
Talán a korán sötétedő tél eleji napokon 
érezzük át leginkább életünk változások-
hoz kötődő állandóságát. Miközben az első 
hóesésre várunk, tudjuk, nemsokára itt a 
tavasz. Hiszen az időjárás, a napszakok vál-
tozása az évszakok váltakozásává lesz, s 
minden évben a tavaszra nyár, a nyárra ősz, 
az őszre tél, télre pedig tavaszi napsütés 
következik. Ezt a változást és állandóságot 
a mindennapoktól elkülönülő ünnepekben, 
az év ritmusát adó rítusban élhetjük meg.  
Népszokásaink is erre mutatnak: vallási és 
természeti szálak fonódnak össze és simul-
nak rá a téli és nyári napfordulókra.  

Nincsen ünnep rítus nélkül. Az ünnep a 
mindennapoktól való elkülönülés; másfajta 
időszámítás, melyben kevesebb a számítás, 
és több az idő: a megértésre és a rítus meg-
élésére. A rítus csak akkor az, ami, ha az 
örökölt cselekvéssort pontosan végezzük. 
Ahogy a karácsonyi diós bejgli és a mé-
zeskalács íze is csak akkor az igazi, ha a 
régi recept szerinti. Ha nem kellék, hanem 
jelenlét és odafi gyelés. Az elkészítésben 
a szülői házhoz, a hagyományokhoz való 
tartozás biztos tudatát éljük meg. 

Ritmus és rítus

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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Ha tudatosan időt szakítunk rá, és hagy-
juk, hogy az ünnepek által kiszabott ritmus 
tagolja életünket. (Mára pszichológiai ku-
tatások is igazolják, hogy azoknál a csalá-
doknál, akik gyakran együtt ünnepelnek, 
és sokat találkoznak, beszélgetnek, a tagok 
egészségi állapota és stressz tűrő képessége 
is lényegesen jobb, mint ahol nem tartják 
fontosnak ezeket az összejöveteleket.)

Az ünnep szimbólumának megértése pe-
dig csak akkor teljes, ha átéljük. Ha tudjuk, 
hogy az ünnephez tartozó cselekedek és tár-
gyak honnan erednek és mit jelentenek. Ha 
az asztalra tett karácsonyi ostya nem csak 
csemege, hanem a családi békét is elhozza 

Kellemes karácsonyt kíván aKellemes karácsonyt kíván a
Csemadok Országos Elnöksége és a szerkesztőségCsemadok Országos Elnöksége és a szerkesztőség

„Hálás vagyok mindenkinek, akinek az elmúlt évtizedekben 
része volt a Kazinczy Napok elindításában, szervezésében és 
támogatásában“ – mondta a 49. Kazinczy napok megnyitóján 
Köteles Szabolcs, a Csemadok Kassa-városi Választmányának 
elnöke. Duncsák Máriát, a Csemadok Kassa-városi Választmánya 
alelnökét faggattuk a Kazinczy Napok kapcsán.

– Kik voltak a Kazinczy Napok elindítói?
– Neves közéleti személyiségek, nyelvészek, írók, pedagógusok 

bábáskodása mellett került sor 1967. október 20-án az első Kazinczy 
Nyelvművelő Napok megnyitójára Kassán. Néhány név (a teljesség 
igénye nélkül): Fábry Zoltán, dr. Szabó Rezső, Dobos László, Jakab 
István, a Kassai Batsányi Kör tagjai: Béres József és Görcsös Mihály, 

Nyelvművelés, nyelvhasználat 

az asztalokra. Ha a letört ostyadarab az 
egymás ellen elkövetett vétkeink megbo-
csátását jelenti. 

Ha ünnepre készülünk, nem lehet nem 
Márai sorait idézni:  „Ha az ünnep elérke-
zik, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát. 
Keféld meg hajad vizes kefével. Tisztálkodjál 
belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a 
köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet 
nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. 
Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen 
feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad 
örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. 
Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az 
ünnep legyen ünnepies. Legyen benne tánc, 
virág, fi atal nők, válogatott étkek, vérpezsdítő 
és feledkezést nyújtó italok. S mindenekfölött 
legyen benne valami a régi rendtartásból, a 
hetedik napból, a megszakításból, a teljes ki-
kapcsolásból, legyen benne áhítat és föltétlen-
ség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. 
Készülj föl reá, testben és lélekben. S nemcsak a 
naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz 
másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor 
felejts el mindent, fi gyelj az ünnepre.” 

bk

Rácz Olivér és Schulz 
György, a két kassai 
magyar iskola igazga-
tója, valamint sokan 
mások. Az első évek előadói között olyan kiemelkedő nyelvészek 
és irodalomtörténészek neve szerepel, mint Bárczi Géza, Deme 
László, Szathmári István, Wacha Imre, Czine Mihály, Pomogáts 
Béla vagy Rákos Péter, Bredár Gyula, Blaskovics József a prágai 
Károly Egyetemről. A későbbi években az anyaország határain túli 
nyelvészek is bekapcsolódtak a rendezvény munkájába. Az elmúlt 
évtizedekben a Kazinczy Napok szervezésében Kolár Péternek volt 
meghatározó szerepe. Folytatás a 4.oldalon!
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Csikmák Imre Bős szülöttje. A Csemadok Bősi Alapszervezetének 
köszönhetően szülőfalujában is bemutatta a tavaly megjelent Erről, 
arról, azokról című könyvét, amelyben a szlovákiai magyar újság-
írás kezdeteiről, az újságírás-képzésről, az újságíró szövetségről és 
annak magyar tagozatáról, valamint az ifjúsági világtalálkozókról 
esett szó.  NT

