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Duray  Miklós  (1945–2022)
Száz oldalon jelenik meg kiadványunk, ezúttal egyetlen témával foglalkozunk, Duray Miklós 
életművére tekintünk vissza. Tesszük ezt a magyar kultúra napján, nem véletlenül, hiszen a 
2022. december 30-án elhunyt Duray Miklós – a Magyar Kultúra Lovagjaként is jelentős 
életművet hagyott hátra. Felelevenítjük életútját, részleteket közlünk a Csillagvirág és tövis-
törek mesekönyvéből, a Felvidék.ma portálon megjelent nekrológokat, ahogy az öt nappal 
ezelőtti, 2022. január 17-i losonci gyászszertartást is.

„A Himnuszt legutóbb öt nappal ezelőtt énekeltem. Álltunk Losoncon Duray Miklós halha-
tatlan barátunk ravatalánál, magyarok a Kárpát-medence minden szegletéből, leginkább 
persze a Felvidékről és kis Magyarországról. Álltunk és énekeltünk, nem búcsú gyanánt, nem 
azért, hogy elköszönjünk a barátunktól, azért énekeltük, hogy fel- és beemeljük őt az örök-
kévalóságba, beemeljük őt a Magyarok Pantheonjába.” – ezeket a szavakat Orbán Viktor 
mondta éppen ma, nemzeti imádságunk születésének 200. évfordulóján.

Néhány órával később hasonló szellemben szólt Potápi Árpád János is Galántán, a magyar 
kultúra napján tartott ünnepi Csemadok-rendezvényen. A nemzetpolitikai államtitkár rá-
mutatott, hogy a Felvidéken az Esterházy János korszak után Duray Miklós neve fémjelzi a 
szülőföldjükön magyarként megmaradni vágyók küzdelmét.

Aki ismerte őt, tudja, nem túlzás azt mondani: az a típusú ember volt, aki egy nap alatt 
legalább kettőt élt. Ritkán lehetett őt otthon találni, tétlenül pedig soha. Ismerősei, s azok, 
akiket barátságával tüntetett ki, számíthattak a néha egészen képtelen időpontokban érkező 
telefonhívásokra, melyek mindig izgalmas és tanulságos beszélgetést jelentettek, kezdve a kő-
kemény aktuálpolitikától a nemzetpolitikán-nemzetstratégián át a világ ügyes-bajos dolgai-
ig. Beszélt, írt, tanított, rendszert váltott, az élen állt, amikor ez akár életveszélyes is lehetett, 
de tudott háttérbe is vonulni, ha ezt kívánta meg tőle a közösség érdeke. Most e százoldalas 
kiadványunkban mutatunk rá, ki is volt az az „oszlop”, aki Felvidék alól kidőlt…

Emlékét örökké megőrizzük, szellemi hagyatékát pedig a tőlünk telhető módon ápoljuk és 
tovább visszük:

Elektronikus folyóiratunk, a Felvidéki Magyarok 2023/1. számával 47. alkalommal jelenik 
meg – a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

 A szerkesztők
2023. január 22.
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Duray Miklós életútja
Duray Miklós 1945. július 18-án született Lo-
soncon. Ahogy maga is gyakran emlegette, 
valódi „európai származék”: apai ágon három 
különböző gyökérből ered. A család Duray ága 
francia hugenotta származék. A női ág részben 
Welser német nagypolgári származék (Welser 
Philiphine II. Habsburg Ferdinánd főherceg 
hitvese volt), valamint Wertheimer német-zsi-
dó eredetű gyökér (Wertheimer Samuel Ma-
gyarország rabbija volt).

Anyai ágon két gyökér követhető nyomon. Az 
egyik német. A 18. század végén telepedtek le 
Nógrád vármegyében, üvegfúvó mesterként. A 
másik ág szlovák. Az anyai nagyapa Túróc vár-
megyéből Nógrádba költözött lakatos szakem-
ber, aki a budapesti ipari árumintavásárokon 
számos elismerést nyert.

A Család:
Felesége, a matematikus-informatikus dr. 
Szabó Zsuzsanna szintén 1945-ben szüle-
tett, Léván. 1973 óta voltak házasok, Zsu-
zsanna asszony 2018-ban bekövetkezett ha-
láláig. Egyetlen fiuk Áron Bálint, 1989-ben 
született a Pennsylvania (USA) állambeli 
Indianában.

Édesanyja: Zvoda Mária (1910–2008), szü-
letett Losoncon, népiskolai tanító, a losonci 
katolikus iskolában tanított 1945-ig, ekkor-
tól állástalan 1953-ig, majd hivatalnokként 
dolgozott nyugdíjazásáig.

Édesapja: Endre (1908–1980), született 
Ipoly vil kén, Losoncon élt, jogi doktor – jogi 
tanulmányait Prágában a Károly Egyete-
men kezdte, Pécsett, az Erzsébet Tudomány 

A 18 éves Duray Miklós

A Duray-család 1960 körül
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Egyetemen fejezte be jogászdoktori szigorlattal. Szakmai pályáját közigazgatási és gazdasági jo-
gászként kezdte, pénzügyi és adószakértőként folytatta. 1945-től munkanélküli volt, majd la-
katosi mesterlevelet szerzett, rövid ideig ismét a korábbi szakmájában dolgozott, majd kárpitos 
lett, később bőripari raktárnok. Végül, nyugdíjazásáig egy lábbelit készítő kisipari szövetkezet 
helyettes vezetője volt.

Testvére: Éva, született 1939-ben Losoncon, a pozsonyi Komenský (Commenius) Egyetemen 
szerzett szlovák-magyar szakos középiskolai tanári diplomát. A füleki magyar középiskolában 
(gimnáziumban) tanított.

Apósa: Szabó Antal, református lelkész (1915-2004), a prágai Hus János Teológiai Fakul-
tás docense, a Szlovákiai Református Egyház püspök-helyettese. Érsekkétyi, újbarsi, lévai, 
diósförgepatonyi református gyülekezet lelkésze.

Az életút állomásai
1951–1959: a magyar tanítási nyelvű általános iskola (hivatalos elnevezés szerint: nyolcéves 
alapiskola) diákja, Losoncon.

1962-ben érettségizik a füleki magyar gimnáziumban (hivatalos elnevezés szerint: tizenegy éves 
középiskolában). Az iskola ifjúsági szervezetének elnöke, a színjátszó kör tagja, az iskola irodal-
mi szakkörének vezetője.

Miklós és Zsuzsanna egyházi esküvője
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1962–1963: érettségi után egyetemen szeretné 
folytatni tanulmányait. Régészetre, második 
választásként néprajzra jelentkezik – sikertele-
nül. Származása miatt nem veszik fel autója-
vító ipari tanulónak sem. Rakodómunkásként 
dolgozik a Technomat vasnagykereskedési ál-
lami vállalat losonci raktárában.

1963 nyarán, mivel betöltötte 18. életévét, 
felveszik tagként a Csemadokba.

1963–1971 egyetemi tanulmányok a pozso-
nyi Komensky (Commenius) Egyetem Ter-
mészettudományi Karán, geológia szakon.

1964-től aktív közéleti, politikai tevékenységet 
folytat a hivatalos hatalomtól független cseh-
szlovákiai magyar ifjúsági szerveződésekben.

1965: egy magas-tátrai téli hegyi túrán víru-
sos májgyulladást kap, ami derékba töri aktív 
természetjárói, barlangászi, hegymászói és sziklamászói pályafutását. Egy évre meg kell szakíta-

nia egyetemi tanulmányait.

1967 nyarán munkásként dolgozik a Losonc 
melletti Pinc község mezőgazdasági üzemé-
ben, ahol maradandó térdsérüléses munkahe-
lyi balesetet szenved.

1968–1969 közéleti tevékenysége miatt (prágai 
tavasz) egy évre megszakítja egyetemi tanul-
mányait.

1969: január–április: a Csemadok pozsonyi tit-
kára

1969: május–szeptember: a Magyar Ifjúság 
Központi Tanácsának titkára ( 1968 decem-
berétől a MISZ – a Magyar Ifjúsági Szövetség 
országos végrehajtó szervének vezetője)

1969–1971: befejezi egyetemi tanulmányait. 

Feleségével a  pozsonyi Petőfi-szobor előtt

1965 -  beszéd a pozsonyi Petőfi-szobor előtt
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A pozsonyi Komenský (Commenius) Egyetem Ter-
mészettudományi Karán általános geológusi diplo-
mát szerez.

1972–1973: tudományos segédkutató a pozsonyi 
Talajtani és Növénytáp Kutató Intézetben. Az alta-
lajokban előforduló nyomelemeket vizsgálja pola-
rográfiás módszerrel. Ideiglenes kutatói státuszát 
megszüntetik. Munkaszerződését, akkor nem iden-
tifikálható külső nyomásra nem hosszabbítják meg.

1973–1977: a Szlovák Tudományos Akadémia Geo-
lógiai Intézete által felajánlott ösztöndíj keretében 
geo-ökológiai vizsgálatokkal, valamint a mélységi 
/kristályos/ kőzetek mállástermékeinek geokémi-
ai vizsgálatával foglalkozik. Az 1968–1969-ben ki-
fejtett közéleti tevékenysége miatt nem léphet tu-
dományos kutatói pályára (nem kap engedélyt az 
ún. tudományok kandidátusi fokozatának – CSc. 
– megszerzésére).

1977: doktori vizsgát tesz geokémiából (a maradéktalajok altalajának geokémiai folyamatai és 
agyagásványi összetétele  közötti összefüggések vizsgálatának tárgyában) a pozsonyi Komenský 
(Commenius) Egyetem Természettudományi Karán. Elnyeri a Természettudományok doktora 
(RNDr. – Rerum Naturárum Doctor) címet.

1978–1990: a Doprastav híd- és közútépítő állami vállalat műszaki tervezési igazgatóságának 
geológusa. Több szakmai opponentúrán helytállt szakmunkát dolgozott ki, pl.
–    Az alsó-kubini elterelő út tengelyének geológiai jellemzői,
–    A Csacát elkerülő gyorsforgalmi út geotechnikai problémái,
–    A Túrócszentmártont elkerülő út töltéseinek építéséhez szükséges anyagjövesztési gödrök 
megtervezése,
–    A Zólyom–Besztercebánya közötti gyorsforgalmi út zólyomi szakaszán (a zólyomi Őrhegy 
déli oldalán) a horgonypilléres támfal és az Őr-hegy déli oldalába vágott rézsű geotechnikai 
problémáinak elemzése geokémiai és ásványtani módszerrel,
–    A Nagyszombat–Nyitra közötti gyorsforgalmi út nyitraújlaki (Báb-Kynek közötti) szakaszán 
épülő völgyhíd és a rávezető töltés geo-statikai problémái.

1988–1989: az Indiana University of Pennsylvania (USA) ösztöndíjas vendégtanára. Közélet-tu-
dománnyal foglalkozik (politológia), számos tanulmánya jelenik meg az egyetemen.

1963-ban
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1990-től hivatásos politikus: pártalapító, parlamenti képviselő. Érdeklődési területe a magyar 
nemzetpolitika és nemzetstratégia.

1990–1992: parlamenti képviselő Csehszlovákia államszövetségi parlamentjében, a Szövetségi 
Gyűlésben. A környezetvédelmi bizottság tagja. Parlamenti mandátuma Csehszlovákia megszű-
nésével véget ér.

1994–2010: parlamenti képviselő a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsában. Az önkormányza-
ti és közigazgatási, majd az emberjogi és kisebbségi bizottság tagja.

2010: befejezi aktív politikusi pályafutását. Szeptembertől tanítani kezd a Nyugat-magyarországi 
Egyetem Benedek Elek Karán, Sopronban. Előadásainak fő témája a nemzetpolitika és a nem-
zetstratégia, valamint az államhatárokkal szétdarabolt magyar nemzet fejlődési (szétfejlődési) 
folyamata.

2011: a Nyugat-magyarországi Egyetem címzetes egyetemi docense. Tantárgyát ettől kezdve 
„nemzetismeret” címen jegyzik. Meghívják óraadónak a Nyugat-magyarországi Egyetem Apá-
czai Csere János Pedagógiai Karára is, Győrbe.

2012: az őszi szemesztertől a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, Budapesten is megindul nem-
zetismereti tanfolyama.

Családi körben 1990 karácsonyán
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Duray Miklós közéleti pályafutása
1954: harmadikos elemista korában, a tanítók köz-
benjárására felveszik a csehszlovák pionír/úttörő/
szervezetbe.

1958: tagja lesz a kommunista párt által ellenőrzött 
Csehszlovák Ifjúsági Szövetségnek.

1960: A Csehszlovák Ifjúsági Szövetség iskolai szer-
vezetének elnöke.

1963–1970: tagja  a kommunista párt által ellenőr-
zött Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális 
Egyesületének (Csemadok).

1965–1968: a pozsonyi magyar főiskolások és egye-
temisták József Attila Ifjúsági Klubjának elnöke. 
Egyik szervezője az 1965-ös dunai árvíz által sújtott 
területek segélyezésére indított ifjúsági közmunká-
nak. Részt vesz a csehszlovákiai főiskolások és egye-
temisták 1967-es prágai konferenciáján, ahol ugyan nem kap szót, de írásban kifogásolja, hogy 
a kommunista ifjúsági szövetség átalakításából tudatosan kihagyják a magyar fiatalokat. Emiatt 
politikai megrovást kap a kommunista párt szlovákiai központjától.

1965–1969: a csehszlovákiai magyar fiatalok alternatív fórumának, a hivatalos hatalomtól füg-
getlen Nyári Ifjúsági Találkozóknak egyik szervezője.

1966–1969: a Csemadok Központi Bizottságának tagja. A testületben, 1968-ban dr. Mede Ist-
vánnal megalapítja a nem kommunisták (pártonkívüliek) csoportját.

1967–1968: a csehszlovákiai magyar fiataloknak a politikai rendszertől függetlenül működő 
klubjait (tömörüléseit) koordináló Módszertani Csoport megalapítója és vezetője.

1968–1969: a Csemadok Központi Bizottsága elnökségének tagja.

1968: egyik kezdeményezője a prágai tavasz hatására létrejövő magyar ifjúsági konferenciának, 
amelyen elhatározzák a Magyar Ifjúsági Szövetség létrehívását.

1968–1969: társaival megalapítja a csehszlovákiai Magyar Ifjúsági Szövetséget (MISZ), melynek 
főtitkára, majd 1968 decemberétől elnöke. A szervezet 1969 novemberében megszűnik, mivel az 
újonnan megalakult szlovákiai belügyminisztérium nem engedélyezi a működését.
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1969: decemberben lemond a Csemadokban 
viselt tisztségeiről. Egy éven belül politikai 
okokból kizárják a szervezetből. Nem publikál-
hat és nem vehet részt a közéletben.

1971: annak ellenére, hogy pártonkívüli volt, 
rákerül a Csehszlovákia Kommunista Pártja 
Központi Bizottsága Elnöksége által 1971. ja-
nuár 8-án létrehozott ún. „fekete listára”.  Hi-
vatalos nevén: „A jobboldali opportunisták, a 
pártellenes, szocializmusellenes és a Szovjet-
unió elleni kampányok és akciók képviselőinek 
egységes központi nyilvántartása”. Ezen a jegy-
zéken a negyedik legfiatalabb tagként szerepelt. 
Összesen több mint 10 ezer személy került 
ebbe a nyilvántartásba, majd a felülvizsgálás 
után 6335-re csökkent a számuk. Szlovákiából 
1500 nevet tartalmazott a nyilvántartás.

1974–1979: természettudományi és geológusi szakműveltsége okán készül a felvidéki ásvány-
vizek és gyógyvizek monográfiájának megírására. Ennek a jegyzetanyagát a politikai rendőrség 
elkobozza egy házkutatás alkalmával. 1976-tól újra bekapcsolódik a közéletbe. Előadásokat tart 
magyarországi és szlovákiai magyar egyetemistáknak. Szembehelyezkedik azokkal a szlovákiai 
magyar értelmiségiekkel, akik aláírják a Charta ’77 ellen, a központi államhatalom által szerve-
zett nyilatkozatot.

1978–1989: megalapítja a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságát, melynek 1989 
decemberéig, a bizottság tevékenységének felfüggesztéséig szóvivője. A bizottság (CSMKJB) cél-
ja a magyar iskolák tervezett és szervezett felszámolása elleni küzdelem, a magyarellenes állami 
intézkedések elleni tiltakozás és általában az emberi jogok védelme.

1979: részt vesz egy tanulmányával a Budapesten szerkesztett Bibó-emlékkönyv létrehozásá-
ban, mely a Kárpát-medencei magyar szellemi élet 1956 utáni legátfogóbb, hatalomtól füg-
getlen vállalkozása. Bensőséges kapcsolatba kerül a Charta ’77 polgárjogi mozgalommal. Az 
államrendőrség folyamatosan megfigyeli és egyéb módon is zaklatja. Július 23-án, két nappal 
azt követően, hogy a „Kutyaszorító” kéziratát a román–magyar határon a román határőrség 
megtalálta egy japán állampolgár autójában, a csehszlovák államrendőrség elviszi őt munka-
helyéről. Ezt követően hetekig tartó kihallgatások sorozata következik. Mintegy tucatnyi felvi-
déki magyar értelmiségit is kihallgatnak. Az államrendőrség megakadályozza, hogy érvényes 
útlevelével külföldre utazzon. Többször tartanak nála házkutatást, ami 1984-ig rendszeresen 
ismétlődik.
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1982. június 3-án ismét elviszi őt az államrendőr-
ség. Kihallgatása több hónapon át zajlik. Bevonják 
az útlevelét, büntetőjogi eljárást indítanak ellene az 
államrend felforgatásának vádjával, majd letartóz-
tatják.

1982–1983: vizsgálati fogságban van 1982. nov-
ember 10-étől. 1983. január 31-én és február 1-jén 
bírósági per folyik ellene a Pozsonyi Városi Bíró-
ságon. A Magyar Írók Szövetségének egy része 
szolidaritást vállal vele, ami a szervezet politikai 
polarizálódásához vezet. A bírósági tárgyaláson 
részt vesz: Cseres Tibor, Csurka István és Mészöly 
Miklós, valamint Éva Mária Barki bécsi ügyvéd. 
Tiltakozik fogva tartása ellen a Charta ’77 polgár-

jogi mozgalom. A pert külföldi nyomásra felfüggesztik, majd 1983. február 22-én szabadlábra 
helyezik.

1983: aláírja a Charta ’77 polgárjogi nyilatkozatot. Folytatja tevékenységét a jogvédő bizottság 
szóvivőjeként.

1984–1985: ismét letartóztatják 1984. május 10-én az államrend felforgatása, a szocialista rend-
szer és a Szovjetunió, valamint szövetségesei ellen kifejtett tevékenység vádjával. Fogva tartása 
ellen nagy nemzetközi tiltakozás indul, pl. az Amnesty International és a PEN Club amerikai 
tagozata részéről. Többek között Norman Mailer, Arthur Miller, Kurt Vonnegut is tiltakozik 
fogva tartása ellen. Budapesten megalakul a Duray Bizottság. 1985. május 8-án Ottavában mint-
egy 3000 amerikai magyar részvételével tüntetnek az ellene folytatott per megszüntetéséért és 
fogva tartása ellen. Május 10-én átminősítik az ellene folyó büntetőjogi eljárást, melyet az akkori 
amnesztiarendelet értelmében megszüntetnek és szabadlábra helyezik. Összesen 470 napon át 
tartották fogva, ítélet nélkül.

1985–1988: folytatja tevékenységét a jogvédő bizottságban, egyre többet publikál a nemhivatalos 
ellenzék sajtójában. A budapesti Kulturális Fórum idején (1985 októberében) újabb zaklatások-
nak van kitéve az államrendőrség részéről. Rendszeres kapcsolatot tart a szlovák ellenzékkel, 
akikkel közös nyilatkozatokat szervez. Részt vesz a Charta ’77 szóvivői testületének munkájá-
ban. Az államrendőrség kiutasítja Prágából.

1988: tagja a magyarországi „demokratikus ellenzék” által létrehozott Szabad Kezdeményezések 
Hálózatának, annak novemberi párttá (SZDSZ) alakulásáig – mivel számára elfogadhatatlan Ká-
rolyi Mihály örökségének a követése. Előadást tart áprilisban a Magyar Demokrata Fórum által 
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szervezett ellenzéki politikai fórumon a budapesti Jurta Színházban. Itt még sikeresen csillapítja 
a liberális és a nemzeti konzervatív erők közötti ellentéteket.

1987–1989: visszakapja az útlevelét az EBEÉ bécsi utóértekezletén részt vevő USA-beli küldött-
ség nyilvános intervenciójának eredményeként, és feleségével kiutazási engedélyt kap „Nyugat-
ra”. Egy évre, 1988. augusztus 15-én az USA-ba utaznak az Indiana University of Pennsylvania 
meghívására, mely a polgárjogi aktivista geológusnak szól. Ott-tartózkodását Chászár Ede, az 
egyetem politológiaprofesszora patronálja, anyagilag a Hungarian Human Rights Foundation 
és Soros György támogatja. Az amerikai egyetemen politológiával foglalkozik, ír és publikál. Az 
észak-amerikai kontinensen (USA, Kanada) mintegy száz előadást tart.

1989: intenzíven érdeklődik iránta az amerikai csehszlovák nagykövetség. Rejtélyes körülmé-
nyek között, hazautazásának augusztus 9-ére tervezett időpontja előtt egy héttel, augusztus 2-án 
ellopják az útlevelét. A washingtoni csehszlovák nagykövetség vonakodik kiadni neki a hazaté-
résre feljogosító ideiglenes úti okmányt, melyet csak az amerikai ügyvédek emberjogi szerve-
zetének közbelépése nyomán sikerül megszereznie október elején. November 28-án tér vissza 
feleségével és fiával Európába, Budapestre.

1989: decemberének elején az első, rendszerváltozás utáni csehszlovák Szövetségi Kormány mi-
niszterjelöltje. A kormányalakítási tárgyaláson – december 8-án – a Csehszlovákia Kommunista 
Pártját képviselő Marian Čalfa, későbbi szövetségi kormányfő által vezetett csoport egyedül az ő 
jelölését vétózza meg, így nem válik a kormány tagjává.

1990: az előző év decemberében, majd az új év elején annak érdekében tevékenykedik, hogy 
az akkori Csehszlovákiában jöjjön létre egy önálló magyar párt. Erről igyekszik meggyőzni az 
akkor a kommunista hagyományok szerinti népfrontos betagozódásban működő „Független 
Magyar Kezdeményezés”-t. Az elutasítást követően, február 7-én megalapítja a csehszlovákiai 
népcsoportok politikai szervezetét (gróf Esterházy János példájára), az Együttélés politikai moz-
galmat, amelynek elnöke a Magyar Koalíció Pártjának megalakulásáig, 1998-ig.

1990-Losonc, az Együttélés Országos Tanácsa
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1993 június 21. – Bécsi Emberjogi Világkonferencia – FUEV magyar tagozatainak sajtótájékoztatója

1992, az Együttélés "csapatával"
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1990–1992: a csehszlovákiai Szövetségi Gyűlésbe 1990. január 31-én képviselővé iktatják (koop-
tálják). Az első demokratikus parlamenti választáson 1990 májusában, szlovákiai viszonylatban 
a második legnagyobb támogatottságot élvező politikus, 1992-ben újra megválasztják.

1991: egyedüliként illeti bírálattal Csehszlovákiát amiatt, hogy felkészületlenül akar az Euró-
pa Tanács tagjává válni. Nem ellenzi ezt a törekvést, de feltételekhez kötné az ország tagságát. 
Véleményét kendőzetlenül kinyilvánítja az ET küldöttségének, annak 1991. január eleji prágai 
látogatásán. Emiatt támadások érik őt, főleg a Független Magyar Kezdeményezés részéről. Egyik 
kezdeményezője a prágai szövetségi parlamentben a kommunista múltat vizsgáló átvilágítási 
törvénynek (a kezdeményezők között nem az ő neve jelenik meg, hanem képviselőtársának, 
Batta Istvánnak a neve).

1992: először veti fel az Együttélés Országos Tanácsának Český Těšín-i novemberi ülésén a há-
rom szlovákiai magyar párt egyesülésének gondolatát. Megfogalmazója annak a magyar kép-
viselői indítványnak a prágai Szövetségi Gyűlésben, amelynek elfogadása lehetővé tette volna 
Csehszlovákia átalakítását egy többrétű, három (cseh-, morva-, szlovák-) szövetségi köztársa-
ságból és kisebbségi autonómiákból álló állammá. A Szövetségi Gyűlés Nemzetek Kamarájának 
utolsó ülésén Csehszlovákia megszűnéséről magyarul és szlovákul mond beszédet, aminek lé-
nyege: az állam megalakulásakor és megszűnésekor sem kérték ki az érintettek véleményét.

1991-Tüntetés a bősi vizierőmű ellen
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1993: a „szülőföldünk legyen a hazánk” szlovákiai magyar önkormányzati program, valamint a 
szlovákiai magyarság és a szlovákok közötti társnemzeti kapcsolatrendszer egyik megfogalma-
zója. Kimondatja: a szlovákiai magyarság a magyar nemzet Szlovákiában élő közössége – azaz 
nem kisebbség.

1993–1994: a szlovákiai magyar választott tisztségviselők (önkormányzati és parlamenti kép-
viselők, polgármesterek) országos gyűlésének kezdeményezője (ún. Révkomáromi nagygyűlés, 
1994. január 8.), melyen a helyi és regionális önkormányzatok, valamint a magyar közösség ön-
kormányzati jogainak törvényesítését követelik az európai önkormányzati charta szellemében. 
A Szlovák Információs Szolgálat tervet készít az országos gyűlésen kialakult szemléleti egység 
szétverésére és a szlovákiai magyar politika perszonális átalakítására, elsősorban a gyűlés azon 
kezdeményezőinek félreállítására, akik az Együttélés Politikai Mozgalom tagjai. Ezt követően 
fokozódik a lejáratására már 1990 kora tavaszán elindított tevékenység, amelyben részt vesz szá-
mos magyar közéleti személy is.

1994: a magyarországi parlamenti választást megelőző kampány során súlyosan bírálja az 
MSZP-t, mivel az a szomszéd államokban élő magyarok kárára folytatott kampányt az Antall–
Boros-kormány és a kormánypártok ellen. Akkor hangzik el szájából a Magyar Televízió vasár-
nap esti publicisztikai műsorában az a kijelentés, miszerint „Isten óvja Magyarországot olyan 
kormánytól, amelyet az a párt hoz létre, amelyiknek képviselőjelöltje Hajdú János”. A két vá-

Antall József fogadja a határon túli magyarok képviselőit 1992-ben, az Együttélésből Duray Miklóst, az 
MKDM-ből Csáky Pált, az MPP-ből Zoller Mihályt
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lasztási forduló között Tölgyessy Péter közli vele feltételezését, hogy az MSZP–SZDSZ kormány 
mindent megtesz a félreállítására. Egy évvel később egy pozsonyi kiküldetésben lévő magyaror-
szági diplomata közli vele, hogy tűnjön el a politikából, míg nem késő.

1994–2010: a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsában képviselő (újra megválasztva 1998-ban, 
2002-ben és 2006-ban).

1994–1996: a Magyar Koalíció parlamenti frakciójának elnöke

1995: elősegíti a magyarországi jobboldali parlamenti pártok (MDF, FIDESZ–MPP és a KDNP) 
közötti szövetség létrejöttét azáltal, hogy az Együttélés elnökeként Szlovákiában teremt számuk-
ra először lehetőséget együttes külföldi szereplésre és politikai tárgyalásokra.

Részt vesz és előadást tart a II. Magyar Paradigma konferencián, Székesfehérvárott. Úgy véli, 
hogy a magyar nemzet elszakított részei preparadigmális állapotban találtatnak, mert keresik át-
fogó nemzetpolitikai programjukat. A nemzet magyarországi része azonban a Brown-mozgásra 
emlékeztető posztparadigmális állapotban található, mert a tagadás került túlsúlyba. Véleménye 
szerint a paradigmális állapot kialakulása a politikai osztály és a nemzet kormányának részvétele 
nélkül nem képzelhető el.

