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A Csemadok Országos Tanácsa január
24-én Diószegen megtartott ülésén leszö-
gezte: továbbra is kiáll az egységes magyar
hazai politizálás megteremtése mellett, azon-
ban ennek hiányában a március 5-én sorra
kerülõ parlamenti választások alkalmával
csak azt a politikai pártot és annak Közös
akarat nevû választási listáját tudja támogatni,
amelyben teljes mértékben felvállalták a
Csemadok programját, céljait és érdekeit.
Ennek a garanciáját a listán szereplõ
Csemadok-tagok testesítik meg. A közös

akarat listája a közös nyelvet, a közös
kultúrát, közös gondolkodást vetíti elõre
a szlovákiai magyar nemzeti közösség
memaradása érdekében,  melynek a
Csemadok 67 éve áll szolgálatában. A
Csemadok továbbra is közösségben gondol-
kodik és elutasítja az egyéni érdekek men-
tén mûködõ politizálást, ezért egyöntetûen
kiáll az OT 2015. január 24-én megfogalma-
zott kérése és az országos elnök ez ügyben
kifejtett igyekezete mellett.

Diószeg, 2016. január 24.

Nyilatkozat a Csemadok Országos Tanácsa és az Elnökök

Tanácsa együttes ülésén
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Ne politizáljon a Csemadok, üzenik a „minket féltõk“ nap-

jainkban. 

Politizál a Csemadok? Nem. Csupán ragaszkodik elveihez.

Idézzük fel a 2015. január huszonnegyedikei tanácskozásunk

határozatát: vezetõink folytassanak a pártokkal konzultációkat a

lehetõ legtisztességesebb, egymás érdekeit legkevésbé sértõ

választási kampány és a legszélesebb körû választási együtt-

mûködés elérése érdekében. Ezt a kérést a Most-Híd párt

elutasította. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának hasonló

felkérését szintén. Azzal az indokkal, hogy az a választások után

válhat idõszerûvé. Közben telt-múlt az idõ, és a Hídban is

foglalkoztak a kisebbségi kultúrák finanszírozásának lehetetlen

állapotával. Eredmény is született, amelyrõl Solymos László ezt

nyilatkozta: „A szakma képviselõinek bevonásával egy olyan

koncepciót dolgoztunk ki, amely komplexen reagál a kisebb-

ségi kultúrák finanszírozásának jelenlegi problémáira.“

A Csemadokkal nem tanácskoztak (igaz, volt egy röpke

megbeszélés Solymos László és Bárdos Gyula között, ám az ott

- tanulmányozás céljából átadandó - megígért anyagot a

Csemadok nem kapta meg. Ott volt persze több intézmény és

polgári társulás képviselõje. Ez azt sugallja, hogy a Híd nem

sorolja a Csemadokot, illetve a szervezetben dolgozókat

a szakma közé. A Magyar Közösség Pártja támogatta az

együttmûködést szorgalmazó kezdeményezést. Támogatta

különbözõ helyekre benyújtott kérvényeinket, pályázatainkat is.

A mûködésre kapott anyaországi támogatáson túl az ingatlan-

jaink felújítására benyújtott igényünk is jó szelet kapott támo-

gatásuk által. Közben több tanácskozáson (mondhatom az

Országos Elnökség valamennyi ülésén) szóba került a januári

határozat. Így az Országos Tanács lakitelki ülésén is. Arról

azonban, hogy a Csemadok a választásokon nyíltan kiáll az

MKP mellett, csak azután történt döntés, hogy a párt közzétette

a 21- es számot viselõ választási listáját, amelyen a Csemadok

Országos Elnökségének négy, az Országos Tanácsnak pedig

további négy tagja kapott helyet. A területi választmányok

tagjai közül tizennégyen szerepelnek a listán. A párt választási

programjában partnerszervezetként jelöli meg Szövetségünket.

A december 11-én, Vezekényben megtartott ülésen a következõ

ide vonatkozó határozat született: Az Elnökség elvárja a

Szövetség területi választmányaitól és azok titkárságaitól,

tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a 21-es listán

szereplõ Csemadok-tagok sikeresen szerepeljenek, hiszen az a

Csemadok eredményességét is tükrözi majd. A Csemadok-

szervezetek évzáróin, a választási gyûléseken és minden

helyzetben szorgalmazzák a Szövetséghez kötõdõ jelöltek

karikázását, mivel ezzel is le tudjuk mérni munkánk

eredményességét. 

Az egység óhajtásától  a  Közös akaratig
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Közben a törvényhozásban elutasították a kisebbségi kul-
túrák támogatására benyújtott javaslatot, és most már a Híd a
csemadokosokkal is meg szerette volna ismertetni a tervezetet,
ezért meghívót küldött a területi választmányok elnökeinek.
Bár az országos elnököt, Bárdos Gyulát, aki a Csemadok Szenci
Területi Választmányának elnöke is, valahogy kifelejtették.
A vízkereszt napján Alsóbodokon megtartott országos érte-
kezlet résztvevõi a megjelenés ellen szóltak (igaz, néhányan
már elõtte jelezték részvételüket), s csak az országos elnök
meggyõzésére döntöttek úgy, hogy akinek munkája engedi,
mégis ott lesz a tanácskozáson. Közben a sajtó egy részében
már folyt a Csemadok sározása, volt, ahol azzal vádolták
a szövetséget, hogy lefeküdt az MKP-nak. Csak azt nem akarták
észrevenni, hogy a Híd meghívása is ágybacsalogatás volt. 

2016-ban országos közgyûlés vár ránk. Folynak tehát alap-
szervezeteink évzárói, folynak a területi konferenciák elõkészü-
letei, regionális tanácskozásokat tartunk. Négyszáznyolcvan
alapszervezetünk és csaknem ötvenezres tagságunk elé állnak
országos és területi választmányaink tagjai szinte naponta.
Itt-ott elhangzik a kérdés (ha a gyûléseken hangosan nem
is, a beszélgetések közben néha-néha), hogy politizál-e a
Csemadok? Mint az elõbb írtuk, csaknem ötvenezres tagsá-
gunkból huszonhárman nyílt levélben (pontosabban petícióban)
szólították fel a Szövetséget, ne politizáljon. A sajtó pedig kellõ

muníciót próbál eljuttatni ezekhez a civilekhez: „a politikának a
legfõbb funkciója a hatalomgyakorlás. Ebbõl következik, hogy
bármilyen civil érdek támogatása csak addig érdekes egy poli-
tikai párt számára, amíg az egybecseng a hatalomszerzési ambí-
cióival. Ezzel nincs is semmi gond, hiszen ez a pártok alapvetõ
hivatásából következik.“ Ennyi az idézet, ami akkor is érdekes,
ha a cikk írója rögtön az elején leszögezi, hogy „a klasszikus
államelméletekben szigorúan elválik egymástól a politikai, az
üzleti és a civil szektor“. Tudjuk, a politikának olykor szokása,
hogy a sikeres hatalomszerzés után visszaél azzal. Az õt
hatalomba segítõ civilek, vagy azok egy része, pedig foghatja a
fejét. Ám ez, mondhatjuk, rendjén van, miért nem volt a civil
elõrelátó. Mert az elején a párt biztosan nem azt ígérte, hogy
nem figyel majd a társadalom civiljeire. Nos a mi esetünkben
fordított a helyzet. A Híd a civilek (csemadokosok) kérését nem
hallgatta meg, sõt elutasította azt. De a késõbbiekben nem volt
szívbajos, csodálkozott az õt elutasítók viselkedésén, sõt elítélte
azt. Ám még megüzente: ne politizáljatok, ha mégis, úgy
az csak arra terjedjen ki, hogy választani s ránk szavazni
elmenjetek.

Én meg az utóbbi napok történésein morfondírozva arra
gondolok, hogy nem elutasító, hanem megfontolt volt ez a párt.
Elnöke ugyanis a napokban az egyik szlovák lapban megjelent
interjúban a: „Néhányan azonban úgy vélik, hogy a Most-Híd
továbbra is mindenekelõtt kisebbségi magyar párt. Ön hogyan
látja ezt?“ kérdésre felelve kijelentette: „Szerintem ez már
nincs így. Programpárt vagyunk, amely tudatosítja, hogy
együttmûködés nélkül semmit sem tudunk elérni.“

A szlovákiai magyarok minimum felével nem kell
együttmûködni? Arra gondolunk inkább, hogy ez a válasz nem
az interjú közben pattant ki az elnök úr fejébõl, hanem sokkal
korábban, már a csemadokos felkérés elõtt kikristályosodott. Az
általa irányított hajó pedig a kitûzött koordinátákat pontosan
betartva haladt és halad elõre a kitûzött célja felé. Ahogyan mi
is haladunk a magunk, a közös gondolkodás, az együttmûködés
megvalósításának célja felé. Ezt jeleníti meg az MKP program-
ja és 21-es számú, Közös akarat nevû listája is, amelyen
szervezetünk, a Csemadok képviselõi is helyet kaptak.  
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Hiszem, hogy a
világ megváltoztatha-
tó, s a kisebbségben
élõ emberek sem for-
dulhatnak önmaguk
ellen. Természetesen a
jót nem elég hinni, de
tenni is kell érte. A
lehetõségek egyike egy
demokratikus rend-
szerben a választás.
Nem kételkedem ab-
ban, hogy mindnyájan,
akik itt élünk, tudjuk,
hogy csak annyiban
érték a munkánk - ki-
sebbségben élõ nemze-

tünk s nemzeti identitásunk megõrzése érdekében - amennyi-
ben a kultúránk s a bennünket körülvevõ társadalom világának
versenyében is megállja a helyét. Ha így érzünk, meg kell ta-
nuljuk okosan megszólítani a társadalmat, a szlovákiai ma-
gyarokat a választások kapcsán is. Például úgy, ahogy azt a
rendszerváltás után és most is a Csemadok aktív tagjainak ezrei
teszik naponta. A Csemadok aktív tagjainak ezrei számára
megdöbbentõ és megalázó azon pár, senki által fel nem kért, és
senki által sem felhatalmazott úgymond „Csemadok-tagnak“
tiltakozása. Nem kérdéses, hogy kik õk, az úgymond tilta-
kozók. Velük a Csemadok munkájában nem találkozunk, s
gyakran a Csemadok helyi tagságától is távol maradnak.

Az aktív Csemadok-tagok egyre jobban megtanulták,
s tanulják úgy kérdezni a szlovákiai magyar közösséget, hogy
a válaszok értelmesek, artikuláltak, s identitásunk, nemzeti
kultúránk, az anyanyelvi oktatás szempontjából konstruktívak
lehessenek. A szlovákiai politikumban a mi létkérdéseinkre
jelenleg csak az MKP ad elfogadható választ és jövõképet.

Már annak idején is, amikor még három párt képviselte a
szlovákiai magyarságot, nagy jelentõsége volt a Csemadoknak,
akár csak vele ma a Szlovákiai Magyar Kerekasztalnak. Nem
volt véletlen, hogy amikor a rendszerváltozás utáni elsõ szlovák
köztársasági elnök kisebbségi kerekasztalt hívott össze,
a Csemadok is a meghívottak közt volt. S talán az sem meglepõ,
hogy a Csemadok székházában a három párt vezetõivel közösen
fogalmaztuk meg a szlovákiai magyarok elvárásait a köztár-
sasági elnöktõl, s az sem, hogy nem a pártok vezetõi, hanem a
Csemadok elnöke volt a közös elõterjesztõ. Valahol ott és akkor
fogalmazódott meg a három párt egyesülésének szükségessége.