November 3-án Rozsnyón emléktáblát avattak az 1956-os szabadság-
harcban hősi halált halt rozsnyói születésű Holmann Gábor főhadnagy 
tiszteletére. A táblaavatás a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége és 
a Csemadok Rozsnyói Alapszervezete szervezésében valósult meg. 
Haraszti Attila kassai főkonzul beszédében kiemelte az 1956-os 
forradalom jelentőségét. A táblaavatás egyik szónoka a Foglyok 
Szövetségének budapesti elnöke, Szalay Zoltán volt. Köteles László, 
a Csemadok alelnöke az 1956-os forradalom felvidéki magyarságra 
tett hatásáról szólt. Az emléktáblát Balázs Patrik plébános szentelte 
fel, majd a résztvevők elhelyezték a emlékezés koszorúit. FE

November 12-én a Cse-
madok Hegysúri Alapszer-
vezete rendezvényén mu-
tatták be Lampl Zsuzsanna 
Ajándék című könyvét. A 
találkozó elején Fejes Gitta 
előadta Gyurcsó István: Az 
unokák megszületnek című 
versét. Bors Miklós  egy 
történetet olvasott fel a könyvből. A szerző beszélgetőpartnere Gujber 
Etelka volt. A kötet érdekessége, hogy az illusztrációkat is maga  a 
szerző készítette. BE

A Csemadok helyi alapszervezete negyedszer rendezett nóta-
estet a féli kultúrházban november 16-án. Éberhardról, Vőkről, 
Szencről és más falvakból is érkeztek a magyar nóta kedvelői. A jó 
hangulatot Kosáry Judit nótaénekes és a Vontszemű cigányzenekar 
alapozta meg. A nóták éneklésébe egyre bátrabban kapcsolódott 
be a közönség. A legbátrabbak a mikrofont kézbevéve énekelték 
el legkedvesebb dalaikat. Az ASZ elnöke, Kállay Ottó volt a féliek 
legtöbb nótát ismerő dalosa. A remek hangulat bizonyítéka, hogy 
még éjfél után 2 órakor is zengett a nóta. PM

Szencen is bemutatták az Egy disznótor pontos leírása című da-
rabot. Soóky László szerző, Lajos András egyszemélyes főszereplő 
és Varga Emese dramaturg munkájából a közönség megismerte a 
búcsi kisemberek  életét. Az előadás nem történelemóra volt, hanem 
édes-keserűen vicces emberi történetekből kaptunk képet a szovjet 
„barátságról”, a besúgók által körbefont világról és a szabadság 
iránti meddő vágyról.  Az előadás után Bárdos Ágnes beszélgetett 
a szerzővel és a főszereplővel.  Ag

November 15-én, a Magyar Szórvány Napján vendégül látták 
a zoborvidéki hagyományőrző csoportokat a Magyarság Há-
zában. A Csemadok mellett működő csoportok a lakodalmas 
bemutatásán túl a hagyományos népi viseleteket is elvitték a 
budapesti közönségnek, bemutatkoztak a hímzők és csipkeverők, 
valamint zoboralji kalácsot, káposztás laskát és bort kóstolhattak 
az érdeklődők.  T
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Folyamatos jelenlét a keleti végeken
Csemadok Tőketerebesi Területi Választmánya, Királyhelmec

A királyhelmeci székhelyű 
tőketerebesi területi választmány 
a kultúrában és kanyargós folyók-
ban gazdag vidéken fejti ki tevé-
kenységét, ahol a Bodrogközben 
és a Bodrogon túli területen 36 
Csemadok szervezet tevékeny-
kedik. Legjelentősebb kulturális 
rendezvénye a kisgéresi pincék 
között megrendezésre kerülő 
Bodrogközi Kulturális Fesztivál, 
mely idén már 21. alkalommal 
várta a közönséget. A Bodrog-
közi Kulturális Fesztivál jelen-
tőségét mutatja, hogy a bodrog-
közi és Ung-vidéki csoportokon 
túl más területekről is érkeznek 
a rendezvényre fellépők. Idén 
például Nyíregyházáról jöttek a 
tirpákok, azaz az ottani szlovák-
ság mutatkozott be az augusztus 
utolsó hétvégéjén megrendezett 
fesztiválon, melynek az eső sem 
lehetett elrontója. 

