
Kincső elmúlt hét éves, Örs pedig lassan 
három lesz, szalad az idő…. Két gyer-
mekemnek köszönhetően az a szó, amit 
napokon, heteken keresztül a leggyak-
rabban hallok az ANYU. Gondolom, 
ezt tapasztalják többen is anyatársaim 
közül. És valljuk meg őszintén, olyan jó 
hallani. 

Az anyákat már az ókori Görögország-
ban is megünnepelték, és az anyákról 
azóta sem feledkeztek meg, igaz, orszá-
gonként változó időben, de az anyák 
napját az egész világon megtartják, Ma-
gyarországon május első, míg Szlováki-
ában május második vasárnapján. Az 
óvodákban és iskolákban ünnepségeket 
szerveznek, gyakran a Csemadok alap-
szervezetek szervezik meg az anyák napi 
ünnepségeket, a virágot és dísztárgyakat 
áruló üzletek pedig külön felkészülnek 
erre a napra, pedig, ha belegondolunk, 
anyukánk minden nap megérdemelné, 
hogy meglepjük, nem kell nagy dolgokra 
gondolni. Elég egy jó szó, kedves ölelés 
vagy mosoly is, vagy ha valami jó történik 
velünk, merjünk eldicsekedni anyukánk-
nak, tudom, hogy ő is örül, ő is büszke. 
Mint ahogy én is büszke vagyok Kincsőre 
és Örsre, mikor valami új dolog sikerül, 
mikor megdicsérik, mikor siker éri. 

Az anyaság nemcsak kihívás, vagy fel-
adat, az anyaság kincsünk is, egy csoda. 
Azzal, hogy anyuka lettem, felelős is let-
tem. Világra hoztam őt, vállalnom kell 
érte a felelősséget. Nemcsak etetnem és 
itatnom kell őt, meg kell őt tanítanom 
nagyon sok mindenre. Ő is megtanított 
engem, anyaként szeretni, máshogy nézni 
a világra. Figyelmesnek és fegyelmezet-
tebbnek lenni. Anyaként az a feladatom, 

Anyának lenni jó!

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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hogy megtanítsam tisztelni és szeretni az 
embereket, nevelgessem, hogy minden 
helyzetben fel tudja magát találni. Fontos, 
hogy mikor „felfedező” lesz belőle, mikor 
mindent megnéz és megfog, türelemmel 
meg tudjam neki tanítani, mi veszélyes és 
mi nem, hiszen magától még nem tudhatja. 
Fontos, hogy anyám nyelvét adjam tovább 
neki, a lehető legtisztább formában, azzal 
a kultúrával, amit őseimtől örököltem, 
amelyre ők is annyira vigyáztak már! Arra 
nevelem őket, hogy igaz magyar emberek 
legyenek, és büszkék legyenek magyarsá-
gukra. Ugyanazt teszem, amit anyukám 
tett velem, ugyanazt szeretném tovább 
adni én is csemetéimnek, mindezt feltétel 
nélküli szeretettel. Mert ez a dolgom, mert 
ez lett az új feladatom, és mindezekkel a 
feladatokkal és felelősséggel élem min-
dennapjaimat. 

Mikor megszülettek a gyermekeim, én 
voltam a legboldogabb a világon, meg akkor 

is, mikor kimondták az első szót, mikor elő-
ször mondták, hogy anyu, mikor hajnalban 
felkeltenek, mert el kell mondaniuk, hogy 
szeretnek, mikor játszás közben eszébe 
jutok, hozzám szalad és megölel, „anyu 
én annyira szeretlek”. Büszke voltam, mi-
kor először ült egyedül, mikor megtette 
az első, igencsak nehéz lépéseket egyedül, 
mikor először mentünk oviba és iskolába 
Kincsővel, és tudom, ugyanolyan büszke 
leszek, mikor Örssel megyek első nap az 
oviba. Magyar oviba és magyar iskolába. 
Anyaságom kezdete óta a szeretetnek több 
oldalát ismerem. A gyermeki szeretet tiszta, 
szavakkal ki nem fejezhető, elég egy érin-
tés, egy ölelés, egy apró puszi – és lelkünk 
örömmel töltődik fel. 

