
Mi magyarok büszkék lehetünk múltunk-
ra, mégis talán túl kevésszer ünneplünk, a 
legtöbbször inkább emlékezünk. Sokszor 
olyan történelmi évfordulókra emlékezünk, 
melyek nem a magyar nemzet dicső múlt-
jára emlékeztetnek minket. Talán jobban 
oda kellene fi gyelnünk ünnepeinkre. 

Január 22-e, himnuszunk megszületésé-
nek napja, amely 1989 óta a magyar kultúra 
napja, annak tiszteletére, hogy Kölcsey 
Ferenc ezen a napon fejezte be a Magyar 
nép zivataros századaiból alcímű művét, 
amely a magyar nemzet himnusza lett. 

S hogy miért kell ezt megünnepelni? 
A 19. századig a magyar nemzetnek nem 

volt himnusza, hivatalos alkalmakkor a csá-
szári himnuszt énekelték. A nemzet pedig 
nem volt egységes ebben a kérdésben, hi-
szen a katolikusok néphimnusza a Boldog-
asszony Anyánk és az Ah, hol vagy, magyarok 
tündöklő csillaga kezdetű ének volt, míg a 
reformátusok a Tebenned bíztunk, eleitől 
fogva kezdetű zsoltárt tartották himnusz-
ként számon. Kölcsey Ferenc 1823-ban írott 
verse, amelynek megzenésítésére 1844-ben 
írtak ki pályázatot, ezért bírt nagy jelentő-
séggel a magyarság kultúrtörténetében. A 
magyar himnusz pedig azóta is a nemzet 
egységét jelképezi, éljenek azok a magyar 
határon innen, vagy túl. És erre az egységre 
mindenkor szükségünk van. 

A magyar kultúra napja alkalmából a Cse-
madok Országos Elnöksége megbízásából a 
Csemadok Galántai Területi Választmánya 
január 21-én Galántán tartotta meg központi 
ünnepségét, amelyen átadták a Csemadok 
által alapított kitüntetéseket is. 

A rendezvényen Bárdos Gyula, a Cse-
madok országos elnöke mondott beszédet. 
Hangsúlyozta: „Szövetségünk életében az 
idei esztendő már a megalakulás közelgő 
hetvenedik évfordulója méltó megünnep-

A magyar kultúra ünnepre érdemes

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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lése előkészületeinek a jegyében zajlik. 
Mondhatjuk akár úgy is, hogy ez már a 
ráhangolódás a jubileumi, 2019-es évre. 
Olyan megemlékezést szeretnénk előké-
szíteni, amely a visszatekintés mellett a 
jövő feladataira is fókuszál, és új lendületet 
ad a közösségi és kultúraszervezési tevé-
kenységhez.”

Bárdos Gyula után Pető Tibor, Magyar-
ország pozsonyi nagykövete mondott be-
szédet. „Nem lehet elégszer hangsúlyoz-
ni, hogy kultúránk ismerete és szeretete 
nélkül olyanok vagyunk és leszünk, mint 
a gyökerek nélküli elszáradt fa. Érdemes 
erre gondolnunk ma is, amikor a Himnusz 
megszületésére emlékezünk. Arra a napra, 
amikor 1823. január 22-én Kölcsey Ferenc 
befejezte a Himnusz írását” – mondta a 
nagykövet. 

A rendezvényen átadták a Csemadok 
Életmű Díjakat, a Csemadok Közművelő-
dési Díjakat, a Gyurcsó István- és a Fábry 
Zoltán-díjat. 

A magyar kultúra napján azok a csopor-
tok, művészek léptek fel, akik az elmúlt 
években kimagasló eredményt értek el a 
megmérettetéseken. 

A rendezvényen a díjazottak nevében 
Sebők Valéria mondott köszönetet: „Nagy 
megtiszteltetés számomra, hogy a magyar 

kultúra napján a díjazottak, kitüntettek 
nevében szólhatok. Öröm számunkra, hogy 
munkánk elismeréseképpen, megbecsülése-
képpen Kölcsey Himnuszának születésnapi 
ünnepségén részesültünk ebben a díjban” – 
mondta Sebők Valéria. Aki szerint: „Meg-
tisztelő és megható ez az elismerés, mert mi 
úgy érezzük, hogy semmi különöset nem 
tettünk. Csak tettük, tesszük, amit kell. Így 
érzi ezt az ember, aki a magyar kultúra és 
a magyar hagyományok ápolásának lég-
körében nevelkedett, eszmélésétől fogva 
magyar nyelven szívta magába a közösség 
megtartó értékének tiszteletét, ápolását, 
éltető erejét és igyekszik azt a következő 
nemzedéknek is átadni.” 

A szerkesztőség nevében ezúton is gra-
tulálunk a díjazottaknak! 

