjtteekk  ssee  nnaarr--
ooddiill  vv  rr..  11995544  vv oobbccii

SSaallkkaa  nnaa  jjiižžnníímm
SSlloovveennsskkuu..  

VVyyssttuuddoovvaall  SSPPŠŠEE
ss mmaa��..  vvyyuuččoovvaaccíímm

jjaazzyykkeemm  vv KKooššiiccíícchh,,
ppaakk  VVUUTT  FFEE  vv BBrrnněě..
PPoo  ssttuuddiiuu  ssee  ttrrvvaallee  uu--

ssaaddiill  vv BBrrnněě..  JJee  žžee--
nnaattýý  aa mmáá  ččttyyřřii  dděěttii..

BBěěhheemm  ssttuuddiiaa  vv BBrrnněě
bbyyll  ččlleenneemm

mmaa��aarrsskkééhhoo  ssttuuddeenn--
sskkééhhoo  ssppoollkkuu

KKAAFFEEDDIIKK,,  kkddee  ppáárr
lleett  vvyykkoonnáávvaall  ffuunnkkccii

ppookkllaaddnnííkkaa..  

OOdd  zzaalloožžeenníí  bbrrnněěnn--

sskkéé  oorrggaanniizzaaccee  SSvvaa--
zzuu  MMaa��aarrůů  jjee  jjeejjíímm

ppřřeeddsseeddoouu..  JJee ččlleenneemm
PPřřeeddsseeddnniiccttvvaa  SSvvaazzuu,,
kkddee  vvyykkoonnáávváá  ffuunnkkccii

mmííssttooppřřeeddsseeddyy..
PPrraaccuujjee  vv Žž SS  BBrrnnoo,,

aa..ss..    
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Én a lelki erőmet a családomból merítem, az anyagiakat a munka-
helyemen biztosítom be, és a szellemi igényeimet pedig a Szö-
vetségben való tevékeny munka elégíti ki.

JJuutt  iiddőődd  mméégg  vvaallaammii  mmáássrraa??
• Igaz, hogy amióta a CSMMSZ tevékenységéből részt vállaltam,

kissé háttérbe szorult a vadászat és a természetjárás, de mivel ez
nyújtja számomra a kikapcsolódást, a test regenerációját,
feltöltődését, így erre is igyekszem időt szakítani – noteszem cím-
lapján ugyanis ez áll: „ha nem tudod legyőzni az időt, egyezz meg
vele, tedd a barátoddá.“ 

A CSMMSZ brünni alapszervezete életképes – ezt már bizonyította.
A szervezeti élet kiépítése óriási feladat volt, de egy virágzó közösség
továbbvitele semmivel sem lesz kisebb...megtartani a kivívott elis-
merést, kielégíteni az egyre növekvő igényeket csak véget nem érő,
rendszeres munkával lesz lehetséges. A vezetőség ezzel tisztában van,
hiszen tudatában van, hogy az új utak keresése pangás idején elkerül-
hetetlen.

KKlláárraa  NNaavvrrááttiilloovváá,,  BBMMFF  22000000//22

13

Na snímcích jsou záběry ze setkání s ma-
�arským prezidentem Árpádem Gönczem
(vpravo nahoře), členů organizace na
návštěvě v Rakousku (vlevo nahoře) a ze
setkání s velvyslancem Ma�arské republiky
Zoltánem Vezérem (vpravo dole).
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FFAAKKTTAA

––  SSvvaazz  MMaa��aarrůů  žžii--
jjííccíícchh  vv  ččeesskkýýcchh

zzeemmíícchh  bbyyll  zzaalloožžeenn  vv
rrooccee  11999900  vv  PPrraazzee..  OO
ttéé  ddoobbyy  vvzznniikklloo  ššeesstt

zzáákkllaaddnníícchh  oorrggaanniizzaa--
ccíí,,  bbrrnněěnnsskkáá  oorrggaannii--

zzaaccee  bbyyllaa  zzaalloožžeennaa  vv
rrooccee  11999933..

––  BBrrnněěnnsskkáá  oorrggaannii--
zzaaccee  SSvvaazzuu  eevvii--

ddoovvaallaa  222200  ččlleennůů
((zz 442277  oobbččaannůů

mmaa��aarrsskkéé  nnáárrooddnnoossttii
vv  BBrrnněě))  zz nniicchhžž  111133
ččlleennůů  zzaappllaattiilloo  ččlleenn--

sskkéé  ppřřííssppěěvvkkyy..  
ZZ  hhlleeddiisskkaa  ppllááttccůů

ččlleennsskkééhhoo  ppřřííssppěěvvkkuu
jjee  bbrrnněěnnsskkáá  oorrggaannii--

zzaaccee  ddrruuhháá  nneejjppooččeett--
nněějjššíí  vv  rreeppuubblliiccee..

––  BBrrnněěnnsskkáá  oorrggaannii--
zzaaccee  jjee  jjeeddiinnáá,,  kktteerráá
sspprraavvuujjee  MMaa��aarrsskkéé

kkuullttuurrnníí  aa  iinnffoorrmmaaččnníí
cceennttrruumm,,  ččíímmžž  sslloouužžíí

ččlleennůůmm  ii  bbrrnněěnnsskkéé
vveeřřeejjnnoossttii..  KKaažžddýý

mměěssíícc  iinnffoorrmmuujjeemmee
ččlleennyy  aa  ppřříízznniivvccee  oo

pprrooggrraammeecchh  oorrggaannii--
zzaaccee..

––  DDvvaakkrráátt  rrooččnněě  vvyy--
ddáávváámmee  zzpprraavvooddaajj

BBrrüünnnnii  MMaaggyyaarr  FFuuttáárr
((BBrrnněěnnsskkýý  kkuurrýýrr))..

PPoořřááddáámmee  MMaa��aarrsskkéé
kkuullttuurrnníí  ddnnyy,,  jjiimmiižž  ssee

ssnnaažžíímmee  ppřřiibbllíížžiitt
mmaa��aarrsskkoouu  kkuullttuurruu

bbrrnněěnnsskkéémmuu  ppuubblliikkuu..
––  MMáámmee  úúzzkkéé  kkoonn--

ttaakkttyy  ss  mmííssttnníí  

TÉNYEK

HHooll  ttaarrttuunnkk  mmaa??

ACseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségét (CsMMSz) 1990-ben alapí-
tották Prágában. Azóta 6 alapszervezete alakult, a brünni 1993-ban. 

ACsMMSz brünni szervezete 2003-ban 220 tagot jegyzett (ez a
Brünnben nyilvántartott 427 magyar nemzetiségű állampolgárnak több

mint 50 %-a), ebből a fizető tagok száma 2002 december 31-ével bezárólag 113
volt. 

Afizető taglétszámot figyelembevéve a brünni szervezet a CsMMSz 2. leg-
nagyobb alapszervezete.

Egyedüli alapszervezet, mely Magyar Kulturális és Információs Centrumot
(MKIC) üzemeltet, igyekezve ezzel kielégíteni úgy a tagság kulturális,

müvelödési és egyéb igényeit, mint a cseh nyilvánosság érdeklödését a szol-
gáltatások iránt.  

Rendszeres havi tájékoztatót adunk ki, mely segíti a kapcsolattartást tagjain-
kkal, támogatóinkkal és a szervezettel szimpatizálókkal.

Időnkénti kiadványunk a Brünni Magyar Futár pedig közösségformáló,
közösségösszetartó szerepet tölt be.

Az évente megrendezendö Magyar Kulturális Napok küldetése pedig a ma-
gyar kultúra népszerüsítése cseh környezetünkben

Szervezetünk ma már széles kapcsolatrendszerrel rendelkezik, együttműködik
helyi, kerületi és állami szervekkel, nemzetiségi szervezetekkel, magyar hi-

vatalos szervekkel, intézményekkel és baráti kapcsolatot tart fenn nemegy
határon túli magyar egyesülettel.

Az MKIC üzemeltetésének köszönhetöen sikerült részben megoldani te-
vékenységünkhöz szükséges anyagi háttér bebiztosítását. 

Bevételi források 2002-ben: 
a) belföldi és külföldi pályázatok által elnyert támogatás: 60 %
b) a MKIC szolgáltatásaiból származó bevétel: 30 %
c) tagsági díj: 6 % 
d) egyéb bevétel: 4 %

Aszervezet célkitűzéseinek következetes megvalósításával sikerült bizonyíta-
nunk megbízhatóságunkat és kivívni mind tagjaink mind támogatóink

bizalmát. 
Célkitüzéseink: 

a) az identitástudat megőrzését, a magyar nyelv, kultúra és hagyományok
megtartását segítő lehetőségek biztosítása,

b) a magyar kultúra cseh környezetben való népszerűsítése,
c) szolgáltatások nyújtása.
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TTaaggllééttsszzáámm  aallaakkuulláássaa  
aa  BBrrüünnnn--ii  sszzeerrvveezzeettbbeenn
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Város magyarság magyarság CsMMSz %
létszáma létszáma fizetetö tag
1991-ben 2001-ben 2002 -ben 

PPrráággaa  11)) 11559944 11667711 114444 88,,66
OOssttrraavvaa  11)) 999988 668811 7799 1111,,66
BBRRNNOO  11)) 440011 442277 111133 2266,,00
Karviná 630 389
Havířov 530 314
Karlovy Vary 424 257
Chomutov 392 236
Most 332 225
Sokolov 329 220
Frýdek-Místek 218 188
Ústí nad Labem 260 185
Kladno 230 146
PPllzzeeňň  11)) 222211 114455 4455 3311,,00
Liberec 201 143
Hradec Králové 123
Orlová 296 117
Bohumín 114
Pardubice 113
Kadaň 109
TTeepplliiccee  11)) 110066 5522 4477,,77
LLiittoomměěřřiiccee  11)) 1133

AA  ccsseehhoorrsszzáággii  mmaaggyyaarrssáágg  llééttsszzáámmaa  aazz  eeggyyeess  vváárroossookkbbaann
11999911--bbeenn  ééss  22000011--bbeenn  
((ppooččeett  oobbyyvvaatteell  mmaa��aarrsskkéé  nnáárrooddnnoossttii  vv  lleetteecchh  11999911  aa  22000011  vv  ČČRR))

MMaappaa  ČČRR  ss  vvyyzznnaaččeenníímm  ZZOO  SSvvaazzuu  MMaa��aarrůů  
((ppllaattííccíí  ččlleennoovvéé//ppooččeett  mmaa��..oobbyyvvaatteell))

11)) MMaaggyyaarr  sszzeerrvveezzeetteekk//OOrrggaanniizzaaccee  SSvvaazzuu  MMaa��aarrůů

Rok
Počet

v tom obyvatelé národnosti

sčítání
obyvatel
celkem 

české slovenské ukrajinské polské    mmaa��aarrsskkéé německé jiné 
ruské a nezjiš-

rusínské těné

1921 10 005 734 6 758 983 15 732 13 343 103 521 77  004499 3 061 369 45 737
1930 10 674 386 7 304 588 44 451 22 657 92 689 1111  442277 3 149 820 48 754
1950 8 896 133 8 343 558 258 025 19 384 70 816 1133  220011 159 938 31 211
1961 9 571 531 9 023 501 275 997 19 549 66 540 1155  115522 134 143 36 649
1970 9 807 697 9 270 617 320 998 16 413 64 074 1188  447722 80 903 36 220
1980 10 291 927 9 733 925 359 370 15 322 66 123 1199  667766 58 211 39 300
1991 10 302 215 9 770 527 314 877 15 208 59 383 1199  993322 48 556 73 732
2001 10 230 060 9 641 129 193 190 35 587 51 968 1144  667722 39 106 254 408

OObbyyvvaatteelléé  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  ppooddllee  nnáárrooddnnoossttii  vv  lleetteecchh  11992211  aažž  22000011  
((ČČsseehh  kköözzttáárrssaassáágg  mmaaggyyaarr  nneemmzzeettiissééggüü  áállllaammppoollggáárraaiinnaakk  sszzáámmaa))

ssaammoosspprráávvoouu,,
ss nnáárrooddnnoossttnníímmii
mmeennššiinnaammii,,  ss  ččeesskkýý--
mmii  ii  mmaa��aarrsskkýýmmii
úúřřaaddyy  aa  kkrraajjaannsskkýýmmii
oorrggaanniizzaacceemmii..  DDííkkyy
pprroovvoozzuu  MMaa��aarrsskkééhhoo
kkuullttuurrnnííhhoo  aa  iinnffoorr--
mmaaččnnííhhoo  cceennttrraa  ssee
nnáámm  ppooddaařřiilloo  zzaajjiissttiitt
ččáásstt  ffiinnaannccíí  ppoottřřeebb--
nnýýcchh  kk pprroovvoozzuu  oorr--
ggaanniizzaaccee..
ZZddrroojjee  ppřřííjjmmůů  vv rrooccee
22000022::
••  TTuuzzeemmsskkéé  aa
zzaahhrraanniiččnníí  nnaaddaaccee::
6600  %%
••  PPřřííjjmmyy
MMaa��aarrsskkééhhoo  kkuull--
ttuurrnnííhhoo  aa  iinnffoorr--
mmaaččnnííhhoo  cceennttrraa::  
3300  %%
••  ČČlleennsskkéé  ppřřííssppěěvvkkyy::
66  %%
••  JJiinnéé  zzddrroojjee::  44  %%
––  DDůůsslleeddnnýýmm
uusskkuutteeččňňoovváánníímm  ccííllůů
oorrggaanniizzaaccee  jjssmmee  ssii
vvyyddoobbyyllii  ppooddppoorruu
nnaaššiicchh  ččlleennůů  aa  ssppoonn--
zzoorrůů..  NNaaššiimmii  ccííllii  jj--
ssoouu::
••  ZZaacchhoovváánníí  iiddeennttii--
ttyy,,  uucchhoovváánníí
mmaa��aarrsskkééhhoo  jjaazzyykkaa,,
kkuullttuurryy  aa  zzvvyykklloossttíí
••  PPřřiibbllíížžeenníí
mmaa��aarrsskkéé  kkuullttuurryy
ččeesskkéémmuu  ppuubblliikkuu
••  PPoosskkyyttoovváánníí
sslluužžeebb  vv  rráámmccii
MMaa��aarrsskkééhhoo  kkuull--
ttuurrnnííhhoo  aa  iinnffoorr--
mmaaččnnííhhoo  cceennttrraa..

