
Az Isten tenyerén 
Szemelvények a támogató levelekből 

Nagyboldogasszony ünnepe nyilván főleg katolikus ünnep, de nálunk magyaroknál ide kapcsolódik első királyunk, 
Szent István is, hiszen úgy tudjuk: ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának. Ha a részletek a legendák 
ködébe vesznek is, meggyőződésünk ez felekezettől függetlenül. Kicsit erre is gondolva ajánljuk fel mi is ezt a 
kezdeményezést, magyarok és szlovákok egymásra találását Isten Anyjának gondoskodó figyelmébe. A 
szabadságos idő és a hőség azt tanácsolta volna, hogy várjuk meg a kezdeményezéssel a szeptembert, de ezt a 
jelképes kezdőnapot kár lett volna elmulasztani. 

A folyamatosan érkező csatlakozások jelzik, helyesen döntöttünk. Van, aki csak egy „támogatom” szóval 
jelentkezett, de vannak, akik hosszasan kifejtik a véleményüket. Ez az összeállítás ezekből a véleményekből ad egy 
kis ízelítőt. A címet az utolsó helyen álló hozzászólás teszi érthetővé 

1. 
Jó szívvel csatlakozom a Nyilatkozat a magyar-szlovák összetartozásról című dokumentumhoz. 
Ezt erkölcsi kötelességemnek is érzem. A magyar és szlovák összetartozás deklarálását 
hasonlónak gondolom az ökumenikus törekvéseinkhez. Ott is szilárdan őrizzük felekezeti 
identitásunkat, s közben tiszteljük a más felekezethez tartozók identitását is. Hangsúlyozzuk, 
hogy keresztényként összetartozunk a többi felekezet híveivel. A magyarok és a szlovákok 
összetartozásának bázisa a közösen belakott földünk, a több mint évezrede összefonódó 
történelmünk, az egymáshoz hasonló kultúránk és a nagyarányú genetikai keveredésünk is. Ha 
irgalommal tekintünk egymás vétkeire, akkor az okozott sebek teljesen begyógyulhatnak.  
Egymást kölcsönösen elfogadva és összefogva önbecsülésünk szilárdabb, közösségi mentális 
egészségünk fenntarthatóbb lesz. 
2 
Nagysallóban születtem 1940. évben, szeretem azt a földet és népét, és boldog lennék, ha a 
két nép egymásra találna. Meggyőződésem, hogy a munkájukból élő szlovákok, magyarok és 
minden más nép teljes békességben és tiszteletben él együtt, mindaddig, míg nem jönnek 
elaljasult "népvezérek" , akik publikusan "politikai célból", valójában saját önzésükből, 
haszonlesésükből és hataloméhségükből egymásnak feszítik a népeket, a szomszédokat, a 
barátokat. Most ez történik a keleti határainkon. Köztünk ne történhessen meg! 
3 
Nagy örömmel olvastam, hogy milyen kiváló nyilatkozat született a magyar-szlovák 
megbékélési folyamat részeként. Valóban hosszú út vezetett idáig, hogy ki merjük jelenteni, 
szükségünk van egymásra, egymás megismerésére és annak fölismerésére, hogy a valódi 
európai értékeket közösen nagyobb erővel leszünk képesek megvédeni az egyre erősödő 
ideológiai nyomás ellen. Ám nemcsak ezért akarunk együttműködni, hanem azért is, mert a 
kereszténység, amely szintén összeköti a két népet, megkívánja a teljes testvéri állapot 
elismerését és azt Isten színe előtt is meg kívánja élni. Mert célunk ugyan a földi boldogulás 
elősegítése, de igazi otthonunk - még azok számára is, akik nem tartják magukat kereszténynek 
- mégis az örök élet, Isten országa. Ennek elérésének útja pedig elsősorban a szomszédokkal - 
akikkel együtt élünk itt a földön - való békés és szeretetteljes együttélés. Nincs más út az Isten 
által adott béke megtalálásáért és megtartásáért. 
Neki, a dicsőséges Szentháromság egy Istennek legyen hála az eddig elért biztató 
eredményekért, az Ő áldása legyen mindannyiunk, nemzeteink, népeink, országaink életén. 
Minden igaz kapcsolat nyílt és őszinte beszédet kíván, ezt - úgy gondolom - ez a nyilatkozat is 
bizonyítja. Kijelentem ezért, hogy a nyilatkozat minden betűjével egyetértek és a magam 
részéről teljes szívvel támogatom.  
4. 



Kijelentem, hogy hazám Magyarország és életterem a Kárpát medence, amit elhagyni sem 
nekem, sem családomnak nincs szándékában. Az életterükhöz ragaszkodó itt élő embereket 
testvéreknek és sorstársaknak tekintem és velük - minden, erkölcsileg nem kifogásolható 
szándékban - együttműködésre törekszem. Isten engem úgy segéljen! 
5 
Jóleső örömmel olvasom ezt a kezdeményezést. Szükségünk van egymásra, amióta Árpád és 
Szvatopluk egymás mellett ülnek fehér lovon, együtt győznek a pozsonyi csatában. Nagy 
egyetértéssel csatlakozom. 
6  
Örömmel támogatom ezt a nagyon fontos kezdeményezést! 
Milyen sok békétlenséget lehetett volna elkerülni, ha már évtizedek óta az ellenségeskedések 
helyett a jó szomszédi viszony kialakítására törekedett volna mind a két nemzet. 
Rendkívül fontos, hogy a múltat objektíven mindenki megismerhesse! 
Imádkozom azért, hogy ez a lelki béke építését szolgáló kezdeményezés sokak szívéhez 
eljusson, és a megbékélés gyökeret verve egyre nagyobb fává terebélyesedjen. 
7 
Mind a Nyilatkozatot, mind az Összetartozás gondolatát a magam részéről teljes szívvel 
támogatom. Sok barátom él a mai Szlovákiában a Felvidéken Csatán, Oroszkán akikkel 
rendszeres szeretetteli kapcsolatot tartok családommal együtt. Voltunk már esküvőn, temetésen 
és az úgynevezett Falunapokon. Mindig meleg szeretetben van részünk, amely természetesen 
kölcsönös. 
Meg tudtuk találni a hangot még 
Robert Ficóval is aki enyhén 
szólva nem kimondottan 
Hungarofil, de ez nem csak az én 
érdemem volt hanem az övé is. 
'Ars longa vita brevis' Hiszek 
abban, hogy magunkon múlik 
miként töltjük el. 
8. 
Azt szeretném megjegyezni, 
hogy az öcsém, aki nagyon jól 
tud szlovákul, most szombaton 
egy túra okán Turóc megyei 
hegyekben járt, és magyarul 
beszélt a túratársával. Szembe 
jött velük egy odavalósi ember, 
aki meghallva magyar szót, 
szlovákul rájuk kiáltott: 
Magyarok, takarodjatok haza! 
9. 
Örömmel csatlakozom a magyar-szlovák összetartozás nyilatkozatának támogatóihoz, hiszen 
az Isten tenyerén együtt foglalunk mindannyian helyet....... 