A DÍJAZOTTAK: 

Csemadok Életmű Díj
Csurilla Erzsébet – Abaújszina 
Hahn Duray Éva – Losonc
Mészáros Magdolna – Felsőszeli 
Sebők Valéria – Rimaszombat
Tóth Sándor – Rozsnyó 
Varsányi Borbála – Fél

Csemadok Közművelődési Díj
Ágh Erzsébet – Pozsonyeperjes 
Borka László – Százd 
Csank Tímea – Détér 
Gál Erzsébet – Nyitrageszte 
Kusy Károly – Udvard 
Renczés Nóra – Deáki

Gyurcsó István-díj 
Huszár László – Dunaszerdahely

Fábry Zoltán-díj 
Dudás Károly – Vajdaság

nt

Országos megemlékezés 
az 1848-1849-es forradalomról és szabadságharcról

2018. március 15., 15,30 órakor
Pozsony – Medikuskert – Petőfi  Sándor szobra

ÜNNEPI KOSZORÚZÁS
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2018. január 19-én Füleken a Csemadok Füleki Alapszervezete 
színvonalas ünnepséget szervezett a Magyar Kultúra Napja alkal-
mából. Teltház előtt ünnepi beszédet mondott Szvorák Zsuzsa 
az alapszervezet elnöke. A rendezvény első alkalommal adott 
otthont a Csemadok Nógrádi Területi Választmánya és alapszer-
vezetei, valamint a régió magyar polgármesterei által alapított 
Nógrád Közművelődéséért Díj 2004 óta évente megrendezésre 
kerülő díjátadó ünnepségének. Így ezentúl minden évben a köz-
művelődési díj átadására is méltó, és ünnepélyes keretek között 
kerül sor. A 2017. év díjazottjai: a ragyolci Póczos József, a füleki 
Nóta Gabriella, a fülekkovácsi Mezeicsokor Éneklőcsoport, 
és első alkalommal ítéltek oda életmű díjat, amelyet a füleki 
Agócs Mária, a füleki Melódia Női Kar tagja és vezetője kapta. 
A rendezvényen részt vett Bárdos Gyula a Csemadok elnöke, 
aki országos elismerésben részesítette Fehér Miklós karnagyot 
születésnapja alkalmából. A Himnuszaink c. műsorban felléptek 
a Füleki II. Koháry István Alapiskola tanulói, a füleki Melódia 
Női Kar és a Pro Kultúra Férfi kar, a losonci Galáris gyermek 
éneklőcsoport valamint Bozó Andrea énekes. Az est vendége 
László Attila előadó, énekes volt.

Az ünnepség színvonalas produkciói sokakat könnyekig megha-
tottak, és a közönségben megerősödött az a gondolat és érzés, hogy 
„jó magyarnak lenni”.  GK

A Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya és a további 
társszervezők közösen szervezték meg a Magyar Kultúra Napja em-
lékünnepségeit Buzitán, Kassán és Szepsiben. 

Az emlékünnepségek díszvendége a somorjai Csali Gyermek 
Néptáncegyüttes volt. A Csali Gyermek Néptáncegyüttes vezetője, 
motorja és mindenese, a Szepsi születésű Nagy Myrtil, a somorjai Vá-
rosi Művelődési Központ igazgatója. A néptáncegyüttest elkísérte Iván 
Péter, hegedűs, a gellei Pósfa zenekar tagja, valamint Madocsai Imre, 
a somorjai VMK műsorszervezője és a csoport koreográfusa is. 

Az emlékünnepségre először Buzitán a kultúrház nagytermében 
került sor 2018. január 19-én, pénteken. Az ünnepséget Mohňanský 
Csilla, a Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatónője 
nyitotta meg, majd köszöntötte a somorjai néptáncegyüttes tagjait 
és a nézőket. 

Az emlékünnepség Kassán a Thália Színházban folytatódott. Kassán 
az emlékünnepséget Köteles Szabolcs, a Csemadok Kassai Városi 
Választmány elnöke nyitotta meg. Ünnepi beszédet Duncsák Má-
ria, a Csemadok Kassai Városi Választmány alelnöke mondott. Az 
ünnepséget megtisztelte jelenlétével Haraszti Attila, Magyarország 
kassai főkonzulja és felesége. 

Szepsiben szombaton a városi művelődési központ nagytermében 
lépett fel a Csali Gyermek Néptáncegyüttes. A rendezvényen Haraszti 
Attila, Magyarország kassai főkonzulja mondott beszédet. 

A megemlékezések Buzitán, Kassán és Szepsiben alkalmat adtak 
arra, hogy újból nagyobb fi gyelmet szenteljünk hagyományainknak, 
nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk szellemi 
értékeinket. A rendezvényekkel a magyar himnusz megírásának 195. 
évfordulója előtt tisztelegtünk, így a magyar himnusz közös eléneklése 
sem maradhatott el az ünnepségek zárásaként.  ZI

Tornalján január 22-én a Tompa Mihály Városi Művelődési Köz-
pont színháztermében tartott ünnepi műsorral emlékeztek meg a 
Magyar Kultúra Napjáról. A műsorban közreműködtek a Kazin-
czy Ferenc Alapiskola művészeti csoportjai, a gimnázium diákjai, 
valamint a Csemadok alapszervezetének Andante vegyeskara. 
Kölcsey Himnuszát a bevezetőben Mikó Zoltán mondta el, majd 
a „kazinczysok” énekkara és az Andante a közönséggel együtt 
közösen énekelték el nemzeti imánkat. Ünnepi beszédet Tornalja 
polgármestere, Szögedi Anna mondott.  -il-
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A fiatalokat is bevonják a Csemadok munkába 
a Dunaszerdahelyi járásban 

 A Csemadok Dunaszerdahelyi 
Területi Választmánya az egyik 
legnagyobb. A Dunaszerdahelyi 
járásban számos Csemadok ren-
dezvényt tartanak évente, mind 
az alapszervezetek, mind a terüle-
ti választmány szervezésében. 