1996: Kezdeményezője a magyarországi parlamenti pártok, valamint a Magyarországgal szom-
szédos államok magyar politikai és társadalmi szervezetei találkozójának – a magyar–magyar 

1994-Önkormányzati nagygyűlés, Komárom, 1994
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csúcstalálkozó létrehívásának, az ún. első magyar–magyar csúcstalálkozónak, amire 1996. július 
5-én kerül sor. Ekkor kerül megfogalmazásra egy kettős paradigma: a szülőföldön maradás és a 
szülőföldön való boldogulás, ami 2002-ig érvényes.

Egyik kezdeményezője a Magyarok III. Világtalálkozója keretében megrendezésre kerülő nem-
zetstratégiai tanácskozásnak. Előadásában először kerül megfogalmazásra a magyar nemzet 
határok fölötti reintegrációjának gondolata. Megfogalmazza a magyar nemzet határmódosítás 
nélküli újraegyesítésének stratégiai célját, valamint kimondja: Magyarország nem lehet a vele 
szomszédos államokban élő magyarok anyaországa, mivel a nemzet egyes részei a Kárpát-me-
dencében nem kitelepüléssel, hanem a történelmi Magyarország felosztásával, szülőföldjükkel 
együtt kerültek más államokba.

Nyíltan hirdeti „a kevesebb az több” jelszóval a szlovákiai magyar pártok unióját.

Kezébe kerül egy dokumentum, mely szerint a Szlovák Információs Szolgálat (hírszerzés) uta-
sítást kapott erkölcsi és politikai megsemmisítésére, de ha ez eredménytelen lenne, szóba jöhet 
fizikai likvidálása is.

1996–1998: a Liberális Internacionálé alelnöke.

1996–2000: A Magyarok Világszövetsége nemzetstratégiai bizottságának elnöke

1997: elsőként fogalmazza meg, hogy törvénnyel kell rendezni az elszakított magyar nemzetré-
szek magyarországi jogállását.

Magyar Koalíció:  Az 1994-es koalíciós szerződés aláírása az Együttélés, az MKDM és az MPP között
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1998–1999: a három szlovákiai magyar párt egyesülése. Ennek feltétele volt, hogy Duray nem 
lehet az egyesült párt elnöke, ezért a Magyar Koalíció Pártjának tiszteletbeli elnökévé választják. 
A tisztséget az ő kérésére szüntetik meg 1999-ben és hozzák létre az MKP ügyvezető alelnöki 
posztját.

1998: a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) alapötletének megfogalmazója, létrehozásának 
egyik kezdeményezője.

1999–2002: a Magyar Koalíció Pártjának állandó képviselője a MÁÉRT-ban, amelynek Integ-
rációs Bizottságában dolgozik. A Medgyessy-kormány idején az MKP elnöke megvonja tőle a 
MÁÉR-ban a párt által betöltött képviseleti mandátumát, de 2004-ben a MÁÉRT utolsó ülésén 
ismét részt vesz a testület munkájában.

1999: a Magyar Köztársasággal szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (státus-
törvény) első kezdeményezője. Tőle származik a magyarigazolvány-rendszer alapötlete. A tör-
vény elfogadása után az 1-es sorszámú magyarigazolvány birtokosa.

1999–2007: a Magyar Koalíció Pártjának ügyvezető alelnöke.  Feladatát azonban nem tudja vé-
gezni a párton belüli gáncsoskodások miatt. A párt 2007-ben azért szünteti meg ezt a tisztséget, 
hogy Duray ne tudjon beleszólni a pártszervezésbe.

2000, MKP-kongresszus, elöl Czimbalmosné Molnár Éva, Szabó Tibor, Duray Miklós és Boross Péter mi-
niszterelnök
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2001: kezdeményezésére jön létre Szlovákiában a Szövetség a Közös Célokért, öt országos ma-
gyar szervezet (az MKP, a CSEMADOK, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Szlovákiai Magyar Cserkészek Szövetsége) által létreho-
zott jogi személyek társulása a magyarigazolványokkal és a státustörvénnyel kapcsolatos ügyek 
intézésére.

2002: beszédet mond Budapesten a 
polgári politikai erők Kossuth téri 
nagygyűlésén, kb. másfél millió 
résztvevő előtt. Emiatt a magyar-
országi posztkommunista erők és 
a szlovák ellenzéki és kormánypoli-
tika részéről támadásoknak van ki-
téve. Kilencven szlovákiai magyar 
(közöttük két Kossuth-díjas író) is 
bírálja őt nyílt levélben és felszólít-
ják a Magyar Koalíció Pártját, hogy 
szabaduljon meg tőle – ehhez a 
párt néhány magas rangú tisztség-

viselőjétől kapnak biztatást. Neves magyarországi alkotóművészek, értelmiségiek nyílt levélben, 
Szlovákiában pedig az „Európai jövőnk tízparancsolata” című dokumentummal mintegy ezer 
magyar értelmiségi kel a védelmére.

2004: a magyar közéletben ebben az évben két fontos esemény zajlik. Ekkor gyorsul fel Magyar-
ország gazdasági és erkölcsi összeomlása a Gyurcsány-kormány megalakulásával, valamint meg-
szűnik a magyarországi kormánypolitika vonatkozásában a magyar nemzetpolitika. Ehhez tár-
sul a Magyarok Világszövetsége által kezdeményezett népszavazás a határon túli magyarok ún. 
kettős állampolgárságáról. Duray már 2000-ben, amikor az MVSZ stratégiai bizottságát vezeti, 
elutasítja, hogy az állampolgárság ügye kulcskérdéssé váljon. Fontosabbnak tartja a szülőföl-
dön maradást és az ottani boldogulást, valamint a nemzeti összetartozást megteremtő státustör-
vényt. Többek között emiatt távozik az MVSZ-ből. Ennek ellenére teljes tekintélyével kiáll az ún. 
kettős állampolgárságról tartandó népszavazás mellett, mert a nemzetnek az emiatt bekövetkező 
megosztását még veszélyesebbnek tartja. Ezért vállal a televízió nyilvánossága előtt vitát 2004. 
december 3-án a hivatalban lévő magyarországi miniszterelnökkel, aki a határon túli magyarok 
magyarországi állampolgársága ellen foglalt állást. Az állampolgársággal kapcsolatos ellentétek 
miatt 2004. november 11-én a Gyurcsány-kormány a MÁÉRT tevékenységét felfüggeszti.

2005–2010: a Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére, válaszként a hivatalban lévő ma-
gyarországi kormány magatartására, megalakul Szabadkán a Határon Túli Magyar Szervezetek 
Fóruma. Duray – egy kivétellel – a HTMSZF mindegyik találkozóján részt vesz.
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Alapításától – 2004. szeptember 12-étől – tevékenyen bekapcsolódik a Magyar Országgyűlés 
keretei között működő Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának munkájába, 2008-tól 
a fórum Állandó Bizottságának tagja, 2008-ban az ő kezdeményezésére alakul meg a Külügyi és 
Európa-ügyi Albizottság mellett a szórvány munkacsoport és indul útjára a települési önkor-
mányzatok közép-európai együttműködése.

A KMKF tagszervezeteinek kezdeményezésére 2008-ban megalakul az Alapítvány a Magyar 
Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért. Duray 2010-ig tagja az alapítvány kuratóri-
umának.

2007–2010: a Magyar Koalíció Pártjának stratégiai alelnöke. Két év alatt kidolgozta a felvidéki 
magyarok társadalmi fejlesztésének stratégiai alapvetését és létrehozta a stratégiai tervezés mű-
helyeit. Az MKP azonban nem tartott erre igényt.

2009: a dr. Gémesi György gödöllői polgármesternek, a Magyar Önkormányzatok Szövetségé-
nek, Komlóssy Józsefnek és Duray Miklósnak az együttműködése révén létrejön a Közép-eu-
rópai Önkormányzati és Településfejlesztési Szövetség (KÖTESZ), bécsi bejegyzéssel. Durayt 
a szervezet tiszteletbeli elnökévé választja. A 2010-ben megalakult FIDESZ–KDNP-kormány 
idején azonban a kormánypártokon belüli intrikák miatt megszűnik a szervezet tényleges tevé-
kenysége.

2010: megszűnik parlamenti képviselői mandátuma, mivel a Magyar Koalíció Pártja a válasz-
táson nem jut be a parlamentbe. Lemond a pártban viselt tisztségéről. Megszűnik eddigi, párt-
tisztségén és parlamenti mandátumán alapuló részvételi joga az újraalakuló MÁÉRT-ban és a 

Szakmai tanácskozás az MKP pozsonyi székházában, 2009
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KMKF-ben, megszűnik tagsága a KMKF mellett működő szórvány munkacsoportban. Ezt kö-
vetően a MÁÉRT-ban és a KMKF-ben csak megfigyelőként vehet részt.

2011: felkérést kap a KMKF-től, hogy szakértőként továbbra is vegyen részt a testület munkájá-
ban. A Regionális önkormányzati és a Szórvány-diaszpóra munkacsoportban dolgozik tovább.

Novemberben megválasztják a Szövetség a Közös Célokért társulás elnökévé. A tisztséget 2020-
ig tölti be, utána tiszteletbeli elnöke marad a társulásnak.

Koltay Gáborral és Csoóri Sándorral 2011-ben, a Duray-film bemutatója után

A Martosi Szabadegyetemen, balra (ülve) Tamás Ilonka néni, Duray Miklós mellett Pogány Erzsébet és 
Gubík László
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Könyvei:
•	 Kutyaszorító I. (önéletraj-

zi politikai esszé), Püski-
Corvin, New York, 1982

•	 Tegnap alighanem bo-
londgombát etettek ve-
lünk („szépirodalmi 
kísérletek”), Framo Pub-
lishing, Chicago, 1983

•	 Kutyaszorító II. (az első 
fogság története), Püski-
Corvin, New York, 1989

•	 Kettős elnyomásban (a 
Csehszlovákiai Magyar 
Kisebbség Jogvédő Bizott-
ságának dokumentumai), 
Püski-Corvin & HHRF, 
New York, 1989

•	 Kettős elnyomásban – 
bővített kiadás, Madách-
Posonium, Pozsony, 1993

•	 Csillagszilánk és tövis-
törek (mesekönyv, első 
kiadás, Nagy Zoltán il-
lusztrációival), Madách-
Posonium, Pozsony, 1993

•	 Önrendelkezési kísérleteink (a rendszerváltozást követő időszak politikai dokumentumai és 
magyarázó szövegek), Méry Ratio, Somorja, 1999

•	 Változások küszöbén (politikai tanulmányok és esszék), Osiris, Budapest, 2000
•	 Hazától a nemzetig (politikai tanulmányok, esszék és alkalmi írások), Méry Ratio, Somorja, 

első kiadás 2004, második kiadás 2005
•	 Ne félj, csak higgy! (szakpolitikai tanulmányok és esszék), Szabad Tér, Budapest, 2005
•	 Riadó! Vágják alattunk a fát (cikkek, esszék, tanulmányok), Szabad Tér, Budapest 2006
•	 Csillagszilánk és tövistörek (mesekönyv, második kiadás, Szabó Ottó illusztrációival) Méry 

Ratio, Somorja 2006
•	 Összefonódó ujjak (Benkei Ildikó beszélget Duray Miklóssal), Kairosz Kiadó, 2006
•	 Volt egyszer egy… egy lesz egyszer? (tanulmányok, esszék), Balaton Akadémia Kiadó, Szent 

György könyvek sorozata, 2008
•	 A megvalósult elképzelhetetlen (politikatörténeti tanulmányok, esszék), Trianon Intézet ki-

adása, Budapest, 2010
•	 Rendszerváltozás, rendszerváltoztatás, rendszerváltás, Antológia Kiadó, Lakitelek 2016
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Gyűjtemények, antológiák, füzetek:   
•	 Magyar Füzetek 4. sz. (Szlovákiai jelentés), 

Párizs, 1982
•	 Csehszlovákiai nonkonformisták az or-

szágban élő magyar kisebbség helyzetéről 
és a nemzetiségi kérdésről, első  kiadás – 
AB független kiadó (szamizdat), Budapest, 
1987, második kiadás – HHRF, New York, 
1989

•	 Duna, Egy antológia, Duna Kör, Budapest, 
1988

•	 In Search of Central Europe, ed. G. 
Schöpflin & N. Wood, Polity Press, Camb-
ridge, 1989

•	 Central European Forum, Astor Park, Flo-
rida, 1988–1989

•	 Az Indiana University of Pennsylvania ku-
tatási eredményeit közzétevő füzetsorozat, 
IUP, Indiana, Pa., 1989

•	 Bibó emlékkönyv I., II. (1979), Századvég 
Kiadó, Budapest & Európai Protestáns Ma-
gyar Szabadegyetem, Bern, 1991

•	 Rész és egész, Acta Hungarica Carpatiensis, 1995
•	 Magyar jövőkép – egy minőségi magyar paradigma 1994-1995, MVSZ & Vörösmarty Társa-

ság, Székesfehérvár, 1996
•	 Nemzetstratégia a harmadik évezred küszöbén, MVSZ, Budapest, 1996
•	 A Kecskeméti lapok Harmadik évezred c. sorozatának kötetei
•	 Magyar Nemzetstratégia I., II., Magyar Konzervatív Alapítvány & Püski, 2008, 2009
•	 Heritage for the Future (Örökség a jövőnek), előadások gyűjteménye, Magyar Országyűlés 

Hivatala, 2011

Publikációk folyóiratokban: Irodalmi Szemle, Pozsony, főleg 1966–1970; Beszélő, Budapest, az 
1980-as években (szamizdat); InfoCh, Prága az 1980-as években (szamizdat); Střední Evropa, 
Prága 1990 után; Limes, Budapest, 1990 után; Pro Minoritate, Budapest, 1990 után; Magyar 
Szemle, Budapest, 1992-től; Magyarság és Európa, Budapest, 1993-tól; Hitel, Budapest; Trianoni 
szemle, Budapest, 2009-től; Magyar Kisebbség, Kolozsvár 2011; Gazdaság & társadalom, NyME, 
Sopron, 2011

Publikációk napilapok, hetilapokban: Magyar Nemzet, Budapest, 1990 után; Szabad Újság, 
Pozsony; Hídlap, Esztergom
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Filmek Duraz Miklósról (nem teljes áttekintés):
•	 Együttélés – portré Duray Miklósról (beszélgetett Győrffy Miklós, szerk.: Szádvári Gabriella, 

rendező Csillag Ádám) MTV, 1990
•	 Szülőföldem Losonc – portréfilm, MTV 1992
•	 A szabadság ára – dokumentumfilm, rendező Koltay Gábor, Korona Film, 2010
•	 Palócföld, az én tájhazám – Szerelmes földrajz sorozat, Duna TV, 2011

Díjak, kitüntetések, tagságok
•	 Prize of the Körösi Csoma Center, Tokyo, 1986
•	 Bethlen Gábor-díj, Budapest, 1988
•	 Ius Humana-díj, München-Buffalo, 1992
•	 Esterházy János Emlékérem, Rákóczi Szövetség, Budapest, 1995
•	 Magyarságért-díj, magánalapítású díj, Budapest, 1995
•	 Tőkés László Díj, Kisvárda, 1996
•	 Berzsenyi Dániel Díj, Kaposvár, 1996
•	 Stephanus Rex kitüntetés a nemzet egységéért, a kultúra és a környezet megóvásáért. Ado-

mányozta a Városért, a Környezet és Kultúra Ápolásáért Alapítvány, Budapest, 1996
•	 56-os Magyar Szabadságharc Érdemkereszt, I. fokozat, Budapest, 1999
•	 Hűség Díj, Budapest-Cece, 1999
•	 A Hű Barátság Aranyoklevele – Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 2000
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•	 Magyar Örökség-díj, Budapest, 
2000

•	 A Magyar Köztársaság Érdemrend 
Nagykeresztje, Budapest, 2001

•	 A Magyar Művészetért Díj, Buda-
pest, 2002

•	 Szent István-díj, Esztergom, 2003
•	 Magyar Szabadságért Díj, Gödöllő, 

2005
•	 Magyarságért díj, Szarvas, 2006
•	 Árpád Pajzs, Holdvilágárok Alapít-

vány, 2008
•	 Széchenyi Társaság Díja, Budapest, 

2010
•	 Polgári Magyarországért Díj, 2011
•	 Emberi Méltóságért díj, 2013
•	 A Haza Embere, a Százak Tanácsá-

nak elismerése, 2018
•	 Magyar Kultúra Lovagja, 2016
•	 Pro Probitate – Helytállásért, 2020 

(a díjátadó 2021-ben volt)

Egyéb elismerések:
•	 Az „év embere”, az Új Szó, szlovákiai magyar napilap ankétja, 1992
•	 Rákóczi-emlékérem, Rákóczi Szövetség, Budapest, 1995
•	 Politikai Elítéltek Közösségéért Érdemkereszt Zöld Szalagon, Budapest, 1996
•	 Pro Urbe – Neszmély, 1998
•	 Az Európai Unió Magyarország Egyesület Aranydiplomája, Szombathely, 1999
•	 A Rákóczi Szövetség Jubileumi Emlékérme, Budapest, 1999
•	 Rákóczi Magyar Ház tiszteletbeli tagja, Rozsnyó, 2001
•	 Széchenyi Kör örökös tiszteletbeli tagja, München, 2002
•	 A Politikai Elítéltek Közössége (1945–1956) tiszteletbeli tag, Budapest 2003
•	 A Balaton Akadémia a „Hazától a nemzetig” c. kötetet az év könyve díjjal jutalmazta, Keszt-

hely, 2004
•	 56-os Szabadságharcos Lovagkereszt az Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetségtől, 

Budapest, 2005
•	 A Nagykovácsi „gr. Tista István” Nemzeti Kör tiszteletbeli tagja, Nagykovácsi, 2005
•	 Az Év Európai Demokratája, elismerés a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság alkotógárdája ré-

széről, Budapest, 2005
•	 Bolyai emlékgyűrű, Kolozsvár, 2007

2008 – Árpád-pajzs, Szörényi Leventével
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•	 Elismerő oklevél a Coexistentia-Együttélés-Wspólnota-Soužití megalapításának 20. évfor-
dulója alkalmából, Český Těšín, 2010

•	 Testvérbarátság Aranyoklevele, a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság elismerő okle-
vele, Budapest, 2010

•	 Az 1945-56 közötti magyar politikai elítéltek Emlék-érme, Budapest, 2010
… és sok további elismerés, díszoklevél, köszönet.

Díszpolgára: Érsekkéty községnek 2002
Tiszteletbeli polgára Hódmezővásárhely városának, Terény és Mány községeknek, 2005
Tagja a Szlovákiai Református Egyház lévai gyülekezetének, 2010
Rendi tagság: A Vitézi Rend tagja, saját érdem alapján, 2003
Szervezeti tagság: 
•	 Korvin Mátyás cserkészcsapat öreg-cserkésze, Hamilton. Ont. Kanada, 1989
•	 Rákóczi Szövetség, 1989
•	 A Magyar Művészetért Szalon alapító tagja, Budapest, 1995
•	 Százak Tanácsa, 2005
•	 Cigány Írószövetség, Tiszteletbeli alelnök, 2011
•	 Magyar Írószövetség, 2012

(Felvidék.ma, 2022. december 30.)
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Csillagszilánk és tövistörek
Részletek a mesekönyvből

Előhang
Földijeim és idegen barátaim! Cérna Géza életútján ve-
zetlek végig benneteket, hogy megismerjétek ennek, a 
palóc népnek oly kedves vándorszabónak a tetteit. Ab-
ban az évben jött ő éppen a világra, amikor a betlehemi 
csillag fent ragyogott az égen. A hagyomány azt tartja, 
hogy ilyenkor álmodozó emberek születnek. Cérna Géza 
tizenkét éves koráig valóban a csillagok közelében lakott, 
madáreledellel táplálkozott és erdei vadakkal társalgott.

Életének következő tizenkét évében lejött a völgybe, 
megtanult olvasni az emberek lelkében, és felfedezte a 
szemekben rejtőző virágfakadást. Az utolsó tizenkét 
évben pedig vándorútra kelt. Egyik tenyerében a keresztjeiével, a másikban Dávid csillagával, 
homloka fölött a hold fénylő karéjával járta a földet.

Cérna Gézáról sokan azt hitték, hogy valóban egy távoli csillagról költözött a Földre, mert senkit 
sem szeretett jobban a másiknál, és ellenséget sem bántott soha. Nagy volt az ő emberekbe vetett 
bizodalma, s ettől olyan gazdag lett, hogy lyukas zsebbel járhatta be a világot

Az öregek azt jósolták, hogy halála akkor következik be, amikor az emberi gonoszság elhomá-
lyosítja a betlehemi csillagot amikor elfogy a szeretet ereje, amikor kialszik a reménység szikrája, 
és hazugság kerekedik az igazság fölébe.

De most induljunk el Cérna Géza nyomában az általa megélt történetek útján. Mindenki vonjon 
le belőlük annyi tanulságot, amennyire kedve szottyan.

Az égig érő óriásbükk

Mikor átléptem Palócföld határát, olyan öröm fogott el, mint amilyen a vízbe visszadobott halat. 
De a földijeim ábrázatára fagyott megaláztatás és félelem gyorsan lelohasztotta a kedvemet. A 
kivert fogú emberek láttán összeszorult a szívem.

– Haza kellett jönnöm, ez volt a kötelességem – szűrtem fogaim között a szót, hogy ne hallja 
senki, és szorítottam ökölbe a kezem, hogy ne kiáltsak fel lelkem fájdalma miatt.

Amikor megérkeztünk Agócsékhoz, éppen szombat este lett, akkor jött fel az Esthajnalcsillag.

Vártak bennünket, mert azonnal zsályás fürdővizet készítettek nekünk. Testemet pedig vadle-
vendula olajával kenegették. Először csak óvatosan érintettek, hátha nem is vagyok, csupán a 
reményük vált lázképpé a szemük előtt. De amikor megbizonyosodtak róla, hogy én vagyok az, 
akkor elszabadult a jókedv, és jöttek a szomszédok meg a környékbeliek, hogy lássanak és meg-
érintsenek. És hozták az ajándékokat Frissen sült ropogós héjú kenyeret, mézzel édesített mákos 
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kukoricát, omlós fentót, illatozó, lisztesen omló sült burgonyát, szagos füvekkel pácolt ürüsültet, 
dióban hengergetett darázsfészket.

– Egyél, egyél, Cérna Géza. Jöjjön meg az erőd, és szívd magadba a régen nem érzett itthoni 
illatokat! – így kedveskedtek.

Mindettől könnybe lábadt a szemem, és nem is vettem észre, hogy közben megérkeztek az öregek.

Ekkor már az asztalra került a szilvapálinka is. Ezzel hitelesítettük hazatérésemet Majd felállt a 
legöregebb palóc és megkérdezte:

– Tudod-e, Cérna Géza, miért hívtunk haza? 
– Tudom. Bajban van a nép, elfogyott az ereje – ennyit mondott Agócs Géza. 
– Bizony így van, de kevesebb ez a valóságnál – válaszolta. 
– Vissza kell hoznom a mosolyt az emberek arcára? 
– Vissza, bizony, de kevesebb ez a valóságnál. 
– Újra keli tanítanom az embereket a szeretetre? 
– Bizony újra, de kevesebb ez a valóságnál. 
– Meg kell lelnünk ismét az éjszakai álmok nyugalmát? 
– Meg bizony, de kevesebb ez a valóságnál. 
– Vissza kell állítani a szavak hitelét! 
– Bizony vissza, de kevesebb ez a valóságnál. 
– Ha boldogulni akarunk, meg kell újítani a munka 
becsületét – szólt kórusban a fiatalok és az öregek cso-
portja. De valaki közbevágott: 
– Meg, bizony, de kevesebb ez a valóságnál. 
– Az akarat szabadságát kell újrateremteni – szólt egy 
magányos hang. 
– Azt, bizony, de ez is kevesebb a valóságnál. 
– Akkor mit kell még tennem, mindezeken kívül? – 
kérdeztem.
– Népünk emlékezetét és méltóságát kell megmentened, 
Cérna Géza – mondta az öreg palóc. Ezt fenyegeti a leg-
nagyobb veszély. Ki akarják vágni népünk égig érő fáját, a bucsonyi óriásbükköt. Ha elpusztul a 
fa, mi is meghalunk, mert abban van népünk múltja és jövője.
– Ki merészelné ezt megtenni?
– Azok, akik lehervasztották a mosolyt az arcunkról, akik kiszívták erőnket, akik elüldözték 
embereinket, akik elvették javainkat, akik korlátozták szabad akaratunkat, akik kiverték fogain-
kat, akik kivágták erdeink legszebb fáit, akik kihúzták talpunk alól a földeinket, akik betiltották 
anyanyelvűnket…, akik nap mint nap megaláznak bennünket – mondván mindezt, szigorúan 
nézett a szemembe, mintha mindezt nem tudnám.
– Gyengék lettünk, nem tudjuk megmenteni a fát – fogta szinte könyörgőre az öregek csapatá-
nak másik szószólója.
– Én elég erős vagyok ehhez, azt hiszitek?
– Te erős vagy, mert a mi lelkünk ereje és a mi akaratunk is benned van! – mondta egy hátrább 
álló öreg palóc.
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– Te olyan erős vagy, mint a dal, melyet, ha egy helyütt 
elfojtanak, másutt újrakél – kiáltott fel valaki a kendős 
asszonyok közül.
– Ha te fogod őrizni a fát, a mi erőnk is visszatér – jelen-
tette ki erélyesen az öregek szóvivője.
– Akkor vállalom, ha belepusztulok is – mondtam csö-
könyösen, de kétségbe is esve amiatt, hogy ide jutottunk.

– Nem pusztulnod kell, Cérna Géza, hanem őrködnöd 
és emlékeztetned! Ez a te feladatod!
– Vállalom, amit rám szabtok – válaszoltam nekivesel-
kedve, de ekkor már inkább az alázat kerített uralmába.
– Tudod-e, Cérna Géza, hogy ezt senki sem fogja neked 
megköszönni? – kérdezte az öreg.
– Nem várok köszönetét
– És tudod-e, hogy neked kell felépíteni az őrhelyet is.
– Ha kell, felépítem.
– És azt tudod-e, hogy a ragadozó vadak ellen sem véd 
meg senki, ha nem fogod magad védeni?
– Ha megtámadnak, úgysem lesz más választásom.
– És azt tudod-e, hogy senki sem fogja oltani a szomjadat, ha kiszárad a torkod?
– Majd magam járok vízért a Mogyorós-kútra.
– És vállalod-e, hogy ezentúl rajtad kérjük számon a terád bízott fa sorsát?
– Vállalom. Mi mást tehetnék?
– A fa terméséből neked kell majd kiválasztani a legszebb makkot, hogy ne vesszen magja az 
emlékezet fájának.
– Óvni fogom a fát és a magját.
– Akkor holnap reggel indulunk, Cérna Géza. Búcsúzz el mindenkitől, akit szeretsz, mert lehet, 
hogy többé ide nem térsz vissza.
– Sohasem ér hát véget a félelem korszaka?
– Ezt ne kérdezd. Ezt nem tudja senki.
– Neked az emlékezet és a jövő fáját kell óvnod. Nap nap után odavezetjük gyermekeinket és 
unokáinkat, és te majd naponta olvasol nekik a fa rejtett évgyűrűiből, hiszen te az elő fa szöveteit 
is látod. Ez lesz a legfontosabb feladatod.
– De a jövőt nem taníthatom. Az nincs a fa szöveteiben.
– A jövő a tanítványaidban van, Cérna Géza! A jövő olyan lesz, ahogyan te oktatod őket! Ezért 
kell óvni az emlékezet fáját, mint az életünket – nélküle nem lehet jövőt oktatni!
– Csak a valóságot fogom nekik mondani!
– Legyen így, Cérna Géza!

Ez után a szóban elmondott szerződést szilvapálinkával pecsételtük meg. Az öregek megöleltek, 
tizenkét kiválasztott szűz leány pedig az arcát érintette az arcomhoz. Majd csakhamar vasárnap 
reggel lett.

Siettünk, még istentisztelet előtt kijöttünk ide az óriásbükkhöz. Azóta itt élek.