PPrraahhaa  114444  ((11667711))

BBRRNNOO 111133  ((440011))

LLiittoomměěřřiiccee  1133

OOssttrraavvaa  7799  ((668811))

TTeepplliiccee  5522  ((110066))

PPllzzeeňň  4455  ((114455))
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1995-től évente megrendezésre kerülnek a Brünni Magyar
Kulturális Napok 

1995-től szervezetünk
üzemelteti a Magyar

Kulturális és Információs Centrumot
(MKIC), melyet az Illyés
Közalapítvány anyagi támogatásával
hozott létre. Ez többek között sz-
ervezetünk tagjainak találkozási bázisa,
könyvtárral, video és fonotékával,
rendszeres kulturális, művelődési,
hagyományörzö tevékenységgel. 

KIEMELT ESMÉNYEK

VVÝÝZZNNAAMMNNÉÉ
UUDDÁÁLLOOSSTTII

––  OOrrggaanniizzaaccee
MMaa��aarrsskkýýcchh  

kkuullttuurrnníícchh  ddnnůů  
oodd  rrookkuu  11999955..

––  ZZřříízzeenníí
MMaa��aarrsskkééhhoo  kkuull--

ttuurrnnííhhoo  aa  iinnffoorr--
mmaaččnnííhhoo  ssttřřeeddiisskkaa  vv

rrooccee  11999955  ppoommooccíí
mmaa��aarrsskkéé  nnaaddaaccee

IIllllyyééss
KKöözzaallaappííttvváánnyy

((ssttáálláá  kklluubboovvnnaa  pprroo
sseettkkáánníí  ččlleennůů,,  kknnii--
hhoovvnnaa,,  vviiddeeoottéékkaa,,

sseettkkáánníí  ččlleennůů
aa bbeesseeddyy,,  aappoodd..))..

––  VVyyddáávváánníí  zzpprraavvoo--
ddaajjee  BBrrüünnnnii  MMaaggyyaarr

FFuuttáárr  ((BBrrnněěnnsskkýý
kkuurrýýrr))  zzaa  ppooddppoorryy
MMaaggiissttrrááttuu  mměěssttaa

BBrrnnaa..
––  ÚÚččaasstt  nnaaššeehhoo

ffoollkklloorrnnííhhoo  ssoouubboorruu
nnaa  mmeezziinnáárrooddnníímm

ffoollkklloorrnníímm  ffeessttiivvaalluu
vvee  SSttrráážžnniiccii  vv  sseekkccii
DDoommoovviinnaa  oodd  rrookkuu

11999966..
––  VViiddeeooddookkuummeenn--
ttaaccee  ččiinnnnoossttii  oorrggaa--

nniizzaaccee  oodd  rrookkuu
11999966..

––  RReekkoonnssttrruukkccee
ppaamměěttnníí  ddeesskkyy

mmaa��aarrsskkýýcchh
jjaakkoobbíínnůů  nnaa  ŠŠppiill--
bbeerrkkuu  zzaa  ppooddppoorryy
ččlleennaa  oorrggaanniizzaaccee

VViiddoorraa  PPooddhhoorrsskkéé  vv
rrooccee  11999977..

––  VVyyddáánníí  kkaazzeettyy
ččlleennaa  oorrggaanniizzaaccee  --

hhuuddeebbnnííkkaa  
AAnnttaallaa  MMéésszzáárroossee

A brünni magyarok szervezete éves tevékenységének legjelentősebb
eseménye a magyar kultúra szerény, ám helyi szinten jelentős
seregszemléje. Célja a magyar kultúra bemutatása és népszerű sítése cseh
környezetben.
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EErreesszzkkeeddiikk  llee  aa  ffeell--
hhőő  ––  MMáámm  TTěě  rráádd  vv
rrooccee  11999977..
––  ZZaassttoouuppeenníí  CCKK
MMaa��aarrsskkáá  ttuurriissttiikkaa
vv  MMaa��aarrsskkéémm  kkuull--
ttuurrnníímm  aa  iinnffoorr--
mmaaččnníímm  cceennttrruu  oodd
rrookkuu  11999977..
––  ZZaassttoouuppeenníí  CCKK
HHuunnggaarriiaattoouurr
vv MMaa��aarrsskkéémm  kkuull--
ttuurrnníímm  aa  iinnffoorr--
mmaaččnníímm  cceennttrruu  oodd
rrookkuu  11999988..
––  TTlluummooččnniicckkéé,,
ppřřeekkllaaddaatteellsskkéé
aa pprrůůvvooddccoovvsskkéé
sslluužžbbyy
vv MMaa��aarrsskkéémm  kkuull--
ttuurrnníímm  aa  iinnffoorr--
mmaaččnníímm  cceennttrruu  oodd
rrookkuu  11999999..
––  OOssllaavvyy  mmiilléénniiaa::
hhooddiinnyy  mmaa��aarrsskkéé
hhiissttoorriiee,,  vvýýssttaavvaa
oo žžiivvoottěě  ččeesskkééhhoo
hhrrddiinnyy  mmaa��aarrsskkéé
rreevvoolluuccee  rrookkuu
11884488––4499  
GGyy..  HHrruubbééhhoo……
––  KKaatteeřřiinnsskkáá  zzáábbaa--
vvaa  oodd  rrookkuu  22000000..
––  DDookkuummeenntt  oo  ččiinn--
nnoossttii  oorrggaanniizzaaccee
ss nnáázzvveemm  BBrrnněěnnššttíí
MMaa��aařřii  vv  rrooccee
22000000..
––  OOdd  rrookkuu  22000011
úúččaasstt  nnaa  mmuullttiikkuull--
ttuurrnníícchh  aakkccíícchh  jjaakkoo
nnaappřř..  MMuullttiikkuullttuurrnníí
BBrrnnoo,,  KKee  kkoořřeennůůmm,,
Žž iijjeemmee  vv jjeeddnnoomm
mměěssttěě..
––  VVyyddáánníí  kknniihhyy  
RR..  PPrraažžáákkaa  FFeerreenncc
KKaazziinncczzyy  aa  BBrrnnoo
((KKaazziinncczzyy  FFeerreenncc
ééss  BBrrüünnnn))  vv  rrooccee
22000011..
––  VVyyddáánníí  kknniihhyy  

1995- t ő l
i m -

már rendszeresen a
Brünni Polgármes-
teri Hivatal anyagi
támogatásával saját
lapot adunk ki
„Brünni Magyar
Futár“ címen.

A brünni magyarok szervezete által létrehozott  Gorkij utcai Magyar kulturális és in-
formációs centrum (MKIC) az elmúlt évek szerény munkája révén bekerült a cseh köztu-
datba is. A klub kínálta lehetőségeket ma már nemcsak a szervezet tagjai (a magyar
közösség) használja ki, hanem a brünni lakosság is. Ök elsősorban a magyar turisztikai
lehetőségek, utazások után érdeklödnek valamint a szervezet nyújtotta fordítói és tolmá-
csolási szolgáltatásokat veszik igénybe. Hogy a brünni magyar szervezet célkitű zései nem
irreálisak, bizonyítja az a tény is, hogy utazási közvetítőirodájukon keresztül. 2000-ben
több százan üdültek Magyarországon.
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LL..  NNaaggyyee  HHaajjdduuccii
((HHaajjddúúvviittéézzeekk))

vv rrooccee  22000033..

1996-tól hagyományőrző csoportunk rendszeresen képviseli
szervezetünket a Strážnicei Nemzetközi Folklórfesztivál

Domovina című műsorában.

Ha nincs megfelelő, rugalmas kapcsolat a közösséget irányítók és a tagok között,
a leghasznosabb munka is kárbavész… Ezért fordít szervezetünk nagy figyelmet a tagok
rendszeres havi tájékoztatásának, valamint a Brünni Magyar Futár címü alkalmi hírlap ki-
adásának. 1995-től 10 száma jelent a Brünni Magyar Futárnak.
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1996-tól tevékenysé-
günkröl rendszere-

sen készül videoösszeállítás.

1997-ben a Szövetség
kezdeményezésére

Podhorsky Vidor tagunk anyagi
támogatásával felújításra került a
Spilberg várbörtön falán talál-
ható magyar jakobinusok emlék-
táblája.

1997-ben szervezetünk
kiadta Mészáros

Antal „Ereszkedik le a felhő -
Mám tě rád“ című hangkazettája.

1997-től az MKIC egyben a
Magyar Turisztika infor-

mációs pontja is.

1998-tól a Hungariatour u-
tazási iroda kirendelt-

sége is az MKIC-ben működik.
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1999-től a MKIC kínálata tovább bővült tolmács, fordító, ide-
genvezető és közvetítöi szolgáltatásokkal 

2000. millenniumi év kiemelkedő eseményei voltak: 

– a Magyarok történelmét
„Őskortól napjainkig“ bemu-
tató előadássorozat

– Hruby Gyula az 1848/49-es
magyar szabadságharc cseh
származású mártírjának élet-
rajzi kiállítása 

– Pécsi L. Dániel: „Nemcsak
nyelvében, de jelképeiben is
él a nemzet“ c. előadása  

– A MÁNE Budapest tánc-
együttes brünni fellépése

– Felvidéki népviseleti baba-
kiállítás

– Ghymes együttes koncertje
– Gyermekeink mikulásesti

előadásában a „Kiskakas
gyémánt fél krajcárja“ c.
mesejáték  

2000-től kerül évente
megrendezésre a Katalin bál.

2001-től tagjaink rendszeresen fellépnek Brünn város mul-
tikulturális rendezvényein is, mint. pl. festival Multi-

kulturní Brno (Multikulturális Brünn fesztivál), Ke kořenům
(Gyökereinkhez), Žijeme v jednom městě (Egyazon városban
élünk), stb.

Egy magyar bál megrendezése már régó-
ta foglalkoztatta a brünni magyar szervezet
vezetöit.    

A millenniumi évben végre – "…itt az
idö, most vagy soha!"- jeligével rászánták
magukat a vezetök, hogy november 25-én,
Katalin napján,  megrendezzék a morva
fövárosban az 1. magyar bált.  Jó szervezés,
kiváló hangulat, somorjai vendégtán-
cosok,nagyszerü zenekar és táncoslábú
közönség – ez volt a záloga a fergeteges
sikernek.

A gyerekeinkkel való foglalkozást,
kiváltképpen az anyanyelv (?) …apa-
nyelvápolást, lehet mindenki szívügyének
tekinti, csak valahogy nehezen ülteti át a
gyakorlatba . Gyermekeink Mikulás esti
fellépése (2000-ben) bizonyítja, hogy a ki-
tartó munka ezen a téren is jelentös haladást
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2001-ben megjelent Magyar Világháló a világban élő magyarok
ezredévi üzenetei c. kiadványban is olvashatunk a brünni

magyar szervezet tevékenységéröl 

2001-ben Richard Pražák: Ferenc Kazinczy a Brno (Kazinczy
Ferenc és Brünn) 

2001-ben a HTMH anyagi támogatásával egy dokumentumfilm
készült Brünni Magyarok 2000-ben címmel.