Sorsunk, de Szlovákia sorsa is, nagy mértékben attól függ,
hogy mennyire ismerjük föl helyzetüket, illetve azokat a veszé-
lyeket, melyek az eltérõ érdekek egymásnak feszülésébõl adód-
nak. Jó volna, ha végre újra hinni lehetne az elõrehaladásnak, s
nem csupán tûzoltásra kellene berendezkedni, hasonlóan ahhoz,
mint sok szempontból sikerült akkor, amikor a szlovákiai ma-
gyar politikum egységes volt.

Sajnos az elmúlt hónapok, sõt évek, a szlovákiai magyarság
egységét felrobbantók „gyászos sikere“ újra meg újra igazolja,
hogy a megbékélés álcája alatt nem a jogot tisztelni tanítják a
polgárt. Visszahúzódásra, a jogok korlátozásának elfogadására,
vagy még rosszabb, annak megvonása csendes tiszteletben
tartására is ösztönzik.

Új utakat nem lehet törni pusztán a régiek tagadásával.
Megdöbbentõ ez azoknak a mai tagadóknak, pártrobbantóknak
szájából, akiknek megvolt a lehetõsége és hatalma is a szlo-
vákiai magyar politikum befolyásolására. Vagy ezt mára
elfeledték? Vagy a hatalom iránti vágy olyan nagy körükben,
hogy úgy gondolják, mi, szlovákiai magyarok emlékezetkiesés-
ben szenvedünk!!! Jó lenne, ha nem hagynánk magunkat fél-
revezetni, s odafigyelnénk nem csupán arra, hogy jövendõ poli-
tikusainkból ki és mit mond, hanem arra is, hogy amikor arra az
adott politikusnak lehetõsége volt, ezt miért nem tette!!!

A jót nem elég hinni  -  tenni  is  kel l  érte 
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Elõdeink már a két világháború között felismerték a
szervezett népmûvelés szükségességét kulturális értékeinek
továbbadásában. A „hontalanság évei“ után a szlovákiai ma-
gyarság legszélesebb köreiben természetes volt a tettrekészség
a kultúra régebbi helyi hagyományira épülõ, nagyrészt amatõr
mûvelésére. A Csemadok létrejöttével olyan szervezeti háttér
alakult ki, amely minõségi változást eredményezett. A szervezet
mûködését okkal vagy ok nélkül bírálók is kénytelenek voltak
beismerni, hogy szervezeti háttér nélkül szinte lehetetlen az
értékek megõrzése, és végkép elképzelhetetlen új értékek létre-
hozása, megteremtése.

A Csemadok nagy mértékben felvállalja a szlovákiai magyar
civil társadalom szervezését, új rendezõelvek alapján, alulról
építi, alkotja önmagát. Az egyre apadó, majd megszûnõ állami
támogatás nem kis gondot jelent a szlovákiai magyarság
intézményei, szervezetei számára. Egy szervezet mûködésének
feltétele az anyagi háttér biztosítása. A mi esetünkben, sajnos,
ez az utóbbi években nem az általunk megtermelt javakból,
adónkból történik. Nagy mértékben a magyarországi támogatás-
nak is köszönhetõ, hogy van továbbra is szlovákiai magyar
nemzeti öntudat, anyanyelvi, irodalmi, tudományos, zenei,
mûvészeti, folklór, néprajzi tevékenység.

Az eltelt majd félévszázad és a rendszerváltást követõ évek
tanulságai minden józanul gondolkodó szlovákiai magyart meg
kellett hogy gyõzzenek közösségeink, a Csemadok alapszerve-
zetek, a tagság összetartó erejének, kulturális tevékenységének
fontosságáról. Nem kevésbé az egyik percrõl a másikra
kialakuló mûködõképes magyar politikum létrejöttének hát-
terérõl. Csak a helyi, regionális és országos anyanyelvi,
oktatásügyi és kulturális érdekeket szolgálva és szem elõtt tart-
va tudunk elõre lépni úgy, hogy a szlovákiai magyarság nemzeti
öntudatát, anyanyelvi, irodalmi, tudományos, zenei, mûvészeti,
néprajzi adottságait a jelen és jövõ generációk érdekében mind-
nyájunk javára kamatoztathassuk.

A Csemadok fõ feladatait és helyét tisztázó vita egyér-
telmûvé tette, hogy nem óhajt politikai párttá alakulni, de
társadalmi szervezetként artikulálja a szlovákiai magyarság
szükségleteit, igényeit, érdekeit, elvárásait a hazai és a
nemzetközi színtéren egyaránt. Mivel az MKP az egyedüli

szlovákiai politikai párt, amely ezekkel az eszmékkel azonosul
és küzd ezek megvalósításáért, nem csoda, hogy a Csemadok
tagjait az MKP támogatására biztatja.

Az asszimiláció elleni védekezés, az azonosságtudat meg-
tartása, az anyanyelvi kultúránk és iskoláink megõrzéséért foly-
tatott harc nem ért véget. Pár éve, amikor még volt közös
szlovákiai magyar politikum, megjelentek az elsõ pozitív jelek.
Remélhettük, hogy céljaink elérhetõvé válhatnak. Az oszd meg
és uralkodj elve nem csupán népességcsökkenéshez, politikai
passzivitáshoz, de a nemzeti kisebbségekkel szemben kialakuló
barátságtalan környezet kialakulásához is hozzájárult. Nem

csupán a hatalomban lévõk, de az ellenzéki ún. szlovák
demokraták is igyekeznek elérni, hogy több, könnyen megsem-
misíthetõ, jelentõségében kisebb politikai érdekérvényesítõ
készséggel felruházott pártra és kulturális csoportosulásra
szakadjunk.

A fásultságból ki kell lépnünk. Vannak, akiket az új formák,
próbálkozások és kihívások elriasztanak, bénítanak, másokat
viszont mozgósítanak. Ha az általunk kívánt változások nem is
mindig történtek a közös magyar politizálás idején olyan gyor-
san és olyan hatékonysággal, mint ahogy azt szerettük volna, az
elsõ gyümölcseivel már találkozhattunk. Errõl sokat mondanak
pl. a helyi, a regionális választások, az ottani munkában való
részvételünk, az egyetemünk stb. Önámítás lenne, ha ezek
fényében nem vennénk észre, hogy elsõsorban országos szinten
újra távolról sincs minden rendben.

A Csemadok-tagok többsége érzi, hogy az identitás, a
kulturális értékeink megõrzése elképzelhetetlen az összefogás,
biztos közösségi háttér nélkül. Elengedhetetlen követelmény a
közösségi s intézményi háttér megfelelõ, folyamatos fi-
nanszírozásának biztosítása. Az érdekek kiegyensúlyozott
koordinálása hosszabban tartó folyamat, mint gondolhattuk
volna. Meg kell szabadulnunk mindnyájunknak a visszahúzó
beidegzõdésektõl, s a jövõ érdekében a reményvesztett tagadás
a destruktív öncélú bénító visszatekintgetés helyett új alkotó,
teremtõ erõket kell felszabadítani. Merjünk bátran álmodni,
mert határozott, távolba mutató célok nélkül nem lehet jövõt
teremteni, építeni.
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A nemzetiségi kulturális szövetségekrõl, a nemzetiségi
kultúrákról és intézményekrõl kidolgozott törvényjavaslatokat a
Szlovák Kormány Nemzetiségi Tanácsa és a Szlovák Parlament
elutasította. Az ország alkotmánya adta lehetõséget kihasználva
újra és újra kitartóan mindent meg kell tennünk, hogy a
Szlovákiában élõ nemzetiségek rendelkezhessenek kulturális,
közoktatási szakmai és infrastrukturális háttérrel, önrendel-
kezéssel.

A Szlovák Köztársaság Alkotmányában, a kétoldalú és
nemzetközi dokumentumokban lefektetett, a Szlovák Köztár-
saság által ratifikált, az állam által a nemzetiségi kultúra
területén biztosítandó feladatok széleskörû szakmai és szerve-
zeti biztosítása hiányzik. Lehet, hogy ez a kijelentés túlzónak
tûnik, de a legtöbb nemzetközi dokumentum a megfogalmazott
és elvárt igényekhez és érdekekhez, s ezek politikai képvise-
letéhez köti a jogok érvényesítésének feltételeit. Másrészt,
ennek természetes velejárója a magyar nyelvû oktatásnak,
kultúrának a magyarság számarányának megfelelõ anyagi
támogatása. A szlovákiai magyar politikum segítségével lehet
csak elérnünk, hogy magunk dönthessünk ezen anyagi javak
felhasználásáról a magunk választotta legitim képviselet útján
úgy, ahogy az MKP által vitára terjesztet önkormányzatiság
jelenthetné.

Félõ, hogy megfelelõ magyar parlamenti képviselet nélkül
az elkövetkezendõ években sem vezet út az anyanyelvi
mûvelõdést, kulturális értékeink megõrzését és tovább-
fejlesztését, identitástudatunk megerõsödését, az oktatási,
kulturális és regionális vagy a személyi elvû önkormányzatot
biztosító „Kánaán“ felé. Ha ezen, a feltehetõen még nagyon

göröngyös úton végig akarunk menni, „batyunkból“ sok min-
dent ki kell dobnunk. Vannak olyan terhek, melyek „cipelé-
sében“ már csupán segédkeznünk kell, de olyanok is, amelyeket
megfelelõ, az érdekeinket szolgáló politikai képviselet nélkül
nem fogunk tudni elérni. A pártrobbantással nemcsak a magyar
anyanyelvû képviselõk száma, de súlya is negyedére csökkent a
parlamentben. Ha ezen nem sikerül változtatni, akkor a szlová-
kiai magyarság és az itt élõ kisebbségek érdekérvényesítési
készsége végképp megszûnhet.

Anyáink s apáink nyelvén felcsendülõ ének, a magyar szó
varázsa, szellemi hovatartozásunk és gyökereink kell hogy
éltessék bennünk a tudatot, hogy nem szabad feladnunk
közösségeinket, sem a Csemadokban sem a politikumban
Csallóköztõl a Bodrogközig. Ezt nem elég csupán kijelenteni és
akarni, ezért tenni is kell!. Kosztolányival valljuk: „A tény,
hogy anyanyelvem magyar, és magyar nyelven beszélek, gon-
dolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs
fogható.“ Az anyanyelvi oktatás és kultúra olyan kincs,
amelynek az értéke felbecsülhetetlen.

A valóságos arányokhoz kell ragaszkodnunk. Anyanyel-
vünknek, kultúránknak azt a helyet kell megkövetelnünk
Szlovákiában, amelyet értelmesen betölthet az EU-ban és
a globalizálódó világban. Nem hagyhatjuk, hogy akárcsak
egyetlen, általunk feltárható, átmenthetõ vagy megalkotható
érték veszendõbe menjen.

Bauer Gyõzõ,
a Csemadok egykori országos elnöke



Édesapámnak köszönhetõen már alapiskolás koromban

rendszeres látogatója voltam a szenci csemadokos rendez-

vényeknek. Gimnazistaként már az alapszervezet tagjaként

kapcsolódtam be a szövetség tevékenységébe, tagja voltam az

esztrádcsoportnak, amely a környék kultúrházaiban is be-

mutatkozott, s nem hiányoztam a szavalóversenyekrõl, illetve

a mai Szép Magyar Beszéd verseny elõdjének, a kiejtési

versenynek a fordulóiról sem.

