
„A hagyományt nem ápolni kell, 
hisz nem beteg. Nem őrizni kell, 
mert nem rab. Hagyományaink 
csak akkor maradhatnak meg, ha 
megéljük őket!” – Sebő Ferenc 
mára klasszikussá érett mon-
datait olvasva adódik a kérdés: 
hogy lehet ma megélni hagyo-
mányainkat? A „hagyományos 
életforma” – melyet legtöbbször 
a népi kultúra formáival azono-
sít a képzeletünk – átalakul(t), 
a kor újabb és újabb kihívások 
elé állít minket – a hagyomány 
kérdéskörét illetően is. 

Mi marad a „hagyományos 
kultúrából” a mának? Hogyan 
tud beépülni a mába? Még mi-
előtt a kérdésekre próbálnánk 
választ találni, a hagyomány 
fogalmának körüljárására is 
szánjunk pár szót. Edgar Shils 
kutató funkcionális szempon-
tú defi níciója szerint a hagyo-
mány az a „valami, amit a múlt 
a jelennek átad”, „bármi, amit 
tartósan vagy ismétlődően 
továbbadnak”. Meghatározá-
sa szerint a minimum három 
generáción átöröklődő szokás 
nevezhető hagyománynak. Az 
autentikus hagyomány öntudat-
lanul, észrevétlenül épül be a 
kultúrába azért, mert az idő a 
„hasznosság” felől szelektál: az 
épül be, az öröklődik, melyre a 
mindenkori jelennek szüksége 
van. A hagyomány jelrendszer, 

Elődeink nyomában

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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mely közösségszervező erő-
vel bír. Hiszen a hagyományt 
elődeink sem „őrizték”, egy-
szerűen élték az öröklött szo-
kásokat, ha az aktualizálható 
volt az életvitelükhöz. Mindez 
jelent egyfajta minőségi igényt 
is, s persze magában hordozza 
a korszerűség kívánalmát is. Ta-
lán úgy is fogalmazhatnánk: „a 
jelenben élő örök fi atal múlt”, 
mely ugyanúgy öröklődött át a 
hagyományos társadalmakban 
is, mint ma, csak talán lassab-
ban folyt ez a változás. A hagyo-
mányos közösségek tudata, és a 
gyűjtésekből ismert mentalitás 
szerint a hagyománylánc hosz-
szúsága sem ismert. Ezért lehet, 
hogy pár évtizedes dalokat is 

„szép réges-régi énekként” em-
legetnek – hoz példát Hoppál 
Mihály néprajzkutató. 

A régi közösségek, miköz-
ben átörökítették a múlt egy-
egy szeletét, nem voltak tuda-
tában, hogy éppen megélik a 
hagyományt, s talán azt sem 
fogalmazták meg, hogy milyen 
tartalmat örökítenek tovább. 
Ezen a ponton a hagyomány 
és az érték viszonya kerül elő-
térbe: ami régi, ami átörökített, 
az már érték? S ha nem érté-
kes, miért ragaszkodunk hozzá? 
Vagy ha értékes, akkor miért 
felejtjük el? 

A hagyományt akkor lehet 
megélni, ha van, aki a tudá-
sát átadja, és van, aki ezt meg 

akarva/akaratlan megtanulja 
és szokásként cselekszi. Ez azt 
is jelenti, hogy minden gene-
rációnak lehetősége (s talán 
kötelessége is az átadás), hogy 
az utódait megtanítsa mindar-
ra, amit tud. De a hagyomány 
csak akkor életképes, ha éljük, 
azaz, ha mindig dinamikusan 
alakul a környezetéhez. Sebő 
Ferenchez visszakapcsolva: 
„A hagyományban nem az az 
érdekes, hogy régi, hanem az a 
része, ami jobbá teszi mai életün-
ket is, ami ma is felhasználható. 
Ha csak a régiségre koncentrál az 
ember, ami arra jó, hogy lógjon 
a falon, azt előbb-utóbb meg-
unja.”

BK
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Ötödik alkalommal szervezték meg a Zoboralja Kis Csalogánya 
népdalversenyt a Gímesi Alapiskolában június 22-én, amelynek 
főszervezője Varga Imre pedagógus, karnagy volt. A Gímesi Alap-
iskola és a Csemadok alapszervezete által meghirdetett versenyre 
alap- és középiskolások jelentkezését várták, szólisták és csoportok 
is bejelentkeztek a megmérettetésre. 