2003-ban Nagy László: Hajdúci (Hajdú-
vitézek) c. könyv cseh nyelven való

kiadásában közreműködött szervezetünk  

2003-ban nemzetközi cimbalom koncert
Herencsár Viktoria, a TRITON trio

és vendégeik közreműködésével.
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VENDÉGEINK VOLTAK... 
/lapozgatás a krónikában/

BBYYLLII  NNAAŠŠIIMMII
HHOOSSTTYY......

((lliissttuujjeemmee  
kkrroonniikkoouu))

BBrróóddyy  JJáánnooss  ((9955))
CCssáákkyy  PPááll  ((9955))

GGöönncczz  ÁÁrrppáádd  ((9966))
TToollccssvvaayy  BBééllaa  ((9966))

VVeezzéérr  ZZoollttáánn  ((9966))
IIvvaa  BBiittttoovváá  ((9977))

MMiillaann  ŠŠiimmoonnoovvsskkýý
((9977))

HHaavvaass  JJuuddiitt  ((9988))
AAggóóccss  GGeerrggeellyy  ((9988))

SSmmuukk  AAnnddrrááss  ((9999))
DDeeáákk  EErrnnöö  ((9999))

KKaalláákkaa  ((0011))
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SAJTÓVISSZHANG
MMEEDDIIÁÁLLNNÍÍ  OOHHLLAASS
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VÉLEMÉNYEK / 10 ÉV TÖBB SZEMSZÖGBÖL… 

„Két fa együtt testvéri lombban, egyek vagyunk sok fájdalomban,
örömökben és kényszerekben, másképp tán élni is lehetetlen.
Magunknak hát már megmaradjunk, gyökereinktől ne szakadjunk,
Tavaszban, őszben gyarapodjunk, legyünk hívők, bátrak, kitartók: Az
örök reménységhez hasonlók!“

Weilb Lipót atya szavaival köszöntöm a CSMMSZ 10 éves Brünni
Alapszervzetét.

Tíz év egy ember életében a zsenge gyermekkor végét és az ifjúkor
kezdetét jelenti. Ugyanakkor, egy nemzetiségi kulturális szerveződés
életében, tiszteletet parancsoló felnőtt kort jelent. Olyan tíz évet, ame-
lyre a brünni alapszervezet vezetősége és tagjai mindenkor büszkék
lehetnek. Nem kevesebbet tettek, mint új hazájukban bizonyították, hogy
nemzetükhöz hűnek maradva, más nemzet nyelvét és kultúráját megis-
merve, hasznos állampolgárokká lettek.

„Az egészséges nép, történelmét integrálja,,nem kiveti magából!“–
mondotta volt Habsburg Ottó. S ők ezt tették. Anyanyelvi kultúrájukkal,
történelmükkel az egységes magyar nemzet tagjaiként megmaradva,
gyarapítják új hazájuk, Csehország, s ezen belül Brünn kulturális életét.
A mai globalizálódó világban megtartani a saját nyelvet és kultúrát,
s ezzel más nemzet fiait is megismertetni nehéz, de nagyon szép és
felelősségteljes küldetés.

Kiváltképp nagy öröm számomra, hogy a Csemadok Pozsonyi Városi
Választmányának titkáraként és magánemberként is bábáskodhattam a
szervezet születésénél, segíthettem az első szárnybontogatásában.
Tudtam már az elején, hogy érdemes lesz, hogy ez a nagy akarás nem
csupán kezdeti fellángolás, hanem ez az akarás életre van „ítélve“.
Köszönet ezért elsősorban az elnöknek, Vojtek Zoltán mérnöknek, aki
műszaki ember létére hallatlan szépérzékkel, türelemmel, tenniakarással
és tehetséggel megáldott lélek. Vezetésével e maroknyi gárda tagjai cso-
dákat művelnek, maradandót alkotnak maguk körül és másokat is
lelkesítve a  munkába bevonják családtagjaikat, más anyanyelvű tár-
saikat is, akik szeretettel segítenek, mert tudják, csak együtt közösen,
egymást szívükre ölelve lehet elviselni és szebbé tenni az életet.

JJéégghh  IIzzaabbeellllaa
(a Csemadok Pozsonyvárosi Választmányának titkára)

II..  JJÉÉGGHH
((ttaajjeemmnniiccee

bbrraattiissllaavvsskkééhhoo
CCsseemmaaddookkuu  ––  kkuull--

ttuurrnníí  oorrggaanniizzaaccee
MMaa��aarrůů  nnaa
SSlloovveennsskkuu))

JJsseemm  vveellmmii  rrááddaa,,  žžee
jjsseemm  jjaakkoo  ttaajjeemmnniiccee

bbrraattiissllaavvsskkééhhoo
mměěssttsskkééhhoo  vvýýbboorruu
CCsseemmaaddookkuu  ii  jjaakkoo

ssoouukkrroommáá  oossoobbaa
mmoohhllaa  aassiissttoovvaatt  ppřřii

vvzznniikkuu  aa pprrvvnníícchh
kkrrooccíícchh  bbrrnněěnnsskkéé

oorrggaanniizzaaccee  MMaa��aarrůů..  
OOdd  ssaammééhhoo  zzaaččááttkkuu

jjsseemm  ssii  bbyyllaa  jjiissttáá,,
žžee  mmáá  cceennuu  ssee  ddoo

ttaakkoovvééhhoo  pprroojjeekkttuu
ppoouuššttěětt,,  žžee  vveellkkáá

vvůůllee  nneenníí  jjeenn  nnááhh--
llýýmm  vvzzppllaannuuttíímm,,  aallee

žžee  jjee  jjíí  ssoouuzzeennoo
„„žžíítt““..  PPoodděěkkoovváánníí

zzaa  llvvíí  zzáásslluuhhyy  ppaattřříí
zzeejjmméénnaa  ppřřeeddsseeddoovvii

oorrggaanniizzaaccee,,  iinnžžee--
nnýýrruu  ZZ..  VVoojjttkkoovvii,,

kktteerrýý  ppřřeess  ssvvéé  tteecchh--
nniicckkéé  zzaalloožžeenníí
nneezzaappřřee  vvkkuuss,,  

ttrrppěělliivvoosstt,,
hhoouužžeevvnnaattoosstt

aa nnaaddáánníí..  PPoodd  jjeehhoo
vveeddeenníímm  ddookkáážžee

ttaattoo  sskkuuppiinnkkaa  lliiddíí
zzáázzrraakkyy,,  vvyyttvváářříí  ttrr--
vvaalléé  hhooddnnoottyy  aa mmoo--
ttiivvuujjíí  ii  ddaallššíí  ssppoolluu--

oobbččaannyy,,  ttřřeebbaa
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Ez a kis gárda vezetve a mintegy  200 lelket számláló alapszervezetet,
szorgalmasan tevékenykedik, néha erejét felülmúlva szervez nagyszabá-
sú műsorokat. Sikerrel. Mert hisz abban, amit tesz. Hisz Istenben és hisz
az anyanyelv megtartó erejében, amellyel a gyökerekbe kapaszkodik.
Rájuk illik, amit Babits Mihály mondott egykoron:

„Önmagunkról nem csodálattal s nem magyarázkodva kell elmélkedni.
Ne szégyenkezzünk s büszkélkedjünk magyar voltunkban. Nem érdem.
De minőség, amit ezer év magyar történelme teremtett.“ S a CSMMSZ
Brünni Alapszervezetének vezetősége és tagjai ilyenek. Ezt a minőséget
őrzik. Isten legyen segítségükre abban, hogy ezt még nagyon soká
tehessék.    

A Cseh és Morvaországi Magyarok Szövetségének megalakulása
kiemelkedő jelentőséggel bírt a Csehországban élő, magukat magyarnak
valló, illetve a magyar kultúrához közel álló személyek életében.
A CSMMSZ alapszervezetek egyre bővülő hálózata lehetővé teszi, hogy
minél több település vegyen részt ebben a tevékenységben, amely nem-
csak a kultúra megőrzésében, de a cseh-magyar kapcsolatok ápolása
szempontjából is előremutató. 

A brünni CSMMSZ Alapszervezet munkája és aktivitása alapján
kiemelkedik az alapszervezetek sorából, amihez valószínűleg nagyban
hozzájárul az a tény is, hogy a dél-morvaországi kerület fekszik
legközelebb Magyarországhoz, illetve a magyarok által lakott terü-
letekhez. A rendkívül gazdag és eredményes szervezői munka komoly
hagyományokra támaszkodhatott, Brünnben mindig is jelentős számú
magyar élt és szervezeti formában tevékenykedett a magyar kultúra és
nyelv megőrzéséért. Ezekre a hagyományokra építve az itt dolgozók, az
egyetemisták értékmentő, értékteremtő tevékenységet folytattak. 

Az Alapszervezet aktivitása és életereje a saját utak keresését is in-
dokolttá tette volna, a Szervezet vezetői azonban bölcsen megtalálták az
egyensúlyt az „egész“ és a „rész“ viszonyrendszerében úgy, hogy az
egységet nem veszélyeztetve, saját aktivitásukat nem korlátozva
hatékonyan képesek voltak munkálkodni a kitűzött célok elérése
érdekében.

A prágai magyar nagykövetség nagyra értékeli a brünni Alapszervezet
eddigi tevékenységét, saját eszközeivel eddig is, és a továbbiakban is tá-

FFoorrrraaii  KKrriissttóóff
(Magyarország Csehországi Nagykövete)

KK..  FFOORRRRAAII
((vveellvvyyssllaanneecc
MMaa��aarrsskkéé  rreeppuubblliikkyy
vv  PPrraazzee))

BBrrnněěnnsskkáá  oorrggaannii--
zzaaccee  SSvvaazzuu  MMaa��aarrůů
ssvvoouu  ččiinnnnoossttíí
vvyynniikkáá  nnaadd  zzee
vvššeecchh  ssttáávvaajjííccíícchh
mmííssttnníícchh  oorrggaanniizzaaccíí,,
ccoožž  pprraavvdděěppooddoobbnněě
ssoouuvviissíí  ii  ss  ttíímm,,  žžee  jjee
jjiižžnníí  MMoorraavvaa  nnee--
jjbbllíížžee  MMaa��aarrsskkuu  aa
oobbllaasstteemm,,  kkddee  žžiijjíí
mmaa��aarrsskkéé  nnáárrooddnnooss--
ttnníí  mmeennššiinnyy..  BBoohhaattáá
aa úúččiinnnnáá  oorrggaanniizzaačč--
nníí  pprrááccee
BBrrnněěnnsskkééhhoo  ssvvaazzuu
MMaa��aarrůů  ssee  mmoohhllaa
ooppřříítt  oo  bboohhaattéé
ttrraaddiiccee  ––  vv  BBrrnněě
vvžžddyy  žžiill  zznnaaččnnýý
ppooččeett  MMaa��aarrůů  aa  ttii
oorrggaanniizzoovvaanněě  uussiilloo--
vvaallii  oo  zzaacchhoovváánníí
mmaa��aarrsskkééhhoo  jjaazzyykkaa
aa  kkuullttuurryy..  

ii  jjiinnéé  nnáárrooddnnoossttii,,  kk--
tteeřříí  rrááddii  ppoommááhhaajjíí,,
pprroottoožžee  vvěěddíí,,  žžee
ppoouuzzee  ssppoolleeččnnýýmmii
ssiillaammii  llzzee  žžiivvoott
uuččiinniitt  jjeeššttěě  kkrrááss--
nněějjššíímm..



mogatásáról biztosítja a Szervezet tagjait és alkotóerőt, összefogást
kívánva további hasonlóan eredményes évtizedeket kívánok.

Město Brno si zakládá na své tradici národnostní, rasové a náboženské
tolerance. Bylo vybudováno spoluprací různých národností a toleranci si
nese dějinami až do našich dnů. Dnes žije v Brně devět národnostních
menšin a zhruba každý dvacátý občan našeho města přísluší k některé
z nich.

