
Október a megemlékezések 
hónapja. Az aradiakkal kezdő-
dik, majd 23-án az ’56-os bu-
dapesti, majd onnan szertefutó 
forradalmi megmozdulásokra 
emlékezünk. A hónap végén, 
novemberbe csúszva pedig ha-
lottaink emlékét idézzük. Idén 
egy fontos, szomorú eseményre 
is emlékezünk: a kitelepítések 
70. évfordulójára, melynek so-
rán 1949. június 5-ig több mint 
76 ezer magyart szállítottak át 
Magyarországra, valamint 40-45 
ezret deportáltak a csehországi 
Szudéta-vidékre. 

A magyar történelemben a 
nemzeti ünnepek többnyire 
megemlékezésekké váltak, hi-
szen egy-egy szomorú esemény 

A kitelepítések hetvenedik évfordulójára 
emlékeztek Pozsonypüspökin. Október 
1-jén a Városi Kulturális Napok rendez-
vényeként a kitelepített családokat és le-
származottjaikat is vendégül látták. Ezen a 
átadták a Pozsonypüspöki Magyarságának 
Megmaradásáért – Csemadok-díjat is, 
amit ezúttal a kitelepítést csecsemőként 
megélő Szabó Zoltán kapott meg.

A kitelepítések emléknapja szentmisével 
kezdődött, melyet Vadkerti József esperes 
plébános és Molnár Tamás atya celebrált. 
Ez után az iskolakertben lévő kopjafánál 
folytatódott a megemlékezés, ahol Szili 
Katalin miniszterelnöki biztos mondott 
beszédet. Elmondta: A kitelepítettek em-
léknapja akár a szolidaritás napja is lehet, 
hiszen nagyon sok nemzet küzd Európá-
ban azért, hogy fennmaradjon. Szili sze-

Felejtésünk írja a múltunkat

Pozsonypüspökin is emlékeztek

Első kézből
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán
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emléknapjait idézzük, vagy a 
hősies küzdelem ellenére a kö-
zös cél elbukását. A közösség 
számára fontos esemény meg-
élése mindig ünnepi, hiszen a 
történtek visszaidézése rítus, 
mely felbontja múlt, jelen és 
jövő konvencionális viszonyát; 
olyan jelen időt teremt, mely-
ben egyszerre van ott a múlt, és 
hordozza a jövőt. A múltidézés 
közösségi átélése tehát azonos-
ságot ad. De hogy maradhat 
az emlékezés tiszta, amikor a 
politikai kurzusok nem ritkán 
a múltbeli, ünnepeinkhez kö-
tődő eseményekhez kapcso-
lódva igyekeznek legitimálni 
magukat, és saját szerepükkel 
összekapcsolni a ünnepet? 

Hogy lehet emlékezni abban 
a világban, mely a feledtetésre 
épít, hiszen a mindennap özön-
lő újabb és újabb hírek folyama 
elsodorja a korábbit, s végül a 
közösség emlékezetét. 

Borbély Szilárd írta valahol: 
felejtésünk írja a múltunkat. 
Mert az emlékezet erőt és tartást 
ad, és tanulsággal szolgál, vagyis 
morális jelentéssel. Emlékezni 
munka. bk

CSILLAGOK  TALÁLKOZÁSA
Ady – Kodály – Illyés

Kárpát-medencei műveltségi vetélkedő
Galánta, 2017. december 5-7.

rint, amig az 
őszinte bocsá-
natkérés nem 
történik meg 
a magyarság 
meghurcolá-
sáért, addig 
nem lépünk 

be a huszonegyedik századba. 
A rendezvényen a világháborús hő-

sök szobránál is megemlékeztek, ahol a 
polgármester, Ožvald Erzsébet mondott 
beszédet, kiemelve: a hazalátogatók bizo-
nyítják ittlétükkel, hogy a gyökereket nem 
lehet kitépni az ember szívéből. 

A koszorúzások után a kultúrházban a 
Négy emberöltő egy órában című össze-
állítást láthatta a közönség. A Csanaky 
Eleonóra által összeállított és rendezett 

darabban négy generáció mutatta be a 
második világháború utáni történése-
ket. A darab elején elhangzott: 1944-ben 
születtek meg az első jogfosztó intézke-
dések, amelyek a németeket és a magya-
rokat sújtották. 1945. április 5-én pedig 
napvilágot látott a Beneš-dekrétumok 
névvel elhíresült törvénykönyv, amely 
megfosztja a magyarokat és a németeket 
az állampolgárságától. A faluban sokan 
fehérlaposok lettek és kénytelenek voltak 
örökre elhagyni szülőföldjüket, de nagyon 
sok családot Csehországba deportáltak 
kényszermunkára. Ezek a tragédiák máig 
meghatározzák a Pozsonyhoz csatolt Püs-
pöki életét. 