Anyák napja alkalmából a nagymamák-
ra is gondolunk, hiszen ők is anyukák, de 
gondoljunk a dédimamákra is. Nélkülük 
mi sem lennénk. 

Vadkerti Neszméri Csilla

EMLÉKIDÉZŐ
Idézze fel gombaszögi élményeit, és küldjön egy fotót!

Az elmúlt 60 évben, a Gombaszögi Kulturális Ünnepség idején készült fotóját június 
15-éig várjuk a gombaszog60@gmail.com címre, pár soros személyes történetével.

A beérkezett fotókat a Csemadok honlapján és a 
60. Gombaszögi Kulturális Ünnepségen mutatjuk meg a nagyközönségnek.

A fotók, írások beküldői tiszteletjegyet kapnak a fesztiválra. Várjuk írását, felvételét!
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Továbbra is várjuk a képeket, dokumentumokat
A Csemadok majdnem hetvenéves történetében az egyik legnagyobb 

múltra visszatekintő rendezvény a Gombaszögi Országos Kulturális 
Ünnepély. Az szervezők archív fényképeket és dokumentumokat 
gyűjtenek, amelyből kiállítást szerveznek majd az idei jubileumi, 
hatvanadik ünnepélyen. 

Gombaszög mindig több volt, mint egy rendezvény, fi atalok ismer-
kedési és találkozó helye, szerelmek bontakoztak itt ki, amelyekből 
házasságok születtek. Élményekkel gazdagodtak a gyermekek és a 
felnőttek, itt formálódtak az ifjak, majd váltak felnőtté. 

A rendezvény nagyságát az is mutatja, hogy az interneten számos 
írás foglalkozik az ünnepéllyel. Most az adatbank.sk-ról vett idézettel 
nyújtunk betekintést az ünnepély fényes múltjába. „Az ünnepség a 
80-as évek végéig kétnapos volt, műsoraiban mintegy 500–1000 sze-
replő lépett színpadra. Szervezője és főrendezője 2005-ig a Csemadok 
KB (később Országos Tanácsa), majd a Csemadok Rozsnyói Területi 

Választmánya. 1965-től a gombaszögi szabadtéri színpadon valósul 
meg, és 1976-tól (a 21. évfolyamától) Országos Kulturális Ünnepély 
néven szerepel. Azóta külön rendezik a népművészeti hagyományokat 
ápoló csoportok országos seregszemléjét. A rendezvény fokozatosan 
népünnepéllyé vált, és műsorában a kultúra csaknem minden zsánere 
helyet kapott; nagy látogatottsággal bírt, legnagyobb, mintegy 40 ezres 
látogatottsága 1966-ban volt.”

Továbbra is várjuk az ünnepség idején készült fotóját a gombaszog60@
gmail.com  címre, pár soros személyes történettel.

A június 15-éig beérkezett fotókat a Csemadok honlapján és a 60. 
Gombaszögi Kulturális Ünnepségen mutatjuk meg a nagyközön-
ségnek.

A fotók, írások beküldői tiszteletjegyet kapnak a fesztiválra. Várjuk 
írását, felvételét!
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Helytörténet és megtartó erő

Erdélyi János ma is példakép 

és részt venni az olyan alkalmakon, melyek a 
közösség építkezését, megőrzését szolgálják, és 
ahol azon dolgoznak, hogy ez még hosszú ideig 
így maradjon.  Ugyanezért megyek szívesen 
Délvidékre vagy Erdélybe, Kárpátaljára is. 

– Mit „visz haza” Udvardról?
– Ezek az alkalmak, mint amilyen egy hely-

történeti konferencia is, azt jelzik, hogy a kö-
zösségekben van, és talán azt is, hogy egyre 
erősödik a megtartó erő. Ez nagyon fontos, 
hiszen akárhogy is nézzük, az elcsatolt terüle-
tek magyarsága különböző okokból csökken. 
A helytörténeti konferencia és ehhez hasonló 
rendezvények pedig önbizalmat adnak a közös-
ségnek, hiszen azt segítik elő, hogy bemutatásra 
kerüljenek az újabb kutatások eredményei, és 
azt, hogy ezek a területek miért fontosak a 
magyarságnak, milyen események történtek itt. 
Érdekes volt C. Tóth Norbert előadásában az a 
kitérő, amikor II. Lajos király 1523-as udvardi 
látogatását említette. Én ezt nem tudtam, hi-