Vrábel Mária a zsűri külön dicséretével lett aranysávos, Nagy 
Viktor aranysávos minősítést ért el, Timorensky Szanella szintén 
a zsűri külön dicséretével lett aranysávos. Ugyancsak aranysávos 
minősítést ért el Bencz Zsolt, valamint a Bencz Zsolt, Bencz Le-
vente és Nagy Viktor alkotta, a Gímesi Legénykék nevű csoport, ők 
kapták meg a közönség díját is. Az idei Zoboralja Kis Csalogánya 
abszolút győztese, aki hazavihette a vándorserleget is, Timorensky 
Szanella lett.  n

2018. június 24-én második alkalommal szervezte meg a Cse-
madok Hegysúri Alapszervezete a Kis-Duna Pikniket a hegysúri 
Dunafenéken. A rendezvényt Gaučík István, a Csemadok Alapszer-
vezetének elnöke nyitotta meg. Köszöntőjében az elnök kifejtette: 
szerettek volna egy közösségi teret, ahol a fi atalok és felnőttek 
igényes és színes kulturális programmal találkozhatnak. A rendez-
vényen a környék tehetséges fi ataljai is bemutatkoztak. Felléptek a 
hegysúri, a szenci és a rétei alapiskolások, utána a magyarországi Vö-
rös Oroszlán Lovagrend mutatkozott be. Az érdekes, régi játékokat 
kedvelő gyerekek bakonyi fajátékokkal ismerkedhettek. Agyagozni 
és íjászkodni is lehetett. A cserkészek és a helyi csemadokosok pedig 
barátságos focimérkőzésen mérettették meg magukat. A népzene 
rajongói a Duna Folk Band muzsikáját élvezhették, akik zenéjükkel 
az egész Kárpát-medencét bebarangolták.  nt

Több mint ezerkétszáz 
hívő vett részt a pogrányi 
Jézus Szíve búcsúi kör-
meneten, amelyen a misét 
Zoboralja szülötte, a kür-
ti plébános, Maga Péter 
szolgáltatta.  

A pogrányi a legré-
gebbi Jézus szíve búcsú 
a Zoboralján, amelyet 
1931-től minden évben megtartanak. Ide járt az összes környékbeli 
falu hívő népe, a koloniak, a geszteiek, a gímesiek, a zséreiek, a 
családiak, sőt, még Menyhe, Béd, Egerszeg és Vicsápapáti lakos-
sága is. Mára kicsit megváltozott a búcsú, hiszen több településen 
is tartanak azóta körmenetet, de még mindig a pogrányi a legna-
gyobb körmenet, nemcsak a Zoboralján, de az egész Felvidéken. 
A körmenet társszervezője a Csemadok Pogrányi Alapszervezete és 
a Csemadok Nyitrai Területi Választmánya volt, akik a szentmise 
végén a körmenet múltjáról szóló röplapot osztogattak az érdek-
lődőknek.  t

A Csemadok Rimaszombati Alapszervezete újra egy fergeteges 
generációk találkozását szervezett Majális-nyárköszöntő elneve-
zéssel a helyi cserkészcsapattal karöltve. A babakocsiban szun-
dikáló apróságok, az alapiskolások, a fi atalság, a középkorúak, 
valamint az örökifjú Csemadok-tagok együtt tették emlékezetessé 
a gyulyásfőzéssel és a cigányzenével tarkított napot. Június 16-án a 
nótaszó messzire elhallatszott, körbe ölelve a közeli utcákat. Jó volt 
egymás társaságában, jó volt a mostban lenni, nevetni és szeretni 
egymást.    Cs.K.

Az Éberhardi Nyár kulturális rendezvény a 90-es években indult a Pozsonyhoz közeli 
Éberhard községben a helyi Csemadok, ill. a Csemadok Szenci Területi Választmánya és az 
Éberhardi Önkormányzat szervezésében a vadászház melletti szabadtéri színpadon. Idén 2018. 
június 23-án a somorjai Pici Csali tagjai nyitották meg a rendezvényt, majd bemutatkoztak 
és Kis Csali tagjai is, a zenét a Csali zenekara szolgáltatta. Az érsekújvári operettkvintett 
előadásában Kálmán Imre, Huszka Jenő, Szirmai Albert, Lajtai Lajos és más zeneszerzők 
dallamait élvezhette a közönség. Gál Teodórát, Gál Gábort, Cucor Rolandot, Farkaš Gézát 
és Bernáth Tamást az első perctől szívükbe zárták a jelenlévők. A magyarországi sztárvendég, 
Feke Pál zárta a programot. Az est végén kiosztották a szervezők a Tálentum Díjat, melyet 
a végzős magyar éberhardi tanulók vehettek át, akik kiváló tanulmányi előmenetellel büsz-
kélkedhetnek. Az idei díjazottak: Kenderessy Vera, Merva Márk, Horváth Gergely arany 
sávban, ezüstben: Berner Viktória, Miklós Lea és Sághy Csilla.  ÍE
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Múltunkból merítve a közösségért
A Csemadok Tornaljai Székhe-