A kitelepítési megemlékezésekről la-
punk 8. oldalán is olvashatnak egy ösz-
szeállítást.  nt
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Szív a Palettán címmel nyílt 
kiállítás Schrantz György 
somorjai születésű festőmű-
vész munkáiból a Csemadok 
Pozsony-óváros Alapszerve-
zete szervezésében, Klaučová 
Nagy Gabriella kurátor ren-
dezésében. Az október végéig 
látogatható kiállítást kurátori 
vezetés keretében is megte-

kinthette a közönség.  A pozsonyi kiállítás volt az utolsó, melyet a 
művész megélt, október 30-án súlyos betegség után Schrantz György 
elhunyt. A grafi kust szülővárosában, Somorján helyezték örök nyu-
galomra.   bk

Alsóbodokon tartották meg a 3. Ág Tibor Napokat, október 
21-én és 22-én. Écsi Gyöngyi gyermekeknek és felnőtteknek 
szóló meséje után Katona István megnyitotta Somogyi Győző 
festőművész Árpád-házi királyaink című kiállítását, majd a gye-
pűvédők szerepéről szólt. A rendezvényen felléptek a martosi 
hagyományőrzők, és a zoboralji csoportok, Nyitracsehiről, Gí-
mesről, Alsóbodokról, Gesztéről és Lédecről. A rendezvényen 
Jókai Mária a népi gyermekjátékok fontosságára hívta fel a 
fi gyelmet. 22-én a rendezvény a katolikus templomban Szvorák 
Katalin koncertjével ért véget.  n

Október 22-én a Bíborpiros szép rózsa keleti és a közép szlová-
kiai régió országos elődöntőjének adott helyet Rozsnyó városa. 
A csoportjaink közül 5 népdalkör, valamint Andrássy Dénes 30 
tagú férfi  éneklőcsoportja jutott be az országos versenybe. FE

Október 7-én Besén tartották meg a 8. Barsi Találkozót. 
A rendezvényen a Zoboralja és a Lévai járás együttesei és éneklő-
csoportjai léptek fel. Török Alfréd, a Csemadok Lévai TV elnöke 
megnyitó beszédében kiemelte: a csoportok azzal, hogy az ilyen 
rendezvényeken bemutatják hagyományainkat, tovább éltetik azt. 
A rendezvényen fellépett a nyitracsehi gyermeknéptánccsoport, 
a Nagyölvedi Rozmaring, a lévai Garam Menti Néptáncegyüttes, 
a nagysallói Szivárvány Asszonykórus és a palásti Búzavirág 
hagyományőrző csoport.  t

Pozsonyban még tartanak a Városi Kulturá-
lis Napok, ennek keretében színes programok 
várták és várják az érdeklődőket. Októberben 
a kitelepítettekről, az aradi- és 56-os hősök-
ről  emlékeztek meg. Fadrusz nyomában járó 
városi sétát vezetett Hornyák István, a kassai 
Thália Színház a Páratlan páros c. előadását 
mutatta be,  G. Kovács László történész „Szép 
város ez a Pozsony” (a koronázó város motívuma Krúdy műveiben) 
címmel tartott előadást, valamint az Attól függ együttes Versek 
húrokon című koncertjét hallhattuk.  bk

A Csemadok Nagykürtösi TV minden évben megszervezi a Nagy-
jaink nyomában elnevezésű irodalmi körútját, melyen a járásban 
működő öt magyar tanítási nyelvű alapiskola (Ipolynyék, Ipolybalog, 
Csáb, Lukanénye és Ipolyvarbó) 9. évfolyamos diákjai vehettek 
részt. Alsósztregovától Csesztvéig, Szklabonyától Mohorán keresztül 
Horpácsig utazva meglátogattuk az írók életében és munkájában fon-
tos szerepet játszó helyszíneket. Minden diák megkapta a Csemadok 
által szerkesztett füzetet, a Hagyaték füzetek egy részét, melyben 
Mikszáth és Madách mellett olvashattak több, a járásban született 
és munkálkodott nagyságról is. SiSá

Szímőn is megújult az első és második világháborús emlékmű, 
melynek avatásán Bób János polgármester és Farkas Iván, az MKP 
alelnöke mondott ünnepi beszédet. A felszentelés után megnyílt 
a Katonasors című kiállítás. A tárlatot Kantár Éva a Csemadok 
Érsekújvár TV elnöke nyitotta, meg, kiemelve: köszönet illeti meg 
mindazokat, akik régi fotóikkal, dokumentumaikkal hozzájárultak 
az anyag összegyűjtéséhez.  XXXIV. Vág Menti Találkozón kato-
nadalok hangzottak el.  n
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Sokszínűség, értékőrzés
A Csemadok Rozsnyói Területi Választmányának tevékenysége

A Csemadok Rozsnyói Terüle-
ti Választmánya az önigazgatási 
elvek alapján fejti ki tevékenysé-
gét a járás területén. Támogatja, 
koordinálja a járásban levő alap-
szervezetek működését, amatőr 
művészeti csoportokat és szólistá-
kat. Népszerűsíti a népi kultúrát, 
ápolja a szülőföld hagyományait. 
Biztosítja a járásban tevékenyke-
dő csoportok járási, országos és 
nemzetközi fellépéseit, továbbá 
táborokat, táncházakat és külön-
böző versenyeket, konferenciákat, 
színházlátogatásokat szervez itt-
hon, de Magyarországon is. A 
magyar kisebbség, amely a járá-
sunkban él, igényli a Csemadok 
által szervezett kulturális rendez-

A járásban egymást érik a ren-
dezvények, amelyeken a  tagok 
mindig képviselik a Csemadok 
Rozsnyói Területi Választmá-
nyát.