Ezen az országos rendezvényen 
túl azonban számos kisebb ren-
dezvényt is szerveznek. Persze 
a választmány folklórcsoportjai 
is szívesen lépnek fel máshol. 
Például a legutóbbi „Bíborpiros 
szép rózsán” az imregiek értek 
el szép sikert (mely azért is nagy 
eredmény, mert ők már a nyelv-
határon vannak, ott ahol kb. 20% 
a magyarság aránya), valamint 
Battyányi Veronika lelkes vezeté-
sével a szentmáriai csoport jutott 
el az országos versenyig: mind-
kettő kiemelt arany minősítést 
kapott. A két csoport együttes 
fellépését egyébként nemrég lát-
hatta a hazai közönség, hiszen 
az 1981 óta müködő imregi folk-
lórcsoport egy CD keresztelőjé-
re hívta meg a Gyöngyvirágot. 

A szentmáriaiak pedig november-
ben ismét Egerben szerepeltek a 
Palóc gála aranypávás hangver-
senyen. Az Aranypáva minősítést 
már korábbi szereplésük alkalmá-
ból megkapták, de a csoportot 
vendégként rendszeresen vissza-
hívják, és ők szívesen mennek 
minden alkalommal. 

A vezetőség nagyon fontosnak 
tartja az iskolákkal való jó kap-
csolat kialakítását és a diákok 
megszólítását. A diákok rendsze-
resen részt vesznek a Tompa-sza-
valóversenyen és a Duna Menti 
Tavaszon, de a járás évente több 
regionális versenyt is szervez. 
Ilyen a Sátoraljaújhely Városával, 
valamint a Sátoraljaújhely Vá-

rosvédő és Szépítő Egyesülettel 
szervezett Rákóczi Vetélkedő és 
az idegenforgalmi, turisztikai, 
történelmi témájú Fényes Új-
hely vetélkedő, melyre a szokásos 
15-16 három fős csoportból 4-5 
biztosan a Felső-Bodrogközből 
érkezik, és amelyek mindig ott 
vannak az első helyeken. 

A bodrogközi népdalkörök, 
tánccsoportok, zenés csoportok, 
citerazenekarok működésének 
támogatása, fellépések szervezé-
se mellett a járás olyan központi 
megemlékezések szervezésében 
is részt vesz, mint a nagytárkányi 
alapszervezettel és az önkor-
mányzattal közös nagytárkányi 
Trianon-megemlékezés, vagy a 
nemrégiben hozott ukrajnai ok-
tatási törvény elleni nagytárkányi 
tüntetés. 

Egy-egy alapszervezet is vál-
lalkozik nagyobb rendezvények 

megszervezésére. Az őrösiek az 
idén már harmadszor rendezték 
meg a Dió Fesztivált, a bacskiak 
2015-ben itt, a keleti végeken 
látták vendégül az ország összes 
Rozmaring nevet viselő népdal-
körét.  A járási vezetőség szívesen 
működik együtt más kulturális 
szervezetekkel, például a Kassa 
Megyei Kulturális Központtal 

és a Bodrogközi és Ung-vidéki 
Közművelődési Központtal. Az 
ilyen együttműködéseknek kö-
szönhetően a folklórcsoportok 
nívós bemutatkozási lehetőséget 
kaphatnak. 

A járási vezetőség társszervező-
ként a vidék minden jelentősebb 
fesztiválján ott van: a 7000-es 
látogatottságú nagytárkányi Li-
bagaliba fesztiválon, és a bor-
si Tokaji Fesztiválon, ahol a 
csemadokosok jellegzetes ételeket 
főznek: nagytárkányi kukoricada-
rás káposztát, krumpli lángost, 
lapcsánkát, vagy a káposztával és 
túróval töltött géresi-bélest. 

 A rendezvények sikerét a 
szervezők gondossága, a fellé-
pő csoportok sikerét pedig az a 
folyamatos munka garantálja, 
melyet a csoportok végeznek. 
Ádám Erzsébet vezetésével 
2014-ben Imregen ismét dol-

gozni kezdett a folklórcsoport. 
Ennek talán közvetve abban is 
szerepe volt, hogy Imregről van 
már magyar iskolás, és sokan jár-
nak a vasárnapi iskolába is. Má-
sokat is lehet említeni, például 
Battyányi Veronikát, a kisgéresi 
citerazekart, Nagytárkányban az 
Arany Tisza Gyermek Néptánc 
Csoportot Bajzák Katalin veze-
tésével, ahol kellemes gondok-
kal küszködnek, hiszen az idén 
már túl sok gyerek jelentkezett 
a csoportba. Sokat mond a já-
rási vezetők munkájáról, hogy 
az utóbbi években több telepü-
lésen újra alakult az alapszer-
vezet: Perbenyíkben, Leleszen, 
Pólyányban, Királyhemecen a 
Hajdók Géza alapszervezet. 
Ezek a szervezetek aktív kultu-
rális tevékenységet folytatnak. 
Leleszen már harmadik alka-
lommal rendezték meg a családi 
napot, Pólyányban a családi nap 
lekvár fesztivállal egybekötve 
valósul meg. A királyhelmeci 
alapszervezet mellett műkö-
dő Árvalányhaj Népdalkör, a 
Bodrogközi Színjátszók szintén 
sikeres munkát végeznek.