szen ez messze esik a kutatási területemtől. 
De ez is egy pozitív üzenet, és jó példa, hogy 
kis településeken is „elfért” a király, tehát, 
hogy fontosak. A rendezvények pedig a kö-
zösségben rejlő erőt mutatják. Szerencsére a 
Felvidéken vannak visszatérő rendezvények 
ugyanazon a helyszínen, ilyen Udvard is; ezek 
a helyi közösség számára jelentős események, 
a magyarországiaknak pedig elemi kötelessége 
ezeken részt venni, akár előadások vállalásával 
vagy a munkában való részvétellel.  bk

Huszonkettedik alkalommal rendezte meg 
a Pro Patria Honismereti Szövetség Mérföld-
kövek címmel helytörténeti konferenciáját 
a Csemadok Udvardi Alapszervezet közre-
működésével a helyi művelődési házban. C. 
Tóth Norbert, Csorba László, Kovács László 
és Szakály Sándor történészek a 2018-as év-
fordulókhoz kapcsolódó témákban, a hetényi 
fi atalok pedig településükről adtak elő. Szakály 
Sándor, a MTA doktora, a Veritas Történetku-
tató Intézet főigazgatója sokadik alkalommal 
visszatérő vendég.

– Miért szakít mindig időt arra, hogy eljöjjön 
a Mérföldkövek konferenciára?

– Egyrészt láthatjuk, hogy a határon túli 
magyar kollégák körében milyen kutatások 
folynak; másrészt azt, hogy próbálnak megten-
ni mindent, hogy ez a közösség megmaradjon 
és fenn- maradjon. Én azt gondolom, hogy 
egy magyarországi történésznek kötelessége 
is ezeket a kutatásokat fi gyelemmel kísérni 

Nagykapos híres szülötte, 
Erdélyi János halálának 150. 
évfordulója alkalmából tartot-
tak idén is rendezvénysorozatot 
a városban. Az április 20-21-i 
Erdélyi János Napok keretében 
dombormű avatásra, kulturális 
és gyerekprogramokra, valamint 
helyi termelők bemutatkozására 
is sor került. A főszervezőt, a 
Csemadok Erdélyi János Terüle-
ti Választmánya elnökét, Gabri 
Rudolfok kérdeztük.

– A rendezvény célja életben 
tartani Erdélyi János szellemi-
ségét, aki költőként, gyűjtőként, 
tanárként, kritikusként, akadé-
mikusként egyaránt ismert. Mit 
tapasztal, mennyire érzik saját-
juknak a helyi fi atalok?

– Erdélyi János kultusza ápo-
lásának tradíciója 1894-ig nyú-
lik vissza, amikor is elhelyezték 
Erdélyi János Emléktábláját a 
nagykaposi református templom 
falán, majd 1914-ben megtartot-
ták az első emlékünnepséget. 
Városunk kiváló szülöttéről a 
nagykaposi Csemadok szervezet 
1964-től, születésének 150. évfor-

LÁTÓSZÖG

nevét viseli a  Csemadok helyi 
énekkara. Úgy látom, Erdélyi 
János kultusza nemhogy kopik, 
inkább még erősödik is Ung-
vidéken.

– Melyik programot emelné ki, 
melyik volt a legnépszerűbb?

– Az idei ünnepség legnépsze-
rűbb programjának „A név kö-
telez” címmel az Erdélyi János 
leszármazottaival való beszél-
getés bizonyult. Sokan eljöttek, 
hiszen nem mindennapi ese-
mény volt egy asztalnál látni az 
Erdélyi rokonokat, Ilona asszony 
fi át,  Attilát és nejét, unokáját 
Somát, valamint Erdélyi János 
dédunokáit: Dobozy Miklóst és 
nejét, Dobozy Dávidot, Borbá-
lát és Zsófi át, valamint Erdélyi 
Balázs építészt és turkológus lá-
nyát, Melindát. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével Dr. 
Szili Katalin miniszterelnöki 
megbízott és Herczegh Melin-
da Nagykapos díszpolgára is. 
Sajnos Erdélyi Ilonának orvosai 
nem engedélyezték az utazást, 
ő videoüzenetben köszöntötte 
a rendezvényt. bk