A város területén is sok rendez-
vényt szervez a területi választ-
mány és a városi alapszervezet kö-
zösen.  Ilyenek például a farsangi 
magyar bál, az 1848-1849- es for-
radalom- és szabadságharcról  való 
megemlékezés minden év március 
15-én, az aradi vértanúkra október 
6-án emlékezünk a helyi temető-
ben, a járási- és kerületi szavaló-
verseny, az Édesanyám rózsafája 
– gyermekcsoportok  és szólisták 
versenye, a Májusi Majális – ennek  
keretein belül a kalácssütő verseny.  
Gasztrokulturális Fesztivált szer-
veztünk közösen  Magyarország 
Kassai Főkonzulátusával. Rozsnyó 
város  ad helyet az Ipolyi Arnold 
Országos Mesemondó Verseny-
nek, valamint a Gömöri Kulturális 
Napoknak is. Sok olyan előadást, 
gyermekjátszóházat, Mikulás es-
tet, koncertet szervezünk, ame-
lyeket  nagy örömmel látogatnak 
az érdeklődők. Évente háromszor 
vendégszerepel a Komáromi Jókai 
Színház és a Kassai Thália Színház 
különböző színházi előadásokkal. 
Országos rendezvényeket is szer-
vezünk, melyek közül említésre 
méltó a gombaszögi  Országos 
Kulturális Ünnepély. Úgy véljük, 
hogy  felvidéki magyarság egykori 
találkozóhelye  kezd ismét fontos-
sá válni a helyieknek, a szűkebb 
és tágabb régiónknak, a szlová-

kiai magyar politikai elitnek és 
értelmiségnek egyaránt. A területi 
választmány azon  munkálkodik, 
hogy kihasználva a lehetőségeket 
felvázolja az elkövetkező évek ter-
veit és azok megvalósítását.  Ez 
év október 22-én, a Bíborpiros 
szép rózsa  keleti -  és  közép-
szlovákiai  országos elődöntője a 

rozsnyói Történelmi Városháza 
termeiben került megrendezésre. 
A csoportjaink közül 5 népdalkör, 
valamint a 30 tagú Andrássy Dé-
nes Férfi  Éneklőcsoport jutott be  
a novemberi, Dunaszerdahelyen 
megrendezésre kerülő országos 
vetélkedőbe. 

A Csemadok székház nagy-
termében gyakran  biztosítunk 
helyet a Bethlen Gábor Alap és 
a Szlovák Kormányhivatal ál-

tal szervezett  képzéseknek  is. 
A Csemadok a Rozsnyón mű-
ködő két magyar tanítási nyelvű 
alapiskolával, valamint gimnázi-
ummal is nagyon jó kapcsolatot 
tart fenn, jó az intézmények közti 
együttműködés. Ezen intézmé-
nyek diákjai szavalnak, énekel-
nek, citeráznak a Csemadok ál-

tal szervezett rendezvényeken, 
emlékünnepségeken. A fi atal 
generációnak tovább kell adni a 
hitet, reményt, küldetéstudatot, 
ami által majd ők is továbbépí-
tik a közösséget. Fontos, hogy 
az ifjúság is bekapcsolódjon a 
szervezet munkájába, tehát fon-
tos, hogy teret kapjanak, hogy 
kibontakozhassanak.

 Összegezve a TV munkáját, a 
legfontosabb az, hogy vezetősé-
günk és alpszervezeteink veze-
tőségei rendszeres, az Alapsza-
bályban lefektetett elvek szerinti 
munkát végezzenek, tudatosítva 
a szervezeti élet, de általában a 
Csemadok által végzett munka 
fontosságát. A szervezeti élet te-
rén végzett önzetlen munka min-
denki számára fontos, azonban 
területi választmányunk akkor 
tudna igazán hatékonyan mű-
ködni, ha anyagi lehetőségeink 
bővülnének.  TL

vényeket. Mindennapos ügyes-
bajos dolgaival gyakran fordul 
tanácsért a területi titkársághoz.  
A választmány  igény szerint segít 
az alapszervezetek pályázatainak 
megírásában és felügyeli a be-
tervezett  rendezvények meg-
valósítását. Fontosnak tartjuk, 
hogy elszegényedett régiónkban 
megmaradjanak az általuk szer-
vezett,  megszokott, hagyományos  
rendezvények. A Csemadok te-
vékenysége számunkra sokszí-
nűséget, értékmegőrzést jelent, 
és küldetést, hogy szülőföldünk, 
anyanyelvünk érdekében mun-
kálkodhassunk.

A járás területén 14 éneklőcso-
port, 3 énekes szólista működik, 
akik komoly sikereket értek el, 
hiszen elnyerték a Bíborpiros 
szép rózsa országos vetélkedőjén 
a legfelsőbb fokozatot, továbbá 
2 csoportunk megnyerte a Vass 
Lajos Népzenei Vetélkedőt Bu-
dapesten.
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Méltón emlékezni Fábry Zoltánra

A magyar nóta élő zene 

ELSÔ KÉZBÔL

2017. október 7-8-án rendezték meg a magyarnóta-énekesek or-
szágos versenyét. Az Őszirózsa  XVIII. évfolyamának szervezője 
a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya volt. Balogh Gábor 
elnököt kérdeztük.