A folklórcsoportok segítése 
mellett ünnepekhez kapcsolódó 
rendezvényeket is szervez a járási 
titkárság. Karácsony előtt például 
gyertyagyújtást, ahol a vallási fe-
lekezetek képviselői is megjelen-
nek és az iskolások is fellépnek. 
Nagytárkányban négy felekezet 
van, így az első gyertyát a refor-
mátus lelkipásztor, a másodikat 
a görög katolikus, a harmadikat 
az evangélikus, a negyediket pe-
dig a római katolikus vezetésével 
gyújtják meg.  BK
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Minden korosztályt megszólítottak

ELSÔ KÉZBÔL

November 11-én véget ért a XLVIII. Szenczi Molnár Albert Napok 
rendezvénysorozata. Ennek kapcsán beszélgettünk  Fekete Mártával, 
a Csemadok Szenci Területi Választmányának titkárával. 

– A programsorozat lezárultával hogyan látod az idei Szenczi Molnár 
Albert Napokat?

– Sok pozitív visszajelzést kaptunk a több mint másfél hónapos ren-
dezvénysorozatról. Nyitóprogramként szeptemberben a Vajdaságban 
volt háromnapos tanulmányi kirándulásunk, de ezenkívül idén több 
más programunk is vajdasági kötődésű volt: Kanyó Ervin szabadkai 
képzőművész hozta el kiállítását Az Aranykor vége címmel, Dudás 
Károly a Vajdasági Magyar Szövetség tiszteletbeli elnöke pedig Nem 
éltünk gyöngyszigeten c. könyvét mutatta be. 

– Ahogy végignézünk a programokon, tudatos törekvésnek tűnik, 
hogy több réteget is megszólítson.

– Ez így van. A Hegysúron megtartott Regionális Értelmiségi 
Fórumon például a közösség társadalmi és kulturális kérdései vol-
tak napirenden, de bőven voltak zenei koncertek is. Próbáljuk úgy 
megszervezni, hogy minden korosztálynak adjon valamit, volt köny-
nyedebb és komolyabb is, lehetett válogatni. Idén a legtöbb embert 
megmozgató program talán Vadkerti Imre, Zsapka Attila és Sipos 
Dávid koncertje volt. 

– A reformáció 500. évfordulója is részt kapott a programok közt?
– A nyitórendezvényen a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass 

Lajos kórusa a reformáció 500. évfordulója alkalmából készült CD-je 
anyagát adta elő, melynek címe: Az Úr énnékem őriző pásztorom. 
Szenczi Molnár Albert zsoltárai többször is felhangoztak az elmúlt 
hetek során: Rétén Mászáros János Elek presbitertől, a Csillag 
születik 2012-es győztesétől, Szencen Dinnyés József zenésztől, s 
természetes része volt más programoknak is, iskolai műsoroknak, 
a Vass Lajos kórussal szinte az egész színházteremnyi közönség 
együtt énekelte. 

otthon c. folyóirat előszavában Pomogáts 
Béla így ír: „Nyelvünk jövőjének egyszerű 
a kulcsa: beszélnünk kell, használnunk kell 
minél többször. Mindig és mindenhol, ahol 
magyarul értők vannak.” Meggyőződésem, 
hogy ma a nyelvművelésnek, az anyanyelv 
megőrzése érdekében, ezen kell munkál-
kodnia.

– A kassai kultúrális élet egyik napszámosa, 
mindenese, Kolár Péter eltávozott közülünk. 

– Ma már nemcsak Szencen emlékeznek. Hol voltak még rendezvé-
nyek?

– Egy évtizede még csak Szencen és Jókán tartottuk meg a Napokat, 
később csatlakozott Réte, Boldogfa, s végül Hegysúr is. Mivel egy-
más rendezvényein is részt vesznek, a települések végeredményképp 
ebben az időben körbelátogatják egymást. A megnyitón az összes 
alapszervezet koszorúz a Szenci járásból, tíz biztosan, s mellette az 
intézmények, az alapiskola, középiskola, óvoda, melyek mind a Szenczi 
Molnár Albert nevet viselik. Az iskolák is tartanak a Napok alatt külön 
megemlékezéseket, a gyerekek szép műsorral készültek – sok múlik a 
pedagógusokon, akik lelkesíteni tudják őket. A programok a Szenczi 
Molnár Albert szobornál kezdődnek és az alapiskolában zárulnak. 
A záróműsor részeként két magyarországi irodalomtörténész tartott 
előadást: Takaró Mihály és P. Vásárhelyi Judit - aki már többször járt 
nálunk –, a Széchenyi Könyvtárban ő kezeli Szenczi gyűjteményt, 
melyhez minden évben hozzáilleszti a Napok programfüzetét, hogy 
nyomot hagyjon: Szencen a mai napig őrzik Szenczi Molnár Albert 
emlékét. MV

A városi választmány vezetősége miben látja 
a Kazinczy Napok jövőjét? 

