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Rózsa Ernő méltatása   (Krecskó Károly) 

Magyar Kultúra Napja, 2012.01.22. 

 

Kedves Rózsa Ernő Barátom! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma itt egy olyan embert köszönthetek, aki az utóbbi 

évtizedek során kifejtett fáradhatatlan, következetes tevékenysége révén, kezdetben a Csemadok hű 

sorkatonájaként, majd szervezetünk helyi, járási és országos szintű elnökségi tagjaként, 1990 és 1998 

között országgyűlési képviselőként meghatározó személyiségévé vált a szlovákiai magyarság 

közéletének. 

Rózsa Ernő életének útja, saját bevallása szerint, a Garazsd-majori kiskondás életútja 

a Magyarok Világszövetsége Szlovákiai Országos Tanácsa elnöki tisztségéig. 

Szerény körülmények közül indul, 8 gyermekes munkáscsaládba születik 1930. január 2-án 

Galántán. Tanulmányait a nemeskajali Római Katolikus Elemi Iskolában kezdi, majd a galántai polgári 

iskola elvégzése után az érsekújvári Pázmány Péter Gimnáziumban folytatja. Közbeszól a történelem, 

és miután a magyar nyelvű tanulás lehetetlenné válik, a 2. világháborút követő években napszámosként, 

majd a ligetfalusi Matador gumigyár munkásaként keresi kenyerét. 1947-ben Magyarországra menekül, 

hogy gimnáziumi tanulmányait Szarvason folytathassa. Az érettségi vizsgát szülővárosában, Galántán 

teszi le. Hivatásul a jogi pályát választja, a pozsonyi Comenius Egyetem Jogi Karán szerez diplomát. 

Mozgalmas évek következnek. Fiatal korától kezdve aktív tagja a Csemadoknak. Az 1968- as 

reformkezdeményezések során részt vesz a 144-es szám alatt ismert nemzetiségi alkotmánytörvény 

kidolgozásában. A Csemadok Galántai Területi Választmány konferenciáján elfogadott nyilatkozat miatt 

mindennemű politikai és társadalmi tevékenységtől megfosztják. 20 évig rendőri felügyelet alatt él. 

1989-ben rehabilitálják. Elvbarátaival együtt megalapítja Galántán a magyarok fórumát. Tagja az 

Együttélés politikai mozgalom előkészitő bizottságának, a későbbiekben pedig aktív szervezője 

a Magyar Koalíció Pártja létrehozásának.  

1990-től országgyűlési képviselő, előbb az Együttélés majd az MKP színeiben. A parlamenti 

közigazgatási bizottságban dolgozik. Az első választási időszakban 1991-ben az átvilágítási parlamenti 

bizottság országos alelnöke, a második választási időszakban a környezet-védelmi bizottság elnöke és 

az országgyűlés elnökségének tagja. 

1989-től önálló ügyvédi irodával rendelkezik Galántán. Félelem nélkül emeli föl szavát 

a Csemadok felszámolására irányuló mindennemű igyekezet ellen, és lelekesen küzd szervezetünk 

sikeres megmaradásáért. 

Úgy gondolom, hogy Rózsa Ernő szlovákiai magyar jogászként, ügyvédként, politikusként 

nemcsak tudatosította, de magyarságunk védelméért végzett önzetlen munkája során bizony többször is 

megtapasztalhatta Sajó Sándor költőnk szavainak igazságát: “ Magyarnak lenni: tudod mit jelent? 

Küzdelmet, fájót, véges végtelent.“ 

Kedves Ernő! 

Engedd meg, hogy elsőként gratuláljak a Csemadok Országos Tanácsa által Neked ítélt 

Életműdíjhoz. Méltó tulajdonosa vagy e magas kitüntetésnek! 