– A magyarnóta pontos meghatározása szerint „népies műdal”; 
Kodály Zoltán „hibridsége miatt” támadta is azt. Népszerűsége viszont 
a mai napig vitathatatlan. Mit tud ez a műfaj, hogy máig sikeres? Mit 
ad a magyarnóta az éneklőjének és a közönségnek?  

– Az igaz, hogy ezt a magyar népies műzenét a 20. században 
lépten-nyomon különböző megbélyegző jelzőkkel illették az éppen 
soros kultúrpolitikai irányzatok, de Kodály úgy is nyilatkozott, 
hogy „e dalok zenéje volt egykor a magyarság egyetlen zenéje. Élő 
zene, a magyar élet szerves része. Az akkori társadalom lelkébe, 
gondolatvilágába, ízlésébe semmi sem világít bele jobban, mint 
ezek a dalok.“ Ez az idézet talán rámutat  kérdésed lényegére is. 
A társadalmak ugyan modernizálódnak, a szokások is változnak, 
de az öröm, a bánat, kifejezésére akár egy összejövetelen belül 
is - legyen az kettő, tíz vagy többszáz személy-, a legalkalmasabb 
mind a mai napig a magyar muzsika, a magyarnóta. Miért? Mert 

akkor lenne igazán méltó a rá való emléke-
zés, ha az ő szellemében, céltudatosságával 
közéleti témákkal foglalkoznánk. A hetvenes 
és nyolcvanas években ez nem is volt annyira 
egyszerű. Viszont Fábry Zoltán személye 
megtámadhatatlan volt az akkori hatalom 
számára.

– Milyen rendezvények voltak a program-
sorozatban? 

Közéleti előadásokat szerveztünk. Ez 
azért is fontos, mert mind politikailag, 
mind irodalmilag és közéletileg próbáljuk 
megszólítani az érdeklődőket, mindenkit, 
aki valamilyen felelősséget érez a szlová-
kiai magyarságért. Szó volt a reformáció 
ötszázadik évfordulójáról, a reformációs 
emlékek megismertetésével, amelyekből 
nagyon sok van a valamikor Abaúj-Torna 
vármegye területén, a teljesség igénye 

a dalszövegek zene nélkül is mondható versek, a dallamok pedig 
szöveg nélkül is élvezhető zenedarabok. Igazi sikerének talán ez 
az egyik fő titka.

– Hogy értékeli az idei versenyt? 
– Az idei évfolyam a 18-ik volt, tehát képletesen mondva beléptünk a 

felnőtt korba. A jelentkezések állandósultak 35-40 jelentkező szintjén. A 
külföldi és a hazai versenyzők aránya majdnem megegyezik. Az idén a 
férfi ak és a nők aránya is azonos volt, átlag életkoruk 54 év, a legfi atalabb 
versenyző 18, a legidősebb 83 éves volt. Ami a színvonalat illeti, az idei 
jónak mondható, hiszen csak ketten nem értek el besorolási rangsort. 
Amit negatívumként vagyunk kénytelenek értékelni, az a támogatás 
alacsony mértéke: méltatlan egy országos rendezvény színvonalához és 
méltatlan a versenyzők felé is. De ez már más tészta.

– Idén először a dunamocsi Mezei Zsolt és zenekara adta a zenei 
kíséretet. Mennyiben hoztak újat a versenybe?

– A régi zenekar prímásának, Balogh Bélának halála után 
kénytelenek voltunk új zenekart keresni. Több, jó zenekar meg-
hallgatása után döntöttünk Mezei Zsolték mellett. Úgy ítéltük 
meg, hogy talán ők tudnak olyan perspektívát biztosítani az 

egész versenynek, hogy az el-
következő öt-tíz évben  nem 
lesz gond a zenei színvonalat 
tartani. Ez fontos elsősorban 
a versenyzők felé, a szakem-
berek felé. Az első fellépésük 
megítélésünk és a versenyzők 
szerint is sikeres volt, egy jó, 
összehangolt és nagy tudású 
zenekarról van szó. Reméljük, 
hogy az együttműködésünk 
tartós és sikeres lesz.  BK

nélkül: Vizsoly, Telkibánya, Abaújszina. 
A célunk az volt, hogy megismerje a kö-
zönség azokat a helyszíneket, amelyek 
összefüggenek a magyar reformáció öt-
száz évével. Közéleti emberek és egyházi 
méltóságok is tartottak előadást.  

 nt

Szeptember végén negyvennyolcadik al-
kalommal rendezte meg a Fábry Zoltán 
Közéleti Napokat a Csemadok. A rendez-
vény céljáról Köteles Lászlót faggattuk.

Szeptembertől több rendezvényt szervez-
tünk a Fábry Zoltán Közéleti Napok kere-
tében. A célunk elsősorban az volt, hogy 
a szepsi, bódva-völgyi és Kassa-környéki, 
de az egész kárpát-medencei magyarságot 
megszólítsuk programjainkkal. Nemcsak 
előadásokat szervezünk ilyenkor, hanem 
más programokat is, a rendezvényen ellá-
togattunk Fábry Zoltán sírjához is, ahol a 
diákokkal együtt emlékeztünk. 