Továbbra is Kolár Péter szellemi hagya-
tékára támaszkodva folytatjuk a munkát. 
A Kazinczy Napok célja a jövőben is – Kazin-
czy Ferenc példáját követve – a nyelvművelés, 
az anyanyelv ápolása lesz, nemzeti identitá-
sunk megőrzése céljából. Ugyanakkor azon 
vagyunk, hogy az előadások mind a szűkebb 
szakma, mind a magyar nyelv és irodalom 
iránt érdeklődő szélesebb közönség, főleg a 
fi atalok számára is vonzóak legyenek, ennek 
érdekébent irodalmi kirándulásokkal, esetleg 
interaktív programokkal szeretnénk bővíteni 
a kínálatot. Szembenézve azzal a szomorú 
ténnyel, hogy Kassán drámaian csökkent 
a magyarok létszáma, ma még fontosabb, 
mint valaha, hogy őrködjünk anyanyelvünk 
és kulturális hagyományaink fölött.

j

Folytatás az 1. oldalról

– Jeles emlékezők és kiváló előadók voltak je-
len az idei rendezvénysorozaton. Hogyan látják 
a szakemberek nyelvművelésünk helyzetét?

– A Kazinczy Napok indulásának körül-
ményeit – az akkori történelmi események 
tükrében – egykori résztvevőként dr. Máté 
László elevenítette fel az idei rendezvényen 
elhangzott emlékező beszédében. Másnap 
dr. Petővári Ákos miskolci tanár és iroda-
lomtörténész beszélt a felvidéki nyelvmű-
velés 50 évéről, kiemelve benne a Kazinczy 
Napok szerepét. Az 1980-as évektől kezdve, 
miközben egyre erősödött az asszimiláció, 
majd az elvándorlás a magyar közösség kö-
rében, a nyelvművelés mellett fokozatosan 
a nyelvvédelmi és nyelvhasználati kérdések 
kerültek előtérbe. A rendezvényen bemu-
tatott, nemrég megjelent Magyar nyelvű 
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Nem véletlen volt tehát, hogy 
ők jutottak eszembe, amikor 
a csemadokos családokat be-
mutató rovatunk számára ke-
letebbre kerestünk követendő 
példát. A népes famíliából 
Lászlót ismerem a legjobban. 
– Nem csoda, mindig köztetek, 
csemadokosok között lábatlan-
kodtam – mondja, amikor fel-
hívom, és én elmondom, miért 
is keresem. – De hiszen tudod, 
mindannyian Csemadok-fer-
tőzésben szenvedünk, – teszi 
hozzá, s folytatja is: – Apánk 
Zemplénben volt református 
lelkész, anyánkkal együtt ol-
tották, csepegtették  belénk a 
hit és a magyarság iránti elköte-
lezettséget. Mit mondjak, talán 
sikerült is. Horkayt találhattál, 
találhatsz önkormányzatokban, 
iskoláink oktatói között, Cse-
madok szervezetek élén, vagy 
népművészeti csoportok vezetői 
közt. Andor, Erzsébet, Árpád, 
Elemér, Zsuzsa, László, Béla – a 
testvérek sorban. Nagyida, Kis-
bári, Nagykapos, Krasznahorka, 
Kisráska – a települések, ahol 
élnek, s alkotnak. 

Ha nem telefonon beszélget-
nénk, láthatná is mily sűrűn 
bólogatok. Nem oly távoli még 
2001, a Csemadok Országos El-

kisráskai Tasnádi Napok és a 
kisráskai tájház, a Csemadok 
Nagyidai Dal- és Táncünnepé-
lye, valamint az Alsólánci Kul-
turális Ünnepély. Apai örök-
ségként nyakas kálvinistákhoz 
méltóan megtartanak hitet, 
megőriznek nyelvet, nemzetet. 
Ezt tették, teszik az unokák, 
dédunokák is. Közülük töb-
ben is ismert szereplői hazai 
és határon túli versenyeknek, 
fesztiváloknak. A család idő-
közben 73 főre szaporodott (De 
ezt azért össze kell számolni 
– jegyezte meg László a tele-
fonban).  Harmincöt éve szülő-
falujukban, Zemplénben évente 
egyszer összejönnek találkozni, 
és a nagy család lesátorozik a 
Bodrog partján. 

Zemplénben, szüleik sírjánál 
emlékoszlopot állítottak a követ-
kező felirattal: „Őseidnek szent 
hitéhez, nemzetséged gyökeréhez, 
testvér, ne légy hűtlen soha!„

Horkay Andor, a legidősebb 
testvér a közelmúltban vehette 
át a Csemadok Közművelődési 
Díját. Akkori beszélgetésünk al-
kalmával is kiemelte: a kitüntetés 
a család érdeme is, őket is illeti 
tehát. Nem kisebbítve Horkay 
Andor érdemeit, ezzel akkor is 
egyetértettem.  g

A Horkay család fogalom az ország keleti felében

KODÁLY KÓRUSOK VI. GALÁNTAI
NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓJA
Galánta – Mátyusföld • 2017. december 15-16.