dulójától kezdődően évről évre 
megemlékezik az Erdélyi János 
Napok keretében. 1965-ben Er-
délyi Ilona és Erdélyi Zsuzsanna 
segítségével létrejött az Erdélyi 
Emlékszoba, 1968-ban avatták 
fel Nagy János Erdélyi-szobrát, 
1999-ben felvette Erdélyi János 
nevét a helyi magyar tannyelvű 
iskola, 2016-ra az emlékszoba 
Erdélyi János Emlékmúzeummá 
nőtte ki magát, s az idén Erdélyi 
halálának 150. évfordulóján az 
emlékmúzeum falára került a 

dombormű, Túri Török Tibor 
alkotása.  Nyilvánvaló számom-
ra, hogy Erdélyi János életét, 
emberi magatartását példaként 
lehet állítani a mai nemzedék elé 
is, a mai időkben is első számú 
szellemi vezére az Ung-vidék 
és Nagykapos magyarságának. 
Hála Istennek Erdélyi János 
szellemiségét a fi atal generáció 
is sajátjának érzi, hisz a helyi 
magyar iskola Erdélyi János 
Népdalversenyt és mesemon-
dó versenyt szervez évről-évre, 
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A mátyusföldi Jókán él Görföl Vince és családja. Jóka alig negyven kilométerre található Pozsonytól, a Galántai 
járáshoz tartozik, néphagyományait felkutatták, és szerencsére van, aki tovább élteti, tovább adja, így nem ve-
szik ki a köztudatból.  A hagyományos jókai lakodalmast több helyütt bemutatták már, mindenütt nagy sikert 
arattak vele. A helyi szokások jól tükröződnek vissza a feldolgozásból, autentikussá sikeredett a bemutató. 
A Mátyusföldön és a Csallóközben a népszokások kiveszőben vannak, a jókaiak munkája ezért – is – felbecsülhe-
tetlen érték az itteni és a környékbeli magyarság számára. A hagyományőrzők célja: „Falunk hagyományainak, 
táncainak, énekeinek felkutatása, őrzése, ápolása és színpadra állítása.” Görföl Vincét kérdeztük.

– Mikor vált a Csemadok tag-
jává? 

– Fiatal koromban lettem Cse-
madok tag, még nem voltam nős, 
mikor beléptem a szervezetbe. 
Aztán a feleségem is tag lett. 
Amikor vezetőségi tag voltam, 
nem is volt kérdés, hogy a család 
fi atalabb generációi is belépjenek 
a szervezetbe. Azt gondoltam, 
fontos, hogy a gyermekeim is 
Csemadok taggá váljanak, hiszen 
a hagyományok éltetése nagyon 
fontos a magyarság szempontjá-
ból. Mivel az alapszervezetben 
volt tánccsoport, adott volt, hogy 
a régi szokásokat így is fenn lehet 
tartani. Nálunk, Jókán is szo-
kás (ahogy több alapszervezetnél 
az országban), hogy a gyerekek, 
amikor kimaradnak az alapisko-
la kilencedik osztályából, akkor 
felteszik nekik a vezetőség tag-
jai a kérdést, hogy szeretnének-e 
Csemadok taggá válni. Akik 
igent mondanak, azok megkap-
ják a tagkönyvet, tehát nagyon 
fi atal korukban csatlakozhatnak 
a szervezethez. 

– Mikortól szokás az alapiskola 
végzőseit felvenni Csemadok tag-
nak Jókán? 

– Ezt már régen bevezettük, 
tizenöt-húsz éve biztosan. Azok 
közül, akik taggá válnak, nem 
marad mindenki a Csemadok 
kötelékében, egy idő után né-
hányan lemorzsolódnak. Nem 
lehet erőszakkal bent tartani azt, 
aki nem kíván aktív lenni. De 
szerencsére nem az az általános, 
hogy ki szeretnének lépni. 

– Említette, hogy a Csemadok 
és a családja szempontjából is 
nagyon fontos a hagyomány-
őrzés; mivel foglalkoznak még? 
A csemadokos tevékenységben 
mennyire vesznek részt a család-
tagjai? 