Az érettségi vizsga után a klubmozgalomba is bekapcsolód-

tam, a szülõvárosomban rendezett klubestek szervezése mellett

a pozsonyi József Attila Ifjúsági Klub szerdai találkozóit is

rendszeresen látogattam. Egyetemistaként a nyelvjárásgyûjtõ

táborok munkájába is bekapcsolódtam, ahol Kovács László

tanár úr irányításával Görföl Jenõ és Lanstyák István tár-

saságában gyûjtöttük a mátyusföldi és csallóközi tájszavakat,

valamint dûlõneveket. A csemadokos olvasótáboroknak - a

többi résztvevõhöz hasonlóan - új barátságokat és kedves

élményeket köszönhetek.

Az egyetemi tanulmányaim befejeztével tagja lettem városi

szervezetünk vezetõségének, majd Vojtek László, korábbi járási

Csemadok-elnök javaslatára és ajánlatára lettem a Szenci

Területi Választmány vezetõségi tagja, majd pedig annak

elnöke. Szövetségünk legutóbbi, 2012-es ipolynyéki közgyû-

lésén pedig Hrubik Bélától vettem át a stafétát, pontosabban a

Csemadok-fáklyát, amikor országos elnöknek választottak meg

a küldöttek… 
Bárdos Gyula 
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OT-tagjaink a Közös akarat  l istáján

Szülõfalumban, Tornaújfaluban a 70-es évekre már
szokássá vált, hogy a fiatalok 14 éves korukban beléptek a
Csemadokba, a fiúk ráadásként az önkéntes tûzoltó szervezetbe
is. 

Községünk életének ez az idõszaka a hagyományõrzéssel és
tudatos hagyományteremtéssel párosult. Részt vett ebben min-
den korosztály. Rendszeresek voltak a csemadokos rendez-
vények, nagyon sikeresek voltak az akkori úgynevezett
önkéntes brigádok is. Itt együtt „brigádozott“ fiatal az
idõsebbel, szövetkezeti vezetõ az állatgondozóval. Mivel
falunk mezõgazdasági jellegû volt, így a brigád is általában
nyári mezei munka volt. Ezeken mindig igen jó hangulat
uralkodott, amit a mai napig szívesen emlegetnek az emberek.

Más részrõl a Csemadok egyet jelentett a ritkán látott ma-
gyar mûvészekkel, a gombaszögi sátorozásokkal, a klubélettel.
A klubélet olyan emberek, eszmék találkozási lehetõsége volt,
amelyek más közegben elképzelhetetlenek voltak a 70 es évek-
ben. Nem hiába érdeklõdött irántunk az akkori hírhedt titkos-
szolgálat.

Mi, az akkor induló generáció azóta a világ minden tájára
eljutott tagjai természetes kötõdésnek vettük ezt a tagságot, sor-
sunkként vittük magunkkal. 

Volt, aki aktív Csemadok tag maradt, volt, aki csak a
hozzátartozás érzésével, azzal, hogy tartozik egy, a nyelvét és
nyelvén beszélõ közösséghez. Manapság egyre gyakrabban
jelennek meg olyanok is, akik az életük során más felé sodród-
tak, de most szívesen visszatérnének és vissza is térnek hoz-
zánk. Hiszen az emberi szív nem felejt!

Köteles László
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A Csemadokba beleszülettem. Édesanyám, aki egészen
fiatal korától volt szervezõje, mûvelõje a csemadokos létnek,
már kicsi koromtól rendszeresen magával vitt a rendezvé-
nyekre. Gyakran a még életkoromhoz mérten komolynak tûnõ
elõadásokat, beszélgetéseket, találkozókat is néma áhítattal ül-
tem végig, s arra gondoltam, egyszer majd én is….  Csodáltam
a felnõtteket, a vezetõségi tagokat, színjátszókat, táncosokat, s
elragadott a közösségi munka varázslatos világa. Gyermekként
kívülállónak éreztem magam, s nagy volt bennem a vágy, hogy
közéjük tartozzam. Így is lett. Hamarosan kisebb feladatokat
kaphattam. Majd fõiskolás éveim alatt a Jugyik elnökeként (az
ifjúsági klub akkor a Csemadok nyitrai szervezetéhez tartozott),
tanulmányaim végeztével hazatérve pedig a lévai alapszervezet
vezetõségi tagjaként teljes joggal ugorhattam a mûvelõdésszer-
vezés végtelen tengerébe. Végtelen, mert ha az ember beleveti
magát, sosincs vége. Sok mindenbe belekóstoltam. Klubtevé-
kenység, néptánc, karének, játszóház…. Szerveztük, szervezzük
ma is az ünnepi megemlékezéseket, koszorúzásokat is. Az élet
úgy hozta, hogy ma már egy másik alapszervezetben mûködöm,
de a Lévai Területi Választmány alelnökeként az egész járásban
történõ munkához van közöm. OT- tagként pedig rálátásom van
a szervezeti élet egészére. Sokat változott a kor, mások a
lehetõségek, a kihívások. Kulturális területen is nagy a
választék, a kínálat. A Csemadok szerepe átalakult bizonyos
mértékben, de még mindig fontos helyet tölt be a felvidéki
magyar társadalomban, az én életemben is. Úgy érzem, az a lét-
forma, melyet a csemadokosok élnek, nem hasonlítható semmi-
hez. Hisz tömegeket mozgatnak meg, közösségért dolgoznak,
pályáznak, szerveznek, mindezt a szabad idõ, gyakran a család,
gyermekek „rovására“. S mindezt szigorúan önkéntes alapon,
anyagiasságtól mentesen, a közösség iránti elhivatottság okán.
Ezért van még ma is, oly sok évtized után létjogosultsága. 

Az én személyes életemben pedig szintén nagyon fontos. A
Csemadok által váltam közösségi emberré. Itt tanultam meg sok
mindent, ami ma fontos számomra. Nem elsõsorban csak a
szervezés titkait, hanem az emberekkel való együttmûködõs, az
empátia, megértés, az értékelés, a közösség tisztelete és
szeretete fontos értékeit. S ezek azok az értékek, melyek nem-
csak az egyén, hanem a felvidéki magyarság hasznára válnak,
segítve a megélést, megújulást, megmaradást.

Kiss Beáta

OT-tagjaink a Közös akarat  l istáján

1975-ben születtem Kassán. Anyai ágról családi gyökereim
Bodrogközbe, apai ágról az Ung-vidékre nyúlnak. Nõs vagyok,
két fiúgyermek édesapja. Alap- és középiskolai tanulmányaimat
Nagykaposon végeztem, ahol jelenleg is élek. Fõiskolai
diplomámat a pozsonyi Közigazgatás Közgazdasága és
Menedzsmentje Fõiskolán szereztem. 1999-tõl dolgozom a gaz-
daságfejlesztés területén. Ez idõ alatt több nemzetközi oklevelet
szereztem a projektmenedzselés valamint régiófejlesztés
területén. Ezek közül kiemelném az Ír Nemzetközi Vezetõ-
képzõ Intézet Oklevele, Egységes Európai Gazdasági Oklevél.
Alapító tagja vagyok a Szlovákiai Magyar Közgazdász
Társaságnak. 2009-tõl a Magyar Koalíció Pártja nagymihályi
járási elnöke vagyok, valamint tagja az MKP Kerületi
Elnökségének, illetve Országos Tanácsának. 

Aktívan bekapcsolódok a Csemadok regionális és országos
munkájába is. 2008-tõl 7 éven keresztül a Csemadok Nagy-
kaposi Alapszervezetének az elnökeként dolgoztam, és a
Csemadok Országos Tanácsának is a tagja vagyok. 

A jövõre nézve elmondhatom, hogy csemadokosként
szeretnék haladni azon az úton, amit eddig is jártam: összetar-
tani a közösséget, és ápolni a magyar kultúrát. Különösen
fontosnak tartom, hogy a fiatalabb korosztályt is bevonjuk ren-
dezvényeinkbe, és vallom, hogy erre a jövõben még fokozot-
tabban oda kell figyelnünk. Szükség van a folyamatos fiatalítás-
ra, hiszen csak akkor van értelme a munkánknak, ha azt a ben-
nünket felváltó korosztályok tovább folytatják.  

Azt, hogy lehetõségem van magyarságunk megmaradásá-
nak szolgálatába állnom, betölteni a fentebb említett tiszt-
ségeket, elsõsorban családomnak köszönhetem. Mindig teljes
mértékben támogattak és támogatnak. Nagyon fontos számom-
ra a nyugodt családi háttér, ahol fel tudok töltõdni, mert csak
így lehet alázatosan és teljes odaadással elvégezni a rám háruló
feladataimat. Számunkra a családon belül soha nem volt kérdés,
hogy felvállaljuk-e hovatartozásunkat, magyarságunkat. Fele-
ségem, Marika magyar tanítási nyelvû alapiskola tanítónõje, két
fiúgyermekem pedig természetesen magyar tanítási nyelvû
óvodába és iskolába járnak. Hiszem és vallom, hogy az életben
való érvényesülésünk és megmaradásunk záloga az anyanyel-
ven való tanulás.

Mihók Gábor
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Mióta az eszemet tudom, rendszeres résztvevõje vagyok a cse-
madokos rendezvényeknek. Huszonkét éves korom óta tagként
segítem a szervezet munkáját. A kaposkelecsényi Bercsényi
Miklós Csemadok Alapszervezettel megemlékezések, koncertek,
családi programok, fórumok és egyéb rendezvények mellett több
éve rendszeresen megszervezzük a sokszínû Ung-vidéki esték kul-
turális-ismeretterjesztõ rendezvénysorozatot, a nagy sikerû Ung-
vidéki Magyar Táncházat, valamint a hagyományos fafaragó tábo-
runkat. Közben az a megtiszteltetés ért, hogy megválasztottak az
Ung-vidéki Csemadok-alapszervezeteket tömörítõ Erdélyi János
Területi Választmány alelnökévé, illetve az OT tagjává.

A Csemadok egyszerre jelent számomra közösséget, büsz-
keséget, hitet, reményt és küldetést. Közösséget, ami befogad, ami
megtart, ami segít és amit segíthetek. Egy ilyen patinás szervezet
tagjának lenni büszkeség is, hisz kevés olyan szervezet van a
Kárpát-medencében, ami képes volt évtizedeken át fennmaradni,
népét és kultúráját szolgálni. A Csemadok múltja, tevékeny-
ségének egykori és jelenlegi sokszínûsége, értékmegõrzõ és
alkotói képessége hitet is jelent. Hitet a megmaradásában, a gyara-
podásban, valamint reményt, hogy „lészen csillagfordulás
megint“, s szebb idõk köszöntenek nemzetünkre. Mindezekben
való bizalmamat csak erõsítik azok a csemadokos barátaim, akiket
a szervezetben való tevékenységem során ismertem meg szerte a
Felvidéken. Vallom továbbá, hogy küldetésünk megóvni szülõ-
földünket, kultúránkat, anyanyelvünket. Tevékenységemmel e
küldetést akarom szolgálni társadalmi és kultúrmunkásként
a Csemadokban, ahogy teszem azt ifjúsági vezetõként a Via
Novában és politikusként és MKP-ban. Ezért indulok a 2016-os
parlamenti választáson is. A Magyar Közösség Pártja 21-es számú
listáján a 30-as számmal szerepelek, a Via Nova jelöltjeként, a
Csemadok Országos Tanácsának tagjaként. 