Mezi organizacemi brněnských menšin patří k nejaktivnějším a také
nejviditelnějším Svaz Ma�arů žijících v českých zemích, který působí
v Brně už deset let. Z hlediska historie je to doba krátká. Vztahy mezi
našimi zeměmi jsou však mnohem starší. V Brně byly nalezeny hroby
mohylového lidu, který k nám kolem roku 1500 př. Kr. pronikl právě
z území dnešního Ma�arska. Nesmíme zapomínat ani na čilé styky ve
středověku, kdy se do Brna z Uher dováželo víno, vlna a dobytek
a vyváželo se tam sukno, cínové zboží a zbraně – hlavně pro boj proti
Turkům. Objevily se i vztahy nepřátelské: Zikmund Rákóczi neúspěšně
obléhal Brno na straně Švédů roku 1645 a v 18. století byli na Špilberku
vězněni uherští jakobíni v čele s obroditelem ma�arštiny Ferencem
Kazinczym. Situace se opět zlepšila v 19. století, kdy se v Brně ob-
chodovalo s uherským dobytkem a vlnou, naopak známá Luzova továr-
na (předchůdce 1. Brněnské) zase dodávala do Uher parní stroje. Ve 20.
století nastal velký rozvoj hospodářských vztahů po založení strojíren-
ských veletrhů a rozvinuly se i vztahy v dalších oblastech.

Brněnská organizace Svazu Ma�arů má tedy na co navazovat. Na jeho
práci je znát, že centrum i celou organizaci v Brně vedou lidé, kteří v prá-
ci pro ostatní spatřují své poslání. Pravidelné Dny ma�arské kultury
a množství dalších akcí s nabídkou folklóru, výstav, filmů, hudby
a veselic, ale i přednášek, besed a v neposlední řadě i vydávání časopisu
Brněnský ma�arský kurýr obohacuje kulturní život Brna. Přeji členům
Svazu mnoho úspěchů v jejich další práci.

Svaz Ma�arů žijících v českých zemích náleží mezi nejaktivnější
a nejsolidněji pracující organizace příslušníků různých národnostních
menšin žijících a působících na území České republiky. A velkou zá-
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PPeettrr  DDuucchhooňň
(Primátor statutárního města Brna)

PPhhDDrr..  JJaann  KKrriisstt
(Ředitel ÚLK Strážnice)

JJ..  KKrriisstt
((IIggaazzggaattóó  ÚÚLLKK

SSttrráážžnniiccee))

PP..  DDUUCCHHOOŇŇ
((BBrrüünnnn  vváárrooss  ffööppooll--

ggáárrmmeesstteerree))

BBrrüünnnn  vváárroossaa  nnaaggyy
hhaannggssúúllyytt  ffeekktteett  aa

nneemmzzeettiissééggii,,  ffaajjii  ééss
vvaalllláássii  ttoolleerraanncciiaa

hhaaggyyoommáánnyyáárraa..
VVaallóójjáábbaann  ee  hhaa--

ggyyoommáánnyynnaakk  kköö--
sszzöönnhheettőőeenn  jjöötttt

llééttrree  mmaaii  ffoorrmmáá--
jjáábbaann,,  kküüllöönnbböözzőő

nneemmzzeettiissééggii  ccssooppoorr--
ttookk  mmuunnkkáájjaa  eerreedd--

mméénnyyeekkéénntt..
NNaappjjaaiinnkkbbaann  aa

vváárroossbbaann  ttíízz
nneemmzzeettii  kkiisseebbbbssééggeett

ttaarrttuunnkk  sszzáámmoonn  ééss
nnaaggyyjjáábbóóll  mmiinnddeenn

ttiizzeeddiikk  bbrrüünnnnii  llaakkooss
vvaallaammeellyyiikk  kkiisseebbbb--

sséégg  ttaaggjjaa..
AA  bbrrüünnnnii  kkiisseebbbb--

ssééggeekk  kköözzüüll  aa
BBrrüünnnnii  MMaaggyyaarrookk

SSzzeerrvveezzeettee  aa
lleeggtteevvéékkeennyyeebbbbeekk

kköözzéé  ttaarrttoozziikk  ééss  iimm--
mmáárr  ttíízz  éévvee
mműűkkööddiikk……



sluhu na tomto hodnocení Svazu Ma�arů má především jeho brněnská
pobočka a aktivita jejího vedení. Vím, o čem mluvím. S činností
ma�arské obce v Brně se setkávám řadu let. Jednak jako člen Komise pro
kulturní aktivity příslušníků národnostních menšin při Ministerstvu kul-
tury ČR, jednak jako autor a režisér pořadů národnostních menšin, jež se
od roku 1995 konají jednou za dva roky pod názvem „Domovina“ na
Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. Granty, které v minis-
terské komisi posuzujeme, jsou vždy připraveny zodpovědně, ba přímo
vzorově. A jejich obsah i výstupy z nich taktéž. Při přípravě folklorních
pásem pro strážnickou „Domovinu“ se také shodujeme. Brněnští Ma�aři,
někdy za hudební výpomoci ze zahraničí, předvádějí folklorní tradice
svého národa se zaujetím a na velmi dobré interpretační úrovni.
Významnou měrou tak přispívají ke vzájemnému poznávání kulturních
tradic, napomáhají rozvoji kulturní rozmanitosti i výchově k toleranci.
A to není vůbec málo. Alespoň jednou za rok se snažím navštívit i něk-
terý z koncertů, které připravuje brněnská organizace Svazu Ma�arů ze-
jména u příležitosti Dnů ma�arské kultury u nás, kdy přivádí na pódium
různá ma�arská tělesa výborné úrovně. I tato práce na kulturním poli
města Brna a Jihomoravského kraje je velmi přínosná. 

Závěrem: ze svých dlouholetých zkušeností a i svého – zcela jistě sub-
jektivního – pohledu musím konstatovat, že brněnští členové Svazu
Ma�arů žijících v českých zemích svou prací působí nejenom ve pro-
spěch své menšiny u nás, ale že dělají mnoho dobrého jak pro udržení
tradičně dobrých česko-ma�arských kulturních i jiných vztahů, tak ze-
jména výrazně obohacují naše domácí, české prostředí o své tradice a vy-
chovávají nás k toleranci a přátelství. Co víc si lze přát?

Do dalších desetiletí přeji mnoho elánu a výdrž!

A Magyar Turizmus Rt. 1997-ben nyitotta meg képviseletét Prágában.
Röviddel ezután került kapcsolatba a CsMMSz brüni szervezetével, akik
ekkor ajánlották fel segítségüket Magyarország idegenforgalmának nép-
szerűsítésében.

A képviselet válasza a nyílt és őszinte felajánlásra szintén nyíltság és
nyitottság volt. A kölcsönös nyitottság azóta nagyon konkrét, mérhető
eredményeket hozzott. A klub minden tudását, lelkesedését és enegriáját
bevetette annak érdekében, hogy a magyar idegenforgalom termékei nem
csak a magyar anyanyelvű lakosság, hanem a tőzsgyökeres cseh és mor-
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VVeerreess  IIssttvváánn
(a MT csehországi képviseletének igazgatója)

VVééggeezzeettüüll  ssookkéévveess
ttaappaasszzttaallaattoomm
aallaappjjáánn  ééss  bbii--
zzoonnyyáárraa  sszzuubbjjeekkttíívv
mmeeggííttéélléésseemm  sszzeerriinntt
úúggyy  ggoonnddoolloomm,,  hh--
ooggyy  aa  bbrrüünnnnii  mmaagg--
yyaarrookk  nneemmccssaakk
ssaajjáátt  kkiisseebbbbssééggüükk
éérrddeekkéébbeenn
tteevvéékkeennyykkeeddnneekk,,
hhaanneemm  ssookkaatt
tteesszznneekk  aa  hhaaggyyoo--
mmáánnyyoossaann  jjóó  ccsseehh--
mmaaggyyaarr  kkuullttuurráálliiss
ééss  mmááss  kkaappccssoollaattookk
mmeeggttaarrttáássááéérrtt..
EEzzáállttaall  ggaazzddaaggííttjjáákk
aa  mmii  ccsseehh
kköörrnnyyeezzeettüünnkkeett  iiss,,
ttoolleerraanncciiáárraa  ééss
bbaarrááttssáággrraa  nnee--
vveellnneekk..
KKíívváánnhhaattuunnkk  eennnnééll
ttööbbbbeett??

II..  VVEERREESS
((zzáássttuuppccee
ssppoolleeččnnoossttii  MMaaggyyaarr  
TTuurriizzmmuuss  RRtt..))

KKlluubb  MMaa��aarrůů  ssee  zzaa--
ssaaddiill  ss  vveešškkeerrýýmm
ssvvýýmm  nnaaddššeenníímm
aa eenneerrggiiíí  oo  ttoo,,  aabbyy
pprroodduukkttyy  ttuurriiss--
ttiicckkééhhoo  rruucchhuu  



va lakosság körében is ismertté váljanak. Mindezt tette a klub segéd-
anyagaink, saját szervezésű rendezvényeik, újságcikkek és minden
elképzelhető eszköz bevetésével.

A képviselet hisz abban, ha ők nem lettek volna, akkor a magyar ide-
genforgalom termékei sem váltak volna olyannyira ismertté, mint
amenyire azzá lettek Morvaországban.

Személyes köszönetet érdemel a klub vezetése, minden munkatársa és
Ing. Vojtek Zoltán úr, akiről tudja a képviselet, hogy nélküle, mint az
ügy hajtómotorja nélkül, az együttműködés messze nem lett volna ilyen
sikeres. Ezért a képviselet az ő munkáját külön köszöni.

Nagy tisztelettel hajtok fejet a brünni magyar közösség előtt. A
mögöttünk lévő egy évtizedben példát mutattak nekünk, hogyan lehet
egy közösség önmegtartó erejére támaszkodva, önerőből építkezni,
egymást segítve gyarapodni. Jó érzés, ha visszagondolok arra, hogy a
Magyarok Világszövetsége felvidéki és csehországi kapcsolatait építve,
közelről láthattam a brünni magyarok szervezetének „intézményesü-
lését“, az információs központ beindítását. Jó gondolatokat és ötleteket
bátran kereső, tettre kész csapat álmodta meg, és működteti azóta is a
központot, teremtett otthont az egymást kereső magyarok közt Brünn
városában. Vojtek Zoltánt erre teremtette az Úr. A Magyarok
Világszövetségében is sok-sok Vojtek Zoltánra lett volna szükség ah-
hoz, hogy a szervezetben ne álljon be a végzetes törés, és ne bitorolhas-
sa e szépen hangzó és sokat ígérő nevet egy szűk csoport, hanem
valóban szövetséget építsen magyar és magyar között. 

Ajándékként kaptam az élettől, hogy „hivatalból“ ismerhettem meg
nagyon sok tevékeny csehországi magyart, s hogy köztük barátokra,
segítőtársakra leltem. Láthattam, hogy nem csak a brünni magyarokra,
hanem az egész csehországi magyar közösségre igaz: a magyar kultúra, az
identitás megőrzése Csehországban örömmel vállalt, nemes, de roppant ne-
héz feladat. A Felvidékről Csehországba költöző magyaroknál azt tapasz-
taljuk, hogy új lakóhelyükhöz úgy viszonyulnak az ott élő magyarok, aho-
gyan az önként vállalt hazához kötődik az ember. Nem követel, hanem kér,
nem kesereg, hanem dolgozik a megmaradása érdekében. Láthattam, hogy
például a brünni önkormányzat az itt élő magyarokon keresztül ítéli meg
nemzetünket, s lám Vojtek Zoltánék olyan nevet szereztek Brünnben a
magyaroknak, amire joggal lehetünk mindannyian büszkék.
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PPooggáánnyy  EErrzzsséébbeett  
(a CSMMSZ tiszteletbeli tagja, az SZKC irodaigazgatója)

ddoossttaallyy  nneejjeenn
kk oobbččaannůůmm

mmaa��aarrsskkéé  nnáárrooddnnooss--
ttii,,  aallee  aabbyy  ssee

ddoossttaallyy  ii  ddoo  ppoovvěě--
ddoommíí  oobbyyvvaatteell

ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy
oobbeeccnněě..  ČČiinniillii  ttaakk

pprroossttřřeeddnniiccttvvíímm
pprroossppeekkttůů,,  bbeesseedd,,

nnoovviinnoovvýýcchh  ččlláánnkkůů
aa  ddaallššíímmii  zzppůůssoobbyy..