 A Csemadok keretén belül 
működik a Jókai Hagyomány-
őrző Néptánccsoport, amiben 
feleségem is, lányom és a fi am is 
táncolnak, és én is részt veszek 
a munkában. A tánccsoport na-
gyon sok fellépésen van már túl, 
számos külföldi és hazai szerep-
lésünk volt. Ahogy mondtam, a 
családom tagjai is aktívan részt 
vesznek a csoport munkájában. 
Természetesen nagyon fontos, 
hogy ápoljuk a magyarságot, 
hogy ne vesszenek el a szokások, 
és ne vesszen el a magyar szó. 

– Pozsony közelsége mennyire 
befolyásolja a magyar közösségi 
életet? 

– Hatással van ránk, 
hogy közel van Pozsony. 
Egyre nehezebb meg-
szervezni a közösséget, 
elidegenedtek az embe-
rek egymástól. Valamikor 
természetesebb volt, hogy 
eljöttek az emberek a fel-
lépésekre, most nehezebb 
elérni őket, és így nehe-
zebb összeverbuválni is a 
közönséget. Sajnos nagy a 
közöny, a fi atalokat nem érdekli a 
néptánc, a szokások. Persze tisz-
telet a kivételnek, de sajnos ez a 
kevesebb. Azért mi mégis próbál-
juk a közösséget megtartani.

– Milyen tevékenysége van még 
a Csemadoknak Jókán? Milyen 
rendezvényekkel próbálják össze-
fogni a magyarságot, megtartani 
a Csemadokot? 

– A Csemadokkal szervezzük 
meg évente a Duna tisztítását. Ez 
június végén, a Nemzetközi Duna 
napon szoktuk megtartani, vagy 
az ahhoz legközelebb eső hétvé-
gén. Sokan eljönnek ilyenkor a 
Kis-Dunát kitisztítani és a folyó 

környékét is megszépítjük. Ren-
dezünk gulyásfőző versenyt is a 
focipályán. Beszélgetéseket, elő-

adásokat is szervezünk, népsze-
rű a falu szülöttjeivel megtartott 
beszélgetés, az elszármazottokat 
hívjuk meg ilyekor előadni, de 
szerintem az egyik legfontosabb 
tevékenységünk a hagyományőr-
zés.  Éreznie kell az embernek, 
hogy akarja ezt csinálni, ha úgy 
érezzük, hogy a szívünk, lelkünk 
ezt diktálja, mást nem is tehe-
tünk. Nem engedhetjük meg, 
hogy végképp megszűnjön az 
ilyen tevékenység. Senkire nem 
lehet ráerőszakolni ezt a mun-
kát; ezt érezni kell, szeretetből 
csinálni, csak így lehet jól végezni 
a csemadokos munkát.  NT

Szívvel, lélekkel

      Nagyon fontos, 
  hogy ápoljuk a magyarságot, 
hogy ne vesszenek el a
      szokások, és ne vesszen el 
               a magyar szó.
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Az élet pillanatai címmel nyílt 
meg Hajnovics Márta kiállítá-
sa Pozsonyban a Csemadok 
Pozsonyligetfalui Alapszerve-
zetének szervezésében.  A Ri-
maszombatban élő festő nevével 
legtöbben talán a híradások-
ban találkoztak, hiszen ő lett a 
Jancsó Art Gallery és a Szimpla 
kert 2016-os „Az én Magyarországom” című képzőművészeti verseny 
nyertese. Tótágas  című képét 250 alkotás közül választották ki. Ez a 
kép további 30 fotorealisztikus festmény társaságában látható május 
19-ig a pozsonyi székházban. A tárlatot Matus János karnagy/zongo-
raművész rendhagyó módon nyitotta meg: zenei darabok eljátszásával 
és verssel.  Fotó: Petrás Amália, BK