IFJÚ ALKOTÓK TALÁLKOZÓJA
Kantár Csaba emlékére

2017. december 16. Szímő – Jedlik ház, 14.00 óra

nökségének és a Fábry Zoltán 
Emlékbizottságnak az az ülése, 
amikor a testület arról döntött, 
hogy a Fábry-díjat a Horkay 

családnak ítéli. Egyhangúlag. 
Az akkori laudációban elhang-
zott, hogy a Horkay család 
tagjainak nevéhez kötődnek: a 
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Angyalok tánca címmel nyílt 
meg Petrla Ferenc, a minden-
ki által csak Señorként ismert 
festő kiállítása november 22-én 
Pozsonyban. A kiállítást Bor-
bély Károly, győri festőművész 
és egyetemi tanár nyitotta meg, 
aki szerint a festő a szürke szín 
mestere, és képein belső tájak jelennek meg. A megnyitón Németh 
Imre zenész furulyán és gitáron játszott, a szlovák közönségnek 
pedig Almási Róbert festőművész beszélt a kiállításról. A kiállítás 
2018. január 10-ig látogatható. 

A Csemadok Szenci TV ve-
zetősége 2017. november 25-én 
Ausztriába, a Neiderweiden-i és 
a Schloss Hof-i vadászkastélyba 
látogatott. A Neiderweiden-i kas-
tély 1693-ban épült barokk stí-
lusban, 1725-ben Savoyai Jenő 
herceg tulajdona lett. A Schloss 
Hof-i kastély 1770-ben bővült, Mária Teréziának köszönhetően. Az 
utóbbi kastély 50 hektáron terül el, amelyhez majorság, gazdasági 
épületek, istállók, füves, gyümölcsös kert és műhelyek tartoznak. A 
majorságban 200 állat él. November végéig Mária Terézia születésé-
nek háromszázadik évfordulója alkalmából kiállítással emlékeznek 
az uralkodóra. 

2012 tavaszán Pre-
sinszky Tibor megala-
kította a Nagycétényi 
Citerazenekart, amely-
nek a helyi alapiskola 
tanulói váltak a tagjává. 
Volt mire alapozni, korábban is voltak citerások a faluban. A fi ata-
lok lelkesen zenélnek Száraz Angelika és Molnár Hilda, a nagykéri 
citerazenekar tagjainak vezetésével. A jubileumot a csoport szüle-
tésnapi rendezvénnyel ünnepelte. n

November 11-én nyolcadik alkalommal került sor a  Csemadok 
Rimaszombati Alapszervezetének rendezvényére, a Gömöri Kórus-
találkozóra. A házigazda most is a hazai Blaha Lujza Vegyeskórus 
volt, mely a találkozó keretén belül jubileumi műsort is adott meg-
alakulásának 10. évfordulója alkalmából. A kórustalálkozón fellé-
pett a kassai VOCES Énekegyüttes, az Ózdi Városi Vegyeskar és 
a füleki Pro Kultúra Férfi kar.  PE

Fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepelte a Zsérei 
Zsibrice Hagyományőrző Csoport. A Csemadok csoportjának 
számos sikeres fellépés és verseny ad motivációt arra, hogy mun-
kájukat folytassák. Munkásságukról DVD, CD is készült, ezzel 
is segítik megőrizni azokat a hagyományokat, amelyeket őseink 
hagytak ránk. 

Ógyallán november 20-án a kultúrházban tartotta meg őszi ki-
állítását a Csemadok, melynek témája a XX. század első fele volt. 
A felvidéki magyarság szempontjából nagyon változatos időszakot 
mutattak be képekkel, ruhákkal, használati tárgyakkal. A doku-
mentumok között vannak két-, háromnyelvű születési bizonyítvá-
nyok, dokumentumok a reszlovakizációról, levelek és fényképek a 
háborúból, hadifogságból. A kiállítás megnyitóján a Feszty Árpád 
Alapiskola és Óvoda tanulói adtak műsort. 

A napokban ünnepelte megalaku-
lásának 45. évfordulóját a dunamocsi 
Vadvirág Hagyományőrző Csoport. 
A kezdeti időszakban tájjellegű 
népdalcsokrokkal szerepeltek. A 
csoport 1985-től az eddigi műsorát 
folklórműsorral bővítette. Eddig öt 
folklórösszeállítás szerepel a műsorukban: Molnárság a vízen, Mosás 
a Dunán, Vetéstől az aratásig, Szüret a Mocsolyán, Kukoricafosztás. 
A csoport vezetője Lajos András. v

November 17-én Rozsnyón is nagy sikerrel mutatták be a Szerel-
mem, Sárdy című darabot, amely egy nagymama naplójának sorain 
keresztül mutatja be Sárdy János életét. Az egyszereplős műben 
Derzsi György megmutatja, hogy nemcsak fantasztikus énekes, 
hanem legalább ilyen jó színész is. FE
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Nagycsalomija
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A mai magyar-szlovák államhatárra tá-
maszkodó falu a Nagykürtösi járásban, első 
írásos említése 1244-ből származik. A régi 
falu a dombon lévő templom körül terült 
el, mely lakossága állítólag egy nagy szá-
razság alkalmával (amikor a dombon lévő 
kutakból kiapadt a víz) elhagyta a falut, két 
részre oszlott és másutt-másutt telepedett 
le. Többségük az Ipolyhoz húzódott köze-
lebb, ez a település a mai Nagycsalomija 
őse, másik részük egy tó közelében talált 
új otthonra, ez ma Kiscsalomija.  Arrafelé 
járva, a falut elérve gyakran pillantottuk 
meg az úttól kissé beljebb látszó tornyot, 
pontosabban toronytorzót. A kíváncsiság 
persze odavitt bennünket, és a látvány bizony 
szomorú volt. Gazzal, bokrokkal, fákkal 
benőtt rom, ledőlt fal, az ég felé törő cson-
ka homlokzatmaradvány. Mintha dühében 
az emberi hanyagságért, butaságért, amely 
pusztulni hagyta, az eget akarta volna bökni. 
Szerencsére ebben az esetben is, győzött a 
józan ész, a múlt emlékeivel törődni akarás 
erősebb volt a pusztulni hagyásnál. Úgy tu-
dom, ehhez a győzelemhez némi hazai meg 
külföldi segítség is társult. 