A választmány munkásságáról 
Lázok Attila titkárral beszélget-
tünk. A járásban 38 alapszervezet 
van. Sajnos mindig akad olyan, 
amelyik mélyponton van. Viszont 
minden évben van olyan telepü-
lés, ahol sikerül újraindítani a 
már megszűnt, vagy kevésbé jól 
működő Csemadok alapszerve-
zetet. Nem mondanak le egyetlen 
olyan helyről sem, ahol magyarok 
élnek, ott megpróbálják újjáélesz-
teni a csemadokos munkát. 

A TV-nek 38 tagja van, azaz 
minden alapszervezet képviselteti 
magát a választmányban, amely-
nek tíz tagú vezetősége van, az 
elnöki tisztséget Sátor Zoltán 
látja el. 

Az év elején az egyik legfonto-
sabb rendezvény a magyar kultúra 
napja alkalmából megszervezett 
ünnepség, amelyet az országos 
ünnepség előtti héten tartanak 
meg. „Itt átadjuk a Csallóköz Kul-
túrájáért Közművelődési Díjat. 
Ezt évente három személy kap-
hatja meg, egy alapszervezet és az 
idén második ízben egy Csemadok 
mellett működő kulturális csoport 
is megkapta az elismerést. A cso-
portnak járó díjat Brandl Ferenc 
emlékének ajánljuk. Igyekszünk 
olyan személyiségeket kitüntetni, 

akik sokat tettek a Csemadokért az 
évek során” – ismertette az év első 
nagy rendezvényét a Csemadok 
Dunaszerdahelyi TV titkára. A 
díjra a területi választmány tagjai, 
az elnök, a titkár és az alapszer-
vezetek is tehetnek javaslatokat. 
Lázok Attila szerint nemcsak azok 
munkásságát kell értékelni, akik a 
múlt évtizedekben dolgoztak, ha-
nem azokét is, akik az elmúlt évek-
ben csatlakoztak és sokat tesznek 
a Csemadokért, hiszen azokat is 
ki kell tüntetni, akiktől azt vár-
juk el, hogy a jövőben szervezzék 
a csemadokos rendezvényeket, a 
hetvenedik évfordulóra ezzel is 
készül a választmány. 

„A Tompa Mihály szavalóver-
seny elődöntőit három napon 
tartjuk meg, tehát komoly szer-
vezést igényel a verseny a járás-
ban. Egy nap alatt nem tudjuk 
abszolválni az összes fordulót. 

280-290 tehetséges gyerek és fi -
atal szerepel ezeken az elődön-
tőkön. Az előkészületekben a 
választmányi tagok is segítenek. 
A zsűriben pedig fi atalítottunk. 
Nagyon jó hangulatúak a verse-
nyek” – mondta el Lázok Attila, 
arra a kérdésre, min dolgoznak 
most. 

Május 8-ára, amely munkaszü-
neti nap, megszervezik a Magyar 
Majálist, amelynek vendége az 
idei évben a szórvány program 
keretében a Zoboralja lesz. A ma-
jális nagy múltra tekint vissza, 
most ismételten megszervezik. 
A cél, hogy jobban megismerjék 
egymást a zoborvidéki és a csal-
lóközi magyarok. 

A bősi Csemadok-ünnepély és 
szövetkezeti nap talán a legna-
gyobb esemény, s ez a legrégebbi 
csemadokos rendezvény az or-
szágban. Az elsőt, még 1952-ben 
a parkban tartották, azóta folya-
matosan megszervezték, tehát 
minden évfolyamot megtartot-
tak – mondta el Lázok Attila. 
2017-ben a magyar szent korona 
hiteles mását is láthatták az ide-

látogatók. „Az idei évben ismét 
két napos lesz az ünnepély, amely 
bekerült az országos jelentőségű 
rendezvények közé. Ismét június 
végén szervezzük azt meg.” 

Minden év őszén megtartják az 
alapszervezetek találkozóját is, 
így nemcsak akkor találkoznak a 
vezetők, amikor konferencia van 
és a területi választmány ülése, de 
kötetlen formában is megbeszélik 
a teendőket és tapasztalatokat. 