EE..  PPOOGGÁÁNNYY

VVzzttaahh  MMaa��aarrůů
kk nnoovvéé  vvllaassttii  jjee

zzvvllááššttnníí::  nneeppoožžaadduu--
jjee,,  ssppííššee  žžááddáá,,  nnee--

zzoouuffáá,,  aallee  pprraaccuujjee  vv
zzáájjmmuu  zzaacchhoovváánníí  ii--

ddeennttiittyy..  VViidděěllaa
jjsseemm,,  žžee  bbrrnněěnnsskkáá

ssaammoosspprráávvaa  ppoo--
ssuuzzuujjee  nnááss  MMaa��aarryy
sskkrrzzee  MMaa��aarryy  žžiijjííccíí
zzddee  aa  zzddeejjššíí  MMaa��aařřii
vv ččeellee  ssee  ZZoollttáánneemm

VVoojjttkkeemm  ssii  vvyy--
ddoobbyyllii  ttaakkoovvoouu

ppoozziiccii,,  nnaa  kktteerroouu
mmůůžžeemmee  bbýýtt
pprráávveemm  hhrrddíí..
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A felvidéki magyarok ünnepi szívvel fogadták a státustörvényt, a
Magyar Igazolványt, mint nemzeti összetartozásunk új jelképét.
E gyönyörű feladat  egyik végrehajtójaként, a státustörvény körüli
tájékoztató munkát végző irodahálózat igazgatójaként, nagyon sok
maradandó, megható élményben volt részem, és az egyik éppen
Brünnhöz kötődik. A csehországi magyarok természetes igényként fo-
galmazták meg, hogy ők is szeretnék a Magyar Országgyűlés akaratának
megfelelően élvezni a haza gondoskodását. Szerencsére a törvény
lehetővé teszi, hogy mindazok, akik a Magyarországgal szomszédos ál-
lam valamelyikében lakóhellyel rendelkeznek – a kétlaki csehországi
magyarok esetében Szlovákiában – azok kérelmezhessék a Magyar
Igazolványt. Az első fecskék közt Petrovics János bácsi, a brünni klub
elmaradhatatlan tagja, kérte, intézte kitartóan az igazolványát, és 2002
karácsonyára nekem az ő köszönő levele volt a legszebb ajándék. Az ő
példája arról szól, hogy a Magyar Igazolvány ösztönzést ad a magyar
kultúrában, a magyar nyelvi közegben való megmártózásra, a történelem
viharában megtépázott rokoni szálak újrakötésére.

Kívánom, hogy a brünni magyarok kis közösségét még sokáig éltesse
az Isten. Adjon nagyon sok közösségi élményt, erőt, hogy az egymáshoz
való tartozás örömét még sokáig őrizhessük.

Pozsonyban, 2003. október 6-án

A kerek évforduló kapcsán általában – mint most egy évtized
távlatából – az eltelt évek munkájának eredményeit, szokás áttekinteni,
s a jövő lehetőségeit számba venni. A Cseh- és Morvaországi Magyarok
Szövetsége 1990. évi megalakulását követően létrejött alapszervezetek a
csehországi magyarok önszerveződése és léte szempontjából határkövet
jelentettek. Az 1993-ban életre hívott brünni alapszervezet példája is bi-
zonyítja, hogy a csehországi magyarok magukra találtak, képesek voltak
szétszórtságuk ellenére megszervezni önmagukat. 

Meglátásom szerint megalakulásuk óta folyamatosan bizonyítják:
a magyarok önszerveződésének, a magyar kultúra, a hagyományok, a
nyelv ápolásának, önazonosságuk megőrzésének céljából meglévő és
maguk által teremtett lehetőségekkel sokoldalúan, gazdag tartalommal
megtöltve tudtak élni, s azokat kiaknázni. Hozzájárultak ahhoz, hogy a
Brünnben és környékén élő magyarok a cseh környezetben is megőriz-
zék nemzeti létüket, identitásukat, tehát azt, amelynek legfőbb eszköze
éppen a kultúra és a nyelv. 

BBáálliinntt--PPaattaakkii  JJóózzsseeff  
(a HTMH elnöke)

JJ..  BBÁÁLLIINNTT--PPAATTAAKKII

OOrrggaanniizzaaccee  uuččiinniillaa
hhooddnněě,,  aabbyy  vvzzbbuuddiillaa
aa  uuddrržžeellaa  zzáájjeemm
rrooddiiččůů  aa dděěttíí  oo
mmaatteeřřššttiinnuu……
PPrroo  MMaa��aarrsskkoo  nneenníí
llhhoosstteejjnnýý  žžiivvoott  aa  uu--
ppllaattnněěnníí  MMaa��aarrůů  vv
ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee  aa
ttoo  ssee  ttýýkkáá  vvššeecchh  kkoo--
mmuunniitt,,  vvččeettnněě
bbrrnněěnnsskkéé  oorrggaannii--
zzaaccee..  ZZaacchhoovváánníí
vvllaassttnníí  iiddeennttiittyy  ppřřiiss--
ppíívváá  kk ddoobbrréémmuu
jjmméénnuu  cceellééhhoo  nnáárroo--
ddaa..
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Tevékenységükkel maradéktalanul biztosítják az ott élő magyarok
számára a magyar nyelv, kultúra megtartásának és ápolásának
lehetőségét. Tudatában vannak annak, hogy az önazonosság-tudat nem
feltétlenül szenved csorbát attól, ha az ember máshol él, ha közben
gazdagodik, s új környezetében, új dimenziókkal töltődik fel. Ez talán a
brünni magyarok esetében is azt jelenti, hogy az identitást nem kizárólag
a szülőföld, hanem az élet folyamán az egyént ért hatások, tapasztalatok,
az új környezetben szerzett élmények hatása is meghatározza. 

Az elmúlt évtizedben az egymás kultúrájának a megismerésének, a
nemzetek egymáshoz való közeledésének kiemelkedő eseményévé vált
az évenként megrendezett brünni Magyar Kulturális Napok. A kulturális
seregszemle lehetőséget teremtett ahhoz, hogy a magyar kultúra a széle-
sebb nyilvánossághoz is szóljon. Tiszteletre méltó elhatározásuk volt és
maradt, hogy a lehető legjobban összekössék a két kultúrát, felmutatva
annak nemzeti jellegét. Hála e célkitűzésnek hozzájárultak a magyar
kultúra népszerűsítéséhez cseh környezetükben, melynek köszönhetően
a Brünnben és környékén élő szórvány magyarok a város kulturális
életét is gazdagítják. Sikeres munkájuk elismerésének jele, hogy évek
során mindkét – a cseh és magyar – oldalról egyre rangosabb és legma-
gasabb szintű vendégek vettek és vesznek részt a kulturális napok ren-
dezvényein.

A szervezet sokat tett, hogy felkeltse, ébren tartsa a gyermekek szülők
és a nagyszülők anyanyelve iránti érdeklődését, szeretetét. Mi sem bi-
zonyítja ezt jobban, mint az, hogy Brünnben is, ahol jelképpé vált a
felvilágosodás-kori gondolkodó, irodalomszervező és nyelvújító
Kazinczy Ferenc, sikeresen folyik a gyermekek magyar nyelvre történő
oktatása, s évről-évre nő az anyanyelvi táborozások iránti érdeklődés. 

A brünni szervezet eddig elért eredményei mutatják, hogy felismerték
a klubtalálkozók. az éppen időszerű történelmi, vagy jelentős kulturális
évfordulókról való megemlékezések közösségformáló erejét és
fontosságát. Csak pozitívan lehet értékelni a Brünni Magyar Kulturális
és Tájékoztatási Központot is, amely tolmácsolási, fordítói és tájékoz-
tatási szolgáltatásai révén sokoldalúan hozzájárul az ottani magyarok
látókörének, ismereteinek elmélyítéséhez. Dicséretre méltó, hogy szer-
vezetük évek során a külföldi magyarok körében is elismerést vívott ki
magának. 

Magyarország számára nem közömbös a Csehországban élő ma-
gyarok, magyar közösségek, így a brünni alapszervezet jelen és jövőbeni
élete, boldogulása új hazájában. Magyarságuk megőrzésére és ápolására 
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tett oly sok erőfeszítésük nagyban hozzájárult és hozzájárul ma is a ma-
gyar nemzet jó hírnevének elmélyítéséhez.

Az alapszervezet további, remélhetően e következő, hosszú év-
tizedekre szóló tevékenységéhez, nemzeti tudatuk, önazonosságuk,
magyar kultúrájuk megőrzéséért eddig kifejtett erőfeszítéseikhez a
Határon Túli Magyarok Hivatala az alapszervezetnek és minden egyes
tagjának boldogulást és sikerekben gazdag munkát kíván. 

Engedjék meg, hogy a Prágai Magyar Kulturális Központ nevében
szívből gratuláljak alapszervezetük megalakulásának 10. évfordulója al-
kalmából. Úgy érzem, az Önök esetében a jókívánság a legnagyobb
mértékben szívből jövő és őszinte, hiszen állandó jellegű munkakapcso-
latunk révén közelről ismerjük tevékenységüket, nemes és eredményes
munkájukat annak érdekében, hogy a brünni magyarok megőrizhessék
nemzeti tudatukat, ápolhassák kulturális hagyományainkat. Ebben
igyekszünk a magunk eszközeivel segítői, társai lenni alapszer-
vezetüknek. A közelmúltban olyan rangos és elkötelezett művészek
vendégszereplésében jártunk közre, mint Dobozy Borbála és Zádori
Mária, Herencsár Viktória, Zalka Imre, a Gaudium és a Renaissance
Consort együttesek, kitűnő magyar filmek kölcsönzésével is igyekszünk
színesebbé tenni a klubéletet. 

Nagyon fontos, jövőt építő szerepet vállal fel a brünni alapszervezet
azzal, hogy családi programokat szervez, a gyerekek részére is ter-
mészetessé, mindennapi gyakorlattá teszi az anyanyelv használatát.
Ebben a törekvésükben voltunk segítségükre többek között a Kaláka
együttes, Szvorák Kati és Tóth Zsóka, Környei Alíz, a Ládafia Báb-
színház brünni bemutatkozásának szervezésében, annak reményében,
hogy a közös rendezvények száma a jövőben sokasodni fog.

Tisztelt Alapszervezet! Kívánjuk, hogy az elkövetkező évtizedekben
olyan lendülettel, odaadással folytassák tevékenységüket, ahogy azt
eddig is tették! Munkájukhoz kitartást, sok szerencsét és jó egészséget
kívánunk!

IILLOONNAA  HHAARRSSÁÁNNYYII
((zzáássttuuppkkyynněě  řřeeddiitteellee
PPrraažžsskkééhhoo
mmaa��aarrsskkééhhoo  kkuull--
ttuurrnnííhhoo  ssttřřeeddiisskkaa))

......BBrrnněěnnsskkáá  oorrggaannii--
zzaaccee  ssii  vvzzaallaa  nnaa
sseebbee  vveellmmii  ddůůlleežžii--
ttoouu  rroollii  vv  bbuuddoovváánníí
bbuuddoouuccnnoossttii  aa ttoo
ppřřeeddeevvššíímm  ttíímm,,  žžee
zzaaččaallaa  oorrggaanniizzoovvaatt
pprrooggrraammyy  pprroo
rrooddiinnyy  ss  dděěttmmii
aa ssnnaažžíí  ssee,,  aabbzz  ssee
ppoouužžíívváánníí
mmaatteeřřsskkééhhoo  jjaazzyykkaa
ssttaalloo  uu  dděěttíí  kkaažžddoo--
ddeennnníí  zzáálleežžiittoossttíí..
VV ttoommttoo  ssnnaažžeenníí
jjssmmee  bbyyllii  nnááppoommoocc--
nníí  ppřřii  
oorrggaanniizzoovváánníí  
vvyyssttoouuppeenníí  nnaappřř..
sskkuuppiinnyy  KKaalláákkaa,,
ssóólliissttůů  KKaattii
SSzzvvoorráákk  aa  ZZssóókkaa
TTóótthh  aa  ddllaaššíícchh..