A nagytárkányi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola pedagógusai 
és diákjai rendhagyó irodalomóra keretén belül, megzenésített 
versekkel, saját alkotásokkal és ismert költők verseinek szava-
latával ünnepelték meg április 11-én a magyar költészet napját. 
A ünneplés nemcsak iskola falain belül zajlott, a Csemadok helyi 
alapszervezete író-olvasó találkozót szervezett. Immár második 
alkalommal látogatott el falunkba Szomolai Tibor, felvidéki magyar 
író, aki „A klán” című harmadik könyvét mutatta be. A könyv 
bemutatása után a közönségnek alkalma volt kérdéseket feltenni 
az írónak, aki örömmel válaszolt minden egyes kérdésre.  BV

A huszadik század 50-es és 60-as éveiben még élő hagyomány 
volt, hogy a menyasszonyok színes fejdíszben mentek férjhez. 
A zoboralji magyar falvakban ugyanakkor nem voltak egyformák 
a viseletek, így a fejdíszek sem. Minden településnek megvoltak 
a maga jellemzői. Ahán, a Verebélyhez csatolt kis faluban április 
29-én a 20. század fejfedőiből nyílt kiállítás, amelyen régi kincseket 
is láthattak az érdeklődők. A múlt század elejéről származó ken-
dők is helyet kaptak a tárlaton, amelyet Jókai Mária állított össze. 
A rendezvény társszervezője a Csemadok Ahai Alapszervezete és 
a Csemadok Nyitrai Területi Választmánya volt. nt

Az abaújszinaiak hosszú évtizedek alatt hozzászoktak ahhoz, 
hogy a Csemadok helyi alapszervezetének esztrádcsoportja minden 
évben új műsort tanul be. 2018. április 7-én mutatták be legújabb A 
szép új világ című összeállítást. A műsorban tippeket adtak, hogy hol 
mindenütt lehet keresni az életre szóló partnert, hogy náluk hogyan 
folyik egy számítógépes tanfolyam, ahol a falu haladó szellemű la-
kosai ismerkednek az új technikai vívmányokkal. Színpadra vitték 
azt is, hogy mekkora megpróbáltatással jár az idős emberekkel való 
együttélés, bemutatták, melyik a legjobb fogyókúra recept, milyen 
az élet a nyugdíjasok otthonában. Közben volt ének és tánc is, meg 
minden, ami a szórakozáshoz kell. 

Abaújszinán ez volt a 25. esztrádműsor, amit Hadas Katalin, 
az esztrádcsoport vezetője, szereplője, koreográfusa, a műsorok 
összeállítója és intézője színpadra szervezett.  HK

A Magyar Művészetért Díjrendszerbe tartozó felvidéki Ex 
Libris Díjakat 2018. április 15-én ünnepélyes keretek között 
adták át Szepsiben. Dr. Gubcsi Lajos 2009-ben alapította a díjat 
a világ magyarsága elismeréseként, amely történelmünk ápo-
lásáért, jelenünk tiszta magyar kultúrájáért, az új nemzedékek 
neveléséért, kiemelkedő személyeknek és erős közösségeknek 
egyaránt odaítélhető.  2018-ban tizenhárom felvidéki személy 
és közösség érdemelte ki a rangos elismerést: Dunajszky Géza, 
Fuksz Sándor, Havasi József, a Gömörország című folyóirat, 
Icso Valéria és a dernői néptánccsoportok, a Kerecsen Motoros 
Egyesület, Mihályi Molnár László, Mudi Róbert, a Csemadok 
Nagykaposi Városi Választmánya, a Csemadok Rozsnyói Városi 
Választmánya, Szabó Ottó, Szőllős Sándor és Zborai Imre.

A díjátadón fellépett a szepsi Vox Columbellae vegyeskórus 
Havasi József karnagy vezényletével és a Szepsi Asszonykórus is. 
A rendezvényt a komáromi Boráros Imre Színház előadásában 
Csáky Pál Hit és hűség című színpadi játékának bemutatása 
zárta. ZI
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Mátyás király lábnyomában
ELSÔ KÉZBÔL

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
király. Úgy hívták, hogy Mátyás. Ha em-
legették, még azzal is megtoldották nevét, 
hogy igazságos. Merthogy úgy hírlett, álru-
hában járta az országot, úgy nézett körbe 
népe között, hogy s mint élnek. Ha azt látta, a 
nagyurak sanyargatják a szegény dolgozókat, 
előbb utóbb igazságot tett. De nem csak mint 
álruhás, hanem mint király is szívesen járta 
a Felvidéknek nevezett, erdőben és vadban 
gazdag kies vidéket. Nem csoda hát, hogy a 
nép körében számos legenda őrzi útjainak 
emlékét. 