Megemlékezéseket és koszorú-
zásokat is tartanak a választmány 
szervezésében. Éveken keresztül 
Nyáradon, Színi Sebő Alajos sírjá-
nál, majd Bősön is megszervezték, 
néhány éve pedig Sárosfán, a Bittó 
síremléknél ünneplik meg március 

idusát. Az államalapítást is megün-
neplik, ugyan nem a választmány 
szervezésében, de Nagymegyeren 
háromnapos rendezvényt tart a 
Csemadok augusztus 20-a alkal-
mából. Az adventi hangolódás sem 
marad ki az éves programok közül, 
évek óta ünnepélyes hangversenyt 
tartanak Eperjesen. 

Népdal- és nótaénekes sereg-
szemlét, a fi ataloknak év hangja 
megmérettetést is szerveznek a 
Dunaszerdahelyi járásban – tud-
tuk meg Lázok Attilától, ahol 
nyári táborokkal is megszólítják 
a fi atalokat, gyerekeket. 

A területi választmány igyekszik 
bevonni a fi atalabb korosztályt a 
Csemadok életébe is. A bősi Zöld 
csillag társulat nemrégiben mu-
tatta be nagy sikerrel a Rómeó és 
Júlia musicalt. Nyolc településről 
járnak össze a próbákra a fi atalok, 
és már tanulják a következő dara-
bot. Az előzőleg betanult Rómeó 
és Júliával szeretnének több helyen 
is fellépni. A csoportnak tizenéve-
sek is tagjai, Lázok Attila szerint 
egy baráti társasággá alakultak. 

A területi választmány mellett 
közel tíz éve működik egy ifjúsági 
bizottság is. Tíz éve egy járási if-
júsági találkozót is tartottak. Fo-
lyamatosan próbálják a fi atalabb 
korosztályt is bevonni, nemrégi-
ben egy új csoportosulás alakult, 
akik több programot is meg sze-
retnének szervezni, többek között 
esszépályázatot is kiírnak majd.  
 NT
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Az apró lépések ereje

Színről színre

A terület specifi kus, ezért szemléletvál-
tás kell a megszokott tevékenységekben. 
A Csemadok rendezvények lényege általá-
ban, hogy a lehető legtöbb embert szólítsák 
meg programjai, a szórványkezelés épp en-
nek az ellenkezője, apró lépésekkel kell és 
lehet csak haladni, és mindig annyi embert 
megszólítani, amennyit éppen lehet. Célunk 
az egyes ember. Őt kell megtartani a kö-
zösség számára. Ez talán sziszifuszi munka 
lesz, megtalálni a fogékony családokat, kis, 
asszimilálódó közösségekből elcsalni őket 
kezdetben egy-egy programra – akár olyan 
családokat, ahol az unokák már csak szlo-

vákul beszélnek.  Példa Imreg község, ahol 
az elmúlt időszakban sikerült elérni, hogy 
olyan családok íratták a vajáni református 
magyar iskolába gyermekeiket, ahol már 
több generáció óta nem látogattak magyar 
iskolát, óvodát. 

A legfontosabb, hogy minden régióban 
tudatos, szisztematikus munkával viszo-
nyuljanak a kérdéshez. A program során 
az anyanyelvhasználat kulcskérdés. Első 
lépésként akár egy-egy szűk körű beszélge-
tés fontos lehet. Sokszor még kívülről kell 
megszervezni, amit szeretnénk, s itt látszik, 
hogy mennyire fontos a tömb és a szórvány 
kapcsolatának erősítése.  Ha helyben nincs 
lehetőség egy-egy program megvalósítására, 
akkor őket vigyük a program után, és szer-
vezzük meg az utazást. Magát a szórvány-
kérdést is tudatosítanunk kell. Olyan, a célt 
szívügyüknek tartó emberek kellenek, akik 
elsősorban szellemi támogatást adnak, a 
nyilvánosság előtt szólalnak meg a témában, 
fontos lenne közismert embereket is az ügy 
mellé állítani.  mv

     A Csemadok szórványkezeléssel kapcso-
latos meglátásairól Kiss Beátát, a program 
felelősét kérdeztük. 

Milyen tapasztalatok összegezhetőek a 
2017-es évből?

A munka elméleti felkészüléssel kezdő-
dött. Tudni kell, hogy a szórványkezelés 
témája a legkevésbé egzakt és mérhető, és 
nem is lehet gyors eredményeket várni. A 
Szórvány Tanácsba még nem minden érintett 
területi választmányból érkezett jelölés, ezért 
a tanács formálisan még nem alakult meg. 
A munka viszont elindult, mely része, hogy 
a témát sikerüljön bevinni a köztudatba. 
Szeptemberben Éberhardon szórvány-talál-
kozó volt, novemberben pedig a Nagykürtösi 
Területi Választmány rendezvénye valósult 
meg a magyar szórvány napja alkalmából. 
2018-ra marad a feladat, hogy ütőképes Szór-
vány Tanács alakuljon, valóban elhivatott 
jelöltekből, akik vállalják a munka egyedi 
kihívásait.

Mennyiben különbözik a tömb- és szórvány 
magyarság közt végezhető munka?

Nemrég jelent meg a József At-
tila-díjas író, művelődéstörténész, 
Tóth László új színháztörténeti kö-
tete „...nagy haszna a Teátromnak” 
címmel. A szerző csaknem fél év-
százada szoros kapcsolatban áll 
ezzel a területtel, mi most a mű-
kedvelő színjátszással kapcsolatos 
nézeteiről kérdeztük.