HHaarrssáánnyyii  ZZoollttáánnnnéé
(a PMKK igazgató-helyettese)
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MMiinniisstteerrssttvvoo  kkuullttuurryy  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  
KKrraajjsskkýý  úúřřaadd  JJiihhoommoorraavvsskkééhhoo  kkrraajjee
MMaaggiissttrráátt  mměěssttaa  BBrrnnaa
NNaaddaaccee  RRáákkóócczzii  ((RRáákkóócczzii  AAllaappííttvváánnyy))
MMaa��aarrsskkáá  ttuurriissttiikkaa,,  iinnffoorrmmaaččnníí  ssttřřeeddiisskkoo  
pprroo  mmaa��aarrsskkýý  cceessttoovvnníí  rruucchh

IIllllyyééss  KKöözzaallaappííttvváánnyy
NNeemmzzeettii  KKuullttuurráálliiss  ÖÖrröökksséégg  MMiinniisszzttéérriiuummaa
NNeemmzzeettii  KKuullttuurráálliiss  AAllaapppprrooggrraamm
HHaattáárroonn  TTúúllii  MMaaggyyaarrookk  HHiivvaattaallaa  
MMoobbiilliittááss  AAllaappííttvváánnyy  
MMaaggyyaarr  KKuullttuurráálliiss  KKöözzppoonntt,,  PPrráággaa
VVeellvvyyssllaanneeccttvvíí  MMRR

BBAA--ZZEELL  ss..rr..oo..,,  BBrrnnoo
BBoorrsszzeemm  ss..rr..oo..,,  LLeelleekkoovviiccee    
IIddeennttCCooddee  BBrruunneennssiiss  ss..rr..oo..,,  BBrrnnoo
AARRKKOOSS--TTrraaddee,,  BBrrnnoo
AAGGRRIIAA  aa..ss..,,  BBrrnnoo
BBeesstt  lliinnee  PPlluuss  KKfftt..,,  BBéékkééssccssaabbaa
PPrroommoonnttoorrvviinn  RRtt..,,  BBuuddaaffookk
CCKK  HHuunnggaarriiaattoouurr,,  PPíísseekk
CCKK  MMaarrvveell,,  PPrraahhaa
GGBB--GGaannzz  BBoohheemmiiaa,,  ss..rr..oo..,,  BBrrnnoo

SSttrraauusszz  FFeerreenncc  ééss  ��uubbiiccaa,,  BBrrnnoo
AAnnnnaa  KKoouubboovváá,,  BBrrnnoo
GGuullyyááss  LLaajjooss,,  KKrroomměěřříížž

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani  támogatóinknak szponzo-
rainknak, akik anyagi támogatásukkal nem kis mértékben hozzájárul-
tak szervezetünk célkitüzéseinek megvalósításához.

NAŠI
SPONZOŘI

II  ttoouuttoo  cceessttoouu
cchhcceemmee  vvyyjjááddřřiitt

ppoodděěkkoovváánníí  vvššeemm
nnaaššiimm  ssppoonnzzoorrůůmm,,

kktteeřříí  ssee  ssvvýýmm  ssppoonn--
zzoorrsskkýýmm  ddaarreemm
vv nneemmaalléé  mmíířřee

ppooddíílleellii  nnaa
uusskkuutteeččnněěnníí  ccííllůů
nnaaššíí  oorrggaanniizzaaccee..

TÁMOGATÓINK 



39

CsMMSz – Brno 1993–2003

CSMMSZ-BRNO VOLT TISZTSÉGVISELÖI 
Orálek Jolán
Olgyai Ibolya
Mazanec Piroska
Dittelné Kardos Beáta 
Fazekas Mónika
Vojtek Zoltán
Tóth Nándor
Sonkoly Tibor
Dittel István
Navrátilová Klára
Šalplachtová Éva
Detáry Attila
Mlejnková Ilona
Somogyi László
Szekeres Klaudia
Sabacká Ágnes
Zelenáková Mária
Kozumplíková Mária
Romhányi Renáta
Molnár Sándor

CSMMSZ-BRNO VEZETÖSÉGE 2003-BAN 
Vojtek Zoltán (elnök)
Detáry Attila (alelnök)
Dittelné Kardos Beáta (gazdasági felelös)
Sonkoly Tibor
Sabacká Ágnes

ELLENÖRZÖBIZOTTSÁG TAGJAI
Fazekas Mónika
Šalplachtová Éva
Somogyi László

A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK TAGJAI 
Vojtek Zoltán (alelnök)
Detáry Attila
Fazekas Mónika

A SZÖVETSÉG ELLENÖRZÖBIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE
Somogyi László

VVEE  VVÝÝBBOORRUU  
SSVVAAZZUU  
MMAAĎĎAARRŮŮ  ––  BBRRNNOO
PPRRAACCOOVVAALLII

VVÝÝBBOORR  SSVVAAZZUU
MMAAĎĎAARRŮŮ  ––  BBRRNNOO
VV  RROOCCEE  22000033

ČČLLEENNOOVVÉÉ  RREEVVIIZZNNÍÍ
KKOOMMIISSEE

ČČLLEENNOOVVÉÉ
PPŘŘEEDDSSEEDDNNÍÍCCTTVVAA
SSVVAAZZUU

PPŘŘEEDDSSEEDDAA
DDOOZZOORRČČÍÍ  RRAADDYY

TISZTSÉGVISELÖK 
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11999933

november 20. A CsMMSz brünni szervezetének alakuló ülése
december 15. A CsMMSz brünni szervezetének 2. összejövetele, vendégeink voltak:

Jégh I. (Csemadok), Ágh A. (PMKK), Kluka J. (CsMMSz-központi
titkár) Domonkos Z. (CsMMSz-Ostrava) 

11999944

január 19. „A háború a nemzetiségi feszültségek szüleménye“ címmel Matuska
Márton újvidéki újságíró tartott előadást az 1944-es bácskai népírtásról

június 4. Gyermeknapi kirándulás és sportnap birkasütéssel egybekötve
június 23. „A határon túli magyar művelődés sarkalatos gondjai“ -ról beszélget-

tünk Székely András Bertalannal a HTMH munkatársával
október 23. Baráti találkozó szlovákiai magyarokkal valamint a dunaszerdahelyi

Istiglinc folklóregyüttes fellépése a Gyermek és Ifjusági házban,
vendégeink voltak: Duka Z. Árpád parlamenti képviselő, Dr. Bajnok
István a OV alelnöke, Szőke József író, a szlovák TV magyar adásának
stábja Pék Zoltán és Héger Rudolf, Jégh Izabella főszervező, Miskó
Ildikó a Hét munkatársa

december 8. Kaláka együttes koncertje – Mikulásest a Morávka Hotelban 

11999955

január 26. Évzáró tagsági gyűlés
március 25. A lévai Csemadok irodalmi színpadának fellépése „1000 év kétezer

másodpercben“ címmel Brünnben.
Beszélgetés Csáky Pállal, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának
képviselőjével

április 30. Magyar nyelvű szentmise a Jakab templomban
június 3. Gyermeknap malacsütéssel egybekötve

november 4-5. Országos tanácsgyűlés Brünnben, Kirándulás a Punkva csepkőbarlang-
hoz és a Macocha szakadékhoz.
Brünni Magyar Kulturlális Napok – A Magyar Kulturális és
Információs Centrum (MKIC) ünnepélyes megnyitása. Magyar nyelvű
szentmise, koszorúzás a Špilberk várbörtön falán elhelyezett magyar
jakobinusok emléktáblájánál, Garaj Laco magyar származású brünni
festőművész kiállítása, Bródy János,  a legendás Illés együttes tagjának
koncertje, Syntetic Classic Duo, Goda Marika és Bősi Szabó László
nótaénekesek fellépése. 

december 9. Mikulásest

Eseménynaptár 1993–2003
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11999966

Találkozás Göncz Árpáddal, Magyarország köztársasági elnökével március
az MKIC-ben
Vendégünk volt Szilvássy József az Új Szó főszerkesztője, aki március 29.
a szlovákiai magyar sajtó, kultúra, lakosság helyzetéről számolt 
be a brünni magyaroknak
Tükrös együttes – A budapesti Tükrös táncházegyüttes 10 éve alakult, szeptember 15.
különböző táncegyütteseket kisért, rendszeresen fellép az Országos 
Táncháztalálkozón, annak több lemezén is megtalálhatók dalaik, 
állandó résztvevői a Budapesti Fonóház programjainak
Kofferszínház – Plaszky Tamás, Szlovákia egyik legjobb bábművésze. szeptember 18.
Honismereti kirándulás – Pannonhalmától ... Egerig október 3–6.
II. Magyar Kulturális Napok – „A honfoglalás 1100., az első magyar október 18–20.
iskola megalakulása 1000. és az 1956-os események 40. évfordulója“ 
volt Kérész Gyula történész előadásának fő témája. A II. Magyar 
Kulturális Napok vendégszereplői voltak  a  Tolcsvay -trió és  
a Csalló együttes.
Vitaest Duray Miklóssal – „Csigalassúságú és tekervényes november 20.
az előrehaladásunk Szlovákiában ...“ írta krónikánkba Duray Miklós   
Mikulás-est /ez az est az volt, aminek lennie kellett: a gyerekek december 4.
szemében  valóságos mese és a felnőttekében pedig mesés valóság/

11999977

A „Kárpát-medence táncai“ címmel tartott bemutatót Vörös Árpád február 22. 
néptáncoktató táncosaival és muzsikusaival 
A kecskeméti Vándor-játszó színház mutatta be műsorát a MKIC-ben március 19.
„Magyarország a turizmus országa“ – Veres István a MT, április 30.
Rt. csehországi képviselete igazgatójának előadása, valamint  
„Komáromi tájképek“ képkiállítás Stirber Péter műveiből
Hagyományos gyermek- és sportnap (ezúttal 35 prágai magyar május 31.
részvételével)
Vitaest Bárdos Gyulával, az MKDM (Magyar Keresztény zeptember 24. 
Demokrata Mozgalom) szóvivőjével, a Szlovák Parlament 
képviselőjével klubunkban. 
Szervezetünk tagjai egy bécsi városnézéssel és a bécsi magyarokkal október 1–5. 
való találkozással egybekötött északnyugat-magyarországi kiránduláson
vettek részt. Bejárták  Sopront, Fertődöt, Kőszeget, Szombathelyt, 
Zalaegerszeget,  Keszthelyt.
Közös színházlátogatáson voltunk Pozsonyban, ahol  a XI. Városi október 6.
Kulturális Napok megnyitója alkalmából az „Apácák“ c. musicalt 
tekintettük meg. 



1993–2003 CsMMSz – Brno

42

október 17–19. III. Magyar Kulturális Napok: Németh András Kutná Hora-i keramikus
kiállítása, Iva Bittová és Dorotea Kellerová koncertje (Bartók Béla
művek cseh előadásban), Bencsik András a Magyar Demokrata hetilap
főszerkesztőjének előadása az „Egyetemes magyarság“-ról az MKIC-
ben, Beregszászi Olga magyarországi  előadóművész valamint a Csalló
szlovákiai magyar néptánccsoport fellépése a Voroněž szállóban,
magyarnyelvű szentmise a Szt.Jakab templomban, majd koszorúzás a
felújított magyar jakobinusok emléktáblájánál. 

november 19. A pozsonyi Kalligram  Könyvkiadó árusítással egybekötött könyvbe-
mutatójára, valamint Mészáros Antal „Ereszkedik le a felhő – Mám tě
rád“ címmel kiadott kazetta anyagának élő előadására került sor az
MKIC-ben.

november 22. A brünni Valášek népművészeti együttes mutatkozott be klubunkban.
december 3. Mikulás-esti műsor, melynek szponzora a Fundy Boemia cég volt.
december 4. A magyar Kampec Dolores -érezhető magyar népzenei elemekkel

tűzdelt- rockzenei előadása az  Alterna klubban. 