Az egyik legismertebb a madi Mátyás-le-
genda, mely többféle változatban él. Ozsvald 
Árpád a Hét című lapban megjelent cikkét 
idézve: „Mad határában állt egy terebélyes, 
dúskoronájú tölgyfa, amelyet őrfának nevez-
tek. Egyszer a vadászgató Mátyás király és 
kísérete épp ennek a fának az árnyékában 
falatozott, amikor nem messze egy csoda-
szép szarvast pillantottak meg. Gyorsan lóra 
kapott hát a sereg, és üldözni kezdték a ritka 
becsű állatot. Siettükben piros és zöld nyelű 
szalonnametélő késeiket is szanaszét hagyták. 
Míg a király és emberei a vad bekerítésével 
fáradoztak, két madi atyafi  vetődött a fához. 
„Nézd már koma! Bicsakot termett az őrfa!” 
– kiáltott fel az egyikük. „Az ám! Van, ame-
lyik már megérett” – tódította csodálkozva 
a társa, és felemelt a földről egy szép, piros 
nyelű falatozókést. A két jóember nem sokat 
teketóriázott. Gyorsan összekapkodták a ké-
seket, és siettek vissza a faluba megvinni a hírt 
a csodálatos eseményről… A madiak ezután 
sűrűn kijárogattak megnézni az őrfát, hátha 
hoz újabb termést, de sajnálatukra nem érlelt 
többé egy kést sem.” A történet szerint erre 
a madiak dühbe gurultak, s kivágták a fát. 
Mikor aztán Mátyás király ismét arra vadá-
szott, hiába kereste árnyékadó fáját, csupán 
gazzal benőtt helyén állhatott meg. Átkozódva 
távozott a faluból. Feléje sem nézett többé a 
környéknek. 

Nem úgy Somorjának, ahol állítólag két 
alkalommal is hosszabb ideig tartózkodott a 
király, és okleveleket is keltezett innen. Ennek 
emlékére állíttatták a városháza elé szobrát 
(Lebó Ferenc alkotása) 2016-ban. 

Nagymegyeren fa őrzi Mátyás emlékét, 
mely a város címerébe is bekerült. Hiszen 
a hagyomány szerint 1466 nyarán ez alatt 
a tölgy alatt panaszolta el a falu bírája a 
jobbágyokat ért igazságtalanságot, s erre vá-
laszul állította ki a király Nagyszombatban a 

mezővárosi kiváltságokat biztosító oklevelet 
– Tánczos Tibor könyvéből idézve, ezekkel a 
szavakkal: „Zsámbók Ozsváld! Úgy érkeztél 
küldötteiddel, mint egy jobbágyfalu bírója. 
De saját és néped érdemeiért jutalmul úgy 
távozol, mint Nagymegyer városbírája. Mert 
ettől a naptól Nagymegyer mezőváros és 
Izsap falu lakóit azok a jogok és kötelessé-
gek illetik, melyek Komárom városának a 
vármegye székhelyének polgárait. Királyi 
döntésünket e privilégiumlevél tartalmazza, 
melynek érvényessége saját akaratunkból 
örök időkre szól.” Nem véletlen hát, hogy 
Nagymegyeren, még a gyógyfürdő neve is 
Corvinus. 

Az Alistálon tett királyi látogatást is őrzik 
a helyiek, hiszen akkor a környékbeli falvak 
nevére adott magyarázatot a neves látogató. 
A hagyomány szerint Mátyásnak, Alistálon 
tartózkodva tehén tőgyét szolgáltak fel, és 
ekkor mondta: „Felül is tál (Felistál), alul is 
tál (Alistál), középett a tőgye (Tőnye).”

A csallóközi látogatásoknál talán csak a 
gömöri ismertebb, mely népmese formájában 
él a nemzet emlékezetében. A mese szerint 
Sajógömörben kapáltatt a meg a király a csak 
mulatozni és kardot forgatni szerető urakat. 
Ennek emlékét őrzi Holló Barnabás 1914-es 
bronzszobra. 