A jókai alapiskolások 2009-ben saját 
maguk illusztrálták Duray Miklós me-

sekönyvét, ez Mucska Krisztina rajza
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Utóhang

Földijeim és idegen barátaim! Ne higgyétek, hogy Cérna Géza hős volt. Csak a róla költött éne-
kek avatták ót azzá. Csupán azt teljesítette, amit rábíztak. Az viszont nem véletlen, hogy kire 
milyen feladatot ró a sors.

Cérna Géza életének végéig az óriásbükk őrzője maradt, és mindenkinek – aki kérte – osztott 
a fa évgyűrűibe rejtett múltból, ahogy meghagyták neki az öregek. Mindenkinek annyit adott, 
amennyit magával tudott vinni. Az én iszákomba is tett mindig egy keveset. De az egyik reggel 
hiába vártuk őt a Mogyorós-kútnál, hogy felvezesse csapatunkat a fához. Végül magunk me-
részkedtünk oda, hiszen már ismertük a járást. A mi arcunkról ekkor hervadt le a mosoly elő-
ször, mert olyat láttuk, amit eddig még nem. Az eget érintő fa helyén csak forgácsok fénylettek. 
Körös-körül ki volt irtva az erdő, és sóval volt behintve az erdei televény, hogy még csírájuk se 
fakadhasson az elhullott magoknak. Cérna Géza pedig orra bukva hevert a fejszecsapásoktól 
mardosott tőke szélén.

Később megtudtuk, mi történt.

Százötven baltás embert béreltek fel, és azon az éjszakán, amikor a földről felszálló köd eltakarta 
a betlehemi csillagot, körbeállították őket a Bucsony tövében, szemüket lámpával elvakították, 
hogy ne lássák, mit cselekszenek, majd hátulról kergetve a nagy fa irányába hajtották őket, és 
azt parancsolták nekik, hogy irtsák az erdőt így, saját embereivel sújtatták agyon Cérna Gézát, 
vágatták ki az emlékezet fáját és pusztítatták el a fa írmagját is.

Midőn megtaláltuk Cérna Géza testét, melyből ta-
lán nem is oly régen távozott az élet, könnytől ho-
mályos tekintettel temettük el őt.

Csak később, több tavasz elmúltával döbbentünk 
rá, mikor már gyöngült az általa osztott emléke-
zet, hogy még halálában is megtartotta ígéretét. 
Mert azon az erdei tisztáson volt a nyughelye, ahol 
a gombaszedők szoktak találkozni. Itt serkent fel 
az a facsemete, amely őrá emlékeztetett – egy apró 
bükkcseije.

Ez pedig úgy történt, hogy mikor a lámpák látás-
rontó fényében megvillantak a fejszecsapások Cér-
na Géza szeme előtt, az eszmélés utolsó pillanatá-
ban a legszebb bükkmakkot a nyelve alá rejtette. Ez 
hajtott ki most, hogy teste televénnyé vált, belőle 
szívva a táplálékot

Ezt a fát nem lehet a kertek tövében titkon nevel-
getni! Ez vagy nagyra nő, vagy elpusztul! Adja Isten, 
hogy minél erősebbre nőjön!

A jókai alapiskolások 2009-ben saját  
maguk illusztrálták Duray Miklós mese-

könyvét, ez Ravasz Mónika rajza
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Koltay Gergely  Duray Miklós mesekönyvéről:
2006. december 15-én a Magyar Kultúra Alapítvány székházában mutatták be Duray Miklós má-
sodik, átdolgozott kiadásban megjelent mesekönyvét, a Cérna Géza meséit tartalmazó Csillagszi-
lánk és tövistöreket. A könyv kiadója a somorjai Méry Ratio, Szabó Ottó felvidéki képzőművész 
illusztrációival. Koltay Gergely zeneszerző (Kormorán) a következőképpen méltatta Duray mese-
könyvét:

Mesét írni talán a legnehezebb dolog a vilá-
gon. Olyan mesét, mely szívhez szóló, mely 
tanulságos, melyben magunkra ismerhe-
tünk, nos ilyen mese megírásához igazi ta-
lentum szükséges. Nem vagyok szakértője e 
témának, nekem csupán gondolataim és ér-
zéseim vannak.

Talán valamikor nagyon régen kezdődhe-
tett, amikor a magyarok táltosai nemzetsé-
gük történeteit elevenítették fel ébren tartva 
mindvégig a múlt, az összetartozás, a dicső-
ség könnyen elmúló pillanatait. A táltosok 
hét dolga közül ez csupán az egyik feladat 
volt, hiszen ők lélekgyógyászok is voltak, nélkülük beteg, feledékeny nemzetségek születtek vol-
na a világra. ők tették a dolgukat.

Isten tudja mikor és mi módon, de a táltosok hagyományát átvették az írók, a tollforgatók. Egy 
másik szálon maga a nép a szájhagyomány közvetítette azt a jelentős szükségletet, mely meg-
őrzi és újra meg újra felmutatja a nagy tettek, a nagy tanulságok, az örök igazságok lélekemelő 
erejét. Talán így keletkezhettek a népmesék, melyek a táltosok mondáival karöltve nem hagyták 
elveszni népünk önbecsülését, büszkeségét, tartását és dicső tetteit. Telt múlt az idő és születtek 
csodás mesék Göröghonban, a germán világban és mi is kezünkbe vehettük Benedek Elek apó 
különleges történeteit.

Az igazi mese gyerekeknek készül, de a felnőttekről, a felnőtteknek szól. Igaz mesét csak kivá-
lasztott emberek tudnak írni, akik egyben álmodozó emberek, s akik megtanultak olvasni tár-
saik lelkében. Duray Miklós kiválasztott ember. Ismeri a emberi kapcsolatok mélységeit, tudja, 
hogy az emberek közössége, a nép segítsége, találékonysága nélkül nem lesz jövőnk. Megke-
rülhetetlen kapocs a most és a múlt között. Tudja, hogy évszázados hagyományaink, nyelvünk, 
szóhasználatunk elvész a világ emésztő tengerében, ha nem emelünk az út szélén keresztfákat, 
ha nem rakunk az világ végtelen országútja mellé útjelző köveket. Olyan köveket, melyeket nem 
sodor el egy nyári vihar, melyeket nem takar be az őszi avar, melyekre nem lehet plázákat, logisz-
tikai komplexumokat építeni.

Van közöttünk egy ember, aki érzékeli a szívet a legvastagabb posztókabát alatt is, aki megta-
lálja – magányos indián harcosként – a szeretet legkisebb ösvényét is. Aki képes lemondani 
a hatalomról, hogy játékos jókedvéből megfoltozza a felettünk egyre halványabban tündöklő 
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Napot is. Duray Miklós természet közeli ember, aki felfedezi és felmutatja a magyarok – a pa-
lócok – segítő készségét, mindenkor kézzelfogható furfangját. De meséiben találkozhatunk ál-
noksággal, hamissággal, hazugsággal, árulással. Ezek a történetek mai világunkról szólnak. És itt 
válik ez a könyv különösen érdekessé. Itt érezhetjük leginkább, hogy bár az írott szöveg néprajzi 
ihletettségű, sőt népköltészeti magasságokba emelkedik, de véresen, komolyan a máról szól. A 
gyerekek talán csak az egyszerű, bár annál fontosabb tanulságokat olvassák ki a sorokból, de a 
felnőttek mélyen érzik és tudják, valami visszafordíthatatlan bűntetlen galádság áldozatai va-
gyunk mindannyian. Mert az idegenek által befolyásolt és megtévesztett tömeg megmentője 
ellen fordul.

Duray Miklóst sokszor megfeszítették és mégis képes megtalálni a szavakat, megtalálja a szí-
veket, megtalálja maradék magyarságunkat. Tudjuk a hajdan volt Aranykert nincs többé, de 
lelkünk legmélyén mégis van egy kicsinyke láda, mely ugyan lakattal van zárva, de benne van az 
örök álom: az a bizonyos Aranykert a miénk volt és egyszer újra a miénk lesz. Valahol így fogal-
maz: Most mindenki mást cselekszik, de véletlenül sem azt, amihez ért. Duray Miklós nem esik 
a kevélység bűnébe, hiszen pontosan tudja mi az arany és mi az, ami csak fénylik, tudja mikor 
és hova kell kihelyezni a madárijesztőket. Tanít minket, hogy a pénz helyett a szellem gazdag-
ságát válasszuk, tanít minket az ősi, népi bölcsességre: egyedül senki sem boldogul. Különösek 
ezek a történetek az elmúlt hónapok történéseinek árnyékában. Különös olvasni egy mesében, 
hogy a nép még mindig nem veszi észre, hogy a helytartó meztelen. Cérna Géza történetei igaz 
emberekhez, igaz emberséggel szólnak. Egy elembertelenedő, agresszív világban van valaki, aki 
kimondja, mosolygós emberekhez szeretnék hazatérni, nem pedig egy lelkileg megnyomorított 
nemzethez.

Duray Miklós hazulról hazafelé indul. Credója – mikor a palócok segítségét kérik – így szól:

Tudom bajban van a nép, elfogyott ereje – 
Vissza kell hozni a mosolyt az emberek arcára – 
Újra kell tanítani az embereket a szeretetre – 
Meg kell lelni az éjszakai álmok nyugalmát – 
Vissza kell állítani a szavak hitelét – 
Meg kell újítani a munka becsületét – 
Az akarat szabadságát kell újra megteremteni – 
Népünk emlékezetét és méltóságát kell megmenteni.

Mikor a köd elhomályosítja a betlehemi csillagot, az emlékezet fáját elvakított társai vágják ki. 
Saját emberei sújtják agyon Cérna Gézát. De Cérna Géza még holtában is segíti népét, hiszen 
nyelve alá rejti a legszebb bükkmagot, amiből új, még gyönyörűbb csemete sarjad.

Cérna Gézáról sokan azt hitték, hogy valóban egy távoli csillagról költözött a földre, mert senkit 
sem szeretett jobban a másiknál és ellenséget sem bántott soha. Nagy volt az ő bizodalma az 
emberekben, s ettől olyan gazdag lett, hogy lyukas zsebbel járhatta be a világot. Ma olyan időket 
élünk, hogy a bűnösökből lesznek a bírák, s az igazak, a jók pusztulnak a máglyán.

Köszönöm a Teremtőnek, hogy találkozhattam a palóc Cérna Gézával. Köszönöm a Terem-
tőnek, hogy ismerhetem a szabómestert, akit valójában úgy hívnak: Duray Miklós.
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A GYÁSZHÍR UTÁN

Magyarország vezető politikusai:
Novák Katalin köztársasági elnök:

Búcsúzom a felvidéki magyarság mély elkötelezettségű, a kö-
zösség érdekeit mindig szem előtt tartó tagjától és képviselőjétől, az 
írótól és egyetemi tanártól. Búcsúzom a közéleti gondolkodótól és 
politikustól, aki képes volt nemzetpolitikában és nemzetstratégiában 
gondolkodni, és egész élete során azért dolgozott, hogy a határon 
túl is megőrizhessük jogainkat, kultúránkat és hagyományainkat és 
megmaradhassunk magyarnak.

Isten nyugosztalja Duray Miklóst!
(Forrás: Az államfő közössségi oldalának 2023. január 17-én tett bejegyzése, fotó: fb-profilkép)

***

Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor levélben fejezte ki együttérzését Duray Miklós 

felvidéki magyar politikus közelmúltbeli halála kapcsán a gyászoló 
családnak.

Az MTI-nek is eljuttatott levélben a kormányfő úgy fogalma-
zott: a magyar hős különös fajta, nem egyéni diadalra, mások fölötti 
aratott győzelemre törekszik, hanem még a legnehezebb próbaté-
telek között is annak a módját keresi, hogy miként fordítsa jobbra 
nemzete sorsát.

(Orbán Viktor  közösségi oldalán a Duray Miklós temetéséről készült kisfilm után ezekhez 
a mondatokhoz ezt írta még: Ilyen hőstől búcsúztunk ma. Isten nyugosztalja Duray Miklóst!)

A miniszterelnök azt írta, Duray Miklós kétségkívül olyan ember volt, aki akkor sem félt 
szót emelni a felvidéki magyarság érdekében, amikor ezért börtön és meghurcoltatás járt, ő pe-
dig a saját bőrét tapasztalhatta meg mindkettőt.

„Ennek ellenére mindenekfelett hitt abban, hogy hívják bár Csehszlovákiának vagy Szlová-
kiának, az ember hazája a szülőföldje, ahol neki kötelessége magyarként élni, dolgozni és ugyan-
ebben a szellemben gyermeket nevelni” – írta a kormányfő.

Orbán Viktor hangsúlyozta: Duray Miklós az elsők között mondta ki azt is, hogy a Szlová-
kiában élő magyarok nem egy kisebbség, hanem a magyar nemzet tagjai.

„Elszántan küzdött az emberi és a nemzetiségi jogokért, hiszen számára gyermekkorától 
fogva ezt az utat jelölte ki Úristen. Mindig hálásak leszünk neki, hiszen az ő kezdeményezései-
nek köszönhetően a határokon átívelő nemzetpolitika olyan sokáig elképzelhetetlennek tartott 
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vívmányai születhettek meg, mint például a Magyar Állandó Értekezlet vagy a magyar igazol-
vány” – emelte ki a levélben Orbán Viktor.

A kormányfő azt írta, megrendüléssel értesült arról, hogy a felvidéki magyar közélet osz-
lopos tagja, Duray Miklós földi életútja végére ért, és őszinte együttérzését fejezte ki a gyászoló 
családnak küldött, január 9-én kelt levelében.

***

Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Kövér László részvétét fejezte ki Duray Miklós felvidéki magyar 

politikus halála miatt – tájékoztatta az Országgyűlés sajtófőnöke 
szombaton az MTI-t.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a Kárpát-medencei Ma-
gyar Képviselők Fóruma elnökének üzenetét a Pozsonyi Magyar 
Nagykövetség részvétnyilvánításával együtt Márvány Miklós ideig-
lenes ügyvivő továbbította Forró Krisztiánnak, a szlovákiai magyar 
Szövetség párt elnökének.

Üzenetében Kövér László hangoztatta: meggyőződése, hogy Duray Miklós személyében 
nem csak családja, a felvidéki magyar közösség, de a világ magyarsága is egy meghatározó és 
kiváló személyiséget veszített el, aki életét a nemzet, a köz szolgálatának szentelte. Ritkán adatik 
meg bármely közösségnek, hogy hozzá hasonló vezetője, gondolkodója, tanára legyen – emelte 
ki.

„A ma minket ért veszteség arra is figyelmeztet, hogy becsüljük meg nagyjainkat még éle-
tükben, emlékezetüket pedig tegyük méltóvá a mögöttük hagyott életműhöz” – áll Kövér László 
részvéttáviratában.

***

Duray Miklós Orbán Viktorral Duray Miklós Kövér Lászlóval
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„Duray Miklós vagyok, nem zavarom…?”
Írta: Szűcs Dániel – 2022.12.30., Felvidék.ma 
A szerző a Felvidék.ma hírportál vezető szerkesztője

Mindig pontosan ezekkel a szavakkal köszönt be, amikor 
felhívott. Igaz, fordítva is így működött, pedig mindket-
tőnk készüléke mutatta a hívó nevét, a különbség csak az, 
hogy Duray Miklós hívása egy magamfajta zöldfülű szá-
mára azon túl hogy megtisztelő, mindig egy különös szel-
lemi utazás, néha kihívás is volt. Kevesen tudták ugyanis 
tartani vele a tempót, mind tudásanyagban, mind az ösz-
szefüggések megértése terén. Mától kezdve azonban nem 
érkezik többé ilyen hívás. Egy oszlop – talán az utolsó a 
Felvidéken – kidőlt, elképzelni sem tudom –tudjuk, mi-
lyen lesz tovább nélküle. Mondják: az élet megy tovább, 
s akkora szellemi hagyatékra, amit ő hátrahagyott, bőven 
lehet építeni, s ez igaz is, de most csak fájdalmat és mér-
hetetlen űrt érzünk a veszteség miatt…

Most ezekre a hosszú telefonbeszélgetéseinkre emlékezem inkább. A hosszú az tényleg hosszút 
jelent: egy órán belül a legritkább esetben ért véget, talán csak akkor, amikor a fiaim még babák 
voltak, s a Nagy Ember (ahogy emlegetni szoktam, válaszként a „ki hív ilyenkor?” kérdésre) fi-
nom tapintattal nemcsak halkabbra fogta a beszédét – mintha ez telefonon keresztül számítana 
– de valamivel rövidebbre is. És micsoda utazások voltak ezek térben és időben! 

Összeolvashattam én akármennyit életemben politikáról, felvidéki politikatörténetről vagy 
az égvilágon bármiről, mégis egy-egy ilyen eszmecsere felért egy egyetemi kurzussal. Sosem 
kioktatóan, s félóránként az udvarias kérdéssel: Dániel, itt van még? 

Igen, Miklós, én itt vagyok, hallgatom… És hallgatnám még órákig, de Ön az, aki már nincs itt 
többé…

Apropó Ön: valamikor, a kezdetek kezdetén, talán a második vagy harmadik találkozásunk 
alkalmával a magyar fővárosban felajánlotta, hogy tegeződjünk. Mivel, mi tagadás, előtte már 
oltottuk a szomjunkat némi folyékony hungarikummal, úgy gondoltam, a feledés jótékony ho-
málya vetül majd e gesztusára, amivel képtelen voltam élni, én, a huszonéves kisgyerek a Nagy 
Emberrel szemben. Természetesen mint mindenre, erre is pengeélesen emlékezett, s természe-
tesen somolyogva szóvá is tette később, de csak egyetlenegyszer, s aztán hagyta, hadd tiszteljem 
a magam módján…

Végtelenül felkavaró, hogy azt is neki köszönhetem, hogy e sorokat itt, a Felvidék.ma hasábjain 
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írhatom. A Felvidék első, legrégebb óta működő online hírújságján, melyhez az ő jóvoltából 
csatlakozhattam. Akkor, az első utam a Felvidék.ma főhadiszállására maga volt egy felvidéki 
közéleti gyorstalpaló: a pozsonyi autóbuszállomástól a SZAKC pozsonyi irodájáig vezető, 
néha életveszélyesnek tűnő autóúton Miklóssal mindent megtudtam arról, hogy VALÓJÁ-
BAN ki kicsoda az MKP-ban és a felvidéki magyar politikában, kinek ne mutassam soha a 
hátam és ki az, akire akár az életem is rábízhatom.

Az első ilyen mindjárt Pogány Erzsike volt, akinek akkor bemutatott. Lassan öt éve már, hogy ő 
sincs közöttünk…

Aki ismerte, jól tudja, nem túlzás: olyan tempót diktált életritmusával, munkabírásával, amit 
csak kevesen bírtak volna utánacsinálni. A Felvidék-ma portált például nemcsak olvasta, de a 
legkeményebb kritikusa volt. Az a bizonyos „Duray Miklós vagyok, nem zavarom…?” nem ritkán 
úgy folytatódott, hogy ezt és ezt azonnal ki kéne javítani a hírportálon, mert rettenetesen bántja 
a pongyolasága/magyartalansága stb. A „magas kitüntetés” szókapcsolatot például ő száműzte 
mindörökké, ahogy mondani szokta, magas lehet a fenyőfa, de a kitüntetés az legfeljebb rangos. 
Ő már csak tudta, hiszen kapott belőlük jó néhányat. S mikor azzal érveltem, hogy de hiszen ez 
már bevett szókapcsolat, az egész magyar sajtó és mindenki használja, nyugodtan csak ennyit 
mondott: „Dániel, mi legyünk különbek náluk.”

Talán ez volt élete mottója, irányjelzője. Legyünk különbek. 

Ő az volt. 

Nyugodjék békében, drága Nagy Ember, tisztelt Duray Miklós, elnök úr!

Duray és Esterházy, nemzeti nagyjaink
Írta: Oriskó Norbert – 2022.12.30., Felvidék.ma 
A szerző Duray Miklós és a hírportál munkatársa 

A felvidéki magyarság politikai képviselete 1994-től 2021-ig adományozta a Pro Probitate – A 
Helytállásért díjat legjobbjainknak. Jelképes, hogy az első kitüntetett Esterházy János volt, az 
utolsó pedig a ma elhunyt Duray Miklós (aki valójában a 2020-as díjat vette át 2021-ben, a 
járványügyi korlátozások akkor sok rendezvény programját átírták). 

Úgy gondolom, hogy esetükben a felvidéki magyar közélet két legmarkánsabb férfiújáról beszé-
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lünk. Szülőföldünk meghurcoltatása mind az ő sorsuk is volt. Esterházy 1957-ig tette ezt, abban 
az időben távozott Isten országába, amikor Losoncon a 12 éves Duray már gyermekként megta-
pasztalta a második világháború után következett meghurcoltatások és üldöztetések súlyát. 

Élhettek volna könnyebben és megbecsülésben másutt is, de mindketten természetesnek tartot-
ták, hogy a szülőföld sorsa az övék is, ahogy a terheinek hordozása is.

Államférfiúi szinten is szólhatnánk róluk, de 1920 óta mégsem ez a megfelelő kifejezés. Tágí-
tanunk kell a kört, nemzeti nagyjainkról van szó. 

Duray Miklós ezt valójában államhatároktól függetlenül tette, nemzetben gondolkodva. Ha-
zája a szülőföld, a világ legcsodálatosabb helyének tartott Kárpát-medence, ahová magyarnak 
született, és így természetes volt számára, hogy annak megmaradásáért, gyarapodásáért éljen, 
küzdjön és haljon… 

Amikor 10 évvel a rendszerváltozás előtt látta, hogy iskoláink léte veszélybe került, a Csehszlo-
vákiai Kisebbségi Jogvédő Bizottság szószólójaként cselekszik értük. A rendszerváltozás után 
az ő nevéhez – mint az Együttélés Politikai Mozgalom elnökéhez – fűződik a szlovákiai 
magyar pártok egységének sürgetése, a nemzetpolitikában a státustörvény kezdeménye-
zőjeként ő vette át az első számú magyarigazolványt, nagy érdeme van a magyar–magyar 
párbeszéd intézményesítésében, azaz a Magyar Állandó Értekezlet működésében, ahogy 

(Esterházy János emléktáblájának avatása Dunaszerdahelyen)



   FELVIDÉKI MAGYAROK, 2023-I.                                                                                             Duray Miklós (1945-2022)

37

a ma is tevékeny Szövetség a Közös Célokért társulás létrehozásában is. Szándékosan 
használom a jelen időt, mert érdemei elévülhetetlenek.

Az igazságot már a kommunizmus idején kimondta, emiatt kétszer börtönbe zárták. És kimond-
ta azt az ún. rendszerváltozás után is, sokszor ugyancsak nem következmények nélkül, hiszen 
volt példa rá, hogy saját – akkor éppen kormányzó(!) – pártjából szembesült támadással, ahogy 
történt az 2002-ben, miután beszédet mondott Budapesten a polgári politikai erők Kossuth téri 
választási nagygyűlésén.

2009-ben megszakadt az a politikai egység, amelyért hosszú éveken át küzdött. De Duray Mik-
lósnak a történelem mégis tulajdonképpen még éltében igazságot szolgáltatott. Amikor 2021-
ben újra pártegyesítésre került sor a felvidéki magyar politikai életben, a Magyar Közösség 
Pártja utolsó közgyűlésén az 1998-as pártegyesítésnél is oroszlánrészt vállalt Duray Miklóst 
kérték fel, hogy tartson útravaló beszédet. 

Mindemellett hű krónikása is történelmünknek, a Kutyaszorító, a Kettős elnyomásban, a 
Ne fél, csak higgy, a Riadó, vágják alattunk a fát, a Hazától a Nemzetig könyvek – további 
tucatnyi kötettel együtt – itt maradnak az utókornak, amely a hősök nevét megőrzi köve-
tendő példaként, de a haladást elgáncsolókét legfeljebb csak elrettentő szégyenfoltként. 

Nem rejtőzködött, a telefonszámát még a honlapján is közzétette. Mondhatnánk, filmbe illő 
történet az övé, ami meg is valósult, hiszen életútjáról Koltay Gábor már több mint egy évtizede 
A szabadság ára címmel filmet forgatott.

Nemcsak magyar, hanem egyetemes mércével nézve is megsüvegelendő az életútja. Az édes 
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anyanyelve magyar volt, ugyanakkor tisztelettel adózott a más nyelven beszélők irányába is, a 
cselekedet volt nála a mérce. Így nem csoda, ha Szent István királyunk mellett Robert Schuman 
is példaértékű volt számára, előbbi mint államalapítónk, utóbbi mint az egyesült Európa szelle-
mi atyja – ahogy ezt például 1999-ben az Ifi ifjúsági hetilap számára adott, A természet hódoló-
ja címmel megjelent interjúban e sorok írójának is elmondta.

„… emberi és politikusi magatartása példaértékű. Pártpolitikusként, pártelnökként és parla-
menti képviselőként egyaránt a gyakorlati, építkező politikát vállalta. A magyar nemzet kisebb-
ségi sorssal sújtott részének teljes társadalmi kibontakozása megteremtésére vállalt kötelezett-
séget. Ugyanakkor elvi kérdésekben soha nem kötött értékcsökkentő kompromisszumokat. A 
politikában és a politizálás részleteiben nem a politikai érvényesülést segítő árucikket látta, 
hanem a vörös fonálhoz igazodott: népe iránti szeretete és mély keresztény erkölcsisége, igaz-
ságérzete szerint. Börtönlakóként mások lelki támasza tudott lenni.”

És most nem Duray Miklósról, hanem Duray Miklóstól idéztünk, aki 30 évvel ezelőtt így ele-
venítette fel Esterházy János érdemeit. Ugyanezen sorokat mi is elmondhatjuk róla! Ő is példa 
nekünk, ahogy számára Esterházy János. 

Kedves Miklós, mindent köszönünk!

Talán fentről súg majd nekünk…
Írta: Neszméri Tünde -2022.12.30. 
A szerző megyei képviselő, a hírportál munkatársa

Amikor valakitől búcsúzunk, saját lényünk egy részétől is búcsút veszünk, ha egy közeli sze-
mélyről van szó, még inkább így érezzük, ha pedig egy közéleti emberről van szó, egy egész 
nemzet érzi így. 

Duray Miklóst gyermekkorunktól ismertük, hiszen a rendszerváltás környékén gyakran volt 
édesapánk, Neszméri Sándor vendége és együtt gondolkoztak azon: kell egy magyar politikai 
mozgalom, ez lett az Együttélés. Sokszor éjszakába nyúlóan tárgyalták az eseményeket, ele-
mezték, mi lenne jó a felvidéki magyarság számára. Sokszor egyetértettek, sokszor meggyőzték 
egymást igazukról. 

Aztán, amikor már mi, ifjak is kezdtünk a politika és a közélet felé kacsingatni, nagy beszélge-



   FELVIDÉKI MAGYAROK, 2023-I.                                                                                             Duray Miklós (1945-2022)

39

téseink voltak. Egyszer, egy ifjúsá-
gi táborban, 1997 nyarán arról volt 
szó, hogy a szlovákiai magyar po-
litizálásnak csak az egységes párt, 
az együtt gondolkodás lehet a jö-
vője. 1998-ban a folyamat kezde-
tét vette, de nem teljesen úgy, mint 
ahogy mi azt elképzeltük, megbe-
széltük. Sebaj, lett egység. Termé-
szetesen, nem örült annak, amikor 
az a bizonyos egység felbomlott, 
határozott véleménye volt erről is, 
mint annyi mindenről. 

Azon a nyári beszélgetésen mesélt börtönéveiről, fiatalságáról, gyermekkoráról, a Magyar If-
júsági Szövetségről, ez utóbbiról talán azért is, mert többen akkoriban az Együttélés mellett 
csoportosuló ifjúsági csoportban tevékenykedtünk, és tanácsokkal látott el, tudta, szükség van 
arra, hogy bevonják a fiatalabb korosztályt a közéletbe. Számára nem klisé volt, hogy a fiata-
loké a jövő, ő hitt is benne. Élete végéig. Ezért dolgozott akkor is, amikor a magyar iskolák 
bezárása ellen tiltakozott, talán több iskola éppen ennek köszönhetően maradhatott fenn, és 
ennek köszönhetően van még magyar élet több településen, mert ahol bezár a magyar iskola, ott 
a magyar közösségi élet szervezése is sokkal nehezebb, tudta ezt ő nagyon jól. 