11999988

január 28. Évzáró tagsági gyűlés, Petőfiről emlékeztünk szóval (Detáry A.) és
zenével (Mészáros A. és Sonkoly T.), vendégek voltak Jégh Izabella és
Duka Zólyomi Árpád

február 23. „Család ellen nincs orvosság“ című zenés vígjátékot tekintettünk meg
Pozsonyban egy közös színházlátogatás keretén belül

február 25. Viplak Jenő (1921) képkiállításának megnyitója volt klubunkban
(Viplak Jenőt 1947 -ben deportálták Gútáról  Csehországba, jelenleg
Prágában él,  festészeti tanulmányait Nyitrán (1958–59) kezdte, majd
Prágában fejezte be 1963-ban, érdekes életútjáról a BMF most készülő
számában olvashatnak majd bővebben)

március 13–15. Néhány tagunk részt vett az  1848–49-es forradalom és szabadságharc
150.évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Pozsonyban és
Bécsben

március 18. A Brünnben élő nemzetiségi kisebbségek képviselői részvételével
Doc.Romportlová tartott előadást klubunkban „1848-49 a forradalom
évei – az európai nemzetek tavasza“ címmel. Keretprogramként Petőfi
versek hangzottak el három nyelven: magyarul, csehül és németül

március 29. Az 1848-49-es szabadságharc emlékének adóztunk  magyar nyelvű
szentmisével, koszorúzással és a komáromi Concordia Chorus
Comáromium énekkar koncertjével (Liszt, Kodály, Bárdos és Hendel
művek hangzottak el az énekkar előadásában)

április 20. „Álmodó Budapest“ – nótagála, közös színházlátogatáson voltunk is-
mét Pozsonyban  

április 22. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szlavisztikai Intézetének 
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vezetőjével beszélgettünk a piliscsabai egyetemen való tanulási 
lehetőségekről.
Az előadás után Dráfi Mátyás „Gyere ülj kedvesem mellém“ címmel
sanzonokat és nosztalgiadalokat adott elő
Mészáros Antal zongorista szerzői estjének voltunk társrendezői május 5.
a Barka színházban. A program az általunk kiadott „Ereszkedik 
le a felhő – Mám te rád“ c. kazetta dalaira épült. Tagjaink közül 
szerepelt még Sonkoly Tibor, és Vojtek Zsuzsa
Havas Judit előadóművész előadásában „Vannak vidékek“ címmel május 20.
magyarországi és határon túli költők, írók verseiből, írásaiból 
hangzottak el részletek. Ady, József Attila, Illyés Gyula, 
Radnóti Miklós, Kányádi Sándor stb. versein keresztül alkalmunk volt 
érezni a nyelvet, hallgatni a magyar nyelv melódiáját, megismerni 
a nyelv fonetikai sajátosságait, s mindezt hivatásos előadóművész 
segítségével.
Hagyományos sport- és gyermeknap, résztvevők száma meghaladta május 30.
az 50 főt, a hangulat és a menű (mint mindig) remek volt
A Tébláb gyermek néptánc együttes fellépése Brünn főterén augusztus 7.
A Brünni trió szereplése Gödöllőn a Talpra Petőfi elnevezésű vers- és augusztus 14–15.
prózamondó verseny középdöntőjén
Szervezetünk elnöke Vojtek Zoltán a csehországi magyarokat képviselte augusztus 28–30. 
a Magyarok Világszövetsége küldöttgyűlésén  Budapesten. 
A küldöttgyűlést a Magyar Kultúra Külhoni Műhelyei c. konferencia, 
valamint a Külhoni Magyar Sportcsillagok Világtalálkozója előzte 
meg – itt Csehországot Bugár Imre képviselte.  
Szervezetünket háromtagú küldöttség (Olgyai Jenő és Ibolya, szeptember 11–13. 
Barna József) képviselte az Ausztriai Magyar Egyesületek és 
Szervezetek Központi Szövetsége által megrendezett Kufstein V. 
tanácskozásán  Felsőpulyán (Oberpullendorf), melynek központi 
témája „1848–49 Örökség és emlékezet“ volt
Író-olvasó találkozót tartottunk Batta Györggyel (költő, prózaíró, szeptember 30.
színműíró, riporter, jelenleg a Komáromi Lapok főszerkesztője), aki 
legújabb  műveivel (meseköteteivel) a gyerekeket vette célba   
A csehországi Magyarok 1998-as Honismereti kirándulásának célja október 1–4.
(közkívánatra)  Kelet Magyarország volt – a Hortobágyot mindenki 
látni akarta... A kirándulásnak brünni részvevője is volt.
IV. Brünni Magyar Kulturális Napok október 23-25.
Szervezetünk megalakulásának 5.évfordulójáról való rövid megemlé- november 21.
kezés keretén belül tisztelettel adóztunk egyik alapító tagunk 
Orálek Jolán emlékének, és köszöntöttük körünkben a jelenlévő 
Csémy Tamást és Pražák professzort, akik a brünni szervezet megala-
pításánál is részt vettek. Utána a Bohemia Baráti Kör valamint a Bohe-
mia folyóirat bemutatkozására került sor. A keretműsort Agócs Gergely 
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furulyás és a Tükrös együttes biztosította.  
december 1. Klubunkban Badin Ádám és Écsi Gyöngyi gömöri népmesét, tárgy-

játékot adott elő gyerekeknek, utána jött a Mikulás. Felnőttek nagy
része a Mikulásest befejezte után átvonult az Alterna klubba, ahol
Kutas Ágnes Prágában élő hegedűs-énekes, valamint a magyar Egy Kis
Erzsi Zene formáció alternatív zenét adott elő.

december 19. Az 1998-as év utolsó rendezvényének előadóművésze ismét Dráfi
Mátyás volt a komáromi Magyar Területi Színház vezető színésze, aki
az általunk elvárt könnyebb fajsúlyú  műsor helyett egy igényesebb
műsort adott elő, ami persze érték volt a magyar közönségnek, annál
inkább kényszer a cseh vendégeinknek….

11999999

január 27. Évzáró tagsági gyűlés, megtekintettük az 1998 évi tevékenységről
készült videofilmet, majd Éli Árpád operett részleteket adott elő Hiros
Renáta orgonakiséretében  

február 22. Három szlovák politikus, parlamenti képviselő Ján Lángoš, Peter
Osuský és Gyurovszký László  volt klubunk (ezúttal nem hivatalos)
vendége.  

március 14. Az 1848-49 -es szabadságharc évfordulója tiszteletére a Szent Jakab
templomban megrendezett magyar nyelvű ünnepi szentmisére, majd az
ezt követő rövid műsorra és koszorúzásra került sor a Spilberk várfalán
elhelyezett magyar jakobinusok emléktáblájánál.

március 22. 100-tagú Cigányzenekar pozsonyi fellépése, melyen szervezetünk
mintegy 20 tagja vett részt

március 31. Szvorák Kati „Ma van húsvét napja“ címmel tavaszi szokásdalokat,
tavaszköszöntőket, húsvéti énekeket, pünkösdi dalokat, verseket adott
elő. A műsorban közreműködtek továbbá: Kiss Ferenc (tekerőlant,
koboz, doromb, tambura, gitár, fúvóshangszerek)  és Ágoston Béla
(duda, furulya, klarinét, ének). 

április 16. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara  diák-
jai néprajzkutató útjuk keretén belül klubunkba is  ellátogattak, ahol
zenés-irodalmi összeállítással szórakoztatták az egybegyűlt közönséget

április 16. Pomogáts Béla a Magyar Írószövetség elnöke tartott előadást a
„Magyar irodalom határon kívül és határon belü“ címmel.  Jelen volt
Komlós Attila  az  Anyanyelvi Konferencia elnöke is.

április 23. A Bécsi Napló és az Európa klub mutatkozott be az MKIC-ben. 
május 17. „Cseh- magyar kapcsolatok 1994–98 között Csehország volt magyar-

országi nagykövete szemszögéből“ címmel Prof. Richard Pražák tartott
előadást a Masaryk Népi Egyetem szervezésében. 

május 26. „Szlovákiai aktualitások“– ról beszélgettünk Gyurovszky Lászlóval a
Magyar Koalíció Pártja parlamenti képviselőjével.
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Immár ötödször került megrendezésre a malac-sütéssel egybekötött május 29.
hagyományos Sport- és Gyermeknap, melyet  ezúttal a Szlovákiai
Magyar Cserkészszövetség tagjai tettek  színesebbé cserkészjátékok 
bemutatásával. 
A gyerekek érdeklődését volt hivatott felkelteni a „Tetejetlen fa“ június 3.
című bábelőadás, melyet a debreceni ÓRT-IKI Báb- és Utcaszínház 

adott elő. 
A csehországi magyarok I.Művelődési tábora, továbbá a Domovina június 26–27.
elnevezésű nemzetiségi fesztivál Strážnicén, ahol szervezetünk folkló-
rcsoportja is fellépett.
Ricsi a Robi  duo Galántáról énekkel, zenével szórakoztatta szeptember 29.
a közönséget (a duo egyik tagja, Bódis Robert a 100 tagú cigányzenekar 
egykori tagja)
Magyar Állami Szinfonikus Zenekar koncertje, Kocsis Zoltán vezény- október 9.
lésével a Janáček színházban 
Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója címmel zenés irodalmi est volt október 19.
a Mahenův památník elnevezésü klubban  
A Ghymes együttes fellépése az Alterna klubban október 21.
V. Magyar kulturális napok október 23–24.
Slavkov 1805 és a magyar huszárok – tények, emlékezések – november 24.
beszélgetés Jaroslav Kotulánek-val a Cseh-szlovák Napóleoni Társaság 
tagjával
Babszem Jankó -Plaszky Tamás egyszemélyes kofferszínháza december 7.
Anima sound systém – új generációs magyar zenekar koncertje december 14.
a Babylon klubban 
Karácsonyi hangulatban... zenés, táncos est a MKIC-ben, december 17.
közreműködtek: Magyar Nándor nótaénekes és Kovács Mihály billentyűs

22000000

„A Cseh - magyar kereskedelmi kapcsolatok jelenlegi állapota és január 13.
fejlesztési lehetőségei“ – beszélgetés Ing.Csémy Tamással a budapesti 
Cseh Centrum igazgatójával és Milan Šimko követségi kereskedelmi 
tanácsossal.
Tisztújító évzáró tagsági gyűlés (az 1999-es év tevékenységének rövid január 26.
összefoglalása és kiértékelése, filmösszeállítás az 1999-es rendezvények-
ről, a brünni szervezet vezetőségének és az országos közgyűlés kül-
dötteinek megválasztása, a 2000. év programtervezetének ismertetése, 
vita, határozat)
Millenniumi történelemórák (I.) „A magyarok származása“ – a tizenkét február 9. 
részes sorozat első előadősa, témavezető: Kovács László történész – 
történelemtanár, a Somorjai Magyar Gimnázium igazgatója.
Beszélgetés A. Nagy Lászlóval, a szlovák parlament nemzetiségi február 16.
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ügyekkel foglalkozó bizottsága elnökével a szlovákiai magyarok
helyzetéről, a cseh-szlovák kapcsolatokról és a kettős állampolgárság-
gal kapcsolatos kérdésekről.

február 4. A budapesti Vígszínház társulata a nagysikerű „Össztánc“ című
előadással lép a brünni közönség elé a Mahen Színházban

február 22. „Minden kedden gyermekkedd, hozd el hozzánk gyermeked(d)!“
Gyermekfoglalkozás kicsiknek és nagyobbaknak: magyar népdalok
tanulása, zene, tánc, rajzolás, festés, gyurmázás, mesék, bábozás.

március 8. Millenniumi történelemórák (II.) „ Az államalapítás és az Árpádok ko-
ra“ – a nagy sikerű bevezető előadás után a sorozat második folytatása
közép-európai beilleszkedésünket követi nyomon. Témavezető:
Kovács L. 

március 18. Ünnepi megemlékezés – Koszorúzás, Magyar nyelvű ünnepi szent-
mise,  Hruby Gyula őrnagy – az 1848–89-es Szabadságharc cseh szár-
mazású mártírja emlékére rendezett emlékkiállítás megnyitója Bona
Gábor a budapesti Hadtörténeti Múzeum igazgatója és Richard Pražák
profeszor részvételével, „Nemcsak nyelvében, de jelképeiben is él a
nemzet“ Pécsi L. Dániel előadása, Sándor napi vigadalom

április 5. Találkozás JUDr. Rudolf Jindrákkal, a Cseh Kösztársaság budapesti
nagykövetével a MKIC-ben, majd előadás
Millenniumi történelemórák (III) „A középkori magyar állam fényko-
ra“, témavezető: Simon Attila a Dunaszerdahelyi Magyar Gimnázium
történelemtanára, a Szlovákiai MagyarTörténelemtanárok
Egyesületének elnöke

április 19. A Tábortűz gyermekfolyóirat valamint a komáromi KT Könyvkiadó
bemutatkozása. Benyák Mária főszerkesztő nemcsak a folyóiratot mu-
tatta be, hanem húsvéti hagyományőrző műsorral is kedveskedett a
gyerekeknek. 