Miért fontos a műkedvelő, il-
letve az amatőr színjátszás? Mi-
lyen viszonyban van a hivatásos 
színházzal? 

Ismert, hogy történetileg a mű-
kedvelő színjátszás gyökereivel a 
népi játékokig s az iskolai színjá-
tékokig nyúlik vissza az időben. 
A hivatásos (vándor)társulatok 
kialakulása után pedig jó ideig a 
kettő nem is vált szét szigorúan 
egymástól. A Felvidéken is több 
mint kétszáz éves hagyománya 
van, s az első (magyar) vándor-
társulatok megjelenésével kez-
dett elterjedni az is. 

Tájainkon viszont a száz éve 
létrejött Csehszlovákiához ke-

nyelvápoló hatása is mind 
hangsúlyosabbá, mind fon-
tosabbá vált. Területeinken 
alig volt helység, ahol időről 
időre ne alakult volna mű-
kedvelő együttes, melyek 
története egészében máig 
feldolgozatlan, márpedig 
halaszthatatlan feladat 
lenne ezek emlékezetének 
és emlékeinek is a megőr-

zése, múltjuk feldolgozása. An-
nál is inkább, mivel az elmúlt 
száz esztendő arra is érzékletes 
példákat sorakoztat, hogy bizo-
nyos korszakokban a műkedvelő 
színjátszás – kényszerűségből, 
történelmi-társadalmi szük-
ségszerűségből – ideig-óráig a 
hivatásos társulatok, színházak 
szerepét, feladatait is átveheti 
(gondoljunk csak az 1948 utáni 
időre, amikor az újonnan meg-
alakult Csemadok keretei kö-
zött, a műkedvelő együttesek 
már két-három-négy esztendővel 
az első hivatásos csehszlovákiai 

LÁTÓSZÖG

magyar társulat, illetve színház 
létrejötte előtt feléledtek). De 
ezen idők hivatásos nemzetiségi 
színjátszása is nagyrészt a mű-
kedvelésre épült rá, s általában 
is, a szlovákiai magyar műked-
velő színjátszás, amatőr színház 
mindig kitüntetett szerepet ját-
szott – különösen a 20. század 
második felétől – a kőszínházak 
folyamatos utánpótlásának biz-
tosításában. Különösen fontos 
szerepük volt tájainkon is az 
irodalmi színpadok megjelené-
sének, majd ezek nyomdokaiban 
a kisszínpadok megjelenésének. 
Egy szó, mint száz a hivatásos 
és az amatőr, illetve műkedvelő 
játékszín mindig is egy testet al-
kotott, még ha annak különböző 
részei voltak is. S bár az utóbbi 
időben már messze(bb) kerül-
tem az amatőr színjátszástól és 
a Jókai Napoktól, melyekre már 
nincs rálátásom, biztos vagyok 
benne, hogy ez ma sem lehet 
másképp.  bk

rült magyar népesség, illetve 
közösségek életében fokozottan 
megerősödött és felértékelődött 
a helyi művelődésben betöltött 
szerepe és jelentősége. Különö-
sen, hogy a magyar színházak, 
társulatok itteni működését az 
új hatóságok különböző admi-
nisztratív és egyéb eszközökkel 
egyre erőteljesebben és erősza-
kosabban kezdték visszafogni, 
sőt egyes vidékeken el is lehe-
tetlenítették, egyéb funkciói 
mellett nemzeti és kulturális, 
illetve egyéni és közösségi iden-
titásképző és -megőrző, anya-
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A nagytárkányi helyi specialitással, a „nyögőkével” jóllakva, a pálinkafesztivál maradékát kóstolgatva 
kezdtünk el beszélgetni Pásztor Jánossal, a Csemadok helyi szervezetének vezetőségi tagjával bodrogközi 
kulturális életről, színjátszásról, közösségről.  

– Minden a családban kezdődik 
–  testvére, Jakab Dóra a kassai 
Thália Színház műszaki vezetője, 
a Csemadok kassai szervezetének 
vezetőségi tagja − gondolom a szü-
leik is „csemadokosok” voltak…

– Mi a húgommal magyar 
népmeséken nőttünk fel. Édes-
anyám tanítónő. Magyar iskolá-
ban végzett, és természetes volt, 
hogy magyar iskolába mentünk. 
A húgom fi a pedig most végez 
a komáromi Selye Egyetemen 
pedagógusként, a lánya képző-
művésznek tanul Egerben. Mi 
a kassai Máraiban végeztünk 
mindketten. Édesanyám az is-
kolában színdarabokat tanított 
be. A gimnáziumban én is az 
irodalom felé orientálódtam. 
Tagja voltam a bábkörnek, ami 
országos hírű volt, és az irodal-
mi színpadnak is. A gimnázium 
után ’84-től lettem Csemadok-
tag. Mióta az eszemet tudom, 
benne voltam minden kultu-
rális megmozdulásban – főleg 
a faluban. Ide kerültem vissza 
katonaság után, és még többet 
vállaltam, aztán alelnök lettem. 
Amit megörököltünk, igyek-
szünk továbbadni: magyarságot, 
öntudatot. 