A sors többször egymás útjába vezényelt minket, még édesapám halála után is. Nagyokat be-
szélgettünk, pláne az esti órákban szeretett telefonálni. Szeretett vicceket mondani, és az ő 
komolyságával ezzel még inkább nevetésre ösztökélte a hallgatóságot. 

Amikor Rimaszombatba mentünk a Magyar Közösség Pártja utolsó ülésére, egész úton az esé-
lyeket latolgattuk, ő hitt az egységes magyar politizálásban, de annak veszélyeiről is beszélt. 
Többször mondta, egységesen kell politizálni. Kifejtette, hogy a platformok hosszú távon nem 
működhetnek, mert belső feszültséget kelthetnek. Az idő megmutatja, mennyire volt igaza. 

Azt is látta, hogy az önkormányzati választáson sikeresek lehetünk, ha összefogunk, de már 
azon a bizonyos rimaszombati úton is hozzátette: valódi összefogásra van szükség, nem szabad, 
hogy valakik „különutas” politikát folytassanak. Ezek a gondolatok járnak a fejemben, most, 
hogy nincsen velünk és többé nem szól este fél tizenkettőkor a telefonom azzal a felirattal, 
Duray Miklós hív. De talán a nagy beszélgetéseket folytatni tudja majd barátjával, az édes-
apámmal, és bízom benne, hogy súgnak majd nekünk, hogy tudjuk, merre tovább felvidéki ma-
gyarság. Égi csillaguk most már együtt  ragyog, bevilágítja a felvidéki magyarságot, egy felhő 
mögül lesik, mindent jól csinálunk-e.
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Mulasztásaink Duray Miklóssal  
és önmagunkkal szemben
Írta: Balassa Zoltán -2022.12.31. 
A szerző hírportálunk munkatársa, az Együttélésben is dolgozott együtt Duray Miklóssal

Elment Duray Miklós! – közölték Budapestről december 30-án koradélután. Egyik barátom hí-
vott, aki karácsonykor még bent volt nála a kórházban. Mintha megérezte volna, nem sok ideje 
van hátra. Súlyos állapotban volt, de humorérzéke nem hagyta cserben.

Miklóssal néhány hete beszéltem utoljára telefonon. Az ukrán menekültekről beszélgettünk 
többek között. Negyed- vagy félévenként felhívott. Ezek a beszélgetések rendszerint hosszúra 
nyúltak. A rendszerváltás óta cseréltünk eszmét különböző alkalmakkor és helyzetekben. Min-
den lényeges kérdésben egyetértettünk, így nem vitatkoztunk, hanem támogattam.

Most viszont ezek a lényeges beszélgetések örökre megszakadtak.

A rendszerváltás után kimondhatatlan örömmel töltött el, hogy egy ilyen kiváló ember mellett 

1990, Az Együttélés Országos Tanácsának ülésén
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szorgoskodhatom. Az persze nem azt jelenti, hogy ne lettem volna kritikus. Miklós ugyanis 
néha szerepvesztésbe esett. Nem vette figyelembe, ő egy politikai mozgalom vezetője és nem 
elemző. A kettő különbözik egymástól és amit egy elemző megengedhet magának, azt a másik 
nem. Így fölösleges támadásoknak tette ki magát és mozgalmát, de a felvidéki magyarságot is. 
Ezt sokan örömest a magyarok és az ő lejáratására használták föl.

Elemzéseit az Együttélés Országos Tanácsán nagy figyelemmel és gyönyörűséggel hallgattuk. 
Imponáló éleslátással elemezte a mindenkori politikai helyzetet.

Egy alkalommal a Szlovák Nemzeti Párthoz közel álló műépítész hölgy ámuldozott és nem 
tudott hova lenni a csodálkozástól, mert Miklós kezet csókolt neki! Ezen bizony nagyot mulat-
tam.

Miklóssal valamikor a múlt század 60-as éveiben ismerkedtem meg a Nyári Művelődési Tábo-
rokban. Hogy beszélgettünk-e hosszabban, nem tudom. Majd egy hosszabb szünet következett. 
1978 májusából van ismét emlékem Miklóssal kapcsolatosan. Akkor volt húgom diplomakon-
certje Pozsonyban.

A fogadáson egy félreeső helyre ültünk le és Miklós azt mondta nekem: megbízható emberek-
ből egy csoportot kell kialakítani.

Mire megkérdeztem, ki a megbízható ember!? Erre persze nem létezett kielégítő válasz.

Sokáig nem találkoztunk ezután. Tudtam tevékenységéről, de kapcsolatba nem kerültem vele. 
Nem volt ki által. Egyik kötetét, a Kutyaszorítót Budapestről kaptam meg. Hallottam, amikor 
koppant a postaládámban. Mire kimentem, az utcán már senkit sem láttam. A kötet sajnos már 
nincs meg. Ugyanis kölcsön adtam s az illetőt megszorongatta a titkosszolgálat, így a könyvtől 
kénytelen volt megszabadulni.

Amikor letartóztatták, Budapesten 1984 júliusában Duray Bizottság alakult, mely szabadon 
bocsátása céljából jött létre.

Ezt azután sikerült is elérni. Abban az időszakban valamilyen Csemadok-tanfolyamon vettem 
részt. Azon a közismert ügynök, Klimits Lajos is részt vett. Előadást tartott. Többek között azt 
találta mondani, hogy Csehszlovákia milyen nagyvonalú, mert Durayt is kiengedte. Na, most 
jöttél be az utcámba! – gondoltam. Teljesen ártatlan képpel megkérdeztem tőle: Mondd, Lajos, 
mit követett el Duray? Mert ahhoz, hogy méltányolni tudjuk a hatalom jóindulatát, ezt tudnunk 
kellene. – Nem tudom! – jött az alibista válasz. Közben az asztal alatt O. Erzsi rugdosta a lába-
mat. De ennek semmilyen következménye nem lett.

A rendszerváltás Amerikában érte és mi vártuk, mert hiteles embernek tartottuk, aki mel-
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lé felzárkózunk. Amerikai tartózkodásáról egy hölgy furcsa dolgokat közölt velem. Mindig 
készültem, hogy ezt egyszer megbeszéljem vele, de hát akadt fontosabb dolgom is, minthogy 
ezt elővegyem. Majd egy nyugodtabb időszakban – azután szépen megfeledkeztem az egészről.

Forogtak az emberek Miklós körül. Nem mindenki tisztességes szándékkal. De akkor nálam 
nem kezdett villogni a piros lámpa. Úgy gondoltam, egy hajón utazunk, egy akarattal törek-
szünk kisebbségi sorsunk megoldására. Tévedtem!

A helyzetet az is bonyolította, hogy Miklós nem volt csoportjátékos. Nyilván korábbi tapasz-
talatai, ellenzéki tevékenysége taszította ebbe a helyzetbe. Nem csoda. Egyik közvetlen mun-
katársa is elárulta. Még Janics Kálmán is lépre ment. Hiába igyekeztek őt meggyőzni, nem hitt 
Miklósnak. Valahol megvannak a levelei, melyekben arra hívja fel a figyelmet, hogy Durayval 
szemben bizalmatlanoknak kell lennünk! Persze, Janics is elkövetett egy alapvető konspirációs 
hibát. Amikor átadtak neki egy anyagot, elmondta, hol fogja tárolni! A harmadik személy, ezt 
nyilván elárulta! Kijött a titkosszolgálat és minden keresés nélkül a megfelelő fiókba nyúlt.

Az árulóval egy alkalommal Pozsonyban gyalog ment, hogy beszélgessenek. Ekkor Miklós 
hibázott, mert elárulta neki, hogy hol fog találkozni Čarnogurskyékkal. A következő napon le is 
csaptak rájuk anélkül, hogy Miklóst követték volna. Biztosra mentek! Ezt megmondtam neki, 
de azzal védekezett, megbízott benne. Ellenkeztem. Itt nem erről van szó. A konspiráció alap-
szabálya, ami nem tartozik másra, azt nem közlöm! Bizalom ide, vagy oda.

Ugyanaz a személy kapott tőle egy anyagot, amit nem adott vissza. Miklósnak csak annyit 
mondott: jó helyen van. 1989 után kiderült, hogy hol volt az a jó hely. A hírhedt államrendőrség 
őrizte!

Az említett személyt azután néhány éve felkértem, adjon nekem két interjút. Az egyik egy val-
lomás lett volna, hogyan is keveredett a titkosszolgálat karmaiba. Nem a port akartam rajta el-
verni, hanem segíteni. Egy nyilvános vallomás lehetett volna, mely megszabadította volna ettől 
a púptól. Megtehettem, hiszen a rendszerváltás előtt gyakorta felkerestem otthonában. A 70-es 
évek óta ismertük egymást. Nem is gyanakodtam amikor vendégeskedtem nála, hogy „átállt”. 
Naiv voltam, mint annyiszor! Személyesen évekkel ezelőtt az Országos Széchenyi Könyvtár-
ban találkoztunk utoljára. Említett felkérésemre, kurtán közölte velem, nem óhajt interjút adni! 
Ezt jóval korábban megtette Molnár Imrével és Szabó T. Ádámmal is ebben a vonatkozásban.

Többen mentek úgy el, hogy nem tettek eleget kötelességüknek. Elég ha csak Gál Sándor költőt 
és Csendes László színészt említem.

Duray Miklós a magyarság egyik nagy ígérete volt 1989 után. Felkészültsége, tisztánlátása, 
tisztessége, ellenzéki tevékenysége predesztinálta a vezető szerepre. A Kárpát-medencében 
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egyedül ő rendelkezett azzal a tudással, mely irigylésre méltó volt. De nem vigyáztunk rá!

Pedig tud(hat)tuk, óriási nyomás nehezedik rá. Megpróbálták többször leszorítani kocsiját ve-
zetés közben, de túl gyakorlott vezető volt ahhoz, hogy ez sikerrel járhatott volna. Jóval később 
vallotta be, félt. De ennek ellenére nem érzékeltük a veszélyt és így nem tettünk semmit a vé-
delmére. Ő meg hallgatott. Sajnos, nem jelezte, hogy szükség lenne segítségünkre. Nem volt 
egy közösségünk belüli titkosszolgálatunk! Abszurd gondolat?

A Miklós által vezetett Együttélés volt a csúcs, azért kellett tönkretenni. A többi kisebbség-
gel nem sikerült az együttműködés, pedig ehhez a későbbiekben ragaszkodni kellett volna 
és kidolgozni egy olyan stratégiát, mely hosszú távon életképes. De a többi magyar pártnak 
ez nem állt érdekében és a Magyar Koalíció Pártja már ezen a téren semmit sem tett. Kik álltak 
az élen, még emlékszünk, senkit sem kell megnevezni.

Valamikor a 90-es évek elején Budapesten az a pletyka járta, én veszélyes emberként Duraynak 
az ügynöke vagyok. Éppen a Határon Túli Magyarok Hivatalában futottunk össze, elmondtam 
neki nevetve értesülésemet, mire mosolyogva megkérdezte: azt nem mondták, hogy mennyit 
fizetek neked érte? Hogy ennek komoly negatív következményei lehetnek számomra, eszembe 
sem jutott! Lettek.

Igaz, akkoriban különböző ügyekben jártam el az Együttélés színeiben. Tárgyaltam Habsburg 
Ottóval Miklós megbízásából. Konferenciákra látogattam, melyekről összefoglalókat írtam a 
mozgalom számára. Alighanem, Miklós volt az egyedüli, aki ezeket elolvasta. Alkalomadtán 
felhívott és háttéranyagokat készítettem számára.

Teljes nyitottsággal és kendőzetlenül beszéltük meg dolgainkat. Hogy esetleg ezt más is 
hallgatja, nem törődtünk vele. Kellett volna! De úgy gondoltam, Csehszlovákia, majd Szlo-
vákia demokratikus ország, nincs ugyan minden rendben, de komoly veszély nem fenyeget 
bennünket! Fenyegetett!

1994. január 8-án ért véget a 89-ben indult felemelkedés. A révkomáromi nagygyűléskor bebi-
zonyosodott, nagyot buktunk! Emlékszem az eufóriára, mely a rendezvény végén az arcunkra 
fagyott. Nem mertünk nagyok lenni! Elő kell venni a korabeli lapokat, melyekből kiolvashatjuk 
a gyávaságot. Ennek isszuk mindmáig a levét!

1995-ben egy magyar diplomata közölte vele, tűnjön el a politikából, míg nem késő. Az illetőt 
később megkérdeztem, hogy ez saját kezdeményezésére történt, vagy utasításra tette. Letagad-
ta, hogy ilyet mondott volna! Pedig Miklós nem az az ember volt, aki valótlanságokat állított.

Miklóst hagytuk háttérbe szorítani és félreállítani. Hogy ki mindenki vett ebben részt, részben 
köztudott. Ügyünk árulói lettek! Megbízásból? Saját előnyökért? Akadt, akit mellékpályára 
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futtattak, van akit lehetetlenné tettek. Volt, akinek „csak” a házassága ment ezért tönkre. Nem 
nyúltunk utánuk! Erről sem beszéltünk nyíltan és őszintén a nagynyilvánosság előtt soha.

Ezt a történetet is valakinek fel kellene dolgoznia, mert fontos, hiszen csődöt mondtunk! 
Miklós már ehhez nem tud hozzászólni. De most, hogy távozott, még inkább előtérbe kerülnek 
a közösségünk életét befolyásoló kérdések.

Az egyik dicstelen főszereplőről közzétettem véleményemet. Miklós egyből telefonált. Egyik 
nagy hibája az írásnak – mondta –, hogy nem ő írta! Többen a főszereplőt kapacitálták, ha nincs 
igazam, pereljen be. Nem tette! Ez önmagában beismerő vallomás volt.

Kedves Miklós, néhány részletkérdést megvitattunk, de vártam az alkalmat, hogy egyszer 
végig kövessük az eltelt négy évtizedet. Mert ez nemcsak életünk, hanem közösségünk 
meghatározó története volt.

Legutóbb Pesten találkoztunk idén júniusban. Akkor sem tudtunk sokat beszélgetni. De most 
egyértelműen kiderült, erre a beszélgetésre már sohasem kerül sor. De mi itt vagyunk még, meg 
kellene határozni helyzetünket. Erre Te is kötelezel bennünket.

Pihenj békében, de emlékeztess bennünket mulasztásainkra és kötelességeinkre!

Bocsáss meg, hogy nem védelmeztünk, amikor kellett volna. Ezt a mulasztást már nem tudjuk 
pótolni. Kárunkra! De még összeszedhetjük magunkat! Akkor munkád nem volt hiábavaló.

„Újra éleszteni a felvidéki magyarok  
társadalmi aktivitását” 

Duray Miklós interjú-részletek

Írta: Cservenka Judit -2022.12.31., Felvidék.ma  
A szerző a hírportál munkatársa

A gyászhír után az egész estét – mint annyian azok közül, akik tisztelték, szerették – Duray 
Miklós emlékével töltöttem. Nemcsak gondolatban, de hangját keresve kazettákon és CD-ken, 
hosszú rádiós múltam hanghordozóin. Bár az emlékezetem és anyagaim nyilvántartása is gaz-
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dag választékot kínált szinte attól a perctől kezdve, hogy az alakulóban lévő Rákóczi Szövetség 
tagjaival vártuk az Egyesült Államokból hazaérkező Duray-családot, a technika pusztulóbb, 
mint az emlékezet.

Mindabból, amit a felvidéki és a Magyarok Világszövetsége révén az egyetemes magyar köz-
életben is aktív politikustól egy-egy interjú őrzött volna, ma már semmi sem hallható. Sajnos, 
a múlt század hangrögzítőjét: a kazettákat időben kellett volna tartósabb eszközökre másolni, 
megmentve a rajtuk lévő anyagot. Ezt a mentést a Magyar Rádióból való távozásomkor csak a 
portré-műsorokkal végeztem el sietve, így megmaradt a Duray Miklós 50. születésnapjára ké-
szült 30 perces beszélgetés hanganyaga. Azt csak teljességében érdemes hallgatni, mert együtt 
van benne a magánember és a politikus.

Az alábbi interjú-részletek eredetijét már CD őrzi, hiszen jóval később készültek, de rö-
vidségük ellenére is érzékeltetik Duray Miklós térben is, időben is távlatokat befogó gon-
dolkodását.

2015-ben a Szövetség a Közös Célokért konferenciáján mint a szervezet elnökétől kértem inter-
jút a Határok nélkül c. műsor számára.

A közös célok nem változtak, a kérdés az, hogy mennyire tudunk a közös célok mögé felsorakoz-
ni. Sajnos világossá vált, hogy nagyon sok személynek, érdekcsoportnak nem tetszik az, hogy 
meg tudjuk a közös célokat fogalmazni, és tenni is akarunk ennek eléréséért. Sajnos ez látható 
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a felvidéki magyar közösség társadalmi szerveződésén, amely a 90-es évekhez képest a 2010-
es években sokkal szétesettebb. Ha egyszerűsíteni akarnék,  azt  mondanám, hogy ma egyetlen 
közös cél van: újra éleszteni a felvidéki magyarok pozitív társadalmi aktivitását.

Azért, hogy akarjon megmaradni magyarnak?

Többről van szó. Magyarnak megmaradni elvontan nem lehet. Sohasem lehetett, de talán any-
nyi kihívással nem állt szemben az ember, mint most. Azt kell megvizsgálni, hogy mi a dolgok 
hierarchiája. Mert ha csak azt prédikálom, hogy maradj meg magyarnak, ugyanakkor munka-
nélküli az illető, vagy elvándorolni kényszerül, akkor pusztába kiáltott szó. Ugyanis ha van egy 
nagy közösség, amelynek a létszáma 10%-kal csökken, az is megérzi, de kevésbé érzi meg. De 
ha van egy 1990-es népszámláláson még 570 ezres közösség, amelynek lélekszáma tíz év alatt 
120 ezerrel csökken, az sokkal nagyobb veszteség, arányban és abszolút értelemben is.

A lélekszám csökkenésével azon a konferencián is foglalkozott, amelyet a beneši dekrétumok 
eltörléséért küzdő magyarországi és németországi jogvédők tartottak 2015-ben Budapesten.

Mi lehet az oka, hogy az elmúlt tíz év alatt 120 ezer magyar tűnt el a statisztikából a mai 
Szlovákiában? És ez már összefüggésbe hozható az elmúlt húsz év alatt a felvidéki magyar 
pártok által tanúsított politikai magatartással. Tudatosítani kell azt, hogy a felvidéki magyarok 
másképp megosztottak, mint a magyarországiak. Van egy természetes  nézetkülönbség, és van 
egy kimondatlan, de megvalósuló szlovák politikai érdek, hogyan lehet a magyar politikai és 
társadalmi érdekérvényesítést semlegesíteni. Van a klasszikus módszer: meg kell venni azokat, 
akik megvehetők, és falhoz kell szorítani azokat, akik falhoz szoríthatók. Az elmúlt 20-22 évben 
a felvidéki magyar politikát ez osztotta meg leginkább.

Nem lehet, hogy a beneši idők félelmét az akkor szenvedett és megalázott nemzedékek átörö-
kítették az utódoknak, mint a zsidók is a holokausztét?

Ha egy közösséget megfélemlítenek, és folyamatosan félelemben tartanak, akkor a félelem va-
lóban öröklődik, persze nem genetikai alapon. Az 1944-ben kezdődő szándék a magyarság 
felszámolására tulajdonképpen ugyanaz volt, mint a zsidóság felszámolására irányuló politikai 
szándék. Mindkettőben a megfélemlítés alapja a származás, illetve a nemzethez tartozás. És ez 
a mai napig így van. Miért nem mernek magyarul beszélni a felvidéki emberek ott, ahol lehetne 
magyarul beszélni? Személyes példa: a fiam Pozsonyban kezdte egyetemi tanulmányait, majd 
amikor Budapesten folytatta, három hónappal később árulta el, hogy mostanra már mer han-
gosan beszélni az utcán magyarul. Addig nem mert, pedig soha senki nem mondta a családban, 
hogy ne beszéljen magyarul, de a félelem benne van a levegőben.

Lehet, hogy a statisztikából eltűnt magyarok is félelemből szlovákok?
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A statisztika szerint a legutóbbi népszámlálásban a megkérdezettek 7.5%-a nem vallotta be 
nemzeti hovatartozását. Ezek nagy része magyar. Én nem azt mondom, hogy ezt a félelmet kell 
megszüntetni, mert az nem olyan egyszerű. De a politikának és a civil társadalomnak ugyanab-
ba az irányba kell húznia. És nem szabad közösséget vállalni azokkal a politikai szereplőkkel, 
akik megvehetők.

2013-ban a Felvidék.ma munkatársait, barátait hívta tanácskozásra Pogány Erzsébet igazgató 
Győrbe. Duray Miklós éppen ennek a lapnak értékei alapján javasolt egy egész világot befogó 
szerver létrehozását.

A világ országainak egyharmadában élnek magyarok teljes jogi és kulturális felruházottság-
gal. A Kárpát-medencében a legnyugatibb Őrvidék egy-két még magyar nyelvű településétől 
nemcsak Erdély legkeletibb sarkáig, de a Kárpátokon túl a csángók földjét is beleértve, alig 
van település, ahol ne élne magyar. Tehát a legszétterültebb népessége a Kárpát-medencének 
a magyar. Ezért külön magyar stratégiát igényelne. Ezt ma olyan olcsón és egyszerűen lehetne 
működtetni, hogy felháborítónak tartom, amiért nem haladunk ebbe az irányba. A Világhálón 
számos magyar nyelvű objektum található, de alig néhány akad, amelyik a magyar nemzet 
ügyével, a magyar identitás ápolásával, a minőségi magyar életről szóló információk továb-
bításával foglalkozna. Egy olyan óriásszerver kellene, amely összegyűjti és onnan elérhetővé 
teszi az összes ilyen értéket képviselő magyar nyelvű médiafelületet, hogy abból már magam 
választhassam ki a nekem megfelelőt, mert nincs időm keresgélni a Világhálón. Egyébként is a 
nemzeti szellem terjesztése ugyanolyan fontos lenne, mint a tőzsdei árfolyamoknak a közlése.

Nemzetpolitika szélsőségek nélkül –  
Beszélgetés Duray Miklóssal 30 évvel ezelőtt
Írta: Bánó Attila, Megjelent a Felvidék.ma portálon 2022.12.31-én

2022. december 30-án, 77 éves korában elhunyt Duray Miklós felvidéki politikus, a kisebbség-
ben élő magyarok elkötelezett jogvédője és képviselője. Az alábbi interjú csaknem harminc 
évvel ezelőtt – 1993. január 26-án – jelent meg a Pest Megyei Hírlapban.

A Magyar Demokrata Fórum VI. országos gyűlésének vendége volt Duray Miklós, a szlovákiai 
Együttélés Mozgalom vezetője. Itt tartózkodása alkalmából rövid beszélgetésre kértük.

– Miként vonja meg ennek az országos gyűlésnek a tapasztalatait?
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– Úgy látom, hogy a józanság győzött, és 
azok az ellentétek, amelyek az országos gyű-
lés előtt nem csak magát az MDF-et, hanem 
az egész magyar közvéleményt megrázták, 
mára elcsendesedtek, és egy kiegyensúlyo-
zott, szerintem kormányzásra képes MDF 
lépett elő a határozatok nyomán.

– Várja-e, hogy a kormányzati ciklus hát-
ralévő idejében erősödik, határozottabbá 
válik a magyar kormány tevékenysége, ma-
gatartása?

– Szerintem szükségszerű, hogy a magyar kormányzat bizonyítsa határozottságát. Szükségsze-
rű azért, hogy a választásokon ne következhessen be olyan helyzet, mint Lengyelországban, 
ahol apró pártokra, és gyakorlatilag kormányzás- illetve döntésképtelen parlamentre kell ala-
pozni az állampolitikát. Fontosnak tartom, hogy a kormányzati politikát mindig egy erős, de 
ne túlsúlyban lévő párt határozza meg, és a segítő pártok ehhez csatlakozzanak, melléje sora-
kozzanak fel. Természetesen úgy, hogy közben őrizzék meg saját egyéniségüket, karakterüket. 
Azért fontos, hogy ez így legyen, mert a túlságosan elaprózott kormánykoalíció a történelmi 
tapasztalatok szerint kormányzásképtelen.

– Ma időnként azzal vádolják a kormánykoalíció, illetve a Magyar Demokrata Fórum egyik-
másik irányzatát, hogy nacionalista. Helytállónak tartja ezt a megállapítást?

– Én nem nevezném sem a kormánypártokat, sem az MDF-et nacionalistának, és nem látok 
ilyen tendenciát…

– A hazai ellenzék sokszor él ezzel a váddal.

– Igen, tudom, de én más véleményen vagyok. A magyar kormány nemzetpolitikát hirdet, és 
igyekszik megvalósítani. Ez abból a szempontból nagyon fontos, hogy térségünkben, az egy-
kori szovjet blokknak az országai, jelenleg mindenfelé túlzó nacionalizmustól hevülnek. Egy 
ilyen közegben nem meghirdetni a nemzetpolitikát – kifejezetten öngyilkosság. Amennyiben 
a magyar kormány nem tud egy ilyen politikát képviselni, akkor nyilvánvaló, hogy a nemzeti 
szélsőségesek jutnak szóhoz, erősödnek fel. Eddigi politikai pályafutásom alatt, a volt Cseh-
szlovákiában végzett parlamenti munkám során is azt tapasztaltam, hogy amikor egy kormány 
elbizonytalanodik, és úgymond megnyitja a kaput a szélsőségek előtt, és itt mindegy, hogy 
jobb- vagy baloldali szélsőségről beszélünk, akkor az egész országnak rosszat tesz. A kormány-
politikának mindig is centralista politikának kell lennie. Nem szabad megengedni, hogy bárme-
lyik irányba eltolódjon, mert akkor nem fogja tudni képviselni az ország zömének az érdekeit.

(Mohai Balázs felvétele – MTI – Wikipedia)
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– Van-e esélye a centrumpolitika kialakulásának Szlovákiában?

– Szlovákiában nincs centrumpolitika. Jelenleg a korábbi bizonytalanság következményeként 
kialakult politikáról beszélhetünk. Éppen az következett be, amitől óva intem a magyar poli-
tikát. A két éven át tartó bizonytalan politizálás, illetve a hozzá nem értés olyan helyzetet te-
remtett, hogy szélsőséges erők kerültek kormányra. Ezek a választások pillanatában még nem 
bizonyultak olyan radikálisnak, mint amilyenné azóta váltak. Messzemenően nem a többség 
óhaját és érdekeit képviselik, noha amit folytatnak, az nemzetpolitika.

– A magyarországi kormányzó pártok is nemzetpolitikát képviselnek. Miben különbözik ez attól, 
amit Szlovákiában neveznek nemzetpolitikának?

– A jó nemzetpolitika az, amely a nemzeti érdeket és az ország gazdasági érdekeit össze tudja han-
golni. A nemzeti érdeket ne tekintsük pejoratív politikai fogalomnak, hanem azt a kulturális nem-
zetet értsük alatta, amely a történelmi hagyományokat, a folyamatosságot képviseli. Ez a valódi 
nemzetpolitika. Mindenféle sallang vagy jelző nélkül, mindenféle torzulás, például a kisebbsé-
gekkel szemben megnyilvánuló türelmetlenség nélkül. Természetesen meg lehet fogalmazni nem-
zeti jellegű, nemzeti központú politikát, de ha ez nincs összhangban az adottságokkal, a világpo-
litikával, a geopolitikai érdekekkel, a gazdasági lehetőségekkel, akkor nemzetellenes politikává 
válik. És Szlovákiában ma ez a helyzet. Hiába képvisel a kormányzat egy bizonyos fajta nemzeti 
érdeket, amely a nemzeti önrendelkezést, és a nemzetállam megteremtését jelenti. Ma ez az érdek 
már nem igazán a szlovák nemzet érdeke, és Szlovákia jövője szempontjából anakronisztikus. 