május 3. Millenniumi történelemórák  (IV.) „A középkori magyar kultura fény-
kora , az ország romlása és a mohácsi csata“, témavezető: Simon Attila

május 13. X. éves a CsMMSz – ünnepi ülés és küldöttközgyűlés Prágában,
fényképkiállítás a Szövetség eddigi tevékenységéről, kultúrműsor,
V. Tisztújító Küldöttközgyűlés

május 16. „Jön-e velem nagysád…?“  Közös színházlátogatás Pozsonyba 
a Budapesti operett- és muzicalcsillagok fellépésére, melyre a Ruži-
novi Művelődési Házban kerül sor 

május 21–23. Magyarok V. Világkongresszusa – Budapest, a brünni szervezetet
Vojtek Zoltán képviselte/erre az ünnepi találkozóra a világ 55
országából érkeztek meghívott díszvendégek és küldöttek, a kong-
resszus központi gondolata az élet szentsége, ezen belül a gyermek
a család, a magyarság jövője volt

június 3. Hagyományos Sport- és gyermeknap (ezúttal bográcsgulyás várta a
résztvevöket, majd Lelovics Pál mutatta be a gyerekeknek hogyan dol-
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gozik egy idomitott szolgálati kutya)
Millenniumi történelemórák (V.) „Két pogány közt – török és június 7.
Habsburg ellenes harcok“. Témavezető: Kovács László
„Ezer esztendeje annak… „ Részvétel a dél-szlovákiai Martoson június 10–11.
megrendezendő Országos Millenniumi Pünkösdi Népművészeti 
ünnepségeken
Millenniumi történelemórák (VI.)“A megújulások kora, a 18. század szeptember 6.
legjelentősebb eseményei“. Témavezető: Simon Attila.  
Csanády László orgonaművész hangversenye szeptember 29.
Millenniumi történelemórák (VII.) október 4.
VI. Brünni Magyar Kulturális Napok. A MÁNE Budapest táncegyüttes október 19–22.
„Csárdás! Kelet tangója“c. műsora, felvidéki népviseleti babák kiállítása
Millenniumi történelemórák (VIII) „ A történelmi Magyarország november 8.
megszünése“. Témavezető: Simon Attila
Katalin bál – az első magyar bál Brünnben. Megnyitótánc: november 25. 
Öreg Csallósok, zene: Akustic
Ghymes együttes koncertje december 4.
Mikulásest „A kiskakas gyémánt félkrajcárja“ c.mesejáték gyermekeink december 6. 
előadásában
Trottel együttes koncertje (négytagú alternatív rock zenét játszó magyar december 9. 
együttes)  

22000011

Millenniumi történelemórák (IX.) „Trianon“ január 17. 
Évzáró tagsági gyűlés január 31.
6:3 – filmvetítés február 22.
Galán Géza: Petőfi (irodalmi est) március 15.
Magyar nyelvü szentmise + koszorúzás a magyar jakobi- március 18.
nusok emléktáblájánál
Vitaest Duray Miklóssal március 28. 
Magyar millenium – plakátkiállítás április 5.
Kovácspatak növény és állatvilága – előadás április 11. 
Millenniumi történelemórák (X.) „Horthy Magyarországa“ április 18. 
Tropical Transform magyar jazz együttes koncertje április 26. 
„Csinibaba“ – filmvetítés május 23. 
Hagyományos Sport- és Gyermeknap június 2.
Országos művelődési tábor Strážnicén, fellépés a Domovina elnevezésű június 22–24.
folklórfesztiválon
„A magyar zene története“ c. sorozat keretén belül Zádori M. (ének) szeptember 26.
és Dobozy B. (cembalo) koncertje
„Táncos magyarok“ c. a Máne fellépése október 21.
„1956 a történész szemszögéből“ – előadás, majd „56 magyar október 24. 
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karikatúra“ – kiállítás
november 15. „Eldorádó“ –  film
november 24. Katalin bál 

december 5. Mikulásest 
december 12. Kaláka együttes koncertje a Morva Galéria Barokk termében 
december 14. Hagyományőrző csoportunk fellépése az „Egy városban élünk“ c.

nemzetiségi fesztiválon 

22000022

február 13. Évzáró tagsági gyűlés 
február 20. Beszélgetés Dr. Jaromír Blažejovský filmkritikussal a  90-es évek ma-

gyar filmművészetéről, majd a Glamour című magyar film vetítése
március 20. Millenniumi történelemórák (XI.) „A XIX. század nagyjai – Kossuth,

Széchenyi, Görgey…“, előadó Simon Attila történész
március 23. Koszorúzás, megemlékezés március 15-ről a magyar jakobinusok em-

léktáblájánál, Magyar nyelvű szentmise a Szent Jakab templomban,
majd  orgonahangverseny Zárecký György közreműködésével

április 6. „Folklór határok nélkül“ – Kodály Zoltán táncegyüttes – Salgótarján-
ból (Magyarország), Malý Vtáčik – Prievidzából (Szlovákia), DNS
Brněnský Valášek és DFS Jánošíček Brünnből

április 17. Závada Pál nagysikerű regényének „Jadviga párnája“ (1999) c. filmvál-
tozatának vetítése a MKIC-ben

április 24. Vitaest – beszélgetőpartnerek Ürge Tamás a Pátria Rádió szerkesztője
és Zsidó József esperes a szlovákiai magyar keresztény értelmiségi
csoportosulás tagja 

május 11. Találkozó a Kafedik Veteránok Baráti Köre tagjaival az MKIC-ben
május 12. „Irodalom határok nélkül“ – I. Nemzetközi Írófesztivál, téma: „Közép-

Európa sorsfordulói mint ihletforrás“, beszélgetés két kortárs magyar
íróval: Darvasi Lászlóval és Zilahy Péterrel. 

június 9-én Rendhagyó gyermeknap (nem csak) kisgyermekes családok találkozója
a boskovicei Western Cityben 

június 14–16 Közös kirándulás Budapestre  a központi iroda szervezésében
július 25–27. Közös kirándulás (Párkány, Esztergom, Piliscsaba) a CSEMADOK

Pozsonypüspöki Alapszervezetével együttműködve
augusztus 18–25. XII. Esztergomi anyanyelvi tábor 9-15 éves gyereket részére a Rákóczi

Szövetség szervezésében 
augusztus 30. 

– szeptember 1. Művelődési tábor a Nové Město na Moravě város közelében fekvő
Hotel Medlovban. 

szeptember 1. A Rémember együttes koncertje a Yacht klubban 
szeptember 14. Európai nap – A Grafikai Biennálé keretén belül sorra 

került rendezvé
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nyen az egyes nemzeti kisebbségek mutatták be műsorukat.  szeptember 25.
„Közép-Európa filmművészete“ – Magyarország, magyar filmek december 18. 
a Masaryk Egyetem Filozófiai Kara mozitermében

Vitaest Duka Zólyomi Árpáddal a szlovákiai választások eredményeiről október 9.
Közös színházlátogatás Pozsonyba a budapesti Honvéd Táncszínház  október 18.
„Nagyszüleink tánca – a Kárpát-medence legszebb táncai“ című műsorára
Képek a Kárpátokból,  Havassy András (Budapest) diavetítéses október 30.  
élménybeszámolója. 
Magyar nyelvű szentmise, Györgydeák György képzőművész kiállítása november 10. 
az MKIC-ben, Szőttes kamara néptáncegyüttes (Szlovákia) „Hacacáré“ 
c. műsora, továbbá Bősi Sz.László és Kosáry Judit  nótaénekesek fellépése
Magyar konyha hete a Szeged étteremben november 11–17.
Millenniumi történelemórák (XII.) „Csehszlovákiai magyarok a két november 13.
világháború között“, előadó: Simon Attila történész
Tropical TransForm magyar jazz-funk együttes koncertje november 20.
Katalin-bál  a Kozák Hotelban november 23.
Mikulásest, Csukás István meséje: „Sün Balázs“ december 4.
Karácsonyi koncert a Renaissance Consort (Kecskemét) és a Gaudium december10.
(Pozsony) együttesek közreműködésével
Esti tárlat: „Az éjszakai medúza – 6 évszázad európai művészete“
„Egy városban élünk“ – a brünni nemzeti kisebbségek karácsonyi december 12.
műsora. 
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„A modernizmus előfutárai a magyar fotóművészetben“ – kiállítás- január 15.
megnyitó a Morva Galériában
Nóbel-díjasok  – a 2002-es irodalmi Nóbeldíj tulajdonosát a magyar január 28.
származású Kertész Imrét mutatta be Detáry Attila a Mahenův památnik 
klubban   
Évzáró tagsági gyűlés február 12.
Herencsár Viktória cimbalomművész koncertje és hangszertörténeti március 12.
előadása; a hangversenyt követően tárlatvezetés az Iparművészeti 
Múzeumban.
Magyar nyelvű szentmise a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából, március 16.
majd koszorúzás a magyar jakobinusok emléktáblájánál, a Spilberk 
várbörtön falánál
A Dél-Alföldi Szaxofon Együttes – jazz band koncertje március 23.
Vitaest – beszélgetőpartnerünk Patricie Hanzlová, aki 2002-ben szerzett március 26.
diplomát a Masaryk Egyetemen, és diplomamunkájában a brünni 
magyarok beolvadásának folyamatát vizsgálta.
CSMMSZ Küldöttközgyűlés Prágábanmárcius 29. március 29.
Történelmi előadás „Fejezetek a II. világháború történetéből“ április 9. 
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– a doni áttörés 60. évfordulója – Simon Attila történész 
április 16. Magyar kulturálist est a „Jeden svět“ (Közös világ) elnevezésű

nemzetközi filmfesztivál keretén belül 
április 23. Hasznos tudnivalók – beszélgetés Pogány Erzsébettel a Szövetség a

Közös Célokért elnevezésű szlovákiai magyar polgári társulás titkárá-
val a magyar igazol-vány megszerzéséröl

április 24. zenés irodalmi összeállítás – Szvorák Kati (ének) és Tóth  Zsóka
(Radnóti díjas versmondó) közreműködésével

május 16. Sátáni tangó – magyar film az Art moziban (rendezte Tarr Béla), a
szünetben beszélgetés Krasznahorkai Lászlóval a Sátáni tangó c. könyv
írójával

május 17. Nemzeti kisebbségek találkozója „Návraty ke kořenům“ (Vissza a
gyökerekhez) címmel Brno-Řečkovice, a régi sörgyár területén lévő
anfiteátrumban

május 28. Koncert – Mészáros Antal zeneszerző, zongorista és Jitka Nevrlá
énekesnő előadásában G. Gerschwin, J. Ježek és Mészáros Antal saját
szerzeményei hangzottak el

május 31. Hagyományos, malacsütéssel egybekötött Sport- és Gyermeknap 
június 3.  Titiri szinház  „Ilók és Mihók“ – bolondos magyar népmese

Bábelőadás gyerekeknek. 
június 7-8. Töltsünk együtt egy hétvégét – Gyerekes családok kétnapos, művelődési

programmal egybekötött találkozója volt Sadek u Třebíče-ban
augusztus 29–31. Művelődési tábor 2003 Medlovban

szeptember 20. Színházi előadás – Örkény István: „Tóthék“ a Divadlo Bolka Polívky
színházban

szeptember 24. Kiállítás „Památky Světového dědictví UNESCO v Ma�arsku“címmel
a brünni Nemzeti Műemlékvédelmi Intézettel együttműködve

október 15. Tropical Transform jazzband koncertje a Podobrazy jazz kávéházban
az Art agentúra közös rendezésében  

október 18. Zalka Imre vándorfotográfus kiállítása a Morva Galéria Barokk ter-
mében, ugyanott Nemzetközi cimbalomkoncert, közreműködtek: Triton
trio – Herencsár Viktória (HU), Martina Krigovská (SK), Bronislava
Dočkalová (CZ) és vendégeik: Hiroshi Saito (JAP), Menashe Sasoon (IS)

október 22. Magyar nap a Mahen Könyvtárban – program: „Magyarok brünnben“
(fotókiállítás, film), Tiszavirág együttes (néptánc és ének), Nagy L.:
„Hajdúvitézek“ (Hajdúci), Mészáros A.: „Vzpomínky psané ve tmě“ 
(Sötétben írt emlékek) című könyvek bemutatása dedikálással egybekötve

október 29. Előadás „Magyar utazók és feltalálók“, témavezető: Simon Attila
történelemtanár 

november 13. Vándormuzsikus – Hangszerek meséi óvodásoknak és kisiskolásoknak
Gulyás László közremüködésével 

SSzzeerrkkeesszztteettttee//rreeddiiggoovvaall::  VVoojjtteekk  ZZoollttáánn  
KKöözzrreemműűkkőőddtteekk//ssppoolluupprraaccoovvaallii::  OOllggyyaaii  IIbboollyyaa,,  SSoonnkkoollyy  TTiibboorr,,  DDeettáárryy  AAttttiillaa,,  ŠŠaabbaacckkáá  ÁÁggnneess



Ez a kiadvány a Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) anyagi támogatásával jelenik meg. 
A kiadó ezúton köszöni a HTMH támogatását.

Tato publikace vychází za finanční podpory Úřadu pro Ma�ary žijící v zahraničí.
Vydavatel touto cestou děkuje za podporu.

Kiadó/Vydavatel:
Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége

Svaz Ma�arů žijících v českých zemích
Brno

Listopad 2003

Vydáno v Nakladatelství a vydavatelství MiS – Milan Sedlák, Brno, Kosmonautů 1

IISSBBNN  8800––990011998811––22––00



IISSBBNN  8800––990011998811––22––00


	w01.pdf
	w02.pdf
	w03.pdf