lyű Nagyrőcei Területi Választ-
mánya 1997-ben alakult miután 
az 1996-os területi-közigazgatási 
elrendezést követően Tornalját és 
tucatnyinál alig több magyarok 
lakta községet a Rimaszombati 
járásból a Nagyrőcei járáshoz 
csatolták. 

A TV-hoz megalakulásakor 9 
alapszervezet csatlakozott. Ezek 
a tornaljai alapszervezeten kívül 
javarészt kisközségekben mű-
ködő, minimális tevékenységet 
kifejtő alapszervezetek voltak. 
Rendszeresnek mondható tevé-
kenységről Tornalján kívül 3-4 
községben beszélhetünk. 1997 és 
2016 között Balajti Lajos végezte 
az elnöki teendőket, a 2016-os 
járási konferencián Miko Atti-
lát választották elnökké. Balajti 
Lajos a TV megbízott titkáraként 
dolgozik. 

Az alapszervezetek mellett 
és a körzet iskoláiban jelenleg 
az alábbi csoportok működnek: 
a Tornaljai Alapszervezet An-
dante vegyeskórusa, a tornaljai 
Kazinczy Ferenc Alapiskola 
Kincskeresők kisszínpada, a Ga-
liba hagyományőrző csoport, a 
Hóvirág és a Csalogány népdal-
kör, Gömörfalván asszonykórus 
és az iskola Harkácsi Pimpók 
bábcsoportja. Az Andante ve-
gyes kórus 1975 óta működik. 
2004-től tagja a Seprődi János 
Kárpát-medencei Kórusszövet-
ségnek. Baráti kapcsolatokat 
ápol szlovákiai, magyarországi 
és erdélyi kórusokkal. A TV és 
az Andante évente szervez őszi 
kórustalálkozókat, a legutóbbit 
2017-ben a Kodály- évforduló  
jegyében. 

A TV hagyományos rendez-
vénye a nyári hagyományőrző 
kézműves tábor. Ennek célja a 
népi mesterségek és népszokás-
ok ápolása és elsajátítása alap-
iskolás korú gyerekek körében,  
tapasztalt kézműves mesterek 
irányításával. Idén tizenkilence-
dik alkalommal került megszer-

vezésre, a résztvevő gyerekek 
száma az utóbbi években 30-35 
fő. 

Minden év márciusában 
Tornalján van a Tompa Mihály 
Országos Verseny járási fordu-
lója.  Ebbe a régió 7-8 iskolája 
kapcsolódik be. Három évente 
itt rendezik a verseny országos 
elődöntőjét is. 

2018 áprilisában a Szlovákiai 
Magyar Közművelődési Intézet 
megbízásából a TV már husza-
dik alkalommal szervezte meg 
Tornalján a Duna Menti Tavasz 
területi válogatóját. Itt általában 
7-8 színjátszó, bábos és hagyo-
mányőrző csoport verseng az or-
szágos fesztiválra való eljutásért. 
Tornalján az első március 15-i 
emlékünnepélyt még 1988-ban 
rendezték, a Zoltán-kúria udva-
rán, az akkor felavatott első kop-
jafánál. 1997 óta az ünnepség 
járási szintű. A református temp-
lomban megtartott ökumenikus 
istentisztelet után a kúria udvarán 
a helyi és járási szervezetek és in-
tézmények képviselői a 2002-ben 
felállított Kossuth-emlékoszlo-
pot koszorúzzák meg. Március 
15-i megemlékezések vannak 
Felsővályban, Sajógömörön, 
Gicén, Gömörfalván, Gömörszká-
roson is. 