Varga Tibor
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A Csemadoknak 1972-ben lettem tagja mint kassai
iparista. A helyi szervezetben 1980-ban választottak
elnöknek, melyet azóta is irányítok. Katonaság után
voltam 1979-ben, amikor meghívtak a helyi férfi nép-
dalkörbe énekelni. Elõször vonakodtam, 22 évesen nem
éreztem magam arra képesnek, hogy népdalokat énekeljek.
Végül elmentem az elsõ próbára, majd a másodikra, és így
ott maradtam. Már elnöke voltam az alapszervezetnek,
amikor a féfi népdalkörben lecsökkent a taglétszám, és így
áttalakult vegyes népdalköré Tisza népdalkör néven, ame-
lyik azóta is mûködik.

A Csemadok Bodrogközi Területi Választmányának
1997-tõl vagyok az elnöke. Nagyon sok országos, körzeti
és helyi rendezvény valósult meg az elmúlt idõszakban.
Több stagnáló alapszervezetet sikerült újraszervezni és
indítani. Sok fiatalt szerveztünk be a néptánccsoportokba,
színjátszókörökbe. 

Az országos tanácsnak 2002-tõl lettem a tagja, majd
országos keleti alelnöknek választottak.

A Csemadok számomra nem csak egy szervezetet
jelent. A tagok összefogása nemzeti öntudatra neveli
a fiatalokat. A Csemadok egy nagy család, melynek tagjai
nem fogják a családot cserbenhagyni hamis ígérgetésekért.
Én büszke vagyok rá, hogy ennek a szervezetnek tagja
vagyok, és hozzájárulhatok a felvidéki magyarság
nemzeti, kulturális értékeinek megõrzéséhez. 

Kopasz József
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Amikor úgy nyolcéves koromban elõször pendítettem meg
az édesapámtól kapott citerámnak a húrjait, tudtam, éreztem,
hogy ez az egyetlen kis mozdulat az elsõ hanggal, végigkísér az
egész életemen. Késõbb néptáncosként, amatõr színészként,
versmondóként csak erõsödött ez az érzés bennem. Nem volt
kiút. Magával ragadott a kultúra egyszerûsége és szépsége.
Annyi barátot, élményt, csodálatos percet szereztem magamnak
és talán azoknak is, akik figyeltek rám, hogy két életre is elég
lenne. Amikor azt kérdezik tõlem, hogy mit jelent nekem a
Csemadok, azt mondom, mindent: az életemet, a szüleim életét,
azt a kultúrát, amit megtapasztalni csak átélve, benne élve, égve
lehet. Nem volt egyetlen perc sem az életemben, amikor
unatkoztam volna, miközben ízlelgettem a magyar nyelv, a
dalok, a táncok szépségét. Végigjártam minden utat, amely az
elsõ fellépés élményétõl a felelõsségteljes döntések
meghozataláig vezetett. Szereplõként és vezetõként is egyet
éreztem, ez egy nagy család, ahol mindenki felelõs min-
denkiért. Aki meglátta valaha az elõadott mûsor utáni örömet
egy-egy szereplõ szemében, mindent meglátott. Azt a sorsot,
mely szolgálatra késztetett minket, a hazától elszakított, de saját
tájhazát teremteni tudó és akaró közösséget. Egész életünk dön-
tések halmaza. Akinek felelõssége van megõrizni az anyanyel-
vet, az õsök örökségét, annak felelõssége van a közössége iránt
is. Hiszem, hogy a Csemadok tagok ilyen emberek, s ahogyan
az elmúlt több mint hatvan évben, úgy most is tudják, hol a
szívük és az eszük, mert nem lehet a hazát, a nemzetet, a
szülõföldet egyszerre szolgálni és egyszerre elárulni is. Erre a
csemadokos képtelen, legalább is az, aki hittel teszi a dolgát, és
tudja, hogy hol a helye a világban. Én ebben akarok, csak ebben
tudok hinni!

Hrubík Béla, a Csemadok volt országos elnöke

OT-tagjaink a Közös akarat  l istáján
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CSEMADOK - ez a kifejezés minden felvidéki magyar
számára egyet jelentett, és meggyõzõdésem, hogy egyet is
jelent, mégpedig a mi felvidéki magyarok összetartó erejét.
Évtizedeken keresztül az egyetlen társadalmi szervezet volt,
mely felvállalta képiveseletünket és lehetõség szerint jog-
védelmünket is. 1989 után pedig szorosan együttmûködött a
magyar érdekeket védõ politikai erõkkel. Az 1998-ban létrejött
Magyar Kolíció Pártja listáján indult CSEMADOK-tagok közül
többen sikeresek voltak és politikai mandátumhoz jutottak  mint
megyei vagy mint parlamenti képviselõk. Ugynakkor mint
„CSEMADOK-osok“ is aktívan tovább dolgoztak értünk.
Szinte természetes volt az együttmûködés, hiszen a cél közös
volt és maradt. A törés 2009-ben állt be a Most-Híd politika párt
megalakulásával, ami ketté osztotta a felvidéki magyar
közösséget. Az általuk képviselt politika következménye az
asszimiláció felgyorsulása.  Nem beszélve arról, hogy az elmúlt
két választási idõszakban nemzeti kisebbségünk helyzete
a társadalom minden területén hanyatlott. 

Az egyedüli politikai erõ, mely a felvidéki magyar közösség
érdekeinek képviseletét felvállalja, a Magyar Közösség Pártja.
Az általa kidolgozott program célja  nemzeti közösségünk meg-
maradása és fejlõdése. Mivel ez teljes mértékben fedi a
CSEMADOK céljait, az együttmûködés adott és természetes.
A társadalom részére az lenne feltünõ és érhetetlen, ha a
felvidéki magyarság érdekeit képviselõ párt nem dolgozna
együtt az azonos értékeket képviselõ civil és kulturális
szervezetekkel, és fordítva. Így a legtermészetesebb, hogy az
MKP választási listáján szerepelnek magyar társadalmi,  kul-
turális és civil szervezetek képviselõi is.

Elõdeink hagyatékát sértenénk, és feladnánk önmagunkat,
ha ez nem így lenne. Ha az MKP és a CSEMADOK nem
mûködne együtt ez számomra azt jelentené, hogy valamelyik
feladta eredeti küldetését, azaz önmagát.

Szalay Rozália 
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Számomra a Csemadok = éneklés, színjátszás, bálozás,
kirándulás, ismerkedés, szavalás, szervezkedés, próbák,
szórakozás, kézmûveskedés, megemlékezések, táborok, kiál-
lítások, mûemlékek, hagyományõrzés, találkozás hírességek-
kel, barátságok…. és még sorolhatnám. A lényeg azonban az,
hogy mindez anyanyelvemen, magyar nyelven.

Édesapám mellett a szervezésben nõttem fel. Már kis
gyerekként, éveken keresztül jártam vele a rendezvényekre.
Nélküle pedig a próbákra. A csemadokos asszonyok tanították
be nekünk, gyerekeknek különbözõ alkalmakra a mûsorokat:
dalok, rövid színdarabok, mely közben rengeteget lehetett
szórakozni. Játszva tanultuk meg elõdeink nótáit. Késõbb,
tinédzserként is igényeinkkel a szórakozásra ezekhez az
emberekhez, csemadokosokhoz fordultunk, de nagyszerû
élményeim vannak a gyerekkori kirándulásokról is. 

Késõbb természetes volt számomra, hogy Csemadok-taggá
váljak, és idõvel átvegyem az elõttem tevékenykedõktõl a
szervezést, hiszen ezt láttam, ebben nõttem fel. Talán mégis
igaz az, hogy a gyerek azt viszi tovább, amit otthon lát, amit
otthonról kap. Hát én ezt egyszerû emberektõl kaptam. Nem
volt túlfilozofálva, túlpolitizálva, nem voltam rákényszerítve,
egyszerûen csak természetes módon ebben éltem és nevel-
kedtem. 

Jelenleg a Csemadok Lekenyei Alapszervezetének vagyok
az elnöke, és a Rozsnyói Területi Választmány tagja.
Véleményem szerint ez a nagy múltú szervezet az, amely
lehetõséget nyújt, és bizonyos fokig biztosítja nyelvünk és
nemzetünk megmaradását itt Felvidéken is. Megjegyezném,
hogy ez mindig a helyieken, az alapszervezetek vezetõin múlik.
További jó munkát kívánva minden csemadokosnak:

Beke Beáta

OT-tagjaink a Közös akarat  l istáján

Szent-Györgyi Albert mondta jó néhány évtizeddel azelõtt,

hogy „Olyan lesz a jövõnk, mint amilyen a ma iskolája“.

Ez ma is érvényes, sõt ebben a bölcs megállapításban az is

benne van, hogy amilyen a napjaink kultúrája, annak megfelelõ

jövõnek nézünk majd elébe. Ennek a kultúrának az alakításában

a Csemadoknak nélkülözhetetlen és pótolhatatlan szerepe van.

A több mint 65 éves tartalmas múltja, a felvidéki és az

egyetemes magyar kultúra ápolása terén végzett meghatározó

tevékenysége és kitartása az eredeti, maradandó értékek mellett

arról tesz tanúbizonyságot, hogy van reményünk a jövõt

illetõen. A kultúra nem belterjes dolog, nagy hatással van a

közéletre, politikára úgyszintén. A Csemadokkal gyerekkorom

óta együttmûködöm, és az ott szerzett tapasztalataim alapján

úgy érzem, hogy van még sok tartaléka - fõleg a közösségépítés

terén - tehát  nagy szükség lesz rá jövõnk alakításában.  

Ladányi Lajos
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TV-tagjaink a Közös akarat  l istáján

Gimis éveim alatt kerültem közelebbi kapcsolatba a
Csemadokkal. 1996 óta a tornaljai alapszervezet választ-
mányában pénztárosként tevékenykedem. 1999-ben meg-
választottak a tornaljai területi választmány titkárának. A titkári
feladatokat a mai napig végzem. 

A Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó verseny és
a Duna Menti Tavasz regionális versenyeit szervezve, országos
szintû rendezvényeken segédkezve rengeteg jó és szorgalmas
embert ismerhettem meg az ország keleti csücskétõl a nyugati-
ig. A közösségi és kulturális munkának van egy hasznos
hozadéka: a kapcsolatteremtés. Aki vállalja a társadalmi
munkát, jutalomként új barátokkal gazdagodhat. Szenc, Léva,
Nyitra, Ipolyság, Losonc, Rozsnyó, Kassa, Nagykapos - min-
denhol vannak kedves kollégák, barátok. Ezt elsõsorban a
Csemadoknak köszönhetem. 

A felvidéki magyarság megmaradásának kulcsa  kultúránk
megõrzése. Ezen is dolgozik a Csemadok. Büszke vagyok rá,
hogy ennek a csapatnak tagja lehetek.

Cseszkó Lívia
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Kapcsolatunk a Csemadokkal régen kezdõdött. Valamikor
6-7 éves koromban. Amikor az Csemadok érsekújvári színját-
szói a Szeretve mind a vérpadig címû darabot vitték színpadra,
melyben apám Bornemissza János kuruc hadnagyot alakította.
Miután a darab sikeres volt, az egész környéket bejárták vele,
s jobb híján engem mindenhova vittek magukkal.

Nem mondom, hogy mindig egyforma lelkesen kísértem a
társulatot, de még most is szívesen emlékszem azokra az
idõkre, a szereplõkre, a meghatódott nézõkre. Már akkor
végérvényesen eldõlt bennem, hogy egy rendes magyar ember-
ben mindenképpen van egy kis kuruc beütés, és a legjobb kuru-
cok a Csemadokban „teremnek“. Pártállami befolyás ide vagy
oda, a kevés kivételt leszámítva, ez bizony így is volt.
Mindenki, aki a filozofáláson és kesergésen túl tenni is szeretett
volna valamit ezért a nemzetért, a Csemadokban keresett és
általában talált is érvényesülést.