– Miért éppen Fábry Zoltánról nevezték el 
a rendezvényt?

Fábry Zoltán halála után felmerült, hogy 
méltó módon kellene megemlékezni az író-
ról. A kassai csemadokosok felvetették, hogy 
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Vannak olyan családok a Felvidéken, melyek azzal dicsekedhetnek, hogy az ősök ott voltak a Csemadok alapí-
tásánál, de legalábbis a megalakulás után néhány évvel csatlakoztak a szervezethez. Ez pedig akkor csodálatos 
érzés igazán, ha az unokák továbbviszik a Csemadokot, és aktívan részt vállalnak a munkában. Még csodálato-
sabb, ha a még kiskorú gyerekek minden magyar kulturális rendezvényen részt vesznek, nem csupán nézőként, 
hanem szereplőként. Van ilyen.  A gímesi Bencz Margit és családja ilyen. A férj korábban egy másik faluban 
volt Csemadok alapszervezeti elnök, de a szerelem Gímesre szólította, egy szintén csemadokos családba. Bencz 
Margitot arról is kérdeztük, miért fontos, hogy a gyermekek is belenevelődjenek a magyar kultúrába. 

ELSÔ KÉZBÔL

– A családod minden tagja Cse-
madok tag, mi mindent köszön-
hetünk nekik? 

– 1949-ben, mikor Gímesen 
megalakult a Csemadok alap-
szervezete, nagyapám lett az al-
elnöke, majd rövid időn belül ő 
lett az elnök. Valószínűleg azért 
választották meg, mert kivette a 
részét az amatőr színdarab beta-
nításában és szereplője is volt a 
színdaraboknak. Úgy emlegették 
a negyvenes évek végét az idő-
sebbek, hogy először be kellett 
mutatniuk egy szlovák darabot, 
magyarul csak azután játszhat-
tak. Ezt úgy oldották meg, hogy 
szlovákul előadtak egy rövid mű-
vet. Az első magyar színdarab a 

„Gyimesi vadvirág” volt. Akko-
riban csak magyarok éltek Gíme-
sen. A családban megmaradt a 
kultúra iránti szeretet. Az évek 
teltek, nagyapa megöregedett, az 
unokák megnőttek, a nyolcvanas, 
kilencvenes években a bátyám is 
volt Csemadok elnök az alapszer-
vezetben, utána pedig én vettem 
át. Mi ebbe belenőttünk, belene-
veltek bennünket. Természetes 
volt, hogy mindig kellett valamit 
tennünk a magyar kultúra terén 
a faluban. Mindig kellett, hogy 
legyen egy biztos pont.

– Mi mindent kellett tenni? 
– Hiányzott a fi ataloknak és az 

idősebbeknek is egy találkozási 
hely, alkalom. Ha színdarabot 
láttak, kérdezgették, mikor lesz 
új darab, mi pedig betanultunk 
valamit. Valamikor nem játszot-
tak ilyen nagy szerepet az anyagi-
ak. Egyik sütött kalácsot, másik 
pogácsát, vagy gulyás készült; 
bor, pálinka falun mindig volt. 
Volt mivel megkínálni a szerep-
lőket és a nézőket is. 

– Mikor váltál Csemadok tag-
gá? 

– A nyolcvanas évek végén, 
talán tizenöt éves voltam. Ak-
koriban nagy dolognak tartot-
tuk, ha valaki már Csemadok tag 

lehetett; mintha 
ezzel felnőtté vált 
volna, aki belép-
hetett. Sajnos a 
mostani időkben 
ezt már nem na-
gyon mondhat-
juk el. Annak a 
következménye 
ez, hogy sokan a 
virtuális világban 
élnek, illetve a 

tévében bármi megnézhető. A 
túl kényelmes világ hatással van 
a Csemadokra is, de nemcsak 
arra, hanem az egész kulturális 
életre. 

– Ennek ellenére a férjeddel 
úgy nevelitek a gyermekeiteket, 
hogy számukra ne legyen kö-
zömbös a magyar kultúra. Elek 
szintén csemadokos családból 
származik. 

– Ők is belenevelkedtek. Az 
ő szülei és családja szintén 
csemadokos. Az, hogy ő lett a 
férjem, szintén a Csemadoknak 

köszönhető. Elek Zsérén volt 
Csemadok elnök. 2003-ban 
a gombaszögi fesztivál idején 
Rozsnyón, a szombati napon 
volt egy gyűlés. Vasárnap a gála 
és a Republic zenekar közti idő-
szakot kitöltöttük azzal, hogy 
elmentünk a gombaszögi bar-
langba. Ekkor már csap-
ta nekem a szelet. Ott 
volt velünk Finta Misi 
barátunk is Nyitráról. A 
barlangban az idegenve-
zető egy domborulatnál 
azt mondta, ha azt valaki 
megfogja, akkor egy év 
múlva családja lesz. Misi 
ekkor azt mondta: Gita 
jól fogd meg, de Elek is 
jól fogja meg. Ez volt 
2003 nyarán, 2004. november 
19-én pedig megszületett Zsolti 
fi am. Lényegében a Csemadok 
hozott össze. Azelőtt is jártam 
a barlangban, addig ezt sosem 
mondták, s lám működik a do-
log. 