2016-ban, az 1956-os forrada-
lom  60. évforduja kapcsán a Cse-
madok vendége volt a TIB elnöke, 
Regéczy Nagy László. Október 
23-án kultúrműsorral egybekö-
tött emlékünnepséget szerveztek 
a művelődési házban. A Rákóczi 
Magyar Házban 56-os emlékki-
állítás is volt. Szent István-napi 

ünnepséget 2003 óta szervezünk 
az MKP járási szervezetével és a 
Rákóczi Szövetséggel közösen. A 
római katolikus templomban meg-
tartott ökumenikus istentisztelet 
után a résztvevők a Templom té-
ren megkoszorúzzák az 1996-ban 
felállított millecentenáriumi em-
lékművet. A koszorúzás után a 
résztvevőket baráti találkozón és 
koncerten látják vendégül a Rákó-
czi Magyar Házban. 2016-ban, az 
emlékmű felavatása 20. évforduló-
ján jelen volt az emlékmű alkotója, 
az időközben elhunyt Igo Aladár 
hanvai népművész is  

Október 6-án minden évben 
megemlékezünk az aradi vérta-
núkról. Az ökumenikus istentisz-
telet és a Zoltán-kúria udvarán 
bemutatott műsort és ünnepi szó-
noklatot követően az emlékezők 
megkoszorúzzák Kazinczy Ferenc 
és Kazinczy Lajos honvéd tábor-
nok közös emléktábláját, amelyet 
a magyar államiság millenniuma 
tiszteletére állítottak 2000-ben. 

Rendszeresek Tornalján a Cse-
madok szervezésében az adventi és 
karácsonyi hangversenyek is. 2016 
márciusában a Szlovákiai Magyar 
Kultúra Múzeumának Múzeumi 
Szalon sorozata keretében köszön-

tötték a 70. születésnapját ünneplő 
Kovács Magda írót, majd májusban 
M. Nagy László fotóművész kiál-
lítása volt látható. Decemberben 
a Teleki László Alapítvánnyal és 
a helyi református egyházközség-
gel együttműködésben az Épített 
örökségünk c. vándorkiállításnak 
adott otthont a Rákóczi Magyar 
Ház. A kiállításokkal a Csemadok 
folytatja az egykor itt működő Ma-
dárterem Galéria hagyományait. 
Jelenleg a Holló László grafi káit 
bemutató kiállítás látható. 

A budapesti Ezer Gyerek Ala-
pítvánnyal együttműködésben a 
Csemadok bekapcsolódott az Eu-
rópa a polgárokért uniós projektbe, 
melynek keretében 2016-ban két 
konferenciát szerveztek Tornalján 
neves hazai és magyarországi szak-
emberek részvételével.

A hagyományos rendezvénye-
ken kívül 2017-ben a Kodály-év-
forduló mellett megemlékezések 
és műsorok voltak a csehszlo-
vák–magyar lakosságcsere és a 
kitelepítések 70. évfordulójáról, 
valamint Arany János és Tompa 
Mihály születésének 200. évfor-
dulója kapcsán is. 

Legutóbbi rendezvényünk a 
Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából június 3-án volt. A 
Csemadok TV gazdag és soktétű 
tevékenysége során együttműkö-
dik a városi önkormányzattal, a 
Tompa Mihály VMK-val, a Ka-
zinczy Ferenc Alapiskolával, a 
történeti egyházak tornaljai lel-
kipásztoraival és gyülekezeteivel, 
valamint a Rákóczi Szövetség és 
a Magyar Közösség Pártja helyi 
szervezeteivel.  il
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Itt gyönyörűen beszél mindenki

Nemzet, összetartozás, identitás 

lórműfajokat továbbvinni 
igyekvő mesemondókat 
láttam. A másik fontos 
tapasztalatom a szervezés 
magas szakmai színvonala 
volt, és maga a hangulat, 
mely igyekezett feledtetni, 
hogy versenyen vagyunk, 
inkább közösségi élmé-
nyeket, az együvé tartozás 
érzését erősítette. Mit ér-
tek ez alatt? Tánctanítást, 
kézművességet a döntő során, közös éneklést, 
mesekocsmát a felkészítő tanároknak és kí-
sérőknek, és nem utolsó sorban azt a játékos 
mesemondásra hívogató módot, ami előre jelzi 
azt az értékelési rendszert is, amiben nincsenek 
elsők vagy utolsók.

– Miért fontos a mai világban a mesemondás? 
– Sokféle megközelítés és sokféle elkép-

zelés él manapság a mesemondás hasznával 
kapcsolatban. Kifejezetten jó dolognak tar-
tom, hogy újra népszerű a népmese, és egyre 
több ember kezd el élőszóban mesélni. Ez 
nem csak magyar jelenség, az egész világon 
tapasztalható. Az emberek közötti szóbeli 
kommunikáció önmagában is igen fontos. 