Azóta persze sokat változott a világ. Vagy mégse? Mert
azóta ugye szabad politizálni, és politikai úton többet elérhe-
tünk, mint a kultúra lámpásait gyújtogatva! Vagy mégse? Meg
aztán nem csak Csemadok van a világon. Itt ez a sok kulturális
meg polgári társulás, néhányuk elõtt én is megemelem a
kalapom, akik valóban csodálatos dolgokra képesek, ha pénz-
hez jutnak. De mi van, ha nem jutnak, vagy mi lesz közben,
amíg majd újra jutnak?

Ja, igen, szögezzük le: a csemadokosok ingyen is mûvelik a
kultúrát, akkor is, ha éppen nincs konjunktúrahangulat. Nehéz
õket manipulálni, miután nem kapnak semmit. Megmaradnak
igaz õrzõknek, hiszen nem kell a pártok, pontosabban pár-
toskodó oligarchák hatalmi és gazdasági érdekei fölött õrköd-
niük, csak a nemzet értékei fölött.

Sokan mondják, nevetséges, 80 körüli mamákkal az uszá-
lyotokban mire vagytok képesek? Hát erre is, például, egymás
megbecsülésére. Mindenki megbecsülésére, aki csak egy kavi-
csot is hozzátesz a nemzet oltárának építéséhez.

Újabban azt mondogatják: túl sok a Csemadok-tag az egyik
párt listáján. Én meg azt mondom, kevés, sokkal többen kéne
lennünk. Na meg a másik párt listáján is. Bár ez fából vaskari-
ka, mert ha így lenne, akkor csak egy lista lenne! 

Farkas Tibor
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Nincsen olyan ember a Felvidéken, akinek ne lennének

kedves emlékei a Csemadokról. Az elsõ csemadokos emlékeim

még a gyermekkoromhoz kapcsolódnak. A táborokhoz, a fesz-

tiválokhoz. Az egyik jabloncai táborba a vadász felhozott egy

vaddisznót, akkor láttam elõször és utoljára ilyet. És a közpon-

ti épülethez, ahova édesanyámmal idõnként betértünk, hiszen

édesapám ott dolgozott. Emlékszem a nyüzsgésre, ami ott volt,

aminek a hangulata magával ragadott. Sok emlékem van, amit

nem vehet el senki. Ifjú koromtól tagja vagyok a szervezetnek,

jelenleg a Pozsonyi Területi Választmány tagjaként szervezem

többek között az október 6-i megemlékezést, segítem a Városi

Kulturális Napok, a március 15-i megemlékezés és számos

más rendezvény megszervezését. Hiszem, hogy a Csemadok az

elmúlt 65 évben értünk dolgozott, és azt is hiszem, hogy szük-

ség van erre a szervezetre, hogy 65 év múlva is legyen kinek

szervezni, legyen kinek tovább adni a magyar kultúrát itt, a

Felvidéken.

Neszméri Tünde

TV-tagjaink a Közös akarat  l istáján

Mit is jelent számomra a Csemadok, aki 26. éve vezeti a
Csemadok Bõsi Alapszervezetét? Mit jelent a szervezet, amely
67. éve, túlélve minden párt- és ideológiai rendszert étezik, és te-
szi hangyaszorgalommal mindennapi dolgát magyarságunkért?

A Csemadok a szûk családom mellett a második családom,
ami kitölti mindennapjaimat. Számomra a Csemadok elköte-
lezettséget és felelõsséget jelent. Elkötelezettséget olyan
értelemben, hogy feladatomnak tekintem megõrizni magyar
értékeinket, anyanyelvünket, felelõsséget pedig abban az
értelemben, hogy képes legyek átadni az üzenetet: magyarnak
maradni mindenekfelett itt, a mi hazánkban.

Fiatal koromtól kezdve - akkor még nem is tudatosítva -
szüleimtõl, nagymamámtól, testvéreimtõl vezérelve elkötele-
zettje vagyok a magyar kultúrának, anyanyelvünknek, hagyo-
mányaink. Nekem az az elsõ, hogy én is, családom is magyar,
amire büszke vagyok. Számomra a Csemadok-munka jelenti
magyar értékeink megõrzését és újak teremtését.

Ránk, felvidéki magyarokra a sors többet mért, mint anya-
országi testvéreinkre. De ahogy Kodolányi János is írta: „meg
kell értenie az embernek, nem véletlen, hogy hová születik“.
Ezt értettem meg én is, és a Csemadok közösséggel karöltve
tesszük a dolgunkat. Anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk
megõrzése és továbbadása rajtunk keresztül az utánunk jövõ
nemzedéknek, ez a felvidéki magyarság megmaradásának záloga.

Ezért szervezzük, rendezzük közösen azokat a rendezvé-
nyeket, ahol - néha tudtukon kívül is - beoltjuk kicsibe és nagy-
ba magyarságunk fontosságát, s egyenjogúságunkat a többségi
nemzettel itt, a Felvidéken. A rendezvények, a csillogó gyer-
mekszemek, anyai, nagyanyai párás tekintetek és a sok-sok
elhangzott „köszönjük“ jelzi, hogy jót s jól cselekszünk.
S bizony, ahogy azt nagy nyelvújítónk, Kazinczy Ferenc is
megírta: „Jót s jól. Ebben áll a nagy titok“, s ebben van meg-
maradásunk titka is.

Nagy Anikó

68

2211 2211

63



Ti z e n k é t  H é t 2015. tél16  

Amikor 1972-ben a Galántai Magyar Tanítási Nyelvû
Gimnázium elsõs diákjaként tagja lettem az iskola mellett
mûködõ esztrádcsoport népitáncos csapatának, még nem gon-
doltam, hogy ezzel a lépéssel egy életre elkötelezem magamat
a magyar kultúra ápolása és megõrzése mellett. Négy felejthe-
tetlen év, fellépések sora a környék falvaiban, Zselízen,
Gombaszögön és külföldön. Késõbb fõiskolásként egy rövid
ideig a Szõttesben is táncoltam. Ezen felejthetetlen élmények
logikus következménye volt, hogy 1985-ben beléptem a
Csemadok Vágsellyei Alapszervezetébe, rövid idõn belül
vezetõségi tag lettem, és 1992-tõl (két év megszakítással) a mai
napig az elnöke vagyok. Közös igyekezetünknek köszönhetõen
2004-tõl a Csemadok-alapszervezet tulajdonában lévõ
Feketeházy János Magyar Házat mûködtetjük sikeresen.
Rendezvények sokaságát valósítottunk meg. Szavakkal nagyon
nehéz kifejezni azt az érzést, amikor a résztvevõk arcán mosoly
jelent meg, és megszólal a „Köszönöm szépen, nagyon jó volt“.
Ezt az érzést csak az élheti meg, aki maga is részt vállalt a
közösségi munkában. Számomra a legnagyobb öröm az, ha
másoknak tudok örömet szerezni. A Csemadoknak köszön-
hetõen fantasztikus embereket ismertem meg, nagyan sok igazi
barátra tettem szert. A vezetõségi tagokban pedig a másik csalá-
domra találtam. Közben a Vágsellyei Városi Mûvelõdési
Központ igazgatója lettem (lehet, éppen a Csemadoknak
köszönhetõen), de a csemadokos küldetésem  teszem és tenni is
fogom, amíg az egészségem megengedi. 

Botka Ferenc

TV-tagjaink a Közös akarat  l istáján

Egyszer egy bölcs görög filozófus mondta, hogy minden
dolog mértéke az ember! Ezt a gondolatát arra alapozta, hogy
egy ember születésével vagy halálával világok jönnek létre
vagy szûnnek meg.

Közösségként és egyénként is kötelességünk, küldetésünk
megõrizni, hétköznapjaink részévé tenni mindazt, amit
embertársaink, nemzettársaink, elõdeink létrehoztak a kultúra
bármely szakterületén. Mivel ezek az értékek jelentik a múl-
tunkat, jelenünket, és megalapozzák a jövõnket is. Egyéni dön-
tések hosszú sora vezet kultúránk fennmaradásához. Sokszor a
szabadidõnkbõl szakítunk ki egy részt, hogy a közösség
érdekeiben cselekedjünk.

Most, amikor megmaradásunk a tét, még inkább fontos,
hogy óvjuk és védjük kultúránkat. Mivel, ha egy népet, vagy
bármely embercsoportot meg akarnak fosztani önazonossá-
gától, akkor elõször kultúrájától fosztják meg, hiszen a leépülés
ezt követõen már óhatatlanul bekövetkezik. 

Kultúránk nemzeti örökségünk és életünk fontos részévé
kell hogy váljon, amirõl önként nem mondhatunk le. Mi
magunk vagyunk a magyar kultúra mércéje és mértéke.
Értékeink bennünk születnek meg, általunk maradnak meg
értékekké. 

Örömmel tölt el az a tény, hogy több tízezer felvidéki
magyar ember érzi kötelességének és szívügyének, hogy
közösségként védje a magyar kultúra érdekeit.

Én is ezért lettem Csemadok-tag!  

Csirmaz Miklós
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Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

vezérigazgatója beszédében emlékeztetett arra, hogy 23 éve

kezdte meg adását a Duna Televízió, amely azért jött létre, hogy

a 20. században szétszakított nemzetrészeket összekösse

a magyar szóval és a magyar kultúra erejével. Elmondta, a díjat

azon személyek és egyesületek kapják, akik sokat tettek

a magyar nyelv, kultúra ápolásáért és a magyar identitástudat

megerõsítéséért. Az elismerést immár negyedszer ítélték oda,

azt elõször Csoóri Sándor író, költõ, a Duna Televízió egyik

alapítója vehette át. Õt követte Sára Sándor, a Duna Televízió

elsõ elnöke, majd Tõkés László református lelkész.

Semjén Zsolt azt mondta: a Csemadok-történet a kisebbségi

magyar sors, az „ahogy lehet lét“ tükre. A Csemadok üzenete

az, hogy bárhogy változnak a korok, bármilyen politikai

rezsimek és rendszerek vannak, „a magyarság és a magyarság

szolgálata örök“ - tette hozzá.

A díjat Semjén Zsolt és Dobos Menyhért adta át Bárdos

Gyulának, a Csemadok elnökének. Bárdos Gyula a díj átvétele

után arról beszélt, hogy bár a pártállam hozta létre a szervezetet,

lehetõségük nyílott anyanyelvükön a magyar kultúrát és

hagyományaikat ápolni.

Ha nem volna Csemadok, akkor nagyon rossz szellemi

kondícióban lenne a felvidéki magyarság - hangsúlyozta az

elnök. Szavai szerint a díj is hozzásegít bennünket ahhoz, hogy

tevékenységüket még erõteljesebben végezzük. 

A Duna-díjat a Duna Televízió fennállásának 20. évfordu-

lója alkalmából, 2012-ben alapították. A díjat évente olyan

alkotónak vagy szervezetnek ítélik oda, aki vagy amely a Duna

Televízió mûködéséhez, tevékenységéhez és céljai eléréséhez

tevékenyen hozzájárult. Utóbbiak közül kiemelendõ a magyar

kultúra ápolása a határon túl. A Duna-díjjal oklevél, Bencsik

János képzõmûvész bronz Madonna-szobra és egymillió forin-

tos pénzjutalom jár.