„A hagyomány szerint egy 1070-ből való 
oklevél említi a falu plébániáját, feltehe-
tőleg tehát temploma is volt. Hogy az első 
templomos helyek közé tartozott, azt egy 
1294-es oklevél közvetve bizonyítja, mely 
Egyházcsalomija néven említi a telepü-
lést. (Az „Egyház” előnevű települések 
mind templomos helyek voltak.) Ez az első 
templom feltehetőleg a korabeli román 
stílusban épült: félköríves szentély, tégla-

lap alakú hajó. Ez 
az első templom 
a tatárjáráskor 
elpusztult, s a 14. 
században gótikus 
stílusban építették 
újjá, és Minden-
szentek ünnepére 
szentelték föl.

Az új templom 
hajója szélesebb 
volt s nyugati irány-
ban meghosszab-
bított. A bejárat a 
déli oldalon volt. 
A templomot ké-
sőbb az evangéli-
kusok használták, 
de 1868-ban be-

omlott a tetőzete, azóta nem használják, s 
teljesen romos állapotba került. A 2007-ben 
végzett ásatások a román kori falakat és a 
félköríves szentély maradványait is kimu-
tatták, valamint az eredeti román kori hajó 
alá épített kripta maradványait. 2016-ban a 
szentély alapjait, az északi oldalon hozzá-
épített sekrestye alapjait, és a templomhajó 
falainak maradványait szépen kijavították. 
Így ma a hajó falainak egy része és a nyugati 
homlokzat teljes magasságban emelkednek 
ki a föld színéből, valamint a gótikus kőfa-
ragású portálé.

A 14. századból származik az a bronz-
ból készült lovast ábrázoló edény, ún. 
akvamanila, melyet a szertartás közbeni 
kézmosáshoz használt a pap. A beszterce-
bányai múzeum őrzi ezt az értékes leletet.” 
A fentieket Kovács Lászlótól idéztem. A 
közelmúltban Csáky Károly nagyon ala-
pos írását olvastam a templomról, illet-
ve a falu jeleseiről, pl. Ipolyi Arnoldról. 
„Földink a nagycsalomjai anyaegyházhoz 
tartozó Ipolykeszin töltötte gyermekéveit, 
s többször megfordulhatott a falu plébá-
niatemplomában, illetve a nagycsalomjai 
templomdombon is. 1868-ban Pongrácz 
Lajos írónak, megyei tisztviselőnek küldte 
az alábbi levélsorokat: „Eszembe jut mit 
a csalomjai templomról írsz. Ha nem is a 
legrégibb – mert átmeneti korból való t.i. 
a románból a gótba s így XIII-dik századi 
építés volna, mégis igen érdekes. S még 
érdekesebb rám nézve, hogy árnyában 
falai alatt növekedve, hazai monumentá-
lis műveink első magyarázójává nőttem 
ki magamat.” Az átalakított régi emlé-
kek közé sorolja ezt a falusi templomot, 
melynek gótikus részleteit az átalakított 
és meghosszabbított hajón lehetett meg-
fi gyelni.“

A faluban egyéb látnivaló is akad. Egyik 
látogatásunk alkalmával bejártam a rom 
körüli sírokat, közülük is sok gazzal, bok-
rokkal volt benőve. Az egyiken, mely kör-
nyékét már kitakarították, Bolgár Gábor 
nevét olvastam, aki 1817-ben született és 
1870-ben halt meg. A születés ideje szerint 
résztvevője lehetett a szabadságharcnak, 
s ezeket én mindig megörökítem, hogy 
később utánajárhassak. Később kiderült, 
Bolgár Gábor 48-as nemzetőr kapitány 
volt. Nagykürtösi kollégáimtól tudom, 
most már évente megemlékeznek a sírnál 
a szabadságharcról, és megkoszorúzzák a 
kapitány sírját. A településen egyéb látni-
való is akad. Köztük van néhány szakrális 
kisemlék, a népi építészet egy-egy fi gye-
lemre méltó kincse is. Itt született Gáspár 
Imre költő, műfordító – emléktáblája is 
van a községháza közelében. 

