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      Könyvajánlat
2004. december 29-én nyol-

cadik alkalommal került meg-
rendezésre városunkban a már
hagyományos december végi
rockertalálkozó, a HARDFEST.
A keményebb rockzene rajon-
góit négy zenekar és egy szó-
lista szórakoztatta a Csemadok-
székházban. A koncert a tervek
szerint 18 órakor vette kezde-
tét. Elsőként a helyi DRASTIC
MEANS lépett színpadra. Őket
a párkányi SUCK US zenekar
követte, majd a megasztárban
is képernyőre került balassa-
gyarmati SUGERA-BUGERA
rockparódiája következett.

Az est fő attrakciója, a 70-
80-as évek magyar rocklegen-
dája, kilenckor lépett színpadra,
mára már kissé megváltozott
felállásban. Előtte még azonban
szeretnék beszúrni egy meg-
jegyzést. Az egyik helyen, ahol
elővételben lehetett jegyet vásá-
rolni, a szem- és fültanúk el-
mondása szerint megjelent egy,
a helyiek által ismeretlen srác,

VIII. HARDFEST
és elővételben akart jegyet vá-
sárolni. Persze addigra a szer-
vezők már elvitték a jegyeket.
Erre megkérdezte, tényleg fel-
lép-e a P.MOBIL, mert a város-
ban azt beszélik, hogy ez csak
a szervezők húzása, hogy csak
közönségcsalogatónak írták a
plakátra, de ez a zenekar nem
is jön. Nos, kicsi városunkban
megint működik a rémhírter-
jesztő hálózat.

A P.MOBIL természetesen
ott volt mindenki legnagyobb
megelégedésére. Játszottak
mindegyik korszakukból, és
nem maradhattak el legnagyobb
slágereik sem, mint a Két forin-
tos dal, Menj tovább!, Acélvá-
ros stb.

A rendezők ezúton is szeret-
nék megköszönni a szponzorok
hozzájárulását az eseményhez,
nélkülük sem lehetett volna eb-
ben az élményben része a város
és a környék rockzeneszerető
közönségének.

Szrsen József

A radikális /lejáratási/ mód-
szereket alkalmazó politkusok,
közéletiek ellenfeleik megnyil-
vánulásából vagy közéleti tevé-
kenységükből általában azokat
a mondatokat /netán mondat-
foszlányokat/ és mozzanatokat
ragadják ki, melyek a leginkább
„alkalmasak” politikai partne-
rük /ellenfelük/ becsmérléséhez,
bemocskolásához. Más a hely-
zet, ha a politikus könyvben je-
lenteti meg sajtóbeli, parlamenti
stb. megnyilatkozásait. Két ve-
zető politikusunk, Bugár Béla,
a Magyar Koalíció Pártjának
/MKP/ elnöke és Duray Mik-
lós, az MKP ügyvezető alelnö-
ke 2004-ben könyvformát vá-
lasztott véleményeinek, nézetei-
nek és jövőképének elmondásá-
ra.

Bugár Béla Olyan ország-
ban élek... c. könyvét a Kallig-
ram adta ki a következő értel-
mező alcímmel: Magyarokról
és szlovákokról, mulasztásokról
és lehetőségekről. A kötet mag-
vát tulajdonképpen egy óriásin-
terjú teszi ki, amely 2002 szep-
tembere és 2004 februárja kö-
zött készült. Ennek keretében
szó esik az egyén szabadságá-
ról, a nemzeti vagy nemzetiségi
kisebbség fogalmáról, a nem-
zetállami stratégia buktatóiról,
Beneš dekrétumairól és a kol-
lektív kárpótlás esélyeiről, a
mečiarizmus mivoltáról és ká-
ros következményeiről, a kor-
rupcióellenes harc fontosságá-
ról, az EU-csatlakozás várható
előnyeiről, a régiók szerepéről
az Európai Unióban stb. Ezen
kívül három előadást /beszédet/
is tartalmaz: Beszéd a Szlovák
Köztársaság Nemzeti Tanácsa
közigazgatási reformokról szó-
ló tanácskozásán 2001. júl. 3-
án, Előadás az Újvidéki Egye-
temen 2001. nov. 9-én, Beszéd
a Szlovák Püspöki Konferencia
által szervezett értekezleten
2002. nov. 30-án. Ez utóbbiból
idézek: „Számomra nincs ma-
gyar és szlovák, német és orosz