Ezen a gondolaton túllepve, ha népmesékről 
van szó, nem szabad elfelejtenünk, hogy  egy 
narratív folklórműfajról beszélünk, aminek 
előadásához szorosan hozzátartozik az imp-
rovizáció, a mesei nyelvezet használata és a 
közösséggel való folyamatos kapcsolattartás. 
Egy komplex és gyönyörű népművészeti je-
lenségről van szó, aminek elsődleges célja a 
hagyományos kultúrákban a szórakoztatás, a 
gyönyörködtetés és a mulattatás volt. Ezek a 
célok és funkciók ma is megállják a helyüket. 
Nevelni vagy tanítani is lehet a népmeséken 
keresztül. A népmese a művészet erejével hat, 
és a benne rejlő morális erkölcsi tanítások 
maguktól fejtik ki hátasukat. mv

Az idei Ipolyi Arnold Népmesemondó 
Versenyről Szabad Boglárkával, a buda-
pesti Hagyományok Háza munkatársával 
beszélgettünk. 

– Miképp látja anyaországi szakemberként a 
felvidéki versenyt?

– A szóban forgó verseny kilenc evvel ez-
előttre nyúlik vissza, ám jómagam most elő-
ször vettem részt rajta. Kíváncsi voltam, mert 
sok magyarországi szakember jó példaként 
hivatkozott a versenyre, valamint a versenyt 
megelőzően sokat beszélgettem annak főszer-
vezőjével, Varga Norbert mesekutatóval, akivel 
már közösen is gyűjtöttünk népmeséket.

Az első talán megmosolyogtató élményem az 
elődöntők során történt. Mikor az első gyermek 
mesélni kezdett, felírtam a lapomra jegyzet-
ként, hogy szép tájnyelv. A kővetkezőnél is, 
majd a harmadiknál is. Az ötödik gyermek me-
semondása után konstatáltam, hogy itt bizony 
ilyen gyönyörűen beszél mindenki! Fontos, és 
igenis előremutató jelenség az, ami e verseny 
által a Felvidéken történt és történik: több száz 
gyermek (a kicsikéktől a felnőttekig) népmesét 
vagy mondát, esetleg anekdotát mesél az élősza-
vasságra törekedve. Külön öröm volt, hogy nem 
feszengő, hanem kiteljesedő, a narratív folk-

2010-től tartjuk június 4-én a 
nemzeti összetartozás napját, me-
lyet sem megemlékezésnek, sem 
ünnepnek nem tarthatunk, mégis 
mindegyiknek. A trianoni gyá-
szos napra emlékezünk, de nem-
zetünket éltetjük. Az összetarto-
zás napja alkalmából a Csemadok 
országos rendezvényt szervez 
már évek óta, a történelmünk, 
a trianoni döntés előzményeit és 
következményeit körüljáró elő-
adásokra helyezve a hangsúlyt, 
minden évben kiváló kutatókat 
hív meg Éberhardra. Az össze-
tartozás napi esemény június 2-án 
ökumenikus istentisztelettel kez-
dődött az Apponyi-kápolnában, 
a koszorúzást követően előadá-
sokra került sor. Tringli István 
történész Hunyadi Mátyás: család 
és hatalom címmel vázolta fel a 
Hunyadi család szerepét és le-
hetőségeit a 15. században; majd 
Kovács László beszélt a Csema-

LÁTÓSZÖG

útjai során készült képekből válo-
gatott – főleg portrékat –  elhozva 
az erdélyi hegyek és emberek vi-
lágát, kiegészítve a mi vidékünk 
nagyjainak portréival, pl. Csendes 
Lászlóéval vagy Potta Gézáéval és 
pár jellegzetes komáromi képpel. 
A tárlatot a Helios Fotóklub elnö-
ke, Holop Ferenc nyitotta meg. 

A kulturális és történelmi 
programok ugyan sokféle té-
mát feszegettek, de egy ponton 
mind találkoztak: az identitá-
sunk gyökereire való rákérde-
zésre sarkalltak. Csorba László 
a kiegyezés kapcsán az értelmes 
kompromisszum vagy végzetes 
jogfeladás kérdés közé helyezte 
a szabadságharc utáni időszakról 
szóló előadását. Ebből kiderült: a 
48-as generációnak traumatikus 
felismerése volt, hogy Magyaror-
szág sorsa, nem csak otthon dől 
el, hiszen nem lehet független a 
nagyhatalmi érdekektől.  b

dok 1968-as szerepéről (előadá-
sát újságunkban részletekben 
közöljük), utána pedig Csorba 
László az 1867-es kiegyezésről 
tartott előadást. Az Ad Libitum 
koncertje zárta a rendezvényt, 
mely tulajdonképpen már 1-jén 
megkezdődött Pozsonyban a Cse-
madok Rákosi Ernő-termében 
Anka László: Apponyi Albert vá-
logatott levelezése c. könyvének 
bemutatásával és Krüger Viktor 
fotókiállításával.  A könyvbemu-

