
scarsdale NY
(Laszlo Osvath, 2011.03.22 13:13) 

nem csoda'lkozom ma'rt semmin !!!
Az angol kira'lyne' himnusza, " God Bless the Queen" a ne'met - boel
" Deutsche Kaiserhymne" ma'sodik Vilmos ideje'bol a'tvett dal, 
egy e's ugyanaz !! meghallgathato' az U-Tube-on !!

Válasz 

tarto.robert@t-online.hu
(tarto, 2011.03.21 09:10) 

A képek, helyzetek megértéséhez szükséges sokszor a megfelelő távolság. Személyes 
tapasztalatom - figyelve a felvidéki magyarok helyzetét -, hogy vannak, akik a helyszínen nem 
érzékelik azt a nyelvi és nemzeti elnyomást - alkalmasint terrort -, ami lépten-nyomon 
megnyilvánul. De lehet-e pl. természetesnek tekinteni azt az "illemszabályt", hogy szlovákok 
jelenlétében nem illik, sértés a magyaroknak egymással magyarul beszélni? Hogy lehetnek közös 
népdalaink, azzal egyetértek, hiszen az egész szlovák folklór nagy része erősen magyar gyökerű. 
Mégsem szerencsés, ha egy állam himnusza közös kultúrkincsre épül, ez bizony bizonytalan 
identitás. 

Válasz 

1038 Budapest, Rókahegyi út 6.
(Béla, 2011.03.05 23:49) 

Aljas dolog a testvéreinket (éppen a szlovákokat) bántani a himnuszuk miatt, hiszen valamikor a 
magyar polgári forradalom (1848 március 15.) idején alkották meg Ők is a saját NEMZETI 
HIMNUSZ-ukat. (a népdalaink ezer éves együtt élésünk folytán hasolóak.)Te sem dúdólgatsz Urál 
menti finugor, vagy Altáji türk dalokat, a kultúránk itt a Kárpát medencében, az Alpok alján 
összeolvadt. Több, mnt ezer éve a latin írást használják elődeink. Térjetek végre észre, hiszen 
legkevésbé a szomszédaink veszélyeztetik létünket, magyarságunkat, megélhetésünket. 
Gyarmataink nem lesznek. Világháburút sem kezdhetünk.(Remélem nem is akarunk.) 
Nektek, "nagyon" nemzetieknek is el kellene gondolkozni azon, hogy nem csak provokálni,esetleg 
megismerni is kellene a szomszéd népeket. (Persze nem az ott is honos "hasonszőrü' 
nacionalistákat, esetleg fasisztákat, hanem azokat az embereket, akiket potenciálisan 
áldozotaitoknak tekintetek.)
Biztos vagyok abban, hogy személyes ismeretségek utén a gyűlölet megszünne, esetleg 
barátságok is kötődnének, de leginkább értelmes beszélgetések, jó kis viták és emberi lét alakulna 
ki Hazánkban, a jó öreg Magyarországban.

Válasz 

Bpest
(Rékabea, 2011.03.06 07:51) 

A szláv testvérek igaz, - nekem ugyan nem!! - Elöbb testvérem nekem a kecsua indián, mint a 
szláv .
Nem bántjuk mi a "szegény" szlovákokat, csak nevetünk rajtuk, ahogy erölködnek szlovákká lenni.
Ja, finnugor (egyébként kettö nn-nel irják!) dalokat nem dudolgatunk, hiszen
a vérünkben egész más 
"ösmagyar dal rivall", amit az altáji türkök jóval késöbben ugyan, de eleinktöl hallottak. 

Válasz 



Re: 1038 Budapest, Rókahegyi út 6.
(Őszkatona, 2011.03.06 18:16) 

Kedves Béla,

Mély sebek véreznek még mindig mind a két oldalon. Van köztük valódi, és van elképzelt illetve 
elhitetett. S ezek a sebek, égnek, fájnak. Emiatt e téma megvitatásában az érzelmek föl-
föllángolnak, pláne ha azokra egy idegen érdekű gyújtogató állandóan forró parazsat hány. Az 
"aljas dolog" elítélés is ezen érzelmek föllángolását sugallja.