– Gímesen az alapiskola mellett 
jól működő hagyományőrző cso-
port és énekkar van, a fi aid, Zsolt 
és Levente is tevékenyek. Mennyire 
befolyásolja a későbbi életüket ez 
a korai kulturális élmény? 

Az alapiskolából én szlovák kö-
zépiskolába mentem, otthon csak 
magyarul beszéltünk, és nekem 
ez hiányzott a hétköznapokban. 
Valahol a honvágy a magyar 
kultúra iránt megmutatkozik, 
ha gyermekkorban beleivódik 
az emberbe. Szerintem megma-
rad a gyerekkori élmény: ha fi a-
talon nincs is rá idejük, később 
visszakéredzkedik az életükbe a 
magyar kultúra, bármilyen for-
mában. Vagy a hagyományőr-
zőkhöz csatlakozik valaki, vagy 
színházlátogatóvá válik. Ezért is 
fontos, hogy az iskolában is meg-
legyenek azok a lehetőségek, hogy 
a magyar kultúrát beléjük nevel-
jék. Sőt, már óvodában el kell 
kezdeni. Gímesen sajnos nincsen 
magyar óvoda. A fi amról minden-

ki tudta, hogy magyar, egyedül volt 
a korosztályában. Mégis, mikor 
készültek anyák napjára Az „Or-
gona ága, barackfa virága” című 
éneket a gyerekek fele énekelte 
Zsoltival, annyira tetszett nekik. 
Nagyon jó ilyeneket látni, ezekben 
a falvakban bátran lehetne magyar 
dalokat taníttatni a gyerekekkel, 
nemcsak angolt, hiszen ezen a 
vidéken a gyerekek kilencven 
százalékának a nagyszülei még 
magyarok voltak.  NT

Beleneveltek a Csemadokba

      megmarad a gyerekkori 
élmény: ha fi atalon nincs is rá  
   idejük, később vissza-
         kéredzkedik az életükbe a 
             magyar kultúra
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Megalakulásának hatvanötödik évfordulóját ünnepelte szeptember 
14-én a lévai Garam Menti Néptánc Együttes. A jubileumi gálaes-
ten az együttes mindhárom csoportja bemutatkozott. Vendégként 
fellépett a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes, a talpalávalót a Pengő 
zenekar és a Szőttes zenekara húzta. A jól sikerült rendezvény 
táncházzal ért véget.  de

2017. október 12-14.-én között szervezték meg a Gömöri Kul-
turális Napokat. A Bányászati Múzeum galériájában Magyarok a 
gulagon címmel nyílt kiállítás, amelyet Köteles László, a Csemadok 
általános alelnöke nyitott meg. Beszédében szólt a háború utáni bor-
zalmakról, a magyarok meghurcoltatásáról, a kényszermunkákról. 
A második napon kórustalálkozót tartottak a Történelmi Városhá-
zán, magyarországi, valamint hazai kórusok képviseltették magukat 
nagy sikerrel, csodálatos élményt nyújtva a rozsnyói közönségnek. 
Harmadik nap került sor a Gömöri Magyar Bálra, ami 2 falu és 2 
szervezet (Krasznahorkaváralja, Szilice, Rozsnyó Város és a Területi 
Választmány) közös szervezésében valósult meg. fe

Kodály Zoltán nagyon sokszor járt a Zoboralján, többször szállt 
meg Gímesen, majd innen járt gyűjtő körútjára Lédecre, Kolonba, 
Zsérére, Gerencsérre és Csitárra is. Ennek emlékére október 8-án 
leleplezték a kultúrház falán elhelyezett táblát a zeneszerző, népdal-
gyűjtő tiszteletére. Előtte egy Kodály munkásságát bemutató összeál-
lítással emlékeztek, amelyben eredeti hangfelvételek is elhangzottak. 
Kodály a Zoboralján 947 népdalt gyűjtött össze. Az emléktáblát 
Púchovszky László polgármester és Bencz Margit, a Csemadok helyi 
elnöke leplezték le, majd a civil szervezetek elhelyezték a koszorúkat 
a tábla alatt.  nt

Az idei, október 6-án megrendezésre került Madách Imre Irodalmi 
Napok témája Arany és Madách barátsága volt. Arany János támogatása, 
segítsége nélkül Madách fő műve, Az ember tragédiája nem került volna 
ki a sztregovai oroszlánbarlangból. A két irodalmi nagyság levelezése 
és sztregovai sétái eredményezték, hogy ma olvashatjuk, idézhetjük a 
Tragédiát. Praznovszky Mihály irodalomtörténész ezekből a levelek-
ből foglalt össze egy könyvre valót. A Madách arany évei címet viselő 
könyvet E. Csorba Csilla művészettörténész, az Arany János-emlékév 
kurátora mutatta be, beszélgetett a könyv szerkesztőjével.  S-S