tató alkalmával 
betekintést nyer-
hettünk egy híres 
politikus életébe, 
aki a kiegyezés 
korától Gömbös 
Gyula minisz-
terelnökségéig 
rivaldafényben 
állva, különböző 
pozíciókban ak-
tív szereplője és 

formálója volt a magyar történe-
lemnek, több mint hat évtizeden 
keresztül. Cselekedeteivel, beszé-
deivel szélsőségesen megosztotta 
kortársait a dualizmus korában, 
hogy az 1920. január 16-án el-
mondott védőbeszéde következ-
tében a revizionizmus jegyében a 
Horthy-korban kultusz alakuljon 
ki körülötte. 

Krüger Viktor komáromi fotós 
a nyolcvanas évek közepén kezdett 
el Erdélybe járni. Kiállítására az 

Fotó: Ma7
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Az öröm, a boldogság inspirálja, az elő-
adások után, a tanítványainak szóló taps 
feledteti a rengeteg munkát és a vele járó fá-
radtságot. Boldoggá teszi, ha a rendezvények 
után gratulálnak a jelenlévők, dicsérik a 
programokat, amikor a Füleki Magyar Ház 
gyermekkacajtól hangos, amikor önfeledten 
szórakoznak az emberek. Szvorák Zsuzsát, a 
Csemadok Füleki Alapszervezetének elnökét 
kérdeztük.  

– Mikor és miért lettél Csemadok-tag? 
– Gimnazista koromban lettem tagja a 

Csemadoknak. Sok aktív tanár ösztökélt 
bennünket a belépésre, közösségi életre, 
színházi előadások látogatására. Nagy példa-
képem, matematika tanárom, Kálosi János 
vett bennünket szárnyai alá. Ő még mindig 
aktív segítőnk, kritikusunk és tanácsadónk. 
Azóta is a környékbeli Csemadok-rendez-
vények állandó résztvevője vagyok, mert 
nagyon tisztelem azt a munkát, melyet a 
falvakban, de a nagyobb városokban is kifejt 
a Csemadok. Mi egy nagy család vagyunk.  

– Az egész életedre hatással van a magyar 
kultúra, a közösség. A család mennyire fo-
gadja ezt el? 

– Büszkén mondhatom, hogy a férjem és a 
gyermekeim is támogatják a közösségi mun-
kámat. A férjem 25 éve tagja a Pro Kultúra 
Férfi karnak, Emese lányom rendszeres tu-
dósítója a rendezvényeinknek. Dávid fi am az 
ICS-ben fejt ki áldozatos munkát, társaival 
5. éve éltetik a VárLak fesztivált, a magyar 
bulikat, előadásokat. Lilla egyetemista, ezért 
csak jelenlétével támogatja a rendezvénye-
ket, de mindhárom gyermekem tagja volt az 
Apropó Kisszínpadnak, cserkészek, néptán-
cosok, közösségi emberkék.

– 2001-től irányítod a Magyar Közösségi 
Házat és a Csemadok Alapszervezetét. Mit 
jelent a Csemadok-munka Füleken? Milyen 
rendezvényeket szerveztek? 

– Nagy kincs és nagy gond a Magyar Kö-
zösségi Ház. 2001-ben nyitotta meg kapuit, 
tulajdonosa a Református Egyházközség, 
de fenntartója és működtetője a Csema-
dok Füleki Alapszervezete. Itt próbálnak 
a színjátszók, bábozók, népzenei képzést 
folytatunk, fi lmklubot éltetünk, a fi atalok 
ifi klubjait támogatjuk, 10-15 család jár a 
Ringató- és Cseperedő programokra, itt 
ülésezik az MKP, a Csemadok Nógrádi 
Területi Választmánya, a Magyar Szülők 
Szövetsége, az Ifjúsági Csoport, és számos 
csoportosulás tartja itt összejöveteleit. 

Ezenkívül még nagyon sokan hazajárnak 
a magyar házba. Ünneplők, kirándulók, 
táborozók találkozópontja ez, sokan csak 
azért ejtik Füleket útjukba, hogy itt száll-
hassanak meg. Az otthonos ház minden 
érkezőt nagy szeretettel fogad. Az udva-
runk a Füleki vár ódon falai alatt található, 
ezért is különleges a hely, amit évek óta 
éltetünk.