Duray Miklós mindig két-három lépéssel  
előttünk járt 
Írta: Hideghéthy Andrea -2023.01.01., Felvidék.ma 
A szerző a a SZAKC ügyvezető igazgatója, a Felvidék.ma munkatársa

Két napja, hogy nincs többé köztünk, de máris nagyon sokan felidézték közös emlékeiket Duray 
Miklóssal – s ami talán közös volt mindegyikben: az a vele folytatott beszélgetések élménye, 
az, hogy ezek a személyesen vagy épp a távolból együtt töltött percek, órák milyen benyomá-
sokat, akár gondolati távlatokat nyitottak számukra-számunkra.

El kell mondanom, ha csak nem a puszta szervezeti tennivalók,  tények megbeszéléséről volt 
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szó, nem lehetett tudni, hogy honnan indul és hová vezet egy-egy ilyen eszmecsere. Geológus 
volt, nemcsak értette, nagyon szerette is ezt a tudományágat. Sokszor hallottam tőle, hogy a 
struktúrákban, rendszerekben, hálózatokban való gondolkodást innen hozta a politikába, a köz-
életbe és a közösségbe.

Utolsó beszélgetéseinket így utólag, alig néhány nap elteltével felidézve egy Saint-Exupéry-
regénybeli párbeszédhez érzem hasonlónak:

– Andrea, lenne bazaltréteg a kőzetrétegek között?

– Nem Miklós, nem lennék.

– Miért gondolja így?

– Kundera szerint, minél erősebb a fény, annál sötétebb az árnyék. Érzékeny vagyok. Sokszor 
nehezebb így, de nagyon szeretek érezni, érteni. 

– Ha választhatna, hogy másmilyen legyen és a semmi között, mit választana?

– A semmit. Nem szeretnék kevésbé érteni és érezni. … Miklós, mit tehetek Önért?

– Biztosítsa számomra a jövőt.

…

Tudtuk ekkor mindketten, hogy a test gyenge háza a szellemnek és a jövő ebben a földi létben 
nem a fizikai életet jelenti. Egy életmű gondozását jelenti, annak megőrzését, továbbadását, 
életben tartását.
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Kedves olvasó, nem maradtunk kétségek között. Miklós most is két-három lépéssel előttünk 
járva felvázolta a feladat elvégzésének módját. Megvalósításához szükséges a példájának a 
követése, a közösség érdekében történő határozott, következetes felelősségvállalás és a meg-
győződésből fakadó kiállás.

Az általa alapított szervezet, a Szövetség a Közös Célokért társulás ügyvezető igazgatójaként 
volt szerencsém ezt tőle személyesen megtanulni az elmúlt közel öt év alatt, amit közvetlen 
munkakapcsolatban töltöttem vele.

Tudom, hogy nem lesz könnyű, s talán ezért is peregnek a könnyek, szorul el a torok és remeg 
a szív, mert annyira szeretném, ha velünk maradhatott volna még….

„Mintha egy korszak múlt volna el!” – véle-
mények Duray Miklós halálával kapcsolatban
Írta: Balassa Zoltán -2023.01.01., Felvidék.ma

A Duray Miklós távozásáról szóló hírt megosztottam a Facebook-oldalamon és villámpos-
ta levélben is szétküldtem. Néhány választ megszerkesztve most közzéteszek.

Nagy Sándor (Debrecen):„Több mint szomorú! Egy nagyszerű magyar emberrel lettünk sze-
gényebbek!”

Kövesdi Szabó Mária, kassai színművész szinte felsikoltott:„Istenem. Drága Miklós! Nyugodj 
békében.”

Gy. Lovassy Klára nyug. múzeumigazgató (Magyar Építőipari Múzeum, Veszprém):„Nagy 
vesztesége a Felvidék magyarságának!”

Muzsnay Árpád, művelődésszervező: „Nyugodjon békében! Kitűnő ember, jó politikus volt… 
Több alkalommal is köszönthettem a Partiumban.”

Fábián Edit, egykor a Csemadok rozsnyói mindenese: „Személyében a Felvidék legnagyobb 
stratégáját veszítettük el!”

Csillag Ádám, Balázs Béla-díjas dokumentumfilm-rendező, producer: „1990-ben készítettem 
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vele, róla dokumentumfilmet a Magyar Te-
levíziónak. Valószínűleg az elsőt. A jobbak 
közé tartozott.” Csillagról tudnunk kell, 
hogy első dokumentumfilmje, a nagy port 
kavart „Dunaszaurusz”-ban (1984–1988), 
mely a bős–nagymarosi vízlépcső történetét 
követte nyomon, megszólaltatta az elhall-
gattatott tudósokat és az illegalitásban szer-
vezkedő környezetvédőket. A filmet azon-
nal betiltották!

Jeszenszky Géza, egykori külügyminiszter 
hozzám intézett leveléből idézek: „Számomra különösen szomorú hír Duray Miklós halála. 
A Trianon orvoslásáról írt könyvemben 13 helyen szerepel a neve. Az 1969. március 15-én a 
ligetfalui Petőfi-szobornál elmondott beszéde alapján kerestem őt meg. Rövidesen személyes 
és politikai barátok lettünk. Síztünk együtt Vratnán, konspiráltunk a csehszlovákiai magyarok 
jogainak védelméről a havas tátrai erdőkben találkozva, majd a Kis-Kárpátokban, építettük 
együtt a Jogvédő Bizottság budapesti összekötője, Törzsök Erikáék házát Budapesten.

Perei és bebörtönzése idejében több módon segítettem, győzködtem Janics Kálmánt Miklós 
igazáról, majd közreműködtem egyéves amerikai ösztöndíja megszerzésében.

Kapcsolatunk a rendszerváltozás után hivatalossá is vált. Miklós az ellenzéki hős szerepére 
született, nem volt a kompromisszumok embere. Ezért nem lett belőle az, amire 1990-ben szá-
mítottunk: Esterházy utóda, a csehszlovákiai magyarság elsőszámú vezetője.

Csehszlovákia szétválása komoly dilemmák elé állította a magyar politikusokat. A magyar 
kormány magatartását döntő mértékben a szlovákiai magyarok akarata, magatartása határoz-
ta meg. Az Együttélés és a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom kinyilatkoztatta, hogy a 
szlovákiai magyarság is önrendelkezési jogot, területi autonómiát követel. A Magyar Polgári 
Párt erről nem nyilatkozott. Duray Miklós, az Együttélés elnöke, 1992 második felében minisz-
teri dolgozószobámban négyszemközt kifejtette, hogy a felvilágosultabban gondolkodó csehek 
mérséklő befolyásának megszűnésével átmenetileg romolhat a szlovákiai magyarság helyzete, 
de a későbbiekben a jóval kisebb országban, arányukat tekintve nagyobb súlyt képezve, a ma-
gyarok sikeresebben védhetik meg érdekeiket és vívhatják ki a területi autonómiát. Más elkép-
zelést nem hozott szóba.

Miklós radikalizmusa számlájára írom az Antall miniszterelnöknek 1993.  november 25-én 
(Tőkés Lászlóval és Ágoston Andrással együtt) írt levelét, ebben bírálta a magyar kormány 
úgymond  csöndes, a szomszédos országok vezetőivel folytatott türelmes párbeszéd-politikáját 



   FELVIDÉKI MAGYAROK, 2023-I.                                                                                             Duray Miklós (1945-2022)

53

és a nemzeti kisebbségek ügyében a nyugati demokráciák megnyerésére irányuló lépéseit.  (l. 
kísérlet a trianoni trauma orvoslására. Magyarország szomszédsági politikája a rendszerválto-
zás éveiben. Budapest: Osiris, 2016. 248-250., illetve 332-333. o.)

A következő két évtizedben hébe-hóba találkoztunk, de a régi, a közös küzdelmeken alapuló 
barátságunk nem tért vissza.

Duray Miklóssal a rendszerváltoztató nemzedék újabb oszlopa dőlt ki. Én a régi eszmékre és 
célokra emlékezve gyászolom régi barátomat és harcostársamat, őrzöm emlékét. Nyugtalan 
szelleme nyugodjék békében! Miklós, sit tibi terra levis!” (Legyen a föld neked könnyű!)

Az előbb említett Törzsök Erika, Miklós budapesti munkatársa 1989 előtt, aki a rendszerváltás 
után a Határon Túli Magyarok Hivatala élén is állt, emlékeztetett, hogy amikor letartóztatták, 
Budapesten megalakult a Duray Bizottság, mely szabadlábra helyezését tűzte ki célul 1985 
júliusában. Amit végül sikerült elérni.

Gubcsi Lajos a következőket írta villámpostalevelében: „Elment a nagy harcos: Duray Miklós, 
a felvidéki magyarság lelki s közéleti szószólója, író. Népe ismerője szerte a Kárpát-meden-
cében. 77 évének minden percében hazája hű fia volt. A Magyar Művészetért Díjjal köszöntük 
meg munkásságát 2002-ben.”

Békássy Csaba (Bp.) „Nagyon nagy tragédia: mint geológus is, mint közösségi ember is! Saj-
nos, csak egy találkozásom-beszélgetésem volt Vele.”

Reiter Zoltán, színész (Gárdonyi Géza Színház, Eger):„Nagy ember volt, sokat tett a felvidéki 
magyarokért!

Cs. Tóth Erzsébet, színész: „Sokat köszönhetünk neki!”

Juhász Eszter (Komáromi Jókai Színház): „Hatalmas veszteség! Nagyon, nagyon sajnálom.”

A losonci születésű Milan Litavský, aki Kassán él, a következőket írta: „Škoda dobrého 
chalana. V r. 1945 sa v Lučenci rodili dobrí chalani.” (Kár a jó fiúért. 1945-ben Losoncon jó 
srácok születtek.)

Molnár Éva (Bohémia Baráti Kör, Bp.) „Megrendültünk, akik ismerték a Bohemiából. Mintha 
egy korszak múlt volna el…”

Igen. Egy korszak véget ért!



54

   FELVIDÉKI MAGYAROK, 2023-I.                                                                                             Duray Miklós (1945-2022)    

Duray Miklósra emlékezve
Írta: Bakos István -2023.01.01., Felvidék.ma 
Részlet a Bethlen Gábor Alapítvány nekrológjából

Gyászolom a halottainkat, de hálás vagyok nektek is, hogy a több mint negyven éves Bethlen 
Gábor Alapítvány méltóan búcsúzik halottjaitól. Újévi üzenetünk: „Memento mori!” –  A Ma-
gyar Életfa jegyében.

Az elmúlt hetekben három korábbi Bethlen Gábor-díjas kitüntetettüntől kellett fájdalmas bú-
csút vennünk. A nemzeti ellenállás és az antikommunista küzdelem egyik legnagyszerűbb, de 
elfeledett alakjától, Pákh Tibortól, a szárszói találkozó még utolsó élő résztvevőjétől és a szár-
szói gondolat hűséges őrzőjétől, Somodi Istvántól, valamint a felvidéki magyarság és a nemzet-
politika meghatározó képviselőjétől, Duray Miklóstól.

Az alábbiakban Duray Miklós kitüntetésének átadásakor Csengey Dénes tolmácsolásában el-
hangzott laudáció szövegével búcsúzik a Bethlen Gábor Alapítvány.

A jellem szerény hérosza

Duray Miklós geológus, felvidéki magyar nemzetiségpolitikus (Losonc, 1945. július 18. – 2022. 
december 30.) – Bethlen Gábor-díj (1988)

Hűségesnek lenni a nemzethez: ez egy szabad nemzet polgárának nem személyes tulajdonsága. 
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Aminthogy nem különös értékű cselekedet lélegzetet venni ott, ahol van levegő. Demokratának 
lenni egy demokratikus társadalomban: ez sem személyes tulajdonság és nem személyes vál-
lalkozás. Aminthogy nem vállalkozás halnak lenni egy tiszta vizű folyóban, hanem származás 
és természet dolga.

Európának abban a térségében, ahol élünk, ebben az értelemben nincs víz és nincsen levegő. 
Aki itt hű hazafi és félelmet nem ismerő demokrata, mind a jellem hérosza. Itt, ahol az európai 
politikai civilizáció elemi normáinak életbe léptetésére irányuló szándékok utópiák ma is, a 
hibátlan jellem az egyetlen talaj, amiben megkapaszkodhatnak és meggyökerezhetnek ezek a 
két lábra állt emberhez méltó szándékok. Ezért van az, hogy a mi kultúráinkban még a szelle-
mi teljesítményeket is a jellemszilárdság vizsgálata felől közelíti meg a gondolat, és ezért van 
az, hogy az olyan művek, amelyek nem állják ki eme első vizsgáztató pillantás próbáját, hiába 
csúcsteljesítményei akár az egész kontinensnek is egy-egy tudományos vagy művészeti ágban, 
a mi tájainkon, a mi szemünkben mégsem tartozhatnak a kultúra legelső vonalába.

Díjazottunkra, Duray Miklósra is ez a közös közép-európai égbolt nehezedik. De alatta még 
ott sötétlik és súlyosul egy alacsonyan járó hatalmas felhő: a kisebbségi sors. Amely különösen 
nyomasztó teher ott, ahol a többség is megoszlik és ahol korszakunkban a többségi nemzetek 
is kénytelenek voltak átengedni az államalkotó szerepet egy nemzeti minőségekre érzéketlen 
társadalomutópiának.

Duray Miklós geológus. Nem érhette volna bírálat, ha férfikorába lépve úgy dönt, hogy tel-
jes érdeklődésével elmerül annak a néhol nagyon vékony szilárd kéregnek a vizsgálatában, 
amelyen járunk. A földtörténet korszakolása, egyes epizódjainak értékelése körül eddig még 
nem szikráztak fel ádáz nemzeti viták: errefelé nyitottak voltak egy eredményes és talán bé-
kességes tudósélet távlatai. Duray azonban érezte, hogy a föld, amelyen jár, nemcsak humusz 
és kőzetelegy, szülőföld is egyben. Érezte, hogy ez a föld nehéz a rajta járóknak, hogy csak a 
halottaknak könnyű, mert fölöttük van, nem alattuk. Világosan látta és fájdalmasan átérezte, 
hogy a huszadik századi történelem tektonikus mozgásai szakadékokat nyitottak meg a magyar 
nemzettestben, megrázták az anyaországot és gyorsan kövesedő lávaréteg alá temették a nem-
zeti kisebbségeket, közöttük a szlovákiai magyar kisebbséget.

És ezért Duray Miklós úgy döntött, hogy nem éri be a geológiai vizsgálódásokkal. Íróvá vált, 
arra a mesterségre adta a fejét, amely térségünkben már sokak számára szolgált a zsarnokság 
valóságából a demokrácia eszmekörébe nyíló átjáróként. Ez az átjáró őt is, mint előtte már so-
kakat, először a börtönbe vezette. Ez a kiszámíthatóan bekövetkezett váratlan fordulat azonban 
nem törte meg jellemét, nem törte meg gondolatai ívét. Csak megérlelte őt arra a felismerésre, 
hogy itt, Közép-Európában szellemi értelemben véve gyermek az, aki csak a remény világossá-
gánál tud munkálkodni; a férfit itt az teszi, hogy talpon marad és lát a reménytelenség éjszaká-
jában is. Kevesek társaságában, megfélemlített és elnémított sokak nevében, érdekében.
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Nyilvánosan be kell ismernünk, hogy ehhez a kitartáshoz az anyaország nemigen adott erőt, 
nemigen sugalmazott bizakodást.

Történelmi vétség, ahogyan a magyar politika magára hagyta nemzeti kisebbségeinket majd fél 
évszázadon át. Semmivel sem menthető vétség. Duray Miklós műveit a magyarországi olvasó 
nem ismerheti, munkásságát figyelemmel nem kísértheti. Duray Miklós létezéséről is csak egy 
útszéli hangon támadó cikk tudósított sokakat, egy olyan cikk, amely még támadni sem őt, 
hanem a Kutyaszorító című művéhez előszót írt magyar írót támadta. A magyar kormányzat 
kisebbségvédő elszántságának mértékét akkor az jelezte, hogy ezzel az előszóval egyéves írói 
szilenciumot lehetett kiérdemelni. A Kutyaszorító szerzője ez év tavaszán, a Magyar Demokra-
ta Fórum kisebbségi kérdésekkel foglalkozó tanácskozásán szólalhatott meg először nyilváno-
san Magyarországon. Erre azért nem árt emlékeznünk most, amikor – hozzáteszem, örömünkre 
és elismerésünktől követve – úgy látszik, a hivatalos Magyarországnak is megbecsült vendége.

Maradjon ez így. De ha változna is a tájainkon különösen forgandó politikai széljárás, ha vál-
tozik is a kormányzat magatartása, azt nyugodt meggyőződéssel mondhatjuk, hogy a másik 
Magyarországnak, az igazi Magyarországnak mindig is kitüntetettje volt, mindig is kitüntetettje 
lesz Duray Miklós, a jelleme szerény hérosza.

Csengey Dénes

Duray Miklós köszönőlevele: 1988. november 2-án, helyi idő szerint délután fél ötkor kap-
tam telefonon az értesítést Nagy Gáspártól Budapestről, hogy a magyar független társadalmi 
gondolkodás egyik fontos tényezője, a Bethlen Gábor Alapítvány 1988. évi négy díjazottjának 
egyike én vagyok.

Az alapítvány kuratóriumának megtisztelő döntése a kezdeti örömön túl másként is hatott rám. 
Most éltem át először azt az érzést, hogy a magyar egyetemesség nemcsak a szellem és a gon-
dolkodás összhangjában, a sok ezer kilométeres távolságot is áthidaló közös gondokban létezik, 
hanem gyakorlatban és intézményesítve is működik, működhet.

A kisebbségben élők legfájóbb gyötrelmét – a hazátlanságot – ugyan nem enyhítette, hiszen ezt 
sem ez a gesztus, sem egy politikai nyilatkozat, vagy akár egy ténylegesen beváltható döntés 
sem tudná egyhamar feloldani.

De bennem, a közép-európai „hontalanban” is felkeltette a reményt, hogy abban az országban, 
amelyben nemzetem túlnyomó többsége – mintegy kétharmada – él, talán a jövőben mégsem 
tekintenek majd ellenségnek és idegennek. Igaz, nem e magánalapítvány támogatóitól függ, 
hogy a hivatalos társadalom miként kezel engem és minket, kisebbségben élőket. De remélem, 
e díj mögött növekvő társadalmi óhaj van az iránt, hogy legalább szellemi életünk legyen osz-
tatlan, ha már nem élhetünk mindannyian egy politikai hazában.
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Egyelőre nem tudom, hogy az alapítvány kuratóriuma miért ítélte oda nekem is az ez évi Beth-
len-díjat. A számomra egyelőre ismeretlen megokolás mellett engedjétek meg, hogy röviden 
elmondjam önmagam képzeletbeli laudációját.

Kisebbségi magyarnak születtem. Azon kisebbségiek egyikének, aki és akik, valamint kinek 
és kiknek a szülei nem adták föl a második világháború utáni durva üldöztetés ellenére sem a 
nemzetiségüket. Tehát a több mint háromszázezer nem csehszlovakizált magyar egyike vagyok. 
Azok közül származom, akikhez az elnyomás enyhülése után visszatérhettek a nemzetiségüket 
a megfélemlítettség vagy a létük védelme miatt elhagyottak, így hát egyike vagyok annak a 
hivatalosan bevallott ötszáznyolcvanezer csehszlovákiai magyarnak, akik a megpróbáltatások 
súlya alatt – ha néha el is bizonytalanodtak –, végül mégis kitartottak nemzetük mellett. Ezért 
elsősorban ezek nevében köszönöm, hogy rám esett a választásotok.

A kisebbségi helyzetben egyedül maradva nem lehet helytállni a hivatalos és a társadalmi el-
nyomással szemben. Ellene a védelem mégis leginkább az egyéni magatartásban és a civil 
elszántságban található.

Akkor, ha megtartó erővé szerveződik a család, a barátok, az előírt feladatokat sokszorosan 
túlteljesítő, de a hivatalos előírásokat és parancsokat meg is szegő pedagógusok, a műkedvelő 
feltételek és önkéntesen tevékenykedő, a szabadidejüket feláldozó, a megszólást, a lenézést, 
a társadalmi peremhelyzetet elviselő, a nemzet ismeretlenségben maradó szolgáinak egyéni 
helytállása. Azoké, akik engem is neveltek és támogattak, akik igyekeztek példát mutatni ne-
kem. Azoké, akik munkája nélkül valószínűleg ezt a díjat sem kaphattam volna meg. Ezért az 
elismerés őket is illeti.

Magyar iskolába jártam. Nem csupán azért, mert szüleim, majd később én is így döntöttünk. 
Hanem azért is, mert a nemzeti kisebbség létének egyik legfontosabb jelképe az anyanyelv, 
megtartója pedig a nemzeti kultúrában való művelődés. Emiatt a kisebbségben élők – a szerve-
zett elnyomással szemben – kell, hogy az önmegtartásban váljanak egymás példaképévé. Kell, 
hogy nap mint nap mind egyénileg, mind közösen megvívják harcukat az iskolájukért. Akik ezt 
a küzdelmet feladják, lemondanak az egy nemzethez tartozás igényéről és közös élményéről. 
Ezért a most nekem odaítélt díj azé a sok tízezer gyermeké valamint tizenéves fiatalé és szüleié 
is, akik – csakúgy, mint én is annak idején – nap mint nap megjárják a csehszlovákiai magyar 
iskolába vezető áldozatos utat. A díj Kolon, Deménd és sok más – iskolájukért megküzdött – 
magyar község mellett a Pozsony közelében lévő Zonctorony lakosságát is illeti, akik a várható 
és a bekövetkezett rendőri meghurcolás ellenére szinte egy emberként tiltakoztak 1984 február-
jában a magyar iskolákat megszüntetéssel fenyegető szlovákiai törvényjavaslat ellen.

A kisebbség elnyomása, hátrányos megkülönböztetése és a magyarokat ért jogsértések elleni 
küzdelemre alakult 1978-ban a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága, mely-
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nek kezdettől fogva szóvivője vagyok. Tíz éve a bizottság és az én tevékenységem szétválaszt-
hatatlan. Ezért e díj a bizottság és széles körű munkatársi közössége áldozatos munkájának az 
elismerése is.

Sajnálom, hogy nem vehettem át személyesen a Bethlen-díjat és nem szoríthattam kezet a töb-
bi díjazottal. Hiszen külön öröm lett volna számomra együtt lenni a díjkiosztás alkalmával 
Újszászy Kálmánnal, akivel 1966-ban ismerkedtem meg, mikor nagy türelemmel vezette az 
akkor bontakozó független ifjúsági mozgalmunk Abarán rendezett II. Nyári Ifjúsági Találko-
zójának Sárospatakra látogató résztvevőit. A díj átadásakor végre személyesen is megismer-
kedhettem volna Bohumil Hraballal, aki egyik legkedveltebb cseh íróm. Először 1963-ban ol-
vastam elbeszéléseit, melyek egy új világot tártak fel előttem. 1979-ben kezdtem fordítani a 
Slavnosti sněženek c. kötetét. A kéziratban lévő fordításokat azonban a politikai rendőrség ’79 
nyarán a nálunk tartott egyik házkutatás alkalmával lefoglalta és azóta sem adta vissza. A díjak 
ünnepélyes átadása alkalmából újra szabad emberként találkozhattam volna Janics Kálmánnal. 
Díjazásában – az érdemen túl – kedvező alkalmat látok arra, hogy ismét kezet foghassunk.

A Bethlen Gábor Alapítvány most harmadszor kiadott Bethlen Gábor-díja az első olyan elisme-
rés az elmúlt hetven évben, amely egyetemes, államhatárokra való tekintet nélkül adományoz-
ható minden magyarnak és nem magyarnak is, függetlenül a díjazott pártállásától és a lakóhe-
lyének tekintett ország politikai rendszerétől. Kihívás ez a politikai gátlásokkal szemben, és a 
józanság próbaköve. Részben azért, mert a magyarországi szervezett kulturális és társadalmi 
élet felháborítóan mellőzte évtizedeken keresztül a kisebbségbe szorított magyarságot. Mintha 
a többség hamisan értelmezett érdekében leírta volna a kisebbségieket. De amiatt is, hogy a 
magyar nemzeti életben végzett tevékenységükért díjra érdemesek a szomszéd népek jogos 
érdekeivel összhangban végezzék munkájukat.

Ez a józanság, melyet az alapítvány célkitűzései is sugallnak, mindannyiunk számára kívánatos 
erény, főleg most, mert mind a magyarok, mind a szomszéd nemzetek újraértékelik a nemzeti 
eszmét. Korábbi eltorzítása, valamint hatalmi elnyomása ma sokakban a nemzethalál félelmét 
kelti, mások pedig reneszánszát neonáci hangulatkeltésnek vélik. A nemzeti eszmével minden 
helyzetben vissza lehetett és ma is vissza lehet élni. Vannak akik a nemzeteszmét idegengyű-
lölettel azonosítják, akik újjáéledésétől revansot, politikai karrierlehetőséget remélnek vagy 
további hatalmi kielégülést várnak. A Bethlen-díj ezen új kihívások miatt is a magyar nemzet 
közép-európai helyzetének, kötelességeinek és elkerülhetetlen feladatainak új, sajátos kifeje-
zője és továbbfejlesztője. Ezért a nekem odaítélt díjjal megerősítve érzem magam abban, hogy 
még inkább hozzájáruljak nemzetem épüléséhez és a szomszédos nemzetekkel való egyenran-
gú és igazságos együttéléséhez.

A teljes szöveg a Bethlen Gábor Alapítvány honlapján olvasható. 
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Duray Miklós emlékezete
Írta: Dr. Szabó Olga -2023.01.02. 
(a szerző volt parlamenti képviselő, Path 
község korábbi polgármestere)

Már harmadik napja próbálom értelmezni a 
hírt: Duray Miklós elhunyt. Decemberben 
tudtam csak meg, hogy beteg, biztattam, 
hogy ki lehet ebből a rettegett kórból is jön-
ni, hiszen ő olyan erős. Nagyon sok mindent 
kibírt, ezt is túléli. Nem ellenkezett, de a 
hangjából hiányzott az élet. Mégsem gon-
doltam, hogy ez az utolsó beszélgetésünk.

Jöttek az ünnepek, sütöttem-főztem, igyekeztem teljesíteni kisunokáim minden óhaját, és úgy 
gondoltam, majd boldog új évet kívánok neki, majd az új évben beszélünk, és megejtjük azt a 
találkozót is, ami az idén elmaradt.

Most már tudom, hogy nem látom többé. Próbálom összeszedni a gondolataimat, és végig-
gondolni, hogy ki volt ő nekem, ki volt ő nekünk, felvidéki magyaroknak, komáromiaknak, 
pathiaknak?

Amikor a Kisebbségi Jogvédő Bizottság egy-egy hozzám került levelét sokszorosítottam és 
továbbadtam, még csak a nevét ismertem. Tudtam, hogy az iskoláinkért, megmaradásunkért 
küzd, tudtam, hogy szálka a hatalom szemében, tudtam, hogy bebörtönözték. Tetteivel bizo-
nyította, hogy hiteles ember. Az Együttélés PM polgármester-jelöltjeként nyertem meg a vá-
lasztásokat 1990-ban Pathon. A bős-nagymarosi vízerőmű építése miatt mérgezővé vált a víz 
községünkben, iható vizet akartam, így a politikába sodródtam. Küzdöttünk az erőmű megépí-
tése ellen. Akkor ismertem meg Duray Miklóst, aki ennek a harcnak a mozgatórugója volt, és 
az Együttélés Politikai Mozgalom elnöke.

De nem csak ennek a harcnak volt vezéralakja. Látta a társadalomban zajló változásokat, a ké-
szülő közigazgatási felosztást, a nemzetiségek, az önkormányzatok helyzetét és úgy ítélte meg, 
hogy eljött a tettek ideje. Így látták ezt a polgármesterek is. A Csallóközi Városok és Községek 
Társulásának Közgyűlése úgy határozott, hogy 1994. január 8-án megrendezi Dél-Szlovákia 
választott képviselőinek, polgármestereinek nagygyűlését. Az Együttélés PM irodájában elké-
szültek a dokumentumok, amelyek a Komáromi Nagygyűlés céljait tartalmazták. Igaz, nem 
mindet. A lényeg – a különleges jogállású tartomány létrehozása az ET ajánlása alapján – a 
Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom és a Magyar Polgári Párt ellenállása miatt kimaradt. 
Nem voltak egységesek a magyar pártok már akkor sem.
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Duray Miklós meglátta az önkormányzatok együttműködésében rejlő lehetőséget, amikor a 
nagy dunai árvíz 30. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen Pathon összegyűltek a 
Duna mindkét partjáról a környező községek  polgármesterei.