A Csemadok kapta a Duna-díjat  2015-ben
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Bárdos Gyula

Trianon -  felvidéki  lát lelet  *

„Valahol aláírtak valamit, valahol megalkudtak valamit,

valahol elosztottak valamit; valahol egy nyitott ajtót be-

csaptak, hogy legye az zárva örökre!“ - írta Kós Károly Kiáltó
szó címû röpiratában egy évvel a békediktátum aláírása után.     

Június negyedike volt. Tizenöt perc alatt végeztek a
szerzõdések aláírásával, a magyarok gyorsan elhagyták a ter-
met, a csehszlovák, román és jugoszláv küldöttek egymásnak
gratulálva élénk beszélgetésbe kezdtek, emlékezik vissza az
események egyik szlovák résztvevõje,  Ivan  Krno. A számunk-
ra, magyarok számára szomorú és máig meghatározó esemény
kilencvenöt  esztendõvel ezelõtt 1920. június 4-én történt egy
versailles-i palotában, a Nagy Trianonban.

Velünk ellentétben teljesen másképpen ítélik meg a történ-
teket a másik, a gyõztes oldalon állók. A trianoni békeszerzõdés
„a szlovák feltámadás“, az ország megjelenése a kulturális
világban, véli egy következõ szlovák résztvevõ, Štefan Janšák.

Igen, hiszen az addigi Felvidék, Észak-Magyarország egy
csapásra Szlovákia lett. Janšák szerint rengeteget tettek az új
államalakulat, Csehszlovákia létrehozásáért a német hegemó-
niától tartó franciák. Emellett kiemeli Eduard Beneš szerepét.
A cseh delegáció tagjai erõteljesen és eredményesen hangoztat-
ták és bizonyították, hogy Magyarország Németország leg-
következetesebb és legkitartóbb szövetségese volt. 

A szerzõdést 33 ország képviselõi írták alá, köztük Štefan
Osuský, aki az eseményre így emlékezik vissza: Tudatosítot-
tam, hogy a történelmi Magyarország és Szlovákia közti évszá-
zados számlát egyenlítem ki aláírásommal. Népemnek vérrel,
szenvedéssel és nyomorral írt számláit. És az ilyen elszámolás
végleges, tette hozzá.

Néhány évtizeddel késõbb, pár évvel ezelõtt Štefan Markuš,
Szlovákia volt budapesti nagykövete egy beszélgetés során
kiemelte: A magyarok többségének ténylegesen fájó az, ami
Trianon után történt. Azt viszont képtelenek felfogni - állítja -,
hogy a szlovákoknak meg az egykori Magyarországon elszen-
vedettek fájnak. Úgy véli, ha kölcsönösen elfogadnánk egymás
érveit, máris javulna a helyzet. Valóban? Nem hiszem, hogy
ilyen egyszerûen orvosolhatnánk a máig fájó, komoly követ-
kezményekkel járó, ránk kényszerített békediktátum sebeit. 

Magyarország Trianon elõtti területe 325 270 km2 volt.

Ezen a területen 7 ország jött létre. Magyarország területe
92 923 km2-re zsugorodott. Az 1910-es hivatalos adatok szerint
az országnak akkor 20 866 447 lakosa volt. Magyarországon
ezek közül 7,6 millió maradt. Romániához 5,2, Jugoszláviához
4,1, Csehszlovákiához 3,5 millió lakost csatoltak. Az új
határokon túlra 3,2 millió magyar került, Szlovákiába és
Kárpátaljára 800 ezer.

A területek elcsatolása, az ország megcsonkítása mellett
súlyos következményekkel jártak a békediktátum stratégiai
jelentõségû intézkedései. A vasutak és közutak elvágása, a
folyóhidak lebontása megbénította a gazdasági életet, családi
kapcsolatokat számolt föl, ellehetetlenítette a korábbi gyümöl-
csözõ együttmûködés folytatását, egyszóval teljesen új, szinte
reménytelen helyzetbe hozta azokat, akiket mesterséges ország-
határok választottak el egymástól. Mindezt idõvel, más körül-
mények között ,nehezen, kemény munkával, de pótolni lehetett.
Nem lehetett gyógyítani azonban azt a traumát, amelyet
a nemzet szétdarabolása okozott.

Igaza lehet a volt szlovák nagykövetnek, hogy a kemény és
könyörtelen tényeken az egymásnak okozott fájdalmak tudato-
sításával egy csapásra segíteni lehetne? Aligha. Valamit azon-
ban tenni kellene, hogy ez az áldatlan helyzet legalább lassan
javuljon. 

Mi, határon túliak - bevallom eléggé naivan - nagyon sokat
reméltünk a határok nélküli Európától. Mi komolyan vettük
azoknak az álmodozóknak az elképzeléseit, akik a Duna menti
népek összefogásáról beszéltek. Mi azt hittük, hogy a légiesült
határok túloldalán megjelennek az anyaországi kis- és nagyvál-
lalkozások, kedvezõ hiteleket kínáló bankok, az elnéptelenedett
falvak üresen álló portáiban ideátról vagy éppen odaátról érke-
zõk vetnek lábat. Mi, néhányan azt is reméltük, hogy a felvidéki
magyar ezek után fel sem teszi a kérdést, hogy magyar, avagy
szlovák iskolába küldje-e gyerekét. Azt gondoltuk, hogy min-
den felvidéki magyarnak természetes lesz, hogy gyermekeit
anyanyelven taníttassa, ezzel is kifejezve nemzeti hovatartozá-
sát. Hiszen ha másért nem, legalább azért, mert a tényleges
határokkal el nem választott  tízmillióhoz tartozni elõnyösebb,
mint az ötmillióhoz. Hogy a fent leírtak és imént elmondottak
nem váltak valóra, talán ez is felér számunkra egy újabb
Trianonnal.

Az áldatlan helyzet tehát máig nem javult. Mégis a nagy-
követnek lenne igaza? Aligha. Talán a reformkori magyar és a
velük párhuzamosan megindult nemzetiségi mozgalmak hibáit
és az új állam, Csehszlovákia és utódállama, Szlovákia mélyen
nacionalista, mindenért megfizetni akaró politikáját kellene
tudatosítani és végre a múlt süllyesztõjébe lökni. 

Bárdos Gyula elnök beszédét mondja. 
Mellette Németh Zsolt, a parlament külügyi bizottságának

elnöke és Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország 
pozsonyi nagykövete.
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És arra a századokon átívelõ, állítólag „elnyomó“ magyar poli-
tikára kellene alapozni a jövõt, amely annak a szlávságnak a
megmaradását eredményezte, amelynek idézõjeles „romjain“
1993-ban létrejöhetett a mai önálló Szlovákia. Ehhez azonban
már következetes politikusi kiállásra,  sõt államférfiúi helytál-
lásra volna szükség mindkét oldalon. Sõt, nemcsak két, hanem
minden oldalon. Ám azt is tudatosítani kell, hogy a következe-

tes politikai, vagy politikusi kiállás is csaknem teljesen haszon-
talan, illetve hiábavaló, ha nincs mögötte támogató, a helyzetet
értõ és átérzõ tömeg. A lakosság. Gondoljunk csak a szégyen-
teljes és szerencsétlen kimenetelû 2004-es decemberi nép-
szavazásra. Addig tudtuk: országunk van, hazánk nincs, de a
szülõföldünkön élünk. Akkor egy pillanatra sokan úgy gondol-
ták, hogy ezt is megkérdõjelezték a népszavazás során, s emel-
lett virtuális hazájukat is elveszítették. Az újabb események,
hála Istennek, változtattak ezen az áldatlan helyzeten és
kiköszörülték a csorbát, ám a fájó emlék megmaradt. Viszont
ettõl függetlenül fogyunk, hígulunk, gyérülünk és gyengülünk
szülõföldünkön. 

Nem állunk ki kellõképpen jogainkért, iskoláinkat, közössé-
gi tereinket hagyjuk elveszni, elfoglalni mások által. A magyar
felirat, ha van, apróbb betûs, közhivatalainkban sokszor mi
magunk is idegenül szólalunk meg, templomainkban már
gyakran idegenül prédikál a pap, iskoláink egy részét önként,
átadtuk másoknak. Erõinket most, amikor óriási szükség volna
az összefogásra, szétforgácsoljuk. Egy jelentõs réteg pedig

egyre gyakrabban azt képzeli, hogy szervilizmussal, a szó
szoros értelmében vett szolgalelkûséggel európaivá válik. Hogy
a hazug történelmi tényeket hangoztatók kegyeit keresve és
hozzájuk csatlakozva tud követendõ magyarrá válni övéi között.
Pedig nem tud. Kérészéletû dicsõséget és elismerést vív csak ki
magának, aki így tesz. Lassan az övéi elmaradoznak mellõle.
A fentebb leírtak, elõbb elmondottak a mi mai Trianonunk.
Trianon bennünk van, minden magyarban. Feledni kellene?
Nem, nem hiszem. Meggyõzõdésem, hogy amíg bennünk van,
addig magunkban hordozzuk a megoldás lehetõségét is.
A történelem során bevált megoldás  (az erõsebb, a fegyverrel
diktált) több okból kifolyólag nem jöhet számításba.  

Megoldás lehet az erõs Anyaország, egy valóban erõs
Magyarország, amelyre a szomszédjai is felnéznek, amely segíti
a most már határok nélkül hozzá tartozó, sajátjaival egy nyelvet
beszélõket, akik a feléjük irányuló törõdést ragaszkodással
hálálják meg.

Itt, a felvidéki Éberhardon élt híres trianoni szónok, gróf
Apponyi Albert Svájcban, Genfben halt meg 1933-ban.
Meghagyta, csak akkor hozzák haza a családi birtokra, s helyez-
zék el a családi sírboltban, ha Éberhard ismét magyar lesz.
Amikor egy rövid idõre azzá lett, hazahozták. Amennyiben
konok, kitartó munkával, következetes politizálással, magyar
összefogással, mindannyiunk kiállásával, s most már a határok
megváltoztatásának egyre távolodó reményével mégis sikerülne
valódi szülõföldünkké varázsolni e tájat, ahol végre otthon
éreznénk magunkat, s nem tagadnák meg tõlünk, magyaroktól,
az önkormányzatiság lehetõségét,  az lehetne számunkra
a trianoni trauma feloldása és orvoslása. És akkor gróf Apponyi
Albert is otthon lenne ismét. Meg mi is végre otthon érezhet-
nénk magunkat õsi szülõföldünkön. 

Befejezésül ismét Kós Károlyt idézem: 
„Látni akarunk tisztán. Szembe akarunk nézni az Élettel,

tisztában akarunk lenni helyzetünkkel. Ösmerni akarjuk
magunkat. Számba kell vennünk erõinket, szerveznünk kell a
munkát, tudnunk kell a célt, amit el akarunk érni.

A mi igazságunk: a mi erõnk.
Az lesz a mienk, amit ki tudunk küzdeni magunknak!“

*Elhangzott 2015. június 4-én, a nemzeti összetertozás napján
Éberhardon. A Csemadok Országos Tanácsa a nemzeti össze-
tartozás napját 2015-tõl besorolta országos rendezvényei közé. 

Ökumenikus istentisztelet az Apponyi-kápolnában
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2015. december elején tartották meg a Fábry Zoltán Napokat Szepsiben. Ebbõl az

alkalomból a résztvevõk egy csoportja megnézte az író felújított házát, majd Fábry

Zoltán stószi sírjánál  tisztelgett. Itt hangzott el Kolár Péter beszéde.