Itt Nagytárkányban elég jól 
működik a Csemadok ma is - 
Kopasz József elnök úr érdeme. 
De előtte is meghatározó em-
berek vettek részt a munkában. 
40 éve működött még a színkör, 
amit Marczi Pista bácsi indított 
– azóta már utca őrzi a nevét. 
És tulajdonképpen ez egyfajta 
szellemi alap a két éve elindult 
színkörnek.  Ez egy új dolog. 
Ami viszont régóta folyamatosan 
működik, az a 40 éves Tisza Nép-
dalkör, a Bodrogköz legrégebbi 
éneklő csoportja. Ezen kívül is 
van egy női tánc-dalcsoport, az 
iskolában is működik egy. A ren-
dezvényeken mindig fellépnek az 

óvodások és iskolások is. Remé-
lem, hogy megmarad bennük az 
az élmény, hogy jó fellépni, jó 
együtt lenni. 

– Hogy alakult újra a színkör?
– Kridlo Valéria iskolaigazgató 

és Bajzák Katalin a helyettese 
kezdeményezte, hogy újítsuk fel 
a régi színtársulatot. Én először 
nem nagyon hittem, hogy talál-
nak annyi embert, aki hajlandó 
a színpadon „bohóckodni”. Nagy 
meglepetésemre találtak 16-17 
embert, aki ebbe belevágott. 
Köztük a falu vezetősé-
gével és a Csemadok-ve-
zérkarral: a polgármes-
ter, az alpolgármester 
és feleségeik, nyugdíjas 
rendőr, vámos, stb.  A 
rendező Bajzák Katalin 
tanárnő és én. 

– Hány előadást mutat-
tak be eddig?

– Most készül a máso-
dik, de ez még a darab-
választás fázisában van, 
úgyhogy erről nem beszélek, mert 
mindenki még nem bólintott rá, 
és nálunk demokrácia van. Az 
első darabot egy évig próbáltunk, 
de szerintem korábban is előad-
hattuk volna, csak féltünk kiállni. 

Aztán egy vá-
ratlan segítsé-
get kaptunk: az 
Usztics Mátyás 
mondta, ne fél-
jünk, tűzzük ki 
a bemutató dá-
tumát és ahhoz 
tartsuk magun-
kat. A második 
előadás talán 
már gördülé-
kenyebb lesz, 
mert mégiscsak 
van egy kis ta-
pasztalatunk. 
Az elsőt kétszer 

mutattuk be hazai színpadon, és 
550 ember látta. Összesen 15 elő-
adásunk volt a környező falvak-
ban, és ebből három Magyaror-
szágon is.  Azóta is kérdezgetik, 
mikor lesz a következő előadás. 
Úgy tűnik, igény van rá. Hogy 
az annak köszönhető-e, hogy 
az emberek szeretnek az elöljá-
rókon nevetni −mert ugye ők is 
játszanak−, vagy tényleg élvezték, 
nem tudom, de mi igyekszünk. 
A húgom a Thália menedzserét 
is elhívta az előadásra, ellátott  

jó tanácsokkal  a színpadtechni-
kára, díszletre vonatkozóan. De 
mi ezt nem azért csináljuk, hogy 
versenyt nyerjünk, vagy ilyesmi. 
Jól érezzük magunkat együtt, és 
ha még a közönségnek is tetszik, 
az hab a tortán. 

– Voltak színészi és rendezői 
ambíciói korábban is?

– Nem. Az érettségi után Po-
zsonyba magyar és történelem 
szakra jelentkeztem, de elsőre 
nem kerültem be abba a tíz főbe, 
akiket felvettek egyetemre abban 
az évben. És aztán elkerültem 
dolgozni. Akkor megtapasztal-
tam, milyen az, amikor fi zetést 
kap az ember, ez után nem von-
zott a főiskola, így maradtam 
„műkedvelő”.

– Mi tartja össze a társulatot?
– Szeretünk összejönni, szeret-

jük csinálni, és látjuk értelmét.

Nagytárkányi kultúrgrund

      Amit megörököltünk,  
 igyekszünk továbbadni: 
           magyarságot, 
                         öntudatot
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A zord időjárás ellenére igen sok ember gyűlt össze 2018. január 
16-án Szklabonyán, hogy megemlékezzen a járás nevezetes szülötté-
ről, a Jó palócok és a Tót atyafi ak írójáról, Mikszáth Kálmánról. 

A megemlékezés az emlékház előtt álló szobornál kezdődött, 
ahol a helyi iskola tanulója dallal nyitotta meg az eseményt, majd 
Szklabonya polgármestere, Marta Kálovcová köszöntőjével folyta-
tódott a rendezvény.