Miért ne lehetne hidat verni falvaink között? Miért kell a Dunának elválasztania bennünket, 
amikor át is ölelhet? Miért ne lehetnénk mi a hídverők, akik összekötik a két partot?

És azok lettünk. Hídverő Községek hídverő polgármesterei, Duray Miklós pedig a hídverés atyja, 
ötletgazdája. A polgármesterek kitartásának, és a megváltozott politikai környezetnek köszönhe-
tően reményeink szerint rövidesen megindul a kompjárat Dunaradvány és Neszmély között.

Iskoláinkat 1998-ban is igyekezett ellehetetleníteni a hatalom. A búcsi és bátorkeszi iskolaigaz-
gató leváltása a helyiek komoly ellenállásába ütközött. Az iskolaháború hónapokig tartott, és 
többször megtörtént, hogy Duray Miklós is ott volt a búcsiakkal, bátorkesziekkel és a térség 
polgármestereivel együtt a Komáromi Járási Hivatal épületében. Akkor is, amikor az akkori 
elöljáró szemüvege „véletlenül összetört.“

Aztán jött a pártegyesítés, aminek az volt a feltétele, hogy ne Duray legyen a párt elnöke. Mik-
lóst és az együttéléseseket kiszorították a döntéshozatalból. Idegen volt nekem ez a kézi irányí-
tású párt, hiszen az Együttélésben volt idő a vitára, a nézetek, vélemények ütköztetésére és az 
Országos Tanács hozta meg a döntéseket. Itt az volt, amit az elnök és a holdudvara akart. Ezért 
azokat, akiknek más volt a véleményük, ellehetetlenítették. Nem kellettek külső ellenségek, 
volt belső ellenség éppen elég. Miklós átlátott a mesterkedéseiken, de a módszereik annyira 
távol álltak becsületességétől és tisztességességétől, hogy nem tudott, és lehet, hogy nem is 
akart ellenük küzdeni.

Ki volt hát Duray Miklós? Az az ember, aki a szabadságát áldozta fel a megmaradásunkért, 
akinek mindig többet jelentett a közszolgálat, mint a pénz. Se megfélemlíteni, se lefizetni nem 
tudták. Egyenes volt, és gerinces. Politikusként távlatokban, összefüggésekben gondolkodott, 
bátran mondom ki, ő volt a legnagyobb felvidéki magyar.

Ő volt az az ember, aki segítő kezet nyújtott, amikor „bukott politikus“ lettem, kenyér és meg-
élhetés nélkül maradtam. Az ő ötlete volt a Jogsegélyszolgálat létrehozása, melynek keretében 
több ezer embernek segítettünk elkobzott földjei visszaigénylésében.

Ő volt az az ember, aki csendes alázattal szolgálta népét, és félretette saját érdekeit, amikor a 
közösség java úgy kívánta.

Élete és munkássága követendő példa, halála nagy veszteség mindannyiunk számára. Áldás és 
béke poraira!
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Hálával és tisztelettel
Írta: Balassa Zoltán -2023.01.03., Felvidék.ma

Urbán Ákos geodéta Pozsonyban diáktársa volt Duray Miklósnak. 1964 és 1969 között járt oda 
egyetemre. 1969-től Hollandiában él. 2014 óta a Hollandiai Magyar Szövetség elnöke s ebből 
kifolyólag résztvevője a Magyar Diaszpóra Tanácsnak. Az idei Szilvesztert Kassán töltötte. Így 
alkalmam volt vele Miklósról és diákéveiről elbeszélgetni.

Milyen volt a magyar diákélet Pozsonyban?

Nagyszerű! Minden szerdán összejöttünk a klubhelyiségben, amelyik korábban a szabadkőmű-
ves páholy volt. Mellette állt a Csemadok épülete.

Duray 1965–68 között a pozsonyi magyar főiskolások és egyetemisták József Attila Ifjúsági 
Klubjának (JAIK) elnöke volt. Ki mindenki járt oda?

Dráfi Mátyás, Boráros Imre, Brogyányi András, Ludik József, Kása Zoltán, Tallóczy Mátyás, 
Wurster Andor (belőle sebész lett), Sunyovszky Szilvia, Vavrecky Géza, Sebők Zoltán (orvos 

Fotó: Urbán Ákos archívuma
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lett), Szőcs Ferenc, Schuster Gyurka, Fülöp Béla, Horony Rudi, Líska Laci, Boross Kálmán, 
Gadus Gyuri, Gágyor Péter és későbbi felesége, Bilek Ildikó, valamint testvére Gábor, meg sokan 
mások. De a lányokról se feledkezzünk meg, mint Duka-Zólyomi Emese és Ildikó, vagy Kajla Juli 
(Zsüli). Nővérem, Béda is olykor megjelent; meg még többen. Életre szóló barátságok köttettek.

A klubesteken szerdánként mi történt?

Vagy volt egy előadás, vagy csak beszélgettünk, söröztünk, örültünk egymásnak. Megbeszéltük 
a következő hét programját és megvitattuk a minket érdeklő dolgokat.

Különös alkalmakat jelentettek az ünnepek. Március 15-én délután három órára kisétáltunk a 
ligetfalusi Petőfi-szoborhoz, elhangzott a Nemzeti Dal. Mindig bosszankodtunk, amikor Petőfi 
kardja hiányzott! Visszafelé megálltunk egy pohár italra az akkori Krym kávéházban. Este hét-
kor a klubban megkezdődött az ünnepi előadás. Erre mindig meleg szívvel emlékszem, ez volt 
számomra a méltó megemlékezés; az amszterdami Hungaria Klub 1929 régi tradíció szerint, 
magyar bállal ünnepli ezt az évfordulót. Sőt, amikor a Petőfi-szobrot átszállították a Medikus 
Kertbe, annak leleplezésére külön eljöttem Hollandiából.

Kik voltak a meghívottak?

Szepesi György sportriporter, Csoóri Sándor költő, vagy a Kolozsvárott élő Balogh Edgár, az 
egykori Sarló vezetője. De megfordult nálunk Tőzsér Árpád, Cselényi László költő és Dobos 
László író is.

Csupa legendás személy.

Jártak hozzánk az Ifjú Szivek tagjai is, mint Mácza Miska, Gadus Klári.

Külön meg kell említenem a Nyári Ifjúsági Táborokat (NyIT), ahová nemcsak a klubunk 
tagjai jöttek. Jöttek az egyetemisták és barátok. Ennek keretében látogattuk meg Fábry Zol-
tánt Stószon, Szabó Gyula festőművészt Losoncon. Szerintem, akkor ismerkedett meg vele 
Haltenberger Kinga és lett később a felesége.

Emlékezetes volt a kőrösi tábor, ahol a falunak kulturális műsort adtunk. A falusiak mindegyike 
saját borával kínálta a táborozókat, ami néhány személynek bonyodalmakat okozott.

A pinci tábor Duray Éva és Miklós édesapjának hathatós segítségével valósult meg.

Miklóst nagyszerű szervezőként ismertem meg. Hiszen már a meghívott vendég-előadók listája 
is erre utal. De gondolok itt, 1967 telén, vagy ’68 kora tavaszán, a pozsonyi Kultúra Házában 
tartott két napos konferenciára a JAIK és a prágai Ady Endre Diákkör képviselőivel sorsunk 
kérdéseiről.
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Milyen embernek ismerted?

Nemzetileg elkötelezett, ambiciózus, közéleti szerepre tudatosan készülő emberként ismertem 
meg. Egy időben közösen jártunk a diétás menzára, így külön alkalmunk volt sokat beszélgetni 
dolgainkról. Én szívesen barátkozom tőlem bölcsebb és tapasztaltabb emberekkel, akik közé 
Miklóst is számítottam.

Számomra meghatározó volt a pozsonyi diákélet magyarságom megélésében, amit a JAIK-nak, 
a NyIT-eknek – s a fentiekből világos -, Duray Miklósnak is köszönhetem. Feleségét, Szabó 
Zsuzsát is ismertem, hiszen a pozsonyi református templomba jártunk. Mivel emigráltam, ti-
zenhárom évig nem jöhettem haza, de azután is 1990-ig csak Sebők Zoltán barátomtól értesül-
tem Miklós sorsáról. 1990 tavaszán találkoztunk ismét Németországban, majd azután járt ná-
lunk Hollandiában is. Az utóbbi időkben Sebők jóvoltából évente baráti társaságban folytattunk 
eszmecserét. De a Magyar Diaszpóra Tanács ülései alkalmával szintén többször találkoztunk. 
Így 2019 novemberében a Sándor-palotában Áder János köztársasági elnök méltatta Miklóst, 
mint példaképet, abból az alkalomból, hogy három évtizede zajlott a rendszerváltás. Ott is be-
szélgettünk.

Hálával és tisztelettel gondolok vissza a felvidéki magyarság érdekében folytatott tevékenysé-
gére! Emléke legyen áldott!

Miklós, a Felvidék veled van!
Írta: Papp Sándor -2023.01.03., Felvidék.ma

Duray Miklós egész életútja tele volt nem szokványos élethelyzetekkel, eseményekkel.

Amikor 1993-ban Kalondán a Nyílt fórum a határátkelőhelyért címet viselő rendezvényünkön 
elmesélte, hogy a településhez élete egyik legbizarrabb élménye köti, akkor megfagyott a te-
remben a forró, nyári levegő. Elmondta, hogy valamikor a 70-es évek elején a kalondai vámház 
épületében vegzálták őt a csehszlovák vámosok a legaljasabb módon, ugyanis anyaszült mez-
telenre vetkőztették az épület alagsorában, mert fülest kaptak, hogy államellenes irományokat 
készül kicsempészni Budapestre. Órákon keresztül tartották őt így fogva, majd amikor a sze-
mélyes holmijai között sem találtak semmit, akkor „nagy kegyesen” elengedték. Aztán a 70-es 
évek végén az átkelőhelyet bezárták, állítólag éppen a vámosok basáskodásai és üzletelései 
miatt, majd amikor a 90-es években elindítottuk a kezdeményezést a határátkelőhely újranyi-
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tására, Duray Mikós volt az első, aki ebben 
Kalondát és a környék népét támogatta. Se-
gített, de nem felejtette a hatalom kegyet-
lenségét és az árulók szagát.

Hányan tudnának hasonló személyes tör-
ténetet elmesélni róla, Pozsonytól, Bősön 
át Nagyszelmencig, sőt még Budapesten 
is, amikor óriási ribillió volt abból, hogy a 
Kossuth téren Duray ezt üzente a többszá-
zezres tömegnek: Viktor, a Felvidék veled 
van!

Megtette, mert úgy érezte, ki kell állnia 
2002-ben Orbán Viktor mellett.

És utána itthon újra érezhette a hatalom kegyetlenségét és az árulók szagát.

Nekünk, felvidékieknek, Duray Miklós temetése lesz az utolsó lehetőségünk, hogy demonst-
ráljunk, kiálltunk mellette, és a jövőben is kiállunk az általa képviselt nemzetpolitika mellett.

Félve teszem fel a kérdést, hogy miért nem tekinti saját halottjának Duray Miklóst egyetlen 
felvidéki országos politikai párt, társadalmi és kulturális szervezet? (A Szövetség a Közös Célo-
kért szervezte Duray Miklós temetését, ennek részleteiről január 4-én tájékoztatott, mint ahogy 
arról is, hogy saját halottjuknak tekintik – szerk.megj)

Félve teszem fel a kérdést, hogy elindult-e már a szervezése annak, hogy minden járásunkból 
tömött buszokkal érkezzenek majd végső búcsút venni tőle a polgármesterek, önkormányza-
ti képviselők, pedagógusok és tanítványaik, a csemadokosok, civil egyesületek képviselői, a 
cserkészek, a hitéletünk képviselői, a sportklubok szurkolói, csoportjai, a magyar igazolvány-
nyal rendelkezők ezrei, a vállalkozóink, a néptánccsoportjaink, a honismereti kerékpárosok, a 
gombaszögi és a martosi táborozók, és még sorolhatnám mindazokat, akiknek közvetlenül vagy 
közvetve gazdagította, tette hasznossá az életük egy részét Duray Miklós a tevékenységével.

Félve teszem fel a kérdést, hogy létezik-e még szervezett magyar közösségi összefogás a Fel-
vidéken, amelyikben van annyi kurázsi és becsület, hogy többezres tömegként kinyilvánítsa 
még utoljára annak az embernek az óhaját, – aki az egész életét áldozta értünk, aki a szó leg-
nemesebb értelmében szolgálta a népét, – hogy igenis lássa az egész világ: voltunk, vagyunk, 
leszünk!

Duray Kossuth-téri beszédeéről, illetve annak 
szlovákiai visszhangjáról you-tube videó itt  

nézhető meg:  https://youtu.be/_cczq32SSYw
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Félve kérdezem, meg tudjuk ezt tenni majd Losoncon, a temetésén? Bizonyára megjelenne az 
arcán az a sajátos mosolya a szemüvege mögött, ha azt látná fentről, hogy Miklós, Felvidék 
veled van!

Szépen kérek mindenkit, akinek lehetősége van, szervezze, szervezzük, hogy ez a végső búcsú 
Duray Miklóstól méltó legyen hozzá, és ugyanakkor mi, méltó módon nyilvánítsuk ki az erőn-
ket és a szándékunkat, hogy visszük a zászlót tovább, mert egy a tábor, egy a zászló!

Duray Miklós, a külhoni kisebbségi jogvédelem 
és a magyar nemzetpolitika nagy alakja
Írta: Tőkés László -2023.01.03., az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökének sajtóközleménye 
megjelent a Felvidék.ma hírportálon is

Az igazságért háborúságot szenvedők krisztusi sor-
sa jutott osztályrészül a minden élők útján eltávozó 
Duray Miklósnak. Elszenvedett megpróbáltatása-
inak fájdalmát azonban messze felülmúlja az igaz-
ságért vállalt „ama nemes harcának” boldogsága. 
Ajándékozzon neki örök üdvösséget az Úr a meny-
nyek országában!

 „Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, 
mert övék a mennyeknek országa” (Mt 5,10).

Hogyha valamely egzakt módszerrel mérni lehetne, hogy a hazától elszakított nemzetrészeink 
közül melyiknek jutott ki a legtöbb szenvedés, a hontalanság éveinek felvidéki népe méltán 
pályázhatna eme dicstelen babérra. A rendszerváltozás 1989-es esztendejében azonban nem az 
egymással versengő sorsos fájdalom, hanem a végre újból egymásra találó nemzeti közössége-
ink túláradó öröme és szeretete töltötte el lelkünket. Sorsukban osztozó testvéri érzésekkel ezt 
éltük át mindannyian: megérte hinnünk, cselekednünk; kiállásod és áldozatvállalásod nem volt 
hiábavaló, Miklós.

Abban a decemberben valóságos zarándokjárás indult Temesvárra, Erdély városaiba és falvaiba. 
A magyarországiak között ott voltak a sorban a délvidékiek, a felvidékiek, a kárpátaljaiak. Miként 
a valamikor bethlehemi pásztorok, azonképpen járultak a szabadító karácsony jászolbölcsőjéhez 
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ajándékaikkal, hogy együtt dicsérjük az Urat. Az isteni kegyelem ajándékaképpen ilyetén módon 
testvériesült a Kárpát-medence egymástól hosszú ideig elidegenített magyarsága.

A román nacionálkommunista diktatúra sötét éveiben vakoskodva kémleltük a láthatárt: akad-e 
már közülünk valaki, aki megtöri a jeget és a csendet, és kimondja végre a nemet a határon túli 
magyarokat sújtó, puszta létünkben fenyegető, kegyetlen elnyomatásra? Ama kevesek között, 
akik erre vállalkoztak, Duray Miklós előttünk, az élen járt. Főbenjáró bűnéül rótták fel a ma-
gyar iskolák védelmében való felszólalását, hosszú évekre kiterjedő ellenzéki tevékenységét, 
mígnem az államrend felforgatásának vádjával, bírói ítélet nélkül börtönbe nem csukták. Jó volt 
tudni és látni, hogy a példájukkal elöl járó lengyel ellenállókhoz hasonlóan, íme, a Felvidéken 
is akadt egy magyar disszidens népének védelmében, a csehszlovákiai kommunista rezsimmel 
szembeszállva, aki a prágai tavaszból is kiveszi részét.

Temesváron, egyik évfordulói beszédében ezekkel a szavakkal idézte fel korabeli meggyőző-
dését: „Olyan politikai rendszerben élünk, ami gyökeres változásra, vagy inkább bukásra ítél-
tetett. (…) A kommunizmust reformálni nem, csak megdönteni/elbuktatni lehet.” Ugyanez volt 
érvényes a kisebbségi elnyomás viszonyai tekintetében. Nem volt már hova hátrálni, elértük a 
falat, melyet immár csak áttörni lehetett. Duray Miklós ennek a felismerésnek a tudatában vál-
hatott utóbb nem csupán a felvidéki, hanem az egész Kárpát-medencei magyar kisebbség- és 
önvédelemnek az elhivatott képviselőjévé, a magyar nemzetpolitikának és nemzetstratégiának 
az avatott szakemberévé és élharcosává, akinek ezért az egész nemzet, különösképpen pedig a 
külhoni nemzetrészek elismeréssel tartoznak.

A ’90-es évek elején Duray Miklós ebben a minőségében járt egy erdélyi előadókörúton, sze-
mélyes meghívásomra. Hasonlóképpen, 2004. december 3-án, Ágoston András társaságában 
együtt hívtuk ki egy televíziós vitára az akkori magyar miniszterelnököt, a kettős állampol-
gárság ügyében kitűzött, szomorú emlékű népszavazás előmozdítása céljából. Duray Miklós a 
határok fölötti nemzetegyesítés és a magyar nemzeti önrendelkezés kiemelkedő harcosa volt, 
akit éppen ezért egész egyetemes magyarságunk a magáénak vall, és akinek emléke előtt együtt 
adózunk.

Egyik legutóbbi interjújában érzékletes képét rajzolta meg „a felvidéki magyar közélet szétve-
rése” hosszan tartó folyamatának. Élete és küzdelme nem volt „dicsőségmenet”, hanem sokkal 
inkább az igazságért és a magyarságért folytatott konok, következetes küzdelem. Neve, példája 
és emlékezete legyen figyelmeztető jel és igazodási pont jövendőjét kereső felvidéki népe és 
külhoni testvérközösségei számára!

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kegyelettel hajt zászlót Duray Miklós emlékére és folytatja 
örökségét.

Nagyvárad, 2023. január 2.
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Meghátrálás nélkül…

Ecsetvonások Duray Miklós portréjához
Írta: Molnár Imre -2023.01.04., Felvidék.ma

A 2022. évtől búcsúzva, 77 éves korában adta vissza 
lelkét a teremtőnek, Duray Miklós, „a felvidéki ma-
gyarság Esterházy János óta legmeghatározóbb és 
legnagyobb formátumú személyisége”. Nevét nemcsak a kisebbségtörténet, hanem a nemzeti 
történelem lapjaira is beírta azzal, hogy szinte gigászi küzdelmet  vállalt a felvidéki magyarság 
helyzetének javításáért és megmaradásáért. Nagyívű elméleti-stratégiai koncepciói a rendszer-
váltás utáni magyar nemzetpolitika irányvonalát is meghatározták. Valódi közéleti ember volt, 
aki úgy küzdött saját népe érdekeinek érvényesítéséért, hogy az egyetemes közjó szolgálatát 
soha nem tévesztette szem elől.

Pozsonyi egyetemistaként ismertem őt meg abban az időben, amikor a Charta 77 mintájára 
beindította a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának (CSMKJB) tevékeny-
ségét.  Több barátommal együtt példaképként tekintettem rá, s ő ezzel a viszonnyal soha nem 
élt vissza. A példaképi magaslat az évek során lassan barátsággá szelídült, még akkor is, ha e 
barátságnak volt néhány válságos pillanata is.

Kezdetben, nem sokat tudva a múltjáról leginkább azért becsültük őt, mert a Charta aláírói 
között kevés volt a szlovákiai szlovák, s még kevesebb a magyar személyiség. Aki nevének 
nyilvánosságra hozatalával együtt vállalni merte ezt a lépést, bizton számíthatott a retorziókra, 
s az ezzel együtt járó társadalmi kiközösítésre.

Miklós nemcsak vállalta az életében permanenssé váló állandó megfigyelést, lehallgatást, mun-
kahelyi zaklatást, hanem mindezzel együtt, hosszú ideig egymaga szállt szembe a magyarságot 
elnyomó csehszlovákiai párt- és állami gépezettel.

A felvidéki magyarság jogegyenlőségéért folytatott küzdelme egybeesett az 1968-as reform-
próbálkozás csehszlovákiai magyarságot érintő önrendelkezési mozgalmával, amely valóságos 
„kispárttá” formálta a felvidéki magyarok egyetlen kulturális szervezetét, a Csemadokot.

Ez az önrendelkezési mozgalom létrehozta a Magyar Ifjúsági Szövetséget, országos klubmoz-
galmat és nyári művelődési táborok sorozatát indította be. Miklóst ott találjuk mindezen moz-
galmak vezető szervezői között. Aktív tevékenységét a varsói csapatok bevonulása, illetve az 
ezt követő kommunista restauráció szakította félbe, ami számára a közéletből való eltávolítás 
első stációját hozta magával. Életét ezt követően a geológiai szakterületen bontakoztatta ki.
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A CSMKJB 1978-as megalakítása után jogvédő tevékenységét már szigorú konspiratív eszkö-
zökkel kellett folytatnia. Ekkor kerül szorosabb kapcsolatba a csehországi és a magyarországi 
ellenzéki mozgalmak tagjaival.

Küzdelmének célja, hogy a magyarság elleni állami intézkedések (iskolabezárás, nyelvi, kultu-
rális és gazdasági jogok korlátozása) elleni védelmet az általános emberjogi sérelmek szintjére 
emelje fel.

Lényegében a Charta 77 nyilatkozat aláírásával is ezt a célt kívánta nyomatékosítani. Azt re-
mélte, hogy a felvidéki magyarság ügye számára így megszerzi a cseh és a szlovák ellenzék 
támogatását is. Ez a reménye azonban nem hozta meg a kellő eredményt.  Célként tűzte ki azt 
is, hogy a CSMKJB tevékenysége ne maradjon meg a Chartáéhoz hasonló szűk elit értelmiségi 
körben, hanem indítsa el a felvidéki magyarság országos önvédelmi tiltakozó mozgalmát.

Mint az közismert, az ellencsapás sem maradt el. A csehszlovák rendőrség a munkahelyén 
tartóztatta le, amit hetekig tartó kihallgatások és egyéb zaklatások, pl. házkutatások sorozata 
követett. Útlevelét bevonták, ismerősi körét is kihallgatásokra idézték be, majd az államrend 
felforgatásának vádjával bírósági eljárást indítottak ellene. 1982. november 10-től vizsgálati 
fogságba helyezték, majd 1983. január 31-én megkezdődött bírósági pere is.

A pert számos külföldi szervezet, köztük a Magyar Írószövetség tiltakozására felfüggesztették, 
majd február 22-én szabadlábra helyezték. E ponton külön ki kell emelni annak a néhány szlo-
vák és cseh értelmiséginek a bátorságát, akik Miklós bebörtönzése ellen tiltakoztak. E ténynek 
is szerepe volt abban, hogy továbbra is kapcsolatot tartson a cseh és a magyarországi antikom-
munista ellenzékkel és folytassa a CSMKJB tevékenységét is (a második nyilvánosság fóruma-
in rendszeresen jelentek meg a bizottság jogvédő és tiltakozó dokumentumai).

1984. május 10-én ismét letartóztatták és börtönbe zárták. Bebörtönzése az előzőnél is nagyobb 
tiltakozási hullámot vált ki (PEN Club, Amnesty Internationl) melyet részben a Budapesten 
megalakult Duray Bizottság, részben az amerikai magyar jogvédő liga, a HHRF szervezett. 
1985. május 10-én bírósági ügyét átminősítették, majd szabadlábra helyezték. Összesen 470 
napot ült börtönben ítélet nélkül. Szabadlábra helyezése után is folytatta egyre szerteágazóbb 
ellenzéki tevékenységét.

1987-ben, külföldi intervencióra visszakapta útlevelét és kiutazási engedélyt kapott az USA-ba. 
Előadói körútján több mint 100 előadást tartott és számos publikációt jelentetett meg. Az ún. 
bársonyos forradalom megindulását követően, 1989. november 28-án tért vissza Csehszlováki-
ába, ahol miniszteri jelölését a rendszerváltónak nevezett szövetségi kormányzatban is helyet 
kapó kommunista képviselők vétózták meg.

Ezt követően Együttélés néven Esterházy János példájára megalakította a csehszlovákiai ma-
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gyarság önálló politikai pártját. Pártja jelöltjeként 1990-ben ő is választott képviselője lett a 
csehszlovák parlamentnek (Szövetségi Gyűlés), majd Csehszlovákia szétválása után 1994-től 
2010-ig  a szlovák parlamentnek is.

Politikai tevékenységének kiértékelése történészek és politológusok feladata lesz. Őszintén re-
mélem, hogy akad majd fórum, ahol egy átfogó Duray-konferencia keretében az arra hivatott 
szakemberek teszik majd mérlegre e rendkívül szerteágazó életmű minden területét.

Külön fejezetben kellene foglalkozni a Duray Miklós által megírt és megjelentetett több tucatnyi 
önálló kötet, szaktanulmány, elemzés és egyéb publikáció, pl. az Esterházy János rehabilitálását 
szolgáló tanulmányok áttekintésével. 2010-től, aktív politikai pályafutásának végétől a nemzet-
politika és a nemzetstratégia kérdéskörében is több jelentős tanulmányt írt és publikált. Több 
szakértői munkacsoport aktív tagja, s meghívott előadója volt számos magyarországi szakmai 
fórumnak és felsőfokú tanintézménynek. De mindezeken túl novellákat és meséket is írt.

Találóan fogalmazott a nekrológját megjelentető Felvidek.ma hírportál, amikor úgy jellemezte 
őt, hogy „az a típusú ember volt, aki egy nap alatt legalább kettőt élt” meg s aki „írt, tanított, 
rendszert váltott, s az élen állt akkor is,  amikor ez életveszélyt jelentett számára, de aki háttérbe 
is tudott vonulni, amikor ezt kívánta tőle a közösség érdeke.”

Az őt időről időre kalodába záró, helyenként gyűlöletbe átcsapó meg nem értés és mellőzöttség 
többnyire annak volt köszönhető, hogy kevesen tudták vállalni mindazt, amit ő vállalt magára, 
úgy az üldöztetés, mint a társadalom-politikai építkezés elméleti és gyakorlati megvalósításá-
nak terén. Óriási tudáskészlete, stratégiai összefüggéseket látó és megtervező gondolkodás-
módja nem egyszer zavarba hozta kortársait, barátait és ellenségeit egyaránt. Mert Miklós, 
önmagához híven, munkatársaitól ugyancsak elvárta a makulátlan tisztességgel és maximális 
bevetéssel elvégzett munkát.

Fentebb említett szellemi, politikai hagyatékának feldolgozására remélhetőleg minél előbb sor 
kerül, de én politikai munkásságánál is fontosabbnak tartom azt az önazonosságot, lelki hova-
tartozást erősítő magatartást, amit Miklós egész életével sugárzott, s amely jelentős mértékben 
erősítette a felvidéki magyarság  nemzeti és történelmi tudatának fennmaradását.