Aki nem hiszi, járjon utána! kb

Mátyás király - az igazságos Sajógömörben
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A felsőszeli Bulibicska sikerétől 
volt hangos április 7-én, szom-
baton a nagyfödémesi művelő-
dési központ, ahol a Csemadok 
Galántai Területi Választmánya 
a Csemadok Nagyfödémesi Alap-
szervezetével közösen tizenkilen-
cedik alkalommal rendezte meg 
az Esztrádcsoportok Mátyusföldi 
Területi Seregszemléjét.

Az idei év messze legkiemelke-
dőbb teljesítményét a felsőszeli 
Bulibicska társulata nyújtotta, 
akik Kéri Ferenc közreműkö-
désével az Indul a bakterház 
örökifjú történetét vitték színre 
Nogely Mónika alaposan átgon-
dolt rendezésében. Nyugodtan 
leírhatjuk, hogy az első pillanat-
tól egészen az utolsó percig profi  
csapatokhoz méltóan kidolgozott 
előadást láthattunk. Ez az elő-
adás nyerte a zsűri fődíját, s a 
vezekényiekkel együtt meghívót 
kaptak a 20. Egressy Béni Or-
szágos Színjátszó Fesztiválra is. 
Ők vihették haza továbbá az idei 
vándorserleget is, amelyet a többi 

Április 8-án Bajcson megemlékeztek Horváth Tibor-
ról, a tavaly ősszel elhunyt alapszervezeti elnökről, aki 
ezen a napon lett volna 55 éves.

Élete utolsó évében írta meg a rendezvényen bemuta-
tott, Szülőfalum Bajcs című könyvet, melyben a község 
történetéről szól. A szerző halála előtt hét évvel költözött 
vissza feleségével szülőfalujába, Bajcsra. 2015. június 
17-én Pogány Péter barátjával újjáélesztették a Csemadok 
alapszervezetét. Munkájának köszönhetően elhelyeztek 
egy kopjafát a templom mellett, amely emléket állít az 
ezer éve itt élő magyarságnak, és helyet biztosít a nemzeti 
ünnepekre való megemlékezéseknek. 

„A mi magyarságunk, kereszténységünk, megtartó 
támasz legyen e nem könnyű úton, hogy unokáink, 
dédunokáink és azok ivadékai is képesek legyenek ke-
resztény szellemiségű ünneplésre száz, ötszáz év múlva 
is. Remélhetőleg boldogabb, kiegyensúlyozottabb kor-
ban, mint amilyen nekünk megadatott!“ – mondta az 
újjáalapító elnökre emlékezve záró mondataiban Pogány 
György, a helyi szervezet elnöke.  PA 

Ahol megbecsülik értékeiket: Bajcs

Bulibicska, Görbe Tükör és társaik

csoport szavazott meg a számuk-
ra. A vezekényi Görbe Tükör a 
hagyományos vezekényi humort 
ezúttal angol humorra cserélte, és 
Zupkó Tamás személyében közü-
lük került ki a zsűri döntése alap-
ján a legjobb epizódszereplő.

A tallósiak az „örökambiciózus” 
Sárkány Beáta vezetésével ifjúsági 
esztráddal indítottak, hogy a végé-

re kitegyék a tizennyolcas karikát. 
Ez utóbbi egyetlen pozitívuma, 
hogy megismerkedhettünk egy 
kivételes tehetségű, tizenhat éves 
színjátszóval, Poroknovec Erik-
kel, akiről bizonyára nagyon sokat 
hallunk még ezen a pályán.

A remek hangulatú rendezvény 
a hazaiak Örökségünk című ze-
nés lírai műsorával ért véget, s a 

szereplők azzal a reménnyel tér-
tek haza, hogy jövőre a huszadik, 
immár Szentgyörgyi Miklós nevét 
felvevő seregszemlén is találkozni 
fognak. (Szentyörgyi Miklós a Pé-
csi Iparos Színkör színjátszóinak 
vezetője, hosszú éveken át volt a 
rendezvény vendége, zsűritagja. 
Tavaly decemberben váratlanul 
hunyt el.)  JDJ-MR