A megjelent magyarországi és felvidéki emlékezők és tisztelők is, 
többek között a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya, a 
Szlovák Nemzeti Múzeum – a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, 
a Palóc Társaság, a Petőfi  Irodalmi Múzeum, a balassagyarmati 

Kitelepítés vagy lakosságcsere címmel nyílt kiállítás az udvardi 
kultúrházban. A megnyitón Salgó Tibor, a Csemadok Udvardi 
Alapszervezetének elnöke ismertette a kiállítás anyagát, amelyet 
a bonyhádi Völgységi Múzeum és a tardoskeddi Lucerna Polgári 
Társulás bocsátott az udvardiak rendelkezésére. Száraz József visz-
szaemlékezésében megrendítő történeteket és sorsokat is elmesélt; 
kiemelte: a történelmi tudat ébrentartását segítik azok a megemlé-
kezések, amelyek a hányattatásokat idézik fel. 

A megnyitó után a látogatók még sokáig nézegették a képeket, 
beszélgettek és emlékeket idéztek meg egy olyan korból, mely meg-
pecsételte az udvardi magyarság sorsának alakulását. A településen 
mintegy 1200 embert érintett a deportálás és a lakosságcsere.  A 
rendszerváltást követően elsőként itt állítottak emlékművet a kite-
lepítettek és meghurcoltak emlékére.  SZD

„A világ fejlődését elősegítő magyarországi származá-
sú tudósokról, feltalálókról, újítókról” címmel Tornalján 
a Rákóczi Magyar Házban nyílt meg a Magyarok Világ-
szövetsége tudománytörténeti vándorkiállítása január 
19-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A Rákó-
czi Szövetség helyi elnöke, Molnár Imre köszöntőjét 
követően az MVSZ felvidéki elnöke, Fuksz Sándor 
nyitotta meg a kiállítást, amely Tornalján február végéig 
tekinthető meg. -il-

„Időkön át” címmel nyílt meg Hollósy Katalin 
tűzzománc kiállítása Pozsonyban január 31-én. A 
művész édesapja diószegi magyar családból szárma-
zik, édesanyja  pedig abból a nemesnádudvari sváb 
családból, akiknek a házába betelepítették őket. 
Hollósy Katalin itt született 1955-ben, de gyökerei 
Diószeghez is erősen kötik. A kiállítást éppen ezért 

Szabó Antal, a település polgármestere nyitotta 
meg, azt hangsúlyozva, hogy Hollósy alkotásaiban 
gyökereinek kutatása erőteljesen jelenik meg, így 
a szlovákiai magyar, a diószegi kultúra a művészi 
megfogalmazás révén sokakhoz eljut; mindez pedig 
segíti a jövő, és a magyar kultúra építését. A kiállítás 
március 4-ig látogatható. BK

Palóc Múzeum, valamint az ipolyvarbói Mikszáth Kálmán Alap-
iskola is koszorút helyezett el a mellszobornál.

A koszorúzást követő megemlékezésen Jarábik Gabriella elmond-
ta: idén tizenöt éve, hogy a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma a 
fenntartója, gondozója az emlékháznak, tehát kettős születésnap ta-
núi lehettünk. Mikszáth szülőföldjéről való gondolatait ismerhettünk 
meg Kovács Anna, a Mikszáth Társaság elnökének tolmácsolásában, 
megtudhattuk, hogy az írófejedelem egész életében a szklabonyai 
míliőt, hangulatot kereste, hiszen erről a vidékről, az itteni embe-
rekből merítette témáját, a szülőföld vonzását és szeretetét semmi 
nem pótolhatta számára. SS
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Nagy történetek kis faluja: Rad
ELSÔ KÉZBÔL

A Bodrogköz északnyugati részén, a Ticce-
patak bal partján fekvő Rad község nevével 
Petrik Béla lelkész, fotós képeiből rendezett 
kiállítás kapcsán találkoztam először. Petrik 
ember és természet együttélésének ritka pil-
lanatait jelenítette meg: folyón kormányosá-
val imbolygó ladik, a dagadó vizet a partról 
kémlelő néni, napcserzette arcok. A lelkész 
– fotós egyszerre dokumentált és festett fotó-
ival, egyszerre láttatott a sajátjait szerető pap 
szemével, és rögzítette a 20. századi bodrog-
közi falusi életet. 

Rad község komoly múltra tekint vissza: a 
települést 1319-ben a szomszédos keresztúri 
határ leírását tartalmazó oklevélben említik 
először. 1392-ben az Imreghiek és a Czékeyek 
a birtokosai.  A 15. század elején az Imreghiek, 
a Soósok és a Kelecsényiek a birtokosok, majd 
a század második felében már több tulajdo-
nosa is van. 1567-ben 3, 1582-ben 2 portáig 
adózott a község. 1600-ban temploma, plébá-
niája, iskolája, 2 nemesi kúriája és 16 adózó 
háztartása volt. 1637-ben Melith György mi-
norita kolostort alapított a községben, Pietro 
Vallonica pater kérésére. A 17. századi vallási 
konfl iktusok miatt azonban a rendház nem 
tudott a hit gyakorlásának helye lenni, már a 
működést követő második évben elkezdődött 
a kálváriája. Az alapító gróf halála miatt nem 
katolikus rokonai megtámadták végrendeletét, 
a kolostor vagyonát meg akarták szerezni, 