Nemcsak a küzdeni tudásból adott emberséges példát, hanem arra is tanította népét, hogy az 
Úristentől kapott jogunk van lelki, nemzeti önazonosságunk fenntartásához. Jogunk van a min-
denkivel egyenrangú emberi méltóságunk megőrzéséhez, még akkor is, ha a többségi-nemzeti 
akarnokság másodrangú állampolgárként is kezel bennünket. Jogunk van őseinktől örökölt hi-
tünket, hagyományainkat megőrizni, még akkor is, amikor a körülmények ennek feladására, a 
látszólag könnyebb utat jelentő beolvadásra késztetnek bennünket. S mindebből következően 
jogunk és kötelességünk a megmaradás szolgálata, mert ezzel tartozunk eljövendő számadással 
a Teremtőnek.
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Ebben a kérdésben soha nem volt hajlandó megalkudni. Egyenes gerincű maradt akkor is, ami-
kor a rezsim az 1968 utáni időszakban oly sok pályatársa gerincét megroppantotta, életét tönk-
retette vagy júdáspénzért megvásárolta. Ő a hazát és a hitet soha nem tette alkuk tárgyává, s 
akkor állt a felvidéki magyar népcsoport élére, amikor arrafelé nagyon sokan elvesztették a 
reményt és feladták a jövőbe vezető hitet.

Emlékszem két bebörtönzés közti meggyötört arcára. Amikor azt kérdeztem tőle, miben lehetek 
segítségére, azt válaszolta, „már az is nagy dolog, hogy meglátogatsz. Sokan az utcán sem mer-
nek találkozni velem, inkább áttérek a másik oldalra”. Mindezt nem szemrehányóan mondta, 
inkább a valós helyzetet tudomásul vevő végtelen szomorúsággal. Mert bizony ilyenek, ponto-
sabban ilyenek is voltunk mi, akkori szlovákiai magyarok (akár a többi nép…).

Miklóst családi háttere, csodálatos édesanyja és felesége, Zsuzsa és annak családja, illetve erős 
hite, a magyarság elkötelezett szolgálata, s a már többször emlegetett legendás műveltsége és 
tudása, önbizalma és lelkiereje mentette meg a félelem útvesztőitől.

Sem nyájas szavakkal, sem fizikai erőszakkal nem lehetett őt megtéveszteni vagy megfélemlí-
teni. Megkérdeztem, megverték-e a börtönben? Azt válaszolta, hogy egy alkalommal igen, azt 
követően, hogy kihallgatása során hitet tett az általa fontosnak tartott értékek mellett, melybe 
a magyarság és kereszténység egyaránt beletartozott. Ezt követően hárman rohantak rá a cellá-
ban, fejére zsákot húztak, ütlegelni kezdték, majd magára hagyták. Mit éreztél ekkor? – kérdez-
tem tőle. „Azt, hogy jó úton járok, s tudom mi történik velem és miért” – válaszolta.

S az áldozathozatal nem is oly sokára meghozta a maga gyümölcsét. Duray Miklós rendszer 
felé kimondott és felvállalt egyedi tiltakozása ezrek által felvállalt bátorsággá változott. Azok-
ra gondolok, akik Miklós  felvállalt kiállásából erőt merítve a magyar iskolák bezárása elleni 
országos ellenállási hullámot erősítve,  alá merték írni a tiltakozási íveket, akik röplapokat 
szórtak, illegális összejöveteleket és védelmi bizottságokat szerveztek, s végül meghátrálásra 
késztették a hatalmat, amely visszavonta a magyar iskolák átszervezésének (de facto felszámo-
lásának) ördögi tervét. Később, a mellőzöttség és margóra szorítás időszakában Miklós azt is 
elmondta egyszer, hogy minden üldözés és zaklatás ellenére talán ebben az időben volt a leg-
magabiztosabb és (nehéz még kimondani is a szót) és legboldogabb.

Mező Gábor írta le a hasonló elszántsággal rendszerrel szembeszálló Pákh Tiborról: „Ki tudja, 
ha ő nincs, akkor mi marad meg belőlünk? Ki mentette volna meg a lelkünket? Ki maradt volna 
meg helyettünk önmagunknak? …magunkra maradva kuporogtunk volna ebben a rettenetes, 
vörös télben, mi, kis gyufaárus-magyarok, tényleg szál-, szálegyedül. De nem így történt. Isten 
küldhette őt hozzánk ebben a szörnyű időben.”

Igen, merjük beismerni, az Isten küldte Miklóst is barátnak, testvérnek, rokonnak és küzdőtárs-
nak közénk, s földi életének utolsó előtti napján, a halálos ágyán még megszervezett számára 
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egy végső munkatalálkozót Kerényi Lajos atyával, a magyarországi börtönpasztoráció kiemel-
kedő apostolával.

Az atyától tudom, hogy Miklós letéve földi életének terheit, szentségekkel és szent útravalóval 
ellátva mély lelki békében váltott jegyet az örökkévalóságba. Oda, ahol immár ismét együtt 
lehet szeretteivel és elődjével, Esterházy Jánossal, aki egyik börtönből írt levelében úgy fogal-
mazott, hogy legfőbb vágya, hogy halála előtt bűneit megbánva, az eucharisztiát magához véve 
távozhasson ebből a világból.

Az Úristen a kért kegyelmet a vele raboskodó Vasil Hopko görögkatolikus püspök személyén 
keresztül adta meg számára. S lám, Isten szolgája, közbenjárva Miklós testvérünk lelkének is 
kijárta odaát ugyanezt a kitüntető kegyelmet. Bizonyára várta őt a kapuban, s az is biztos, hogy 
most már együtt tartják vigyázó szemeiket rajtunk, hogy az ő példájukra, nekünk is az Isten és 
nemzetszeretet legyen iránymutatónk, halálig tartó küzdelmünk eszköze pedig a mély keresz-
tény erkölcsiség és az igazsághoz hűséggel való ragaszkodás legyen mindvégig. Köszönjük 
János és Miklós testvérünk a tőletek kapott példát, s számítunk további pártfogó jelenlétetekre 
eljövendő küzdelmeink során is.

„Lesz-e olyan, aki ki meri mondani,  
amit ki kell?”
Írta: Szűcs Dániel -2023.01.05., Felvidék.ma

„Kedves magyar szülők, akik szlovák iskolába írat-
játok a gyerekeiteket! Duray Miklós másfél évet ült 
börtönben azért, hogy a magyar gyerekek magyar is-
kolába járhassanak. Sokatok éppen akkor, 1982–85 
között született, amikor ez történt. És sokatok azért 
járhatott magyar iskolába, mert ő beleállt ebbe.”

Ennyi! – mondhatnánk, s ezzel nemcsak egy egész 
kor kórtünetének lényegét merítenénk ki, de egy ki-
tűnő cikk legfőbb mondanivalóját is, mely Vésey 
Kovács László tollából jelent meg a pestisracok.hu-n. Duray Miklósról életében, és most már 
halálában is nagyon sok írás, cikk, vélemény, az általa nem túlságosan kedvelt okostelefonok 
korszakának beköszönte után pedig közös „szelfi” készült.  Akit érdekel az élete, munkássága 
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– szavakban és képekben – az személyes oldalát, a duray.sk-t lapozza át, akinek azonban csak 
10 perce van egy egész életmű esszenciájának áttekintésére és – ez a cikk szerzőjének bravúrja 
– megértésére, az mindenképpen VKL cikkét olvassa el.

Kulcsmondatok szerepelnek benne, olyanok, mint a bevezetőben, de a közép-európai gondola-
tiságról éppúgy, mint a nagy felvidéki magyar mocsárról, alias pártpolitikáról. És arról is, hogy 
a Duray Miklós emberi, politikai, erkölcsi tőkéjéből a felvidéki magyar közösség miért nem 
tudott hasznosítani semmit, hanem  „úgy, ahogy volt, elengedte a szélbe”.

Azt is írja a nagyszerű cikk, hogy „Duray Miklós merte elsőként kimondani 2002-ben, a Kos-
suth téren: „A Felvidék veled van, a Felvidék téged támogat, Viktor.” 

Hogy ez fordítva is mennyire így van, arra a 2010-ben bekövetkezett fordulat óta folytatott 
nemzetpolitika az élő bizonyíték, a megújuló óvodák, iskolák, intézmények – megmaradásunk 
alapkövei. Évről évre – nemcsak a „hét bő esztendőkben”, hanem akkor is, amikor egyébként 
nagyon kutya idők járnak, mint például mostanság. Mégis, valahol mélyen fáj jelen sorok író-
jának, hogy a kortárs magyar politikai élet élő legendájának az egyébként rendkívül tartalmas 
és forgalmas közösségi oldalán hiába keresi a megemlékező sorokat az immár öröklétben élő 
legendáról, egykori harcostársról…

De ez csupán egy magánjellegű kitérő. A lényeg itt olvasható: https://pestisracok.hu/lesz-e-
olyan-aki-ki-meri-mondani-amit-ki-kell-duray-miklos-halalara/

Néma főhajtással Duray Miklós szellemi  
hagyatéka előtt
Szili Katalin miniszterelnöki megbízott az 1994-es komáromi nagygyűlés évfordulóján, 2023. 
hanuár 8-án emlékezett Duray Miklósra (megjelent a Felvidék.ma hírportálon is)

Nemzetpolitikai, nemzeti kisebbségvédelmi ügyekben nincs egy helyben állás. Elég csak a 
szomszédos országok legutóbbi népszámlálási eredményeire tekintenünk, hány honfitársunk 
vált láthatatlanná a nemzeti statisztikai hivatalok adataiban, s azonnal érezni kezdjük az eltelt 
idő súlyát. Pontosan ezért meggyőződésem, hogy a magyar nemzeti összefogás és egymás tá-
mogatása az egyetlen járható útja annak, hogy meglévő jogainkkal maximálisan élhessünk és 
előreléphessük annak érdekében, hogy a külhoni magyar közösségek saját akaratuk szerint, új 
jogi, igazgatási kereteket teremthessenek saját szülőföldjükön.
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Három évtizedes távlatban tekintve, a külhoni magyar autonómia témájához kapcsolódóan né-
hány gondolat erejéig megállunk ma, egymás mellé helyezve a két legnagyobb Kárpát-meden-
cei külhoni magyar közösség egy-egy eseményét és dokumentumát, figyelemmel a január 8-i 
dátumra.

Egyrészt ma ötéves az a hárompárti megállapodás, amelyet az erdélyi magyar politikai érdek-
képviseleti szervezetek, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, és az azóta Erdélyi Ma-
gyar Szövetség néven egyesült Magyar Polgári Párt és Erdélyi Magyar Néppárt elnökei írtak 
alá az autonómiakoncepciók összehangolásáról. Arról, hogy egy hagyományosan összetett, 
interetnikus közegben komplex megoldásokra van szükség, legyen szó Székelyföld történelmi 
határai szerinti területi önigazgatásáról, Partium kétnyelvű-közigazgatási jogállásáról, vagy a 
szórványvidékek kulturális jogairól, önazonosságának megőrzéséről.

A dokumentum része az elmúlt évek sikeres politikai érdekképviseletének. Az RMDSZ-nek 
és a hárompárti megállapodásnak is köszönhetően egységesen szerepelnek a magyar pártok 
a többségi parlamentben, erősítve a romániai magyarság láthatóságát, egységes közösségként 
való megjelenítését.

Másrészt, éppen ma huszonkilenc éve annak a komáromi nagygyűlésnek, amelyen több, mint 
3000 polgármester, önkormányzati és parlamenti képviselő vett részt és állt hihetetlenül közel 
a felvidéki magyarság saját önigazgatásának megvalósításához.

A nagygyűlésen elfogadott állásfoglalás a magyarság politikai jellemvonásait, önkormányzati 
jogokra formált, és közigazgatási, területi átszervezési igényét, a kívánt alkotmányos jogállását 
foglalta össze.

A közelmúltban elhunyt Duray Miklós előtt is fejet hajtva, aki a nagygyűlés egyik központi 
alakja volt, úgy fogalmazott: „Az állásfoglalásnak egyik leglényegesebb része a közösségi stá-
tusz követelése annak kapcsán, hogy a szlovákiai magyarok magukat ezentúl nem kisebbségként 
határozzák meg, hanem nemzeti közösségként. Az állásfoglalás kihangsúlyozza, hogy a magya-
roknak joguk van mind az önmeghatározásra, mind az adott államkeretek közötti önrendelke-
zésre, amely ugyancsak a szubszidiaritás elvének a megvalósítását jelenti.”

Ezen felemelő január 8-i pillanatok már a történelem részét képezik. Azonban a leírt alapelvek, 
állásfoglalások, nyilatkozatok évtizedekkel később is közös örökségünket képezik és új erőt 
adnak. Rajtunk múlik, hogy cselekedeteinket ezekhez igazítjuk, tesszük tovább a dolgunk és a 
külhoni magyarság együvé tartozását, közösségi törekvéseit, nemzetpolitikánkat generációkon 
átívelő folyamatként építjük.

Idézet: Duray Miklós (Pozsony): A komáromi nagygyűlésen elfogadott állásfoglalás rövid 
elemzése. Pro Minoritate. 1994. 2. szám. 4- 6.
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Duray Miklós: Ha újra kezdhetném,  
akkor sem választanék más utat
Írta: Oriskó Norbert -2023.01.10., Felvidék,ma

December 30-án, azon a gyászos napon, amikor Duray Miklóst elvesztettük az élők sorából, 
egy olyan írással emlékeztem ugyanitt rá, amely életművét Esterházy Jánoséval veti össze. Ezt 
néhány nappal később – jóval magasabb szinten – Molnár Imre Esterházy-kutató is megtette. 
Most arról az emberről szólok, aki mellett munkatársként – kisebb nagyobb megszakításokkal 
– több mint 30 évet eltölthettem.

A rendszerváltozás idején sorkatonai szolgálatomat töltöttem, 1991-nyarán egy álláspályázatot 
követően műszaki munkatársként, informatikusként kerültem az Együttélés politikai mozgalom 
központi irodájába, ahol Duray Miklós többek között két IBM XT számítógéppel várt rám. 
Akkor még egyben volt Csehszlovákia, Duray a Szövetségi Gyűlés képviselőjeként ideje nagy 
részét Prágában töltötte. Az Együttélés pozsonyi irodájának munkáját akkor Pogány Erzsébet, 
majd Duka Zólyomi Árpád koordinálták, az 1992-es parlamenti választások után pedig Dolník 
Erzsébet tette ezt. Sajnos, időközben már mindhárman távoztak az élők sorából.

Jó, hogy az M5 kétszer is leadta egymás után a Szabadság ára c. filmet, amely arra az igyeke-
zetre is rámutatott, ahogy politikai ellenfelei Durayt próbálták félreállítani, lejáratni.
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Mert honnan indultunk? Egy példa ezt jól szemlélteti: Az Új Szó napilap 1992-ben meghir-
dette olvasói számára az „Év csehszlovákiai magyar embere” c. versenyét, itt Duray Miklós 
lett az első, második helyen pedig nem a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom (MKDM) 
elnöke, hanem annak frakcióvezetője Csáky Pál végzett, a harmadik lett Galán Géza színész és 
vállalkozó. Az első 10-be egyébként Duray mellett további hárman jutottak az Együttélésből, 
nevezetesen: Rózsa Ernő, Dobos László és Bauer Edit is (lásd a napilap 1992. december 22-i 
számának címlapját). Nem a díj a fontos, hanem ez is mutatja, hogy mit jelentett az Együttélés 
közvetlenül a rendszerváltozást követő években az itt élő magyarok számára.

A fent említett személyeken kívül Duray Miklós szellemi munkatársai között személyesen is-
mertem meg Gyurcsík Ivánt, Harna Istvánt, Kvarda Józsefet, Ladányi Lajost, Mihályi Mol-
nár Lászlót, Gyurgyík Lászlót, Pázmány Pétert, Boros Zoltánt, Fuksz Sándort, Köteles Lász-
lót, Pásztor Istvánt, Szabó Olgát, Balassa Zoltánt, Batta Istvánt, Batta Attilát, Bajnok Istvánt, 
Komlósy Zsoltot,  Szabó Rezsőt (utóbbi öten már elhunytak). Fontos megjegyezni, hogy a 
névsor korántsem teljes! A visszatekintéseknél azt is érdemes tudatosítani, hogy az Együttélés 
nyolc évének első felében a Magyar Demokrata Fórum (MDF) vezette kormány volt Magyar-
országon, majd jött az MSZP-SZDSZ négy éve, azaz az Együttélés második felében valóban 
kettős ellenzékiségben volt.

Ilyen körülmények között is az „önrendelkezés szelleme” szállta meg a pártot, Duray kidol-
gozta az ún. társnemzeti modellt, amely tulajdonképpen a Szlovákiában élő magyarság autonó-
mia-koncepciója, amit a párt országos szervei is elfogadtak. Szinte párhuzamosan készültek az 
1994. január 8-i komáromi nagygyűlés anyagai is. Komoly műhelymunka folyt tehát Pozsony-
ban a Prágai út 7. alatti székházban. Az Együttélés Országos Tanácsa és a kongresszusainak tár-
gyalásai több napon át tartottak. Emellett folyamatos volt Duray konzultációja a szórványban 
élő magyarság képviselőivel, beleértve a tengeren túl élő nemzettársainkat is.

Ilyen előzmények után jött létre 1998-ban a Magyar Koalíció Pártja, amelynek az MKDM és az 
MPP mellett tulajdonképpen az Együttélésbe való beolvadása után – tehát közvetve – a Popély 
Gyula vezette Magyar Néppárt is részese volt.

Duray nap mint nap hosszú órákat töltött a számítógép előtt. Nem csak a társadalmi folyama-
tokra figyelt, hanem a világban zajló műszaki fejlődésekre is. Szlovákiában először az Együtt-
élésnek volt saját oldala az interneten, és ugyancsak Duray az első olyan felvidéki magyar 
politikus, aki honlappal is tájékoztatta közösségünk tagjait.

Duray az Együttélés léte alatt nem írt könyveket, pártelnöki teendői, valamint a sűrű belpolitikai 
és nemzetpolitikai történések miatt erre ideje sem volt. Az MKP megalakulása már más korszak 
volt, 1999-ben jelent meg Duray Önrendelkezési kísérleteink c. könyve, amely az Együttélés 
munkájáról ad számot. Duray ennek szerkesztésére engem kért fel, ehhez előbb az is kellett, 
hogy azt a Méry Gábor nevével fémjelzett kiadó megjelentesse.
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Ezután sorra jöttek a Duray-könyvek. Közösségünk közírójáról – ha lehet – inkább egy külön 
cikkben szólnék később, ugyanis Duray nem csak a politikai életben, hanem tollforgatóként is 
nagyon jelentős életművet hagyott hátra.

Az újonnan megalakult MKP irodájában csak néhány hónapig maradtam, Duraytól úgy köszön-
tem el, ha ismét meghatározó szerepe lesz a pártban, talán még itt is dolgozhatunk együtt, de 
addig is, ahol lehet, szívesen segítem. Ez megtörtént a következő könyvei megjelentetése, illet-
ve különböző újságok számára készített beszélgetéseink és tudósításaim során. Addig is folya-
matosan kapcsolatban voltunk, beszélgettünk, tájékoztattuk egymást a munkaügyi dolgainkról.

Örültem, hogy megkapta az első számú Magyar Igazolványt, nagy elismeréssel figyeltem a ma-
gyar–magyar kapcsolattartás terén végzett sikeres munkáját, aminek egyik eredménye az azóta 
is működő Magyar Állandó Értekezlet.

2004-ben népszavazás volt Magyarországon a kettős állampolgárságról, Duray a kampányból 
is kivette a részét. Eleinte ez sem volt könnyű, mert a párt elnöksége úgy döntött, nem vesz részt 
benne. Az MKP viszont éppen kongresszus előtt állt, beszéltem erről a témáról Hrubík Bélával 
(ő szintén Duray régi harcostársa még az Együttélésből), és ő ezt a problémát is megoldotta, 
ugyanis javaslatára az MKP kongresszusának határozata szerint „természetes, hogy egy ország 
polgárai állampolgárságot kaphassanak egy másik országban, és a párt tagjai szabadon véle-
ményt nyilváníthassanak a népszavazással kapcsolatban”.

2006-ban Őry Péterrel együtt lettünk Duray parlamenti képviselői asszisztensei, Őry már az 
Együttélésben is Duray mellett „szocializálódott”, 2007-ben pártelnökváltás volt az MKP-ban, 
Duray javaslatára Csáky Pál visszahívott a számítógépek közé, és ismét nap mint nap találkoz-
tunk. Közben megkezdődött a már említett Koltay Gábor rendezte film forgatása is, itt Pogány 
Erzsébettel próbáltunk a rendező és Duray segítségére lenni.

2010-ben az MKP nem jutott be a parlamentbe, de ezután Duray a Szövetség a Közös Célokért 
keretén belül cselekedett tovább a szó szoros értelmében a felvidéki magyarság szülőföldön 
való boldogulásáért, előbb elnökként, majd tiszteletbeli elnökként is. Több egyetemi előadására 
is elkísérhettem, de rendszeres előadója volt a Martosi Szabadegyetemeknek is. Az MKP-val 
Duray továbbra is kapcsolatban állt, beszédet mondott annak utolsó kongresszusán is. Nagy 
öröm volt sokunk számára, amikor 2021-ben Forró Krisztián, Berényi József és Csenger Tibor 
kezéből ő vette át a Pro Probitate – A Helytállásért díjat.

Durayval számos interjút készítettem, az elsőt még az Ifi ifjúsági havilap részére 1999-ben, 
amely végén Duray a következő sorokkal köszönt el az olvasóktól:

„Lehet, hogy nevetségesen hangzik, de ha újra kezdhetném, akkor sem választanék más utat. 
Amit tettem, sohasem tartottam áldozatnak, hanem azért tettem, mert az tűnt számomra termé-
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szetesnek. Legfeljebb azon csodálkozom, hogy sokak számára miért nem természetes a termé-
szetszerű? Ellentétben azokkal, akik úgy gondolják, hogy egy tisztségnek az elérése akár a földi 
vágyak beteljesülésének a maximuma is lehet, én azt mondom, hogy a szellemi célok irányába 
kell haladni. Ezeket pedig sohasem lehet elérni, csak megközelíteni. A Szlovákiában élő ma-
gyarság számára az a fontos, hogy egészében felnőjön és lelkileg átalakuljon. A kommunizmus 
idején megfertőzött korosztályt egy fiatal, egészséges korosztálynak kell felváltania, melynek a 
megalkuvás helyett az önrendelkezés lesz a fő jellemzője. Ezt kívánom a mai ifjúságnak, mert 
ha a sorsát a saját kezében tartja, akkor ezzel tulajdonképpen megvan a lehetősége a többi vá-
gyának a megvalósítására is.”

Az iránytű megmaradt, éljünk vele!

In memoriam Duray Miklós
A Bocskai Keresztyén Társaság megemlékezése, megjelent a Felvidék.ma hírportálon, 2023.01.16.

Szomorúan, de a Világmindenség Urának döntését elfogadva hajtunk fejet Duray Miklós előtt. 
Meggyőződésünk szerint, Ő már kilépett a halhatatlanságba.

Emlékszünk és emlékeztetünk, a Felvidéken csak Ő szállt szembe a csehszlovák nacionál-
kommunista rendszerrel, mert tudta, egy reformálhatatlan, a kisebbségeit asszimilálni törekvő 
hatalommal állt szemben, de ezáltal az egész Kárpát-medence magyar kisebbségei önvédelmé-
nek avatott harcosává magasztosult.

A rendszerváltás után világos elképzeléssel lépett porondra. Ez viszont sokaknak nem volt az 
ínyére.

Politikai szereplésével mégis a magyar nemzetpolitika és nemzetstratégia kimagasló hírnökévé 
magasztosult.

A határok ellenére nemzetegyesítésre és a magyar nemzeti önrendelkezésre törekedett. Az egyet-
len járható utat mutatta, kínálta, amiért nemcsak a felvidéki, hanem az egyetemes magyarságnak 
is fejet kell hajtania.

A Bocskai Keresztyén Társaság fejet hajt nagysága előtt, saját halottjának tekinti, ahogy a világ 
magyarsága is, és elvárja, hogy legyen, aki majd felveszi a zászlót és folytatja nemes munkáját.
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Cérna Géza, írói nevén Duray Miklós emlékére
Írta: Oriskó Norbert -2023.01.16.

Holnap Losoncon búcsúzunk közéletünk kiemelkedő személyiségétől, Duray Miklóstól, akinek 
szelleme itt marad közöttünk könyvei által is. Nem akármilyen életmű ez sem, nemcsak a fel-
vidéki magyarság boldogulásáért és az egységes magyar nemzet összetartozásáért vívott küzde-
lemben szolgálhat Duray Miklós továbbra is útmutatóul számunkra, hanem még a mesevilág-
ban is valódi értéket teremtett. Mintegy 15 könyvet hagyott ránk szerzőként, legalább százban 
közreműködőként vett részt, és élete végéig is az új, megjelenésre váró könyveken dolgozott. Az 
alábbi sorokban Duray Mikós író pályafutását elevenítjük fel.

A Kutyaszorító és társai

Duray első öt könyve még a rendszerváltozás előtt jelent meg, olyan időszakban, amikor az 
igazság kimondásáért idehaza meghurcolás járt. Így érthető, hogy ezek jobbára külföldi vagy 
szamizdat kiadások voltak. 1983-ban jelent meg (Püski Kiadó, New York) a Kutyaszorító, amely 
Csehszlovákián kívül Magyarországon is „botrányt” okozott. Első önéletrajzi kötetének elősza-
vát Csoóri Sándor írta, aki rámutatott arra is, hogy „Durayt e könyve miatt is vádemeléssel fe-

Duray Miklós dedikál a Vörösmarty téren 
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nyegetik.” Ugyanebben az évben jelenik meg a „Tegnap alighanem bolondgombát etettek velünk 
(szépirodalmi kísérletek, Framo Publishing, Chicago, 1983), ahol Duray már a szépirodalom-
mal is „kacérkodott”, ebben novellák, színművek is találhatók, amelyek szintén megmutatják a 
kisebbségi sorsban élők megpróbáltatásait. Mindkettő könyv teljes egészében olvasható Duray 
Miklós honlapján.

Közben Csehszlovákiában a magyar iskolák kerültek veszélybe, erre válaszul Duray Miklós veze-
tésével megalakult a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága, ezekről az időkről ad 
számot a Kettős elnyomásban című, mintegy 500 oldalas dokumentumgyűjteményben (Püski-
Corvin&amp;HHRF, New York, 1989, ezt a Dobos László vezette Madách Posonium ismét kiad-
ta). Csoóri mintha jövőbe látott volna, Duray írásaival „temérdek munkát adott” a csehszlovák 
titkosszolgálatnak, a vádemelésből végül valóság és börtön lett, nem is egyszer. Duray Miklóst 
a rendszer felforgatásának bűnével szembesítették, ítélet nélkül összesen 470 napot töltött bör-
tönben. Az első fogsága körülményeiről a Kutyaszorító II.-ben (Püski-Corvin, New York, 1989) 
számolt be.

Cérna Géza meséi

Meseíróként is igazi remekművet hagyott az utókorra, a Csillagszilánk és tövistörek két külön-
böző formában is megjelent (a Madách-Posonium 1994-ban adta ki Nagy Zoltán rajzaival, a 

A Csillagszilánk és tövistörek bemutatója a jókai alapiskolában (Fotó: Oriskó Norbert)
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Méry Ratio kibővített változatban, Szabó Ottó illusztrálásával). A meséket még az 1970-es évek 
végén, illetve a 80-as évek elején írta, az eredeti kéziratokat az államrendőrség lefoglalta. A szer-
ző örömmel járt a gyermekek közé könyvbemutatóra. Emlékszem, a jókai alapiskolások nagyon 
készültek az eseményre, és ők maguk is készítettek rajzokat a mesék alapján, azokat pedig átad-
ták Duraynak, aki meghatódva vette át tőlük.

2006-ban pedig egy budapesti könyvbemutatón Koltay Gergely, a Kormorán együttes vezetője 
méltatta a második kiadásban megjelent mesekönyvet, azaz Cérna Géza meséit. "Köszönöm a 
Teremtőnek, hogy ismerhetem a szabómestert, akit valójában úgy hívnak: Duray Miklós.” (Az 
egész méltatás a 30—31.oldalon olvasható - szerk. megj.)