A Csemadok szervezet jól működik, min-
dig is a jobb szervezetek közé tartozott, 
erről bárki meggyőződhet, aki fellapozza 
a Hét vagy más hazai magyar sajtótermék 
régebbi számait. Kiveszik részüket a járási 
rendezvények szervezéséből, több fi gye-
lemre méltó eseményük is van. Gáspár 
Imre emléknapot tartanak, megemlékez-
nek Esterházy Jánosról, májusban kerül 
sor a Fayl Frigyes emléknapra (zenepe-
dagógus volt, emlékére nemzetközi ze-
nei napot szerveznek). A Pusztatemplom 
mellett rendezik a Múzeumok Éjszakáját 
(szentmisével, kiállításokkal, fellépések-
kel). Nem ritkák az író-olvasó találkozók, 
valamint jól működő tájházuk is van, ahol 
kézműves foglalkozásokat szerveznek, ke-
mencés étkeket főznek/sütnek. Az talán 
nem meglepetés, hogy nagyon jó a kap-
csolatuk a polgármesterrel, az önkormány-
zattal. (g)
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A XIX. Egressy Béni Országos Fesztiválon 
sok jó színházi rendezés, kiváló színészi telje-
sítmény jellemezte a színjátszó csoportokat, 
a három tagú szakmai zsűrinek nehéz volt 
a sorrendet megállapítani, kiválasztani a 
legjobbakat, de végül mindent egybevetve 
megegyeztek abban, hogy a füleki Apropó 
Kisszínpad viszi haza a fődíjat Szvorák Zsu-
zsa vezetésével. 

Vannak olyan emberek, akik halálukkal 
nem távoznak az élők sorából, akik továbbra 
is benne élnek szeretteik és tisztelőik szívé-
ben, akikre hálával emlékeznek. Ilyen ember 
volt Potta Géza, az abaújszinai legenda, az 
„utolsó felvidéki prímás”, a Népművészet 
Mestere, aki már tíz éve eltávozott e földi 
árnyékvilágból, és betöltetlen űrt hagyott 
maga után. Az itt maradottak nem tudták 
feledni, muzsikája még mindig ott cseng a 
fülükben, gesztusait, csalhatatlan mosolyát 
szinte a szemük előtt látják. Nem csoda, hogy 
e nem mindennapi művész tiszteletére halá-
lának évfordulóján emlékműsort szerveztek 
szülőfalujában. A nagyszabású emlékesten 

A Kodály-év egyik záró akkordjaként sűrű programra került sor november közepén 
Galántán. 15-én tudományos konferencia valósult meg az Esterházy-kastélyban, me-
lyen a Kodály-módszer, a zenei nevelés fontossága és a Kodály Napok jelentőségéről is 
adtak elő a neves előadók. 16-án a 780 éves Galántát köszöntötte a kecskeméti szim-
fonikus zenekar és táncegyüttes nagyszabású fellépése, valamint kortárs kecskeméti 
alkotók munkáiból rendeztek tárlatot. Pénteken a szakmai zsűri előtt fi atal tehetségek 
mutatkozhattak be a nemzetközi hegedűverseny keretében.  MR

Hat  versenyprodukciót láthatott a nagyér-
demű közönség, színpadra lépett: a füleki Ap-
ropó Kisszínpad, a füleki Zsákszínház, a Csé-
csi Hagyomány- és Éneklőcsoport, a Novus 
Ortus Diákszínpad Dunaszerdahelyről, a 
Nánai Színjátszó Csoport és a Bodrogközi 
Színjátszók Királyhelmecről. Külön, hogy 
szűk régiónkból a Bódva-völgyéből ismét 
megmérettetett a Csemadok Csécsi Alap-
szervezet mellett működő Csécsi Hagyo-
mány- és Éneklőcsoport.  

A fesztivál első munkanapján Szepsiben a 
katolikus templom előtti téren, a Művészeti 
Alapiskola előtt megkoszorúztuk a feszti-
vál névadójának, Egressy Béninek szobrát. 
Az ünnepélyes megnyitó után átadtuk az 
Egressy Béni Fesztivál-díjat a felvidéki ama-
tőr színjátszó mozgalomban végzett áldozatos 
munkáért, az idén a díjat a fesztivál szervező 
bizottsága Boda Ferencnek ítélte oda. 

A díjátadás után a Péderi Vegyeskar, Ha-
zádnak rendületlenül című műsorával, majd 
az Abaújszinai Rozmaring Néptáncegyüttes 
néptánccal köszöntötte a fesztivált. 

ZI

részt vettek tanítványai és tisztelői, családja 
és a Kárpát-medencei magyar népzenei élet 
számos elismert alakja. Potta Géza 84 éve 
látta meg a napvilágot, Abaújszinán élte le 
életét, és itt is van eltemetve. A megemléke-
zés a temetőben kezdődött 2017. november 
4-én, délután 15:00 órakor, majd 18.00 órától 
a kultúrházban folytatódott a rendezvény, 
ahol Farkas József fotóművész nyitotta meg 
a Potta Gézáról készült képekből rendezett 
tárlatot.   

A Születtem, mint prímás című gálaműsor-
ban régi felvételeket vetítettek, így a nézők 
nem csak láthatták, de gyönyörködhettek is 
művészi játékában.  HK