Megidézni  annak az írónak a szellemét és szellemiségét, aki

számunkra nagyon sokat jelentett. Fábry Zoltán, aki itt töltötte

élete nagy részét Stószon, a magyar irodalom szerves részévé

vált. Ma azonban itt ne csak reá emlékezzünk. Szóljunk rajta

kívül azokról akikre minden bizonnyal õ is szívesen emlékezne.

Elsõként említsük Márai Sándort, aki emberi tartását tekintve

állt közel Fábry Zoltánhoz. Másodikként pedig Ady Endrét,

akinek hatása Fábry Zoltán teljes életmûvére rányomta

bélyegét. 

„Ady Endre - ha jelképesen is - földrajzilag elválaszthatat-

lanul kapcsolódik Szlovákiához: a magyar irodalomban új

fejezetet nyitó költõ, kapu- és faldöngetése Dévénynél

kezdõdik“ - írta Fábry Zoltán 1957-ben a kolozsvári

Korunkban.

Szabad-e Dévénynél betörnöm / Új idõknek új dalaival?

Ady igazi szobrának Szlovákiában, Dévényben kellene áll-

nia - írja Fábry Zoltán - hiszen ez az a hely, ahonnan Ady elin-

dult új idõk új dalaival.

Ady kapcsolata a Felvidékkel nem csak jelképes volt.   

Élete alkonyán, gyógykezelésre utazván a Tátrába, útközben

megállt Kassán, ahol az Andrássy kávéházban csillapította

éhségét és gyûjtött új erõt az továbbutazáshoz. S erre nem csak

betegsége miatt volt szüksége, hanem segítõkész természete

miatt is. Tudniillik néhány nap múlva a Csorba tó magasságából

tûzvészre lett figyelmes. Az egyik liptói falu ontotta a szikrákat.

Az „úri“ társaságból csak ketten siettek a károsultak mentésére:

egy angol újságíró és Ady a költõ. Ekkor született meg

A Föltámadás szomorúsága címû verse. 

Kassa. Andrássy kávéház (ma az AIDA cukrászdáról köz-

ismert). Az origó, a kezdõpont, amely mintegy fizikailag is

összeköti a huszadik század nagy magyar irodalmi zsenijét, a

kassai Márai Sándort és Fábry Zoltánt. Ahogy Ady, õk is sok-

szor megfordultak ebben a kávéházban. Büszkeséggel tölthet el

minket, kassaiakat és magyarokat, hogy a huszadik századot a

véres keresztutak ellenére ilyen szálfák szegélyezték. Ady

Endre, az új arcú magyar, Fábry Zoltán, a „stószi remete“ és

Márai Sándor, a „kassai polgár“. Három, az emberiséget meg-

váltó lelkiismeret, három olyan szív, amely a magyarságért

dobogott. Három egymástól gyökeresen különbözõ életút, mely

szellemiségében mégis összefonódik. Ady érezte, hogy a XX.

század más és irtóztatóbb lesz, mint sok-sok elõzõ. Fábry

Zoltán a legnagyobb mértékben bízott a „Béke igazában“ és a

„Gondolat igazában“. S Adynak - Fábry szerint mind a gondo-

lat, mind a béke terén igaza volt. Kár, hogy Zoli bácsi egy életen

át  „Ady igaza“ címen tervezett mûvét már csak részben írhatta

meg. Márai Sándor szintén a legnagyobbak között tartotta szá-

mon Adyt. Csodálta hitét, hitetlenségét, útkeresését, és becsülte

magyarságát. Õ, aki világpolgárként is megmaradt magyarnak

és humanistának, aki a hívás ellenére sem tért haza elvtelenül,

tudta, hogy emléke csak magyarságával együtt maradhat fenn,

mint a Halotti beszéd címû költeményébõl is kihallik:

...„Ki volt neki Ady? 

Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene? 

Arany szava?... Rippli színe?  Bartók vad szelleme? 

„Az nem lehet, hogy annyi szív ...“ Maradj nyugodt. Lehet. 

Nagyhatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket. 

Te hallgass és figyelj. Tudjad, már él a kis sakál 

Mely afrikai sírodon tíz körmével kapál 

Már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved 

A mexikói fejfán, hogy ne is keressenek... 

Koszorúzás Stószon, Fábry Zoltán sírjánál

Emlékezni  jöttünk
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Ady - Fábry - Márai. A magyar irodalom szentháromsága.
Külön-külön és együtt is a gondolat a béke és magyarság

bástyái. 
Fábry így ír a Stószi délelõttök címû, 1968-ban kiadott

mûvében.

„Ady a humánumban kiteljesedett magyarság. Pontosabban:
a magyarságban kiért humánum. És ez a vonatkozás lefor-
díthatatlan. Az ember-magyarság tolmácsolhatatlan. Nem
csoda, ha Adyt a világ nem ismeri. De ismeri-e a magyarság?!
Mindenki a maga módján mondja és vallja, a maga váloga-
tásában, a maga gyönyörûségére vagy igazolására, de az egész
Adyt, igazát: kiteljesedését, záró fejezetét, embersége háborús
próbáját és példáját kevesen ismerik, értékelik és vállalják.“
Majd a késõbbiekben Fábry így folytatja: Ady a magyarság
örök békekövete. Így rendeltetett el tudatosan és kalkulálatlanul
ama strázsán, melyen Ady állt, szemben a háborúval, szemben
a múlttal, és arccal a jövõ, a béke felé, emberként az emberte-
lenségben: 

Ékes magyarnak soha szebbet
Száz menny és pokol sem adhatott:
Ember az embertelenségben,
Magyar az ûzött magyarságban
Ujból-élõ és makacs halott.

A háború és béke perében Ady arca a vizsgáztató tükör. Itt
és így mérhetjük le a megtett utat: az eredményeket és mulasz-
tásokat, az ember ellenállását az embertelenségekkel szemben,
az ember helyét és szerepét a háború és béke harcában, „véres s
ostoba feneségek“ leleplezésére, „az állat-hõs igék“ szégyeníté-
sére. Ha felidézzük újból az elõbbiekben idézett Márai vers
néhány sorát, világossá válik, hogy irodalmunk mindhárom
óriását ugyanazok a gondolatok foglalkoztatták, sorsuk hason-
lóan volt megírva annak ellenére, hogy életük, lakhelyük és
munkásságuk teljesen eltért egymástól.

Itt, a stószi temetõben Fábry Zoltánra emlékezünk halálának
45. évfordulójának évében. Azt a nagy gondolkodót idéztük
meg, ki írásainak zöme ma is élõ, ma is  megismételhetetlen,
akinek igazsága visszavonhatatlan. 

Ma, amikor világunkat és Európát a béke évtizedei után
újabb „feneségek“ riogatják, amikor a terrorizmus új kihívások
elé állítja népeinket, három irodalmi és emberi óriásunkat pél-
daképül kell állítanunk a világ elé. Adyt, az új arcú magyart,
Márai Sándort, a huszadik századi magyarság lelkiismeretét és
Fábry Zoltánt, a „legnagyobb stószi Fenyõt“.

Stósz, Fábry Napok.  2015-12-04
Kolár Péter

Koszorúzás Szepsiben

A konferencia résztvevõi, köztük Szili Katalin, miniszter-
elnöki megbízott, Szesztay Ádám, kassai fõkonzul és
Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója
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Erõs kettõsség jellemezte a Csemadok 57. Országos Kul-

turális Ünnepélyét. Egyrészt jó mûsor, másrészt érdektelenség.

Pedig a közönség színvonalas nemzetközi mûsornak örülhetett

(volna). Már amennyiben közönségnek lehet nevezni azt a

négy-ötszáz fõt, akit a hétágra sütõ nap sem riasztott el (az

1960-as évek második felében ennek a százszorosa is volt).

Pedig a délutáni Népmûvészeti Gálamûsorban a Rozsnyói

járásból, de a messzebb tájról itt lévõ,  szépen dolgozó hazai

csoportok mellett olyan vonzó nagy múltú és nagynevû együtte-

sek szerepeltek, mint a Szõttes Kamara Néptáncegyüttes

Pozsonyból, az Avas Néptáncegyüttes Miskolcról, a Magyar-

országon élõ szlovákok kultúráját tolmácsoló répáshutai és

bükkszentkereszeti csoportok, vagy a Parno Graszt- gypsy -

cigány és világzenei együttes Magyarországról. Öröm volt látni

a köztük fellépõ kisebb múlttal rendelkezõ csoportjainkat: a

rozsnyói Százszorszép gyerekcsoportot, a Nefelejcs citerazene-

kart és népdalkört, a négy falu: Jólész, Várhosszúrét, Hárskút,

Krasznahorkaváralja egyesített férfi kórusát, a kiemelkedõen jó

Borostyán Néptáncegyüttest Dernõrõl, a fennsíki, Szilicei

Hagyományõrzõ Népdalkört, a pozsonyi Fesztivál Zenekart, a

Szentmáriai Gyöngyvirág Népdalkört és a mûsor nagyon

kedves szereplõcsoportját, a Nagy Csomor Családi Zenekart

Nagyölvedrõl. Amint látjuk, a szereplõk eljöttek közelrõl is,

messzirõl is, csak akiért jöttek, a nézõk maradtak otthon.

Mi van kedves gömöriek, földieim, társaim? Gombaszögön,

ha esik az esõ, az a baj, ha szép, meleg idõ van, akkor meg az?

Számotokra az „ilyen“ kultúra már kevés? Ti már többre, másra

vágytok?. Volt más is. Estére ott volt a magyarországi, Európa

szerte ismert és elfogadott MOBILMÁNIA rockzenekar, amely

2014-ben új felállásban nagyszabású koncertet adott Buda-

pesten, azután nyáron 18 nagysikerû elõadással járta végig

egész Magyarországot. A rendezõk azt hitték, hogy ez vonzó

mûsor lesz. Jól hitték, a mûsor jó volt, nagy volt, csak nem jött

„tömött sorokban“, mint más években szokott volt, a közönség

erre a késõ esti elõadásra sem.

Rendezõk, csemadokos barátaim, helyiek, járásiak, közpon-

tiak: hogyan tovább? Hagyjuk veszni a több mint fél évszázados

Országos Kulturális Ünnepélyt, a ragyogóan fényesre csiszolt

Gombaszög márkanevet, az óriási társadalmi összefogással

kiépített areált, a beleinvesztált hatalmas társadalmi munkát és

pénzeszközöket, azt a hatalmas erõt, amit a rendezvény évrõl

évre jelentett? Nem is szólva arról, hogy ez önmagunk feladását,

magyarságtudatunk feladásának egy darabját is jelenti.

Gombaszög 2015
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Képtelenek vagyunk érdektelenségünknek állj parancsolni,

vagy talán nem is akarunk,  csak úgy teszünk, mintha…

Hagyománykincsünk terén az volt nekünk Gombaszög, amit

1945-ben Fábry Zoltán antifasiszta írónk (a Csemadok örökös

díszelnöke) „A néma megszólal“-ban megfogalmazott. Rajta

keresztül és általa jutott ki hírünk a világba, illetve fogadhattuk

magunkba a világot. 1961-ben a Gombaszögön rendezett

VI. Országos Dal- és Táncünnepélyen már ott volt, velünk

együtt ünnepelt a körülöttünk, a közegünkben élõ minden náció

kulturális képviselete: szlovákok, ukránok, németek, cigányok.