Önrendelkezési kísérleteink

Pártelnökként Duray (1990–1998) nem írt könyvet, energiáját az Együttélés politikai mozga-
lom vezetésére és a szülőföldön kisebbségben élő magyarság társadalmi helyzetének javítására 
összpontosította. 1998-ban egyesültek a felvidéki magyar pártok, azt már nem a személyi am-
bícióktól mentes Duray vezeti. Az Együttélés működésének nyolcéves munkájáról – benne az 
1994-es komáromi nagygyűlés történései – Önrendelkezési kísérleteink címmel (Méry Ratio, 
1999) megjelent az első rendszerváltozás után írt könyve, majd a Változások küszöbén (politikai 
tanulmányok és esszék, Osiris, 2000) zárja a felvidéki magyarsággal kapcsolatos könyveit.

A NEMZET szolgálatában

Duray Miklós ezt követően szintet lép, tágítja a kört és már az államhatárokon átívelő egységes ma-
gyar nemzetért vívott küzdelmek jegyében ragadt tollat. Magas fokon művelte a magyar helyesírást, 
de azt a szót, hogy NEMZET, legszívesebben csak csupa nagybetűvel írta volna le, illetve pontosan 
így jelent meg következő könyve, HAZÁTÓL A NEMZETIG (Mery Ratio) címmel, több mint 700 
oldalon. Ezt a könyvet 2004-ben Budapesten mutatták be, a zsúfolásig tömött Magyar Testnevelési és 
Sporttudományi Egyetem aulájában a régi harcostárs Csoóri Sándor mellett Orbán Viktor méltatta 
Duray Miklóst, aki a televízió kameráinak nyilatkozva elmondta a kutyaszorítóból kivezethető utat 
is: „… kevésbé legyünk kötve a belpolitikával, és jobban kötődjünk a nemzetpolitikához.”

Ugyancsak a nemzeti összetartozásunk jegyében jelentek meg a következő Duray-könyvek is: 
Ne félj, csak higgy! (Szabad Tér, 2005), Riadó! Vágják alattunk a fát (Szabad Tér, 2006), Össze-
fonódó ujjak (interjúkötet, Kairosz, 2006), Volt egyszer egy… egy lesz egyszer? (Balaton Akadé-
mia, 2008), A megvalósult elképzelhetetlen (Trianon Intézet, 2010), Rendszerváltozás, rendszer-
változtatás, rendszerváltás (Antológia Kiadó, 2016).

Társszerző legalább száz könyvben

Számos könyv esetében társszerzőként vagy közreműködőként találkozhatunk Duray Miklós 
nevével. Itt valóban csak néhány példát tüntethetünk fel a rengeteg kötet közül: A Szabad Közép-
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Európa múltja és jövője (szerkesztők 
Dániel Erzsébet és Zombori István), 
Csehszlovákiai nonkonformisták az 
országban élő magyar kisebbség hely-
zetéről és a nemzetiségi kérdésről, Bibó 
emlékkönyv I., II. (1979, Századvég Ki-
adó), Magyar jövőkép – egy minőségi 
magyar paradigma (1994-1995, MVSZ 
&amp; Vörösmarty Társaság), Magyar 
Nemzetstratégia I., II., (Magyar Kon-
zervatív Alapítvány és Püski, 2008, 
2009), a Szép Felvidékünk (Göncz Jó-
zsef és Bognár Béla sorozata) több kö-
tete is, de ott van Csáky Pál Pozsonyi 
beszélgetések c. könyvében is.

Tavaly is új könyveken dolgozott

Duray Miklós élete végéig dolgozott, még tavaly novemberben is három könyv összeállításának 
szentelte az idejét. Az egyik új – eddig még nem publikált tartalommal – várhatóan tavasszal 
jelenik meg. További könyveken munkálkodott a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel (Duray az 
intézmény tanácsadója volt) együttműködve korábbi írásaiból, illetve beszélgetéseiből. E cél-
ból digitalizáltatta tavaly többek között a Magyar Ifjúsági Klubok Fóruma által megjelentetett a 
Hang c. kiadványban 1966-ban írt cikkeit, amelyeket tehát még 21 évesen vetett papírra.

Zárszó helyett

Holnap délben szülőhelyén, Losoncon lesz Duray Miklós gyászszertartása. A megemlékezések-
ben – ha lehet – a 200 évvel ezelőtt született Petőfi Sándor verseiből merítek. Duray Miklóssal 
kapcsolatban ezt azért is megtehetem, mert A természet vadvirága című, Petőfiről szóló kötetem 
utószavának szerzője is. Petőfi 1846-ban búcsúzott versben is (most ebből idézek) barátjától, a 
szabadság dalnokának is tartott Vajda Pétertől. Nekünk Duray Miklós legalább ennyit jelent:

„Oh, természet, viseld gondját e sírnak, 
Melynek lakója leghivebb fiad, 
Viseld gondját… ültesd áldás gyanánt 
Virágaid legszebbjeit reá; 
Ugysincs e honnak, nincs hálás keze, 
Hogy megtegye, ha elmulasztanád.

(…)

Ki a hazát szivében hordozá?… 
Emlékezést, emlékezést neki! 
S ha sírhalmához mentek: ejtsetek 
Reá egy könnyet, mert megérdemel 
Egy könnyet az, ki annyit szárított föl 
Meleg lelkének hő sugárival!

A HAZÁTÓL A NEMZETIG c. könyv  
bemutatója után
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„Az igazak gyökere mozdíthatatlan”

Végső búcsút vettünk Duray Miklóstól
Felvidék.ma, 2023.01.17.

Utolsó útjára kísértük Losoncon Duray Miklóst, felvidéki magyar politikust, közírót, egye-
temi tanárt, Esterházy János óta a felvidéki magyar közösség és politikai élet meghatározó 
személyiségét. A gyászolók hosszú sorában ott volt Orbán Viktor magyar miniszterelnök, 
feleségével, Lévai Anikóval, valamint Kövér László házelnökkel és Lezsák Sándorral, a Ma-
gyar Országgyűlés alelnökével.

„…az igazak gyökere mozdíthatatlan” 
Példabeszédek 12:3

Van, hogy a szónok hangja elcsuklik, az író keze megremeg – így van ez most, amikor szeretett 
és mélyen tisztelt halottunktól végső búcsút vettünk szülővárosában, a losonci zsinagógában, 
majd a volt református temetőben. Ott, ahol a fák gyökerei is mélyen a földbe kapaszkodnak, 
immáron az ő teste is visszatért az anyaföldbe – de minden egyes beszéd, mely ravatalánál el-
hangzott, szilárd hitet tett amellett, hogy szelleme, öröksége mindörökre velünk marad. Mert a 
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gyökerek, az igazak gyökerei, mozdíthatatlanok. Búcsúztunk, de egyúttal hálát is adtunk – hálát 
a Jóistennek Miklós életéért.

A felvidéki magyarság története – bátran állíthatjuk – egyik legnagyobb alakjának búcsúztatójá-
ra nemcsak szűkebb pátriájából, de az egész Kárpát-medencéből, sőt a tengerentúlról, Kanadá-
ból és az Egyesült Államokból is érkeztek. Közjogi méltóságok, állami tisztviselők, diplomaták, 
egykori kollégák, tanítványok, barátok, ismerősök – Duray Miklós tisztelői, sok százan…

A részvétnyilvánítást a ravatal mellett Duray Áron Bálint, Duray Miklós fia; Hahnné Duray Éva, 
Duray Miklós nővére; Gubík László, a Szövetség a Közös Célokért elnöke és Hideghéthy Andrea, 
a Szövetség a Közös Célokért ügyvezető igazgatója fogadták.

A szertartás a közéleti búcsúztatással vette kezdetét. Közreműködött ifj. Derzsi György felvidéki 
színművész, operetténekes, rendező és a Csemadok Losonci Alapszervezetének Serly női kama-
rakórusa. A temetésen a tárogatót Agócs Sándor szólaltatta meg.

Közösségeink nevében Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke; Gyurcsík Iván, az 
Együttélés Politikai Mozgalom egyik alapítója, Duray Miklós barátja; Bárdos Gyula, a CSEMA-
DOK országos elnöke; Forró Krisztián, a Szövetség párt országos elnöke és Gubík László, a Szö-
vetség a Közös Célokért társulás elnöke osztotta meg gondolatait.

Orbán Viktor miniszterelnök fejezi ki részvétét 
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A felszólalók értékelték Duray Miklós emberi és politikusi nagyságát.

Duray Miklós ravatalánál Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke gyászbeszédében azt mond-
ta, Duray Miklós életműve arról tanúskodik, hogy idegeibe mélyen beivódott a magyarságérzet, 
a kudarcok, a börtön, a zaklatások sem tántorították el a politikától.

Megfogalmazta, hogy aki a trinoni határon túl éli át a fordulatokat, annak mindent kétszeresen 
kell elszenvednie, és mint mondta, Duray Miklós folyamatos, hosszú szabadságküzdelmet vívott 
a magyar nyelvű, magyar népközösség jövőjéért.

Gyurcsík Iván felhívta a figyelmet, hogy Duray Miklós nevét a szülőföldön – Pozsonytól 
Ágcsernyőig, – ahol magyar szó elhangzott és magyar iskola létezett, a közösségünk ismerte, 
ahogy jogvédő munkásságát szintén, bármennyire titkolta is a kommunista hatalom.

Jogvédői tevékenységnek két eredménye volt: sikerült elhárítani a magyar iskolák megszünteté-
sének a veszélyét, és egyúttal nemzetközi üggyé vált a felvidéki magyarság ügye – ami a kitelepí-
tések és a lakosságcsere óta nem történt meg.

Arra kérte a gyülekezetet, őrizzük meg Duray Miklós emlékét, ismerjük és kövessük az általa 
vallott értékeket!

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke
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Bárdos Gyula elmondta, Duray Miklóst nem lehet pótolni, mert olyan személyiség, egyedi je-
lenség, bátor, szókimondó, őszinte ember volt, aki saját érdekeit sohasem helyezte a közösségi 
érdek elé.

„Hűsége szülőföldjéhez, anyanyelvéhez, közösségéhez, nemzetéhez példaértékű”.

S mint hozzátette, páratlan, a küzdelmek ellenére is csodálatos életpálya az övé.

Forró Krisztián hangsúlyozta, Duray Miklós nagyon szerette a magyar közösséget és a szülőföld-
jét, s azt üzeni számunkra, hogy ne adjuk fel a közösségi jogainkért folytatott küzdelmet.

„Karizmatikus erővel, lényeglátó tudással, következetességgel, lefizethetetlen emberi tisztesség-
gel, sajátjaiért érzett felelősséggel ajándékozta meg őt a Teremtő.

Érték- és mértékadó, őrző volt a strázsán, a mi igazodási pontunk. Távolabb és mélyebbre látott, 
korábban és határozottabban lépett mindannyiunknál” – mondta.

Duray Miklósnak hosszú távú javaslatai voltak az együttélés demokratikus és jogállami keretek 
között történő rendezésére, az önkormányzatiság különféle formáitól a társnemzeti koncepció-
ig, melyről azonban a Mečiar-kormányzat tárgyalni sem volt hajlandó. Kisebbségi jogaink mel-

Gyurcsík Iván
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letti következetes kiállása nemcsak a többségi nemzet vezetői, de olykor a magyar döntéshozók 
részéről sem talált megértésre.

Gubík László arra bátorított, mindig jusson eszünkbe Miklós! Közéleti nagyapjaként tekintett 
rá, s leszögezte: mi itt a felvidéki magyar kutyaszorítóban mindannyian Duray Miklós unokái 
vagyunk! „Egyedi, utánozhatatlan és megismételhetetlen közéleti teljesítmény az övé” – mondta.

„1945-ben Esterházyt deportálják, Duray megszületik. Jánost elvették tőlünk a kommunisták, 
Miklóst közénk küldte a Jóisten. Vezetőként ők ketten voltak képesek arra, hogy a számbeli ki-
sebbségi létkérdést összekapcsolják egy egyetemes küldetéssel.”

Az ökumenikus gyászszertartáson a nyékvárkonyi Zsidó János esperesplébános tartotta a ka-
tolikus szertartást. A kántori szolgálatot a füleki Simon János végezte. A református liturgiát a 
nógrádi származású Somogyi Alfréd esperes, lelkipásztor, a Selye János Egyetem Református 
Teológiai Karának a dékánja szolgáltatta.

Zsidó János úgy fogalmazott, a felvidéki magyarság egén az elmúlt 100 évben két csillag ragyo-
gott: Esterházy János és Duray Miklós.

„Őrizzük meg Miklós testvérünk szellemi örökségét. Álljunk helyt becsülettel ott, ahova az Úr 

Bárdos Gyula
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állított minket, teljesítsük küldetésünket. Legyünk jó emberek, jó magyarok és jó keresztények. 
Ismerjük meg népünk és nemzetünk értékeit. Legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk, 
hiszen népünk nagyon sok értéket adott a világnak” – hangsúlyozta.

Felhívta mindnyájunk figyelmét arra is, hogy Duray Miklós végakarata, hogy maradjunk meg 
szülőföldünkön és gyarapítsuk nemzetünket.

Somogyi Alfréd  gyászbeszédében elmondta: Duray Miklós koporsója mellett kicsit magunkat 
is siratjuk. „Az ő halálával ugyanis elmúlt fejünk felől egy láthatatlan védőpajzs, szertefoszlott 
az a megfogalmazhatatlan valami, ami mindezidáig – puszta létével – tartotta vissza a máig élő 
beneši eltüntető szándéknak, vagy etnikai tisztogatásnak a különféle megnyilvánulásait. Igen, 
Miklós halálával védtelenebbek lettünk. Ezért is kell jobban odafigyelnünk az Úr Istenre, aki 
oltalom és menedék számunkra.”

Miklós arra is rávilágított, hogy mi nem kisebbség vagyunk, hanem a magyar nemzetnek a része. 
Ő ennek az igazságnak a kimondásával már emelte a fejünket.

„S egy bő évtizede azt érezzük, hogy a felegyenesedés ügyében értő és elkötelezett vezetők állnak 
a helyükön: van esély a nemzetünk számára.”

Forró Krisztián
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Köszönetet mondott Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, hogy a Duray Miklóst gyászoló felvi-
déki magyarokkal volt a losonci gyászszertartáson.

A losonci volt zsinagógában a szertartás a Himnusz közös éneklésével zárult. Ezt követően a te-
metőbe indult a gyászmenet, melyhez a család csatlakozott elsőként, majd a közjogi méltóságok 
és a magyarországi diplomácia képviselői, utánuk a gyászszertartásban közreműködők, a felvi-
déki politikai, társadalmi élet képviselői, a SZAKC tagszervezetek és a jelenlévők.

A volt református temetőben politikai, közéleti, társadalmi és baráti kísérettel helyeztük mélyen 
tisztelt és szeretett halottunkat örök nyugalomra. A gyülekezet együtt énekelt a kántorral és a 
tárogatóssal. A szertartás a Szózat eléneklésével zárult.

Duray Miklós felesége, Szabó Zsuzsanna mellett a losonci egykori református temetőben nyug-
szik, olyan szellemi nagyságok között, mint Ráday Pál, II. Rákóczi Ferenc kancellárja, vagy Kár-
mán József, a felvilágosodás írója.

Fotók: Hideghéthy/Felvidék.ma

A gyászmenet, elöl Zsidó János esperesplébános és Somogyi Alfréd esperes
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0918 501 422
Gubík László (a Szövetség a Közös Célokért elnöke) beszéde Duray Miklós gyászszertartásán,  
Losoncon, 2023. január 17-én

(Duray Miklós híresen igényes volt nemcsak a mondanivalóra, de a formára is, így soha nem mu-
lasztotta el jelezni az általa különösen „szigorú” figyelemben részesített Felvidék.ma szerkesztőinek, 
ha bármi pontatlanságon, pongyolaságon, hibán érte őket. Alkalmasint azon, hogy címet soha nem 
kezdünk számmal. Most mégis ezt tesszük, ahogy Gubík László is, a Szövetség a Közös Célokért 
elnöki tisztségében Duray Miklós utódja, aki gyászbeszédében sokunk közös élményét idézte fel 
szeretett halottunkkal kapcsolatban. S noha az a bizonyos szám már nem cseng ki többé, az üzenet 
velünk maradt. Ebből az üzenetből elevenítette fel a legfontosabbakat Gubík László. Beszéde az 
alábbiakban olvasható – a szerk. meg.)

0918 501 422. Azt hiszem, telefonszámmal sem kezdtek még gyászbeszédet. Pedig ez a szám 
szinte mindannyiunk készülékének kijelzőjén megjelent már. És ha megjelent, a hívás fogadója 
biztos lehetett benne, hogy felbecsülhetetlen szellemi élményben lesz része, mert a vonal végén: 
Duray Miklós.

Ez a szellemi élmény néha csak pár kedves szót jelentett, máskor egy atyai jótanácsot, és – nem 
meglepő módon – gyakran politikatörténeti időutazás vagy magyar sorskérdések órák hosszán 
át tartó taglalása kerekedett ki belőle, mindez a rá jellemző szóviccekkel édesítve.
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Egy beszélgetés Miklóssal pontosan olyan volt, mint Forrest Gump híres, életet jelképező bon-
bonos doboza: Az ember sosem tudhatta, milyen csokidarabot kap belőle, de egyben biztos 
lehetett: Mindig finomabbá tette az életét. 

Az én kijelzőmön 2012 farsangján jelent meg először a száma. A felsőszecsei vianovás bál kellős 
közepén érkezett egy üzenet, melynek szövegére azóta is tisztán emlékszem: „Kedves László! 
Alkalomadtán szeretnék önnel találkozni. Duray Miklós”

Az állampolgárságomért folyó küzdelem legforróbb napjai voltak azok, és ő nem akarta, hogy 
hibázzak. Átvettük a teendőket egy-egy rendőrségi idézés, kihallgatás vagy levélváltás előtt. Be-
avatott saját, az enyémnél sokkal jellempróbálóbb tapasztalataiba, és szárnyai alá vett. Nem po-
litikai megfontolásból tette, hiszen a napi politikától ekkor már visszavonult. Pusztán egy bajba 
jutott felvidéki gyereket karolt fel, mert a közösségétől viszont nem tudott soha (visszavonulni). 

Innét vált kapcsolatunk töretlenné, és terjedt ki egy évtizedet átölelő munkában a Martosi Sza-
badegyetemtől a Nemzetstratégiai Kutatóintézeten át egészen az Esterházy Akadémiáig, végül 
a Duray életmű utolsó álló bástyájáig, a Szövetség a Közös Célokért társulásig. Ez idő alatt lát-
hattam és tanulhattam tőle előadóként, véleményformálóként, tanácsadóként, mentorként vagy 
intézményvezetőként, de sosem az intézmény vagy a tisztség volt a lényeg, hanem a szavai mö-
gött rejlő tanítás és az ezzel párosuló erkölcsi tartás. Így lett Duray Miklós a közéleti nagyapám. 

A nagyapákat védjük, óvjuk és szeretetből ugyan, de önző módon kisajátítjuk. Nos, mi ellenté-
tes utat jártunk be. Próbáltam annyi felvidéki fiatallal megismertetni Miklóst, amennyivel csak 
lehetett, hogy váljon nemzedékem, sőt már az utánunk jövő nemzedékek előtt is közkinccsé az 
élettapasztalata. Egyszer s mindenkorra tudatosuljon és rögzüljön bennünk, hogy mi itt a felvi-
déki magyar kutyaszorítóban mindannyian Duray Miklós unokái vagyunk!

Tisztelt emlékező Közösség! Kedves gyászoló Család!

Duray Miklós sem volt tévedhetetlen, de azért a legtájékozottabbaknak is elég sokat kell törni a 
koponyájukat, hogy hol, mikor és mit nem látott helyesen. Népi társasjáték biztosan nem válik 
a – Mondj egy dolgot, amiben Duray tévedett – szellemi erőpróbából, mert az elég hamar véget 
érne. Páratlan éleslátással áldotta meg a Teremtő, és ha ez nem lenne elég, kapott még hozzá 
megingathatatlan igazságérzetet és bátorságot nem csak az őszinte szóhoz, hanem az elvhű cse-
lekedethez is. Áldás ez és átok egyszerre, mely miatt gyakran érezhette magát úgy, akár az Isme-
rős Arcok e sor költésekor: „miféle világ ez körülöttem, és hová lettek az álmaim?” 

Mélabúsan sorolhatnánk, hányszor sodorta helytállásával magát és szeretteit veszélybe, de ezt ő 
szeretné a legkevésbé. Helyette inkább vegyük számba, hogy az értünk megvívott harcaiért, mi 
mindennel tartozunk neki. 
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Túl gazdag ez az életpálya egy rövidke nekrológhoz, ezért csak annyit mondok:

Mindig jusson eszünkbe Miklós!

Jusson eszünkbe Miklós, amikor ifjúsági táborban járunk, mert ő már akkor fiatalok ezreit moz-
gatta, amikor ehhez nem állt rendelkezésre sem okostelefon, sem közösségi média.

Jusson eszünkbe Miklós, amikor kicsik mernénk lenni jogaink védelmében és kiterjesztésében, 
mert ő a legnagyobb hatalmakkal is dacolt, ha azt a közösségi érdek megkívánta.

Jusson eszünkbe Miklós, amikor tollat vagy mikrofont ragadunk, mert ő túl értékesnek tartotta 
az anyanyelvünket, hogy azt igénytelenül használjuk.

Jusson eszünkbe Miklós, amikor gyermekeinket átkísérjük egy magyar iskola kapuján, mert ez 
őnélküle nem biztos, hogy lehetővé vált volna.

Jusson eszünkbe Miklós, amikor külföldön tervezzük az életünket, mert ő sajátjai szavát meg-
hallva azonnal hazajött, mikor szólította a kötelesség.

Jusson eszünkbe Miklós, amikor politizálásra adjuk a fejünket, mert az ő szemében ez a hivatás 
mindig a köz szolgálatával és a közösségelvű érdekérvényesítéssel jelentett egyet, sosem a hírnév 
mulandó hajszolásával és az önmegvalósítás hamis álcájával.

Jusson eszünkbe Miklós, amikor pártot gründolunk, mert ő tudta, hogy az csak szilárd alapokra 
építve és hosszútávú közös célok mentén összekovácsolva bírja ki az idő viharait.

Jusson eszünkbe Miklós, amikor mások kárára túlteng bennünk a tettvágy és a küldetéstudat, 
mert ő tisztában volt vele, hogy nem lehet mindig szeretnünk egymást, de tisztelni az felebaráti 
és nemzettársi kötelesség.

Jusson eszünkbe Miklós, amikor üresnek és céltalannak érezzük mindennapi harcainkat, hiszen 
ő ’94 januárjában olyan célokat rakott elénk Komáromban, melyek továbbvitelével azóta is tar-
tozunk magunknak.

Jusson eszünkbe Miklós, amikor egy magyar igazolványt veszünk a kezünkbe vagy a nemzet-
politika más kézzelfogható gyümölcseit élvezzük, mert több nagyszerű hazafival egyetemben ő 
rakta le az alapköveit.

Életművében szervesen kapcsolódik a térben és időben egyetemes magyar nemzet gondolata a 
határon túli közösségek sajátosságainak tiszteletben tartásával.
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Ő mondta ki, hogy a Kárpát-medence szíve mégiscsak Budapesten dobog, és ha Magyarország 
emelkedik, vele együtt emelkedik a magyarság, sőt nagy hazánk többi népe is.

És következetesen képviselte azt is, hogy a nemzetpolitikának mindig pártok felett kell állnia, de 
egyúttal őszintén vallotta: Viktor, Felvidék veled van!

Egyedi, utánozhatatlan és megismételhetetlen közéleti teljesítmény az övé. Focis hasonlattal 
élve, olyan mezszám, amelyet vissza kell vonultatni, mert későbbi viselőinek már csak a hátát 
égetné. Személy szerint nem ismertem nála szellemileg szuverénebb embert. Pár perccel azelőtt, 
hogy teste feladta a harcot, még benn álltam az ágyánál. Napokig nem búcsúztam tőle szavakkal 
nyilvánosan, mert tudtam, hogy úgyis a legnehezebb pillanatban, itt és most kell összegyűjte-
nem minden erőmet. Az viszont megnyugvással tölt el, hogy a tőle búcsúzók azonnal Esterházy 
János mellett helyezték el a felvidéki pantheonban. És ez jól van így. Nagyon jól! 

Vannak hőseink. Itt vagyunk Losoncon, gondoljunk csak a két világháború közti református 
teológusok ellenállására. Áldozzunk figyelmünkből a Mindszenty-per felvidéki atyáinak. Emlé-
kezzünk kitelepített családjainkra. Idézzük vissza a ’68-as csemadokos nemzedék programadó 
gondolatait. Elevenítsük fel a rendszerváltó értelmiség lelkesedését. Hajtsunk fejet a ’90-es évek 
támadásaival dacoló pedagógusok előtt. A sok hős közül mégis Esterházy és Duray azok, akik-
nek áldozatvállalása legjobban visszatükrözi a felvidéki magyar sorsot. Bennük fut össze a többi 
hős nagysága.  

1945. Esterházyt deportálják, Duray megszületik. Jánost elvették tőlünk a kommunisták, Mik-
lóst közénk küldte a Jóisten.

Vezetőként ők ketten voltak képesek arra, hogy a számbeli kisebbségi létkérdést összekapcsol-
ják egy egyetemes küldetéssel. Esterházynál ez a keresztényszociális gondolat volt, Duraynál az 
emberi jogok kollektív közösségi jogokként való átültetése a ma is uralkodó individuális felfogás 
helyett. Abban a szellemben, ahogy azt Dsida Jenő Miklós krédójaként is szolgáló sora hirdeti: 
„Mindig magunkért, soha mások ellen”. Esterházy és Duray. Mindketten világhatalmak helyi 
csatlósaitól védték a közösségüket, földi fejjel szinte reménytelen küzdelemben.

Egy bölcs ember mondta Esterházy temetését követően: azért „jöhetett” haza, hogy újra köztünk 
legyen, és jelenlétével utat mutasson. Nos, Miklós mindvégig itt volt köztünk, mégis vonakod-
tunk az ő útját járni. Pedig más választásunk nincs: Mi Esterházy és Duray népe vagyunk. 

0918 501 422

A szám nem cseng többé, de a nekünk hagyott üzenet örökre szól. 

Halljuk meg!
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Képgaléria 

1989-Chásaar Edééknél a Duray-család

Duray Miklós 1965-ben
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1992, Együttélés OT, Bauer Edittel

1992, Együttélés OT, Duka Zólyomi Árpáddal
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1995-Tárgyalás Vladimír Mečiar miniszterelnökkel

1992-Antall József fogadja a határon túli magyarok képviselőit
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2019 – A Martosi Szabadegyetemen

2013 – A Martosi Szabadegyetemen
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Ez a kép 2008-ban készült, miután Pozsonyban befejezték Koltay Gábornak a Duray-film (A 
szabadság ára) forgatását.

2007, a Bolyai-emlékgyűrű átvételén
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2003 – Szent István-díj,  amelyet Tőkés Lászlóval együtt kapott meg.

Batta Györggyel és Pogány Erzsébettel



100

   FELVIDÉKI MAGYAROK, 2023-I.                                                                                             Duray Miklós (1945-2022)    

FELVIDÉKI MAGYAROK – elektronikus folyóirat, kiadta a SZÖVETSÉG A KÖZÖS CÉLOKÉRT (SZAKC)
Kapcsolat: 815 57 Pozsony, Május 1 tér 10-12. / 815 57 Bratislava, nám. 1. mája 10-12., 
e-mail: szovetseg@szakc.sk. A Felvidék.ma hírportál cikkei nyomán szerkesztette: Oriskó Norbert

        3     A FOLYÓIRAT MEGJELENÉSÉT A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATTA2023/1.

Elsőáldozóként, 1953-ban

"Az atyától tudom, hogy Miklós letéve földi életének ter-
heit, szentségekkel és szent útravalóval ellátva mély lelki 
békében váltott jegyet az örökkévalóságba." (Molnár Imre)

Duray Miklós a Felvidék.ma, illetve a SZAKC munkatársaival 2018-ban

Fotók: Felvidék.ma, duray.sk