A városban és a környéken mi szervezzük 
a magyar kultúra napi, március idusi meg-
emlékezéseket, a hagyományos magyar bált, 
a Szent István napi gyermektalálkozónál a 
fi atalok társszervezői vagyunk, a Borvirág 
fesztivált, a megzenésített versek orszá-

gos fesztiválját, az aradi 
vértanúk napját, a szüreti 
vigadalom és felvonulás 
rendezvényeit, az adventi 
óriáskoszorú és a betlehem 
hagyományos felállítását, 
az adventi 4 hétvégi prog-
ramot, az Örvendezzünk! 
Ünnepváró fesztivál gyer-
mekprogramját, mi fogjuk 
össze a magyar civil szerve-
zetek nagy részét ezekhez 

Egy nagy család vagyunk
a rendezvényekhez, és mi álljuk anyagilag 
a rendezvények költségeit.

– Nemrégiben felújították a Közösségi Házat. 
Milyen munkákat kellett elvégezni? 

–  Elsősorban a ház fűtésköltségeinek 
csökkentése érdekében szigeteltük a tel-
jes házat, vakoltunk, festettünk is. A belső 
terek is felújításra szorultak, pár új bútort 
is vettünk. Kinti padokkal és asztalokkal, 
játékokkal bővítettük eszköztárunkat. Pó-
toltuk a konyhai kellékeket és szebbé tettük 
a belső tereket. Mindezt az anyaország és a 
kisvállalkozók támogatása tette lehetővé.

– Rendezői munkásságod is közismert. 
Miért tartod fontosnak, hogy a pedagógiai 
munka mellett ilyen formában is foglalkozz 
a fi atalokkal? 

– Az ELTE magyar-könyvtár szakán vé-
gezve útravalóul kaptuk, hogy élményszerű 
oktatást alkalmazzunk. A színjátszás és a 
drámapedagógia segítségével valósítottam 
ezt meg. Barátnőmmel, Kerekes Évával lét-
rehoztuk a Zsibongó Kisszínpadot, amikor 
kinőtték a gyerekek a csoportot, akkor foly-
tattam az Apropó Kisszínpaddal a Füleki 
Gimnáziumban. Most, hogy a Füleki Gim-
náziumban nyolcosztályos tagozat is van, 
mindkét csoporttal egyszerre dolgozom. 
A színjátszáson túl, ők kultúraszerető és ér-
tékelő emberkékké válnak és számomra nagy 
büszkeség, hogy sok volt diákom, rendező, 
színjátszó, Csemadok elnök, aktív közéleti 
személyiség. Jómagam az oktatást számos 
közösségi élménnyel gazdagítom, rendsze-
resen színházba, fesztiválokra, operába, 
balettre, könyvtárakba, tárlatokra megyek, 
ahol feltöltődöm a diákok örömétől.

– Nemrégiben megkaptad a Femine Fortis 
Példakép Díját. Ilyenkor felmerül a kérdés: 
kik a Te példaképeid?

– Igen, nagyon kedves meglepetés volt 
számomra a díj, hiszen nőktől nő kapott elis-
merést. Ráadásul az anyaországi nominálás 
is nagyon értékes számomra, hiszen magyar-
országi civil barátainkkal nagyon szoros és 
aktív közösségi életet élünk.

A én példaképeim elsősorban a szüleim, 
akik nagyon aktív, közösséget éltető program-
szervezők is voltak a falunkban, Csákányhá-
zán, és tanáraim, a Füleki Gimnáziumban, 
akik ezen az úton elindítottak. De a legna-
gyobb erőt a családom adja, ők a példaképek, 
mert olyan hátteret nyújtanak, ami megnyug-
tat és erőt ad a folytatáshoz. Sokszor hagytam 
volna már abba, ha ők hagyják.  nt
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Sikeres volt a 64. Járási Dal- és Táncünnepély Makrancon 2018. jú-
nius 16-án, amely a Kassai járásban, a Bódva völgyében, a Kanyapta 
mentén és a Hernád partján levő magyar ajkú településeken élő, 
őseink kultúráját, a népdalt, a népzenét, a néptáncot kedvelők 
összejövetele és a népzenei mozgalom legnagyobb seregszemléje.

Az ünnepélyes megnyitón Lackó Mária, Makranc község pol-
gármestere köszöntötte az ünnepély résztvevőit, majd megnyitó 
beszédet mondott Köteles László, a Csemadok országos alelnöke 
és Csoltkó Jenő, a Csemadok Kassa-környéki TV elnöke. Az idén 
a regionális seregszemle sztárvendége Varga Miklós, az István, a 
király rockopera szereplője volt.