éves élelmüket el is vették. De a barátok a 
nyomorúságos körülmények ellenére is ki-
tartottak: négy novícius élt itt, a házat ekkor 
egy lengyel páter vezette. A papi szolgálatra 
készülők közül kitűnt egy kálvinista hitről 
áttért barát, Iglódi István Illés, aki önmeg-
tartóztató életéről volt ismert. Ugyan a község 
kedvelte a fi atalembert, a rend támogatói felé 
igyekezve mégis megtámadták, hite feladására 

kényszerítették. Ellenállása miatt megkínozták 
és megölték. Simándi István erdélyi püspök a 
hit vértanújának tartotta. A kolostor helyze-

te azonban nem stabilizálódott, a 18. század 
közepén Imregre költözött.  A falu 17. század 
második felében a Forgách és Nemessányi csa-
ládok birtoka. 1770-ben Mária Terézia Schuller 
Lipót tábornoknak adományozta, de később 
újra több birtokosa is volt, köztük a Szirmay 
és Rozgonyi családok. A 19. század elején 
Szirmay Antal volt a legnagyobb birtokos a 
községben. 1920-ig Zemplén vármegye Bod-

rogközi járásához tartozott. 1938-1945 között 
visszacsatolták Magyarországhoz. 1945 után 
észak-zempléni ruszinok telepedtek le a köz-
ségben. Petrik Béla lelkész pedig 1920-tól 40 
éven keresztül Radon szolgált papként, az ak-
kori rendszer miatt hányattatott körülmények 
között. Kistárkányban született 1888-ban, és itt 
is halt meg 1971. június 23-án. Hagyatékának 
egy részét ma is a radi római katolikus plébánia 
és az 1998-tól ott szolgáló Böör Roland atya 
kezeli. Az atya munkásságának köszönhető, 
hogy Petrik több mint 400 üvegnegatívból álló 
képi hagyatéka nem széledt szét, s az is, hogy 
látható az egykori kolostor alapja.

Az atya a templom 2001-es felújítása után 
garázsépítést tervezett, melynek alapozásakor 
derült ki, hogy földalatti falak vannak a temp-
lomudvaron. A felfedezést régészeti feltárás 

követte, mely során 14 meggyilkolt minorita 
szerzetes csontvázára bukkantak. A minorita 
szerzetesek, köztük Iglódi vértanúsága előtt 
tisztelegve emléknap keretében ünnepelnek 
2000 óta. 

Rad történetéről Az idő archeológiája Imreg /
Brehov/Rad című album további érdekességekkel 
szolgál. 

Fotók: GJ és Az idő archeologiája c. könyv
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A Csemadok Párkányi Alapszervezete 2018. január 13-án tartotta 
meg 50. reprezentációs magyar bálját a Városi Művelődési Központ-
ban. A hagyományokhoz hűen a bál nyitótánccal kezdődött, a zselízi 
Kincső néptáncegyüttes előadásában palotást és néptánccsokrot lát-
hattak a jelenlévők, majd Boócz Mária a Csemadok Alapszervezetének 
elnöke és a bál védnöke Farkas Iván, Muzsla község polgármestere, 
az alelnök mondott beszédet. Az elnök nyitóbeszédében, a kerek fél 
évszázados évfordulóra való tekintettel megemlítette azon rendezők 
nevét, akik megteremtették ezt a szép hagyományt.

Az est folyamán nagy sikert aratott Szeredy Krisztina és Jenei 
Gábor fergeteges előadása, akik operettmelódiákkal szórakoztatták 
a  bálozókat, valamint az érsekújvári Laura Hamranová és Jakub 
Duša fellépése, akik társastáncot mutattak be.

Jó muzsikáról két zenekar gondoskodott. A bálteremben a Gajmesz 
Band húzta a vidám talpalávalót, az előtérben a Dallamvilág zenekar 
várta a mulatni és dalolni vágyókat.

RG

Farsangi időszakban a nagy-
cétényiek a mai napig megtartják a 
„kánai menyegzőt”, annak emléké-
re, hogy Jézus első csodatételeként 
a vizet borrá változtatta. A hagyo-
mányt éltető Kútyika Éneklőcso-
port idén január 21-ére hívta meg 
a község lakosságát a kultúrházba. 
A (nász)nép hozta magával a kalá-
csot, pogácsát és bort. A rendez-
vényen a Kútyika és a Nyitracsehi 
Férfi  Éneklőcsoport  tagjai fel-
idézték a lánykérés szokását, majd 
a „Kánai mennyegző”-n a hagyo-
mányos imádságok és litánia el-
végzését követően a résztvevők 
közösen énekeltek a Nagycétényi 
Citerazenekar kíséretében. 

A nagycétényi kánai menyegző-
ről már 1910-ben ír Frank István, 
a nyitrai római katolikus főgim-
názium egykori igazgatója, tehát 
a huszadik század elején már is-
mert volt Nagycétényben a kánai 
mennyegző tiszteletére megtartott 
ünnep.     TK