1964-ben nyithattunk, nyitottunk az anyaország felé. Buda-

pestrõl az ELTE Táncegyüttese volt a „faltörõ kos“, utána jött a

Bihari, a Bartók, az Avas…, mind-mind a nagyok, a munkában,

a mûvészetben példamutató táncegyüttesek. (Az Avas Tánc-

együttes Miskolcról 2015-ben is nagyszerûen szereplõ vendége

volt a kulturális ünnepélynek). 1967-ben már vendégünk lett a

Magyar Állami Népi Együttes, rá két évre a János vitéz dal-

játékkal a Magyar Állami Opera, õket követték a többi ma-

gyarországi állami együttesek: a Honvéd, a Duna, a Budapest.

Állandóan bõvült a kör. Késõbb Gombaszög fokozatosan

vendégül látta a szlovák, a cseh, az ukrán, a szovjet, a román, a

lengyel, a német, állami, valamint a legjobb amatõr népmû-

vészeti együtteseket is. Természetes lett, hogy a meghívott

nemzetiségek, országok viszonozták a meghívásunkat, vendé-

gül láttak bennünket, - így jutottak el táncegyütteseink,

énekkaraink külországokba is. Gombaszög segítségével vált a

felvidéki magyar népi kultúra Európa szerte ismertté.

Gondoljuk végig együtt, kedves gömöriek, kedves

felvidéki magyarok, mit adott nekünk Gombaszög, mit jelen-

tett/jelent magyarságunknak az országos kulturális ünnepély?

Azon is gondolkozzunk el, hogy mit veszítünk, ha már nem

lesz. Mert nem lesz, ha távolmaradásunkkal azt fejezzük ki,

hogy már nem akarjuk, és önként lemondunk róla. Ám ne feled-

jük: Ha erõszakkal elvesznek valamit, azt vissza lehet szerezni,

de amirõl önként lemondunk, azt visszaszerezni nagyon nehéz.

Olvasatomban a tavalyi rendezvény sajnos azt jelzi, hogy már

ráléptünk erre a veszélyes útra, vagy erõsen feléje haladunk.      

Takács András  

Mezei Lajos és Takács András

Mezei Sándor és Füzék György
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Magyar kultúra napja -  ki lencedszer

Galántán rendezte meg 2016. január 24-én hagyományos

magyar kultúra napi emlékmûsorát a Csemadok. A Szövetség

2008. január 22-én, a magyar kultúra napján rendezett ülésén

határozott arról, hogy minden évben országos szintû megem-

lékezést tart a Himnusz születésnapján. Egyben határozott

az Életfa Díj megalapításáról, melyet a késõbbiek során

Csemadok Életmû Díjra változtatott. 2014 óta ez alkalommal

adják át a Csemadok Közmûvelõdési Díjat és a Gyurcsó István-

díjat is. Életmûdíjban eddig harminchat, Közmûvelõdési

Díjban tizenkét, Gyurcsó-díjban pedig három Csemadok-tag

részesült.

Január 24-én a Csemadok Életmû Díjat a losonci Csák

Istvánné, a szepsi Erõss Attila, a zsigárdi Mészáros Ilona és a

pozsonypüspöki Nagy Elza vehette át. Közmûvelõsési Díjban

részesült Bankó Ibolya Jánokról, Horváth Rudolf Dunaszerda-

helyrõl, Nagy Anikó Bõsrõl és Száraz Erzsébet Nagyfödémes-

rõl. A Gyurcsó István-díj kitüntetettje Bárdos Gábor Somorjá-

ról. A délután három órakor kezdõdött ünnepi mûsorban a

Csemadok országos rendezvényein kiváló eredményt elért

egyének és csoportok léptek fel.

Az ünnepség elõtt reggel kilenc órától a diószegi Tevel

Szállóban tartotta együttes tanácskozását az Országos Tanács és

az Elnökök Tanácsa, ahol az aktuális feladatok megbeszélése

mellett a Csemadok idei országos rendezvényeinek bebizto-

sításáról esett szó. A tanácskozás résztvevõi a lapunk harmadik

oldalán közölt nyilatkozatot fogadták el.

Az alábbi képriport a rendezvényen készült.

Balogh Gábor átadja a díjat Csák Istvánnak

Nagy Elza átveszi a díjat Bárdos Gyulától

Erõss Attila
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Magyar kultúra napja -  ki lencedszer

Köteles László Mészáros Ilonának gratulál

Balról Bankó Ibolya, Nagy Anikó, Száraz Erzsébet és Horváth Rudolf

Bárdos Gábor átveszi a Gyurcsó István-díjat
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Termet neveztünk el  Rákosi  Ernõrõl

A nemzetek közötti találkozások, a Csemadok iránti
elkötelezettség jellemezte Rákosi Ernõ életét. A festõ Iglón
született 1881. május 16-án, és Eperjesen halt meg 1973. június
15-én. Hagyatékát a Csemadokra hagyta, ugyanis halála után
így akarta segíteni a szervezetet. Személyérõl 2015. december
18-ától mindenki megemlékezhet, aki felkeresi a Csemadok
pozsonyi nagytermét.

A Bethlen Gábor Alapnak köszönhetõen sikerült felújítani a
Csemadok pozsonyi központjának homlokzatát, de megújult
Szõttes Kamara Néptáncegyüttes próbaterme és a nagyterem is,
amelyben megnyitották Rákosi Ernõ kiállítását. A megnyitón
Bárdos Gyula elmondta a Csemadok Országos Elnökségének
döntése értelmében nevezik át a nagytermet a mûvész tisztele-
tére. A festõ, grafikus Rákosi Ernõ több mint háromszáz képét
hagyta a Csemadokra, valamint eperjesi családi házát is a
szervezetre testálta. 

Rákosi Ernõ munkásságát Iván Péter, a Kortárs Magyar
Galéria igazgatójának összeállításából ismerte meg a közönség,

melyet Molnár László olvasott fel. Iván Péter Szuchý Emil egy
írásából is idézett, mely szerint Rákosira hatott gyermekkora, és
ifjúsága. „Rákosi Ernõ gyermekkorát Kõszegaboson töltötte,
ahol apja Iglóról való elköltözése után vasúti pályaõr lett. 1891-
ben végleg Eperjesre költöztek egy Szekcsõ utcai családi házba.
Ernõ ekkor iratkozott be az Állami Fõgimnáziumba. Itt figyelt
fel rá Tragor József rajztanár, akinek szakszerû és jóindulatú
irányításával sokat fejlõdhetett és mûvelõdhetett. Már elsõ
rajzai, iskolás festményei is meglepõen csiszoltak, érettek. Az
ösztönösen rajzolgató diákot az emberi alakok és állatok leraj-
zolása mellett fõleg az õt körülvevõ táj, dombos vidék érde-
kelte. A legkorábbi, az „induló“ idõszakból túlnyomóan csak
rajzai maradtak fenn. De ezek is sejtetik, hogy a természet az õ
számára már nemcsak a kíváncsi mûvészkedés alkalmait kínál-

ja, de menedéket is nyújt számára színes nagyszerûségével.
Egyre több kedvet kap a tudásra szomjas ifjú a mûvészet tanul-
mányozására. Rajzai egyébként egész pályáját végigkísérik.
Vázlatai, képpé álmodott hangulatai, felvillanó gondolatai
rögzítõdtek így. Ceruzarajzaira jellemzõ a finom körvonalrajz, a
pillanatokat rögzítõ természeti csoda felvázolása. A kusza vona-
lakból kialakuló ábráiból is kiérzõdik a természet tisztasága
iránti felfokozott áhítata“ - írta Rákosi mûvészetérõl 1974-ben az
Irodalmi Szemle hasábjain Szuchý Emil.  

Rákosi tehetségét Tragor József rajztanár ismerte fel. A diák
figyelmét a nemzeti értékekre irányította. A müncheni festõ-
akadémián megismerkedett a klasszikus nagymesterekkel, elfo-
gadta az új áramlatokat, de nem hódolt be nekik. 

„Alaposan megtanulta a táj- és emberábrázoló tudományt: a
harmóniát, a tiszta festészet mûvészetét. Dacolt az avantgardiz-
mussal, nem fogadta el a formák széttörését. Fellépett az egy-
síkú, leszûkített tükröztetés ellen. Egyre
önállóbb alkotóvá vált. A portréfesté-

szetben is sikeresen haladt elõre. Az élet súlyos megpróbáltatá-
sain diadalmaskodó szegények megjelenítését tökéletesítette
képein. Érdekelte õt a jellem-ábrázolás, s nemegyszer láttatta
az elesettek szociális helyzetét. Kutatta a fény és az árnyék
mikéntjét-hogyanját“ - írta róla Szuchý Emil. 

Rákosi Ernõnek az volt minden vágya, hogy halála után a
Csemadokra hagyott örökségbõl, képeibõl évente legalább egy
kiállítást rendezzenek Szlovákia magyarlakta településein. Ezt a
kérést igyekszik most a Csemadok teljesíteni, illetve mûvé-
szetére és személyiségére felhívni a figyelmet, ezért nevezték át
a Csemadok pozsonyi székházának nagytermét Rákosi Ernõ-
teremre. 

Neszméri Tünde
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A Csemadok 2016. évi országos rendezvényei

1. A magyar kultúra napja, Galánta - 2016. 01. 24.

2. Ferenczy István Országos Képzõmûvészeti Verseny, Rimaszombat - 2016. 02. 26.

3. Március 15. - Országos ünnepség, Pozsony - 2016. 03. 15.

4. Erdélyi János Emléknapok, Nagykapos - 2016. 04.

5. XXV. Tompa Mihály Országos Verseny, Rimaszombat - 2016. 04. 28. - 05. 01.

6. Csengõ Énekszó, Érsekújvár - 2016. 05. 26-27. 

7. Duna Menti Tavasz, Dunaszerdahely - 2016. 05. 31. - 06. 03.

8. Bartók-Szíjjártó nemzetközi mûveltségi vetélkedõ, Galánta - 2016. 06. 01-03.

8. A nemzeti összetartozás napja, Éberhard - 2016. 06. 04.

9. Országos Népmûvészeti Fesztivál, Zselíz - 2016. 06. 11-12.

10. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny, Rozsnyó - 2016. 06. 05-06.

11. Generációk Találkozása, Nyitra - 2016. 06. 

12. Bõsi Kulturális Ünnepély, Bõs - 2016. 06. 25-26.

13. Országos Kulturális Ünnepség, Rozsnyó, Gombaszög - 2016. 07. 09-10.

14. Mécs László Szabadegyetem, Jászó - 2016. 07. 11-17.

15. Bodrogközi Népmûvészeti Fesztivál, Kisgéres - 2016. 08. 27-28.

16. A magyar dal napja, Kassa - 2016. 09. 11.

17. Verséneklõk szakmai fóruma, Érsekújvár - 2016. 09. 30. - 10. 01.

18. XLVII. Szenczi Molnár Albert Napok, Szenc - 2016. 09. 23. - 11. 05.

19. XXX. Pozsonyi Városi Kulturális Napok - 2016. október-november

20. Országos Citeratalálkozó, Pered - 2016. 10. 08.

21. Õszirózsa, magyarnóta-énekesek versenye, Nagykürtös - 2016. 10. 08-09.

22. Fábry Zoltán Közéleti Napok, Szepsi - 2016. 10. 14-16.

23. Verséneklõk Országos Fesztiválja, Fülek - 2016. 10. 16-18.

24. A Csemadok XXIV. Országos Közgyûlése, Nagyfödémes - 2016. 10. 21-22.

25. Kazinczy Napok, Kassa - 2016. 11. 03- 05.

26. XVIII. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál, Buzita, Szepsi - 2016. 11. 10-13.

27. Kodály Zoltán Nemzetközi Hegedûverseny, Galánta - 2016. 11. 17-19.
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A felújított Fábry-ház Stószon