Isten. Számomra egy Isten van.
Templomait, beszéljenek ben-
nük bármilyen nyelven, erősíte-
ni és védelmezni fogom. Erre
kötelez keresztény, politikai vo-
natkozásban európai identitá-
som. Nemzeti identitásom arra
kötelez, hogy ápoljam anya-
nyelvemet, s ne hagyjam ma-
gam kiszakítani nemzetem tör-
ténelméből, megfosztani kultu-
rális emlékezetemtől csak azért,
mert egy átrajzolt határvonal
egy kisebbséginek minősülő
nemzet tagjává hivatalosí-
tott ...” Ennyit  ízelí tőnek
Bugártól. És még valami! Az
ajánlás mindössze egy szó:
„Sorstársaimnak”.

Duray Miklós a Hazától a
nemzetig című könyve a Méry
Ratio kiadványa. A magyarázó
alcím pedig így hangzik: A Kár-
pát-medencei magyarság hely-
zete és esélyei /cikkek, elemzé-
sek, beszédek és interjúk, 1990–
2004/.

A cím értelmezését maga a
szerző vállalja a bevezetőben:
„A kötet címét úgy választot-
tam, hogy érzékeltessem: vissza
kell jutnunk oda, ahonnan a
huszadik század elején erőszak-
kal eltérítettek bennünket. Szét-
tépték nemzetünket, sokan meg-
hasonlottakká váltak közülünk,
egyesek ellenségévé lettek nem-
zetünknek, mások fájdalmasan
önmagukba zárkóztak a nemzet
gyötrelmei miatt, sokakat a fé-
lelem vagy a bosszú görcse bé-
nított meg, és bénít ma is. A-
kadnak közöttünk a sorsunk mi-
att gyűlölködők vagy mindenről
lemondók, milliós nagyságren-
dű az értelmetlen erőszak miatt
elpusztultak száma, és ugyan-
csak sokmilliónyira tehető a
meg nem születettek vagy az el-
kallódottak sora. Vissza tehát
a nemzethez, hogy évezredes
múltunkhoz szervesen kötőd-
hessen jelenünk, hogy ismét e-
gyütt tervezhessük a jövőnket.
A nemzet nem végcél és nem e-
gyetlen célja az életnek, de leg-

nagyobb közös értékünk és leg-
mélyebb közösségi élményünk,
amint más nemzetnek is az.”

Duray Miklós elmélyülten,
megoldásterhes komolysággal
és reménykedéssel tárgyalja-
elemzi a szlovákiai magyar
nemzetrész, de az egész ma-
gyarság problémáit, sorskérdé-
seit. És amit nem lehet tőle elvi-
tatni – s ezt még a legmegátal-
kodottabb ellenségei sem tehet-
nék, ha türelmesen végigolvas-
nák ezt a vaskos kötetet –, hogy
más nemzetekkel, történetesen

a szlovák nemzettel szemben is
megértő, jó együttélési szándé-
kot sugalló magatartást tanúsít.

A két könyvvel kapcsolatban
azt is bátorkodom javasolni: ér-
dekes szinte párhuzamosan ol-
vasni a két szerzőt. Rájövünk,
hogy mindkettőjük szándéka
közös. Árnyalatbeli különbsé-
gek észlelhetők az elképzelések
és ítélkezések módjában.

Mindenesetre bő forrásai a
tudatos nemzetvállalásnak és az
eligazító okulásoknak.

/korpás/

A www.regionhont.sk új internetes honlapon –
többek között – a honti régió falvairól, városairól, érde-
kességeiről, legfrissebb híreiről olvashatnak a honlapot
felkeresők.

Meggyőződésünk, hogy látogatóink állandóan új és
érdekes információkat találnak majd oldalunkon.

Milan Ďuroch mérnök, a honlap rendszergazdája

A honti régió az interneten

http://www.regionhont.sk