Egyetértek egyes meglátásaiddal, nem is kifogásolom hozzászólásod lényegét - ha jól értem -, de 
szerintem tanácsaidat tévhitre alapozod:

1... Nehéz meghatározni az úgynevezett "szlovák népet". Tudtommal többségben szlávok, de sok 
köztük a Nyugat-Európából visszavándorolt szkíta nép is, akiket a Nyugat germánnak (teuton-nak), 
míg a csak névben "magyar" történelem tótnak hív és hibásan szlávnak tekint.

2... A szlávok nem testvéreink, még csak nem is rokonaink, legföljebb csak egyesek, és csak 
véletlenül.

3... Nem élünk együtt ezer éve mert a szláv népek csak a bizánci birodalom vége-felé és annak 
fölbomlása után (15. sz) kezdtek vándorolni észak felé. 

4... Elfogadom hogy a magyar és a "szlovák" műveltség kölcsönösen hatott egymásra ez elmúlt 5-
600 év alatt, de egyáltalán nem mondható hogy egybeolvadt.

5... Egyetértek, szomszédaink nem ellenségeink, de attól függetlenül közvetve veszélyeztethetik 
helyzetünket ha a Kárpát-medencén kívüli idegen érdekeket szolgálják.

6... Gyarmataink sohasem voltak; világháborút sem kezdtünk soha. Nem értem hogy jöhet 
szóba???

7... Egyetértek, vannak akiket könnyebb uszítani hibás ténykedésre a "nemzeti" érzelmek 
serkentésével, a határ mindkét oldalán, és hogy jó megismerni a szomszéd népeket.

8... A gyűlölet nem jellemző se magyarra se szlávra, tehát nincs mit megszüntetni. Ahol az effajta 
erkölcstelenség megmutatkozik, ott általában egy külső, idegen szítás működik a háttérben. Azt 
viszont ésszerű lenne megszüntetni, vagy legalább annak ellenállni.

9... A többivel nagyjából egyetértek. 

Válasz 

Re: 1038 Budapest, Rókahegyi út 6.
(Edit, 2011.03.07 13:43) 

Kedves Béla!
Sajnos szomorú dolog, hogy nem a megfelelő forrásból merít, mielőtt ilyen véleményt alkot egy 
olyan témában, aminek alapos megismerése nem lenne komoly erőfeszítés. Kérem, járjon utána a 
"testvéreink" történetnek. Jobb későn, mint soha...
Természetesen aki barátsággal fordul felénk, azzal mi sem leszünk ellenségesek.
Minél több oldalról vizsgálunk meg valamit, annál teljesebb képet tudunk alkotni. 
Azért, ha a szívére hallgat valaki, az sem rossz tanácsadó...
Igazán nem lehet egy egész népet elítélni azért, mert éveken át félrevezették. Nekik ebben az a 
felelősségük, hogy ők sem járnak utána egy-egy hazugságnak, hanem a kényelmesebb úton járva 
elhisznek mindent, amivel tömik az agyukat.
Igazán nem szeretném megbántani, de nézzen a mélyére!



Üdvözlettel

Válasz 

Keletkezése
(Alsókubin, 2010.07.16 13:27) 

A dal 1844-ben keletkezett egy tiltakozó akció során. A pozsonyi evangélikus líceum diákjai 
Lőcsére mentek, hogy tiltakozzanak a magyar hatóságok Ąudovít ?túr elleni eljárása ellen. 
Szövegét Janko Matúąka írta. Dallama ihletőjének a szlovák &#8222;Kopala studienku&#8221; 
kezdetű népdalt[1] tekintik, ugyanakkor nagyon hasonlít egy magyar népies dalra, az &#8222;Azt 
mondják, nem adnak engem galambomnak&#8221; kezdetűre.