Ipolyhídvégen min-
den ház és porta őszi 
színekben pompá-
zott, hála a sok gyü-
mölcsnek, levélnek, 
melyekkel a kapukat, 
kerteket díszítették. 
A vendéglátásból is 
mindenki kivette a részét, süteményt, mustot vagy bort mindenütt 
kóstolhattak a résztvevők. Az eseménysorozat délután misével kez-
dődött. Az oltár előtt termésekből, zöldségekből készítettek deko-
rációt, melyet a plébános úr megáldott. A mise után kezdetét vette 
a felvonulás. Idénytermésekkel díszített, a prést és a zenekarokat 
szállító traktorok álltak a menet élére. Őket a „bolondmenyasszony“ 
és „vőlegény“ követte, akiket a bíró annak rendje s módja szerint 
összeesketett. A menetben részt vettek a környező települések népi 
éneklőcsoportjai, amelyek minden megállónál önálló produkcióval 
szórakoztatták a felvonulókat. Az esemény kísérőrendezvényeként a 
kultúrházban régiségekből, szakrális tárgyakból nyílt kiállítás. SS

A Csemadok Kicsindi 
Alapszervezetének köszön-
hetően idén is vidám szüreti 
felvonulásban volt részünk. 
A rendezvény létrejöttét 
támogatta Nyitra megye, 
valamint a helyi önkor-
mányzat. Példaértékű volt 
a helyi lakosok összefogása 
is, akik minden megállónál 
különböző fi nomságokkal  
– sós és édes süteményekkel – várták a felvonulókat. Köszönet 
kedves vendégeinknek: Búcsi Teréznek, a Csemadok Érsekújvári 
TV alelnökének, hogy jelenlétével megtisztelte rendezvényünket, 
és a helyi Salixa vegyeskórusnak, a Varjos zenekarnak, az ebedi 
vegyeskórusnak és a Két Laci betyárnak, hogy közreműködésükkel 
az ünnepségünket színesebbé tették.  PR
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Király, kultusz, képek – Szent László nyomában
ELSÔ KÉZBÔL

Az 1077-től 1095-ig uralkodó László 
kultusza a 13-15. században élte a fény-
korát, így a lovagkirály alakja, a hozzá 
kapcsolódó legenda a középkori művé-
szettörténetben is jelentős nyomott ha-
gyott. László népszerűségének politikai 
okai is voltak, hiszen az Anjou uralkodók 
számára fontos volt az Árpád-ház iránti 
tisztelet hangsúlyozása, és erre a lovag-
király alakja különösen alkalmas volt: 
egyértelműen a lovagkor királyeszményét 
testesítette meg. Az Anjouk tiszteletének 
jele, hogy a szepeshelyi Szent Márton dóm 
1317-ből származó freskóin Károly Róbert 
király koronázása látható, melyen ugyan-
úgy Szűz Máriától kapja a koronát, mint 
ahogy Lászlónak is az angyalok hozzák. 
1330-ban pedig elkészült a Magyar Anjou 
Legendárium, melyben 24 kép beszéli el 
László életének eseményeit. 

A kódex képei és a László-legendát ábrá-
zoló freskók mögött olyan gazdag történet 
húzódik, melyet írott formában „egyben” 
sehol nem találni, több forrásból lehet csak 
következtetni a képek mögötti események-
re, így ellentmondások is felmerülnek. 
Éppen ezért az a legvalószínűbb, hogy a 
Szent László-legendának nevezett történet 
elsődleges forrása a középkorban Ma-
gyarországon széles körben ismert monda, 
melyhez a népköltészet is kapcsolódott. 
A templomokban megjelenő hősi monda 
tehát sokkal inkább táplálkozik történeti 
és néphagyományból, mintsem szakrális 
szövegekből; ugyanakkor az ábrázolások 
szakrális térben jelennek meg, így László 
alakja egyszerre válik a nép és az egy-
ház szentjévé, alakjában a pogány korból 

eredő hagyomány a keresztény tanítással 
egyesül. 

A legismertebb Szent László-legenda 
ábrázolása talán a kakaslomnici, mely a 
legkorábbi ábrázolások egyike. A viszony-
lag nagyméretű képsor a Szent Katalin-
templom sekrestyében található; első és 
utolsó jelenete hiányzik – feltehetően a 
sekrestye kisebbítése miatt. Három jelenet 
viszont jól látható: az üldözés, a birkózás 
és a lefejezés jelenete. A képsorból jól ki-
vehetőek László lovagi erényei, valamint 
a kereszténység által átitatott láttatás: a 
Birkózásban László Krisztusra emlékez-
tető arccal, koronásan, glóriával jelenik 
meg, míg a kun harcos arca sötét, s mint-
ha füstöt lehelne ki. A jelenet így a jó és 
a rossz, a kereszténység és a pogányság 
harcaként is értelmezhető.

Az ábrázolások sajátos fajtája, amikor 
a három magyar szent Árpád-házi király 
a háromkirályok alakjában jelenik meg a 
karácsonyi ünnepkört ábrázoló képeken: 
az öreg, Mária előtt térdeplő István, a 
középkorú szakállas, László, a fi atal pedig 
Imre. 

A póniki temp-
lomban a Szent 
László-legenda 
(kivonulás, üldö-
zés, birkózás, le-
fejezés, pihenés) 
képsora alatt lát-
ható a Háromki-
rályok freskó is, 
melynek Szent 
László ábrázolá-
sa nagyon hason-
ló a közeli cserényi 
templombelihez. 

Szintén „Há-
romkirályok-áb-
rázolás” található 

a reformáció óta az evangélikusok által 
használt 13. századi rimabrézói templom-
ban, ahol a képet a román kori ablak töri 
meg. A freskó egyik oldalán István térde-
pel Mária előtt, a másikon pedig László és 
Imre egymással szembefordulva állnak. 