Az ünnepélyes megnyitó után a futballpályán felállított sza-
badtéri színpadon fellépett Demko András, vers- és prózamondó 
Nagyidáról, a Tompa Mihály Országos Verseny győztese, Képes 
Lóránt, mesemondó Restéről, az Ipolyi Arnold Országos Nép-
mesemondó Verseny győztese, Berta Lucia Fanni, népdalénekes 
Abaújszináról, a Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedő orszá-
gos döntőjének aranysávos szólóénekese, a Makranci Cserépszín 
Éneklőcsoport, a vendéglátó házigazdák, a Bíborpiros szép rózsa 
népzenei vetélkedő országos döntőjének kiemelt aranysávos nép-
dalköre Makrancról, Nagy Júlia, énekes, előadóművész Szepsiből, 
az Ének iskolája 3. évfolyamának előadóművésze. ZI

Június elején tartották meg az Orszá gos Né pmű vé szeti Fesztivá lt 
Zselízen az Esterházy parkban. Az ötvenkettedik alkalommal 
megtartott népművészeti fesztiválon a szakmai előadásokon túl 
ismét szólt az ének és a zene. Ropták a táncot, megjelentek a szo-
káshagyományaink, és ott voltak a kézműveseink is.  E

Aki nem vet, nem arathat jelszóval ünnepelte fennállásának 40. 
évfordulóját a nagykéri éneklőcsoport. A Nyitra folyó partján, 
festői környezetben megvalósult ünnepségen a helyi női, férfi  és 
gyermekcsoportokon kívül a környékről érkezett baráti egyesü-
letek is felléptek, és együtt teremtettek nagyszerű hangulatot. 
„Női énekcsoportunk 1978-ban alakult a valamikori Elektrosvit 
üzemében. Színes, zoboralji népviseletben lépnek színpadra mind 
a mai napig. Az ő sikereiken felbuzdulva pár évvel később meg-
alakult a férfi  és a vegyes csoport is” – mondta Száraz László, 
a Csemadok Alapszervezetének elnöke. Az évforduló kapcsán 
Csemadok-logóval ellátott ajándékokat kaptak a csoportok tagjai, 
a segítők és a támogatók is. Az ünnepség záróakkordjaként a 150 
szereplő egyszerre énekelte el a Halló magyart és a himnuszt. Az 
est cigányzene melletti szórakozással folytatódott.  BK

A június eleji gyermeknapi rendezvényeket követően június kö-
zepén is kulturális eseményekben gazdag hétvége zajlott Galántán. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Csemadok székház udvarán került 
sor a Mátyusföldi Juniálisra. A gazdag kultúrműsorban színpadra 
léptek az év folyamán a különböző országos versenyeken régión-
kat kiválóan képviselő gyermek és felnőtt szólisták, művészeti 
együttesek, csoportok. Műsorával óriási sikert aratott a Vajda-
ságból, Doroszlóról érkezett, színpompás népviseletben fellépő 
néptáncegyüttes és a műsorukat kísérő fúvószenekar. A délután 
folyamán a gyerekek részére több kísérő rendezvény is megvaló-
sult. A gasztronómia sem hiányzott a rendezvényről, a fellépők a 
közönséggel együtt jóízűen fogyasztották a gulyásfőző versenyben 
induló csapatok által készített fi nom ételeket.  

 MR

A Csemadok Országos Tanácsa, Pozsonyi Városi Választmánya 
és Szenci Területi Választmánya szervezésében került sor június 
27-én a pozsonyi Prímás Palota Szent László-kápolnájában a 
komáromi Concordia Vegyeskar Tisztelet Szent László királynak 
című ünnepi hangversenyére, amelyet a Pozsonyi Kulturális Nyár 
és Várjátékok program keretében rendeztek meg. A rendezvény 
fővédnöke Ivo Nesrovnal, Pozsony város főpolgármestere volt. 
A kórus Szent László király tiszteletére adott hangversenyét a 
kórusvezető-karnagy Stubendek István vezényelte.  DG
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Csillagok találkozása
ELSÔ KÉZBÔL

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Köz-
művelődési Szövetség, a Csemadok Galántai 
Területi Választmánya a Szlovákiai Magyar 
Szülők Szövetségével és a Szlovákiai Ma-
gyar Zenebarátok Társaságával közösen a 
2017/2018-as tanévben a magyar irodalmi 
és zenei élet jeles személyiségei, Ady Endre, 
Kodály Zoltán és Illyés Gyula kerek életju-
bileumai alkalmából Csillagok találkozása 
címmel nemzetközi műveltségi vetélkedőt 
hirdetett meg, melynek döntőjére