A dal az 1848/49-es szlovák nemzeti mozgalom során lett népszerű, bár csak 1851-ben publikálták 
először.

"Itt küldöm a szlovák himnusz magyar "eredetijét", amit Bartók Béla gyűjtött 1908-ban. Ebből a 
magyar népdalból csináltak szlovák himnuszt." 

Válasz 

Ausztralia
( Szabo Gyorgy, 2010.06.13 01:47) 

Van meg ket valtozat :
Ha en nekem ,ha en nekem szaz forintom volna
Annak adnam , annak adnam,akinek nem volna
De mivel , hogy nincsen , fabol van a rezkilincsem
Madzag a huzoja . 

A masodik valtozatot nem irom le a magyar - szlovak megbekeles erdekeben.

Válasz 

Kolozsvár
(Kakas Márton, 2010.06.06 17:28) 

Gyerekek! Haggyúk,hadd örülyenek a totok a szép magyar Bartók muzsikának.Ezzel is tovább vive 
és öregbitve hirnevünket.Nézzük a dolgok pozitiv oldalát.Szeretik a Bartók zenét,a magyar 
felségjelt.Ingyen reklám.Azért ez nem semmi!A mai világban,amikor mindent pénzbe 
mérnek.Inkább köszönjük meg nekik.Hadd járassák le önön magúkat. 

Válasz 

szlovák pentaton? 
(Fritzi, 2010.05.14 18:00) 

A hivatalos magyar történetítás szerint Magyarországon 1428-ig ez a szó :"szlovák" nem létezett. 
Ami annyit jelent, hogy Magyarország területén szlovákok nem éltek.
A szlovákok megjelenése a török hódoltság után indul meg - hacsak nem számítjuk Mátyás király 
által Jiskra, cseh martalóc megbízatását, aki visszaélve az uralkodó jóindulatával Zólyom 
környékét pusztította, lakosságát fölkoncolta, ahelyett, hogy megbízatásának eleget téve, a rendre 
fölügyelt volna, míg a király távol volt.
A török hódoltság 150 éve alatt balkáni szlávok telepedtek le Magyarországon, akik a Porta 
szolgálatában álltak. Ezek pedig szintén nem voltak szlovákok.
A Kárpát-medencei szláv lakosság nyelvét egységesítendő adta ki a nagyszombati püspök azt a 
rendeletet, hogy hozzanak létre egy egységes szláv nyelvet, amelyen misézhet, és a különböző 
felekezetű magyarországi szláv lakosságot ezáltal katolizálhassa. Tette mindezt az 1700-as évek 



utolsó évtizedében, az 1792-1796-ig tartó Országgyűlés idején.

Ezt a nyelvet reformálták meg később kétszer is - ez volt a szlovák nyelvújítás. Ezért nem 
csodálkozhatunk azon, hogy a szlovák nyelvnek 15 ezer szótöve és 30 ezres szókincse van - 
szemben a magyar 360 ezer szótővel és 800 ezres szókinccsel.
Aki mind a két nyelven olvas pl. irodalmi művet, ezt az óriási különbséget igencsak megérzi. A 
szlovák nyelv szókincse, kifejezőeszköze rendkívül egyszerű, a magyar nyelvvel szemben, sokak 
számára zavaró. Ezért még szlovák iskolás, de magyarul olvasni tudót is ismerek, aki magyarul 
olvas még ponyvaregényeket is.

Ha a két népnek közös népdalai vannak - nos annak egy kézenfogható oka van: a magyar 
lakosság rendkívül gyorsan nyelvet cserél, de viszi magával az ételeit, szokásait, Dankó Pista és 
Cinka Panna dalaitól kezdve a pentaton népzenéig mindent. Hiszen csak a nyelvét akarják elvenni 
- s teszik ezt sikerrel. 
Nem véletlen, hogy a legutóbbi Európai dalfesztiválra küldendő dal körül szerzői jogvita alakult ki, 
amit azzal utasítottak vissza a dal szövegírói, hogy a szlovák népi dallam pentaton.