A gömöri Pelsőc, ma református temp-
lomának külső, déli falán ugyancsak a 
három király látható, ám nem a karácsonyi 
történethez köthető háromkirályokként, 
hanem attribútumokkal: László vértben, 
bárddal, mellette már alig láthatóan István 
jogarral és Imre karddal a kezében.  

A szepeshelyi dóm főoltárképei között 
több magyar szent is látható, köztük a 
három szent Árpád-házi király is díszes, 
gazdag ruházatban, köztük László vértben, 
bárddal és országalmával. László alakja 
a székesegyház Mária halála-oltáron is 
látható palástban, vérttel, bárddal, pajzs-
zsal, a Zápolya-kápolnában pedig László 
faragott festett szobra látható.  BK

Rimabrézó

Pónik

Kakaslomnic
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A tavaszi és nyári méltóságteljes meg-
emlékezések, emlékművek, emléktáblák 
leleplezése, felavatása után ősszel is több 
rendezvényen emlékezett Mátyusföld bé-
keszerető magyar lakossága a közelmúlt 
történelmének minden bizonnyal legszo-
morúbb időszakára, a hontalanság éveire, 
a második világháború megpróbáltatásait 
követő erőszakos lakosságcserére, a depor-
tálásra, a reszlovakizációra. Szeptember 
folyamán négy szomszédos településen, 
Alsószeliben és Felsőszeliben, Királyrév-

Az 1956-os magyar forradalom és szabad-
ságharc eseményeikre emlékeztek a  Szenci 
Közös Igazgatású Középiskola tanulói és 
tanárai október 23-án. A diákok (köztük 
nagyon sok Csemadok-tag, hiszen az is-
kolának önálló Csemadok alapszervezete 
van) érdeklődéssel hallgatták Szabó Eszter 

Kulturális Szövetségünk alapszabályában, 
valamint a legutóbbi Országos Közgyűlésün-
kön elfogadott célkitűzéseinkben az egyik 
kiemelten fontos feladatként határozta meg, 
hogy méltó módon emlékezzünk meg törté-
nelmi múltunk jeles eseményeiről. A múlt 
évben megtartott területi konferenciánk ezen 
feladat teljesítése érdekében úgy döntött, 
hogy az 1956-os forradalom és szabadság-
harc kitörésének napjához, október 23-ához 
a legközelebbi vasárnap regionális megem-
lékezéseket tart a galántai régióban. Az első 
ilyen rendezvénysorozatra ebben az évben 
október 22-én került sor, melynek keretében 
Kismácsédon a Hősök terén, Zsigárdon a 
kultúrház előtti 56-os emlékműnél, majd 
Galántán a Csemadok székháznál az erő-
szakos lakosságcsere és deportálás kerek 
évfordulója alkalmából leleplezett emléktáb-
lánál kultúrműsorral egybekötött koszorú-
zási ünnepségekkel emlékeztünk az 1956-os 
szabadságharc hőseire és a 70 évvel ezelőtti 
szomorú eseményekre.  M

ben és Taksonyban, találkoztak a szétsza-
kított családok tagjai, a megpróbáltatá-
sokat átélt személyek és leszármazottaik, 
hogy kegyelettel emlékezzenek az átélt 
szörnyűségekre, hogy fi gyelmeztessék az 
utódokat, hogy az, amit ők kénytelenek 
voltak átélni soha többé ne ismétlődhes-
sen meg. Csak remélni merjük, hogy a 
fohászok meghallgattatnak annak ellené-
re, hogy tudatában vagyunk annak, hogy 
Szlovákiában a beneši dekrétumokról a 
Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsá-
nak képviselői – a magyar „honatyák” 
kivételével – nemre, fajra és politikai ho-
vatartozásra való tekintet nélkül úgy dön-
töttek, hogy azok szentek és örökre sért-
hetetlenek. Tették mindezt alig több mint 
fél évtizeddel ezelőtt, akkor, amikor első 
alkalommal gyűjtöttük az aláírásokat az 
őshonos nemzeti kisebbségek jogállásának 
elismerése érdekében. A kezdeményezés 
akkor sikertelennek bizonyult, mert Eu-
rópa urai azt másképp gondolták. Bízunk 
abban, hogy a közelmúltban ugyanezen 
céllal meghirdetett aláírás gyűjtés közös 
összefogással sikeres lesz, de ehhez a több-
ségnek is tudatosítani kellene, hogy sok 
helyen éppen az ő nemzetisége szorult 
kisebbségi sorba. A forrongó Európában 
csak összefogva, egymást segítve lehetünk 
sikeresek, lehetünk a túlélésre ítélve. Ma-
dách Imrével együtt valljuk, hogy „ember 
küzdj és bízva bízzál”.  MR

tanárnő  mondatait, amelyekkel a 61 évvel 
ezelőtti eseményeket idézte fel.  A megem-
lékezés része volt az iskola  Campa Nulla 
nevet viselő együttesének ez alkalomra 
összeállított műsora is, melyet a diákok 
Pongrácz Flóra tanárnő irányításával ma-
guk állítottak össze.  G