Eddig úgy tudtam, hogy a pentaton ázsiai. Vagy tévednék? Honnét kerültek ide akkor a szlovákok? 
Netán a mongol pusztából? 

Válasz 

Kassa
(Toot, 2010.05.13 14:38) 

Erdekes,hogy eddig meg egy neppel sem volt kozos
nepdalunk!
Ez sem az. A bekulesre es baratsagra Slota idejeben
nem kerul sor. 

Válasz 

A valóság nem politizál
(Őszkatona, 2010.05.13 10:02) 

Szerintem is érdemes a szlovák-magyar békét fejleszteni, de semmi sem éri meg a igazság 
elferdítését. Lelke rajta inkább azoknak akik mellémondanak, még akkor is ha azt a békesség 
érdekében teszik. 

Kezdjük ott hogy nem vagyok szakértő ebben a tárgyban, tehát csak dilettánsként tudok 
hozzászólni. Tudtom szerint a tót nem szlovák és a szlovák nem tót. A szlovákok szlávok, a tótok 
(teutonok) pedig németek. Tót falvak léteztek már az avar-korban, de a szlávok (Róma egykori 
rabszolgái) csak a (nyugati) Római Birodalom szétbomlása után kezdtek vándorolni, főleg a 
Keletrómai (Bizánci) Birodalom felé. Többségben (a most) Bulgária környékén éltek egész a 
Bizánci Birodalom jelentős területi veszteségéig (8-9 sz.) végül bukásáig (15. sz). Ez a 5-600 év 
alatt kisebb-nagyobb hullámokban haladtak észak felé. Viszont mire jelentős számban a Kárpát-
medencébe értek, akkorra az avar-kornak már rég vége volt. Tehát Götz László "avar-korbeli 
szlovákok" föltételezése (is) tarthatatlan.

Válasz 

bazolt@gmail.com
(bazolt, 2010.05.13 00:01) 

Nos, a szlovák himnuszt melódiáját nem kellett lopni, mert szlovák népdalként is él. Ez közös 
kincsünk a szlovákokkal. Götz László Kelete kél a nap c. munkájában úgy véli, hogy ez közös 
avarkori örökségünk. Ez hasonló lenne mind a Vadrózsapör. Sehová sem vezet. Tehát úriási lelki 
kisszerűségre vall, ha valaki "hamisított tót himnuszfélét" emleget. Kár, hogy ezzel mételyezi a 



léfkört, mert ez nem az úhajtott szlovák-magyar megbékélést szolgálja, hanem a konfrontációt, ami 
hosszú távon a felvidéki magyarok asszimilációját segíti elő. Ha ezt akarja, lelke rajta! 

Válasz 

xxxx
(Fritzi, 2010.03.21 20:49) 

Nem rossz ötlet a hetet énekléssel kezdeni. 
A magyar iskolákban pl. az eredeti szöveggel.
Ismerve a gyerekeket, elég is volna csak néhány iskolásnak átadni. 

Válasz 

"nagyszerű"
(Házisárkány, 2010.03.20 21:16) 

Igazán "nagyszerű" ez a "szlovák" himnusz!
Ha már minden reggel ezzel kezdődik az oktatás, akkor talán néhány felvilágosító mondatban 
(mondjuk ennek a cikknek a felolvasásával) az eredetéről is tájékoztathatnák a nagy nemzeti 
érzelmű szlovák népet! Semmi rosszat, de ezt kívánom nekik! 

Válasz 

szlovák himnusz
(Fritzi, 2010.03.20 18:35) 

A magyar népdal linkjét sehogyan sem tudtam áthozni, ezért küldtem át a Kanadai Magyarok 
lapjának egész oldalát. 

Válasz 
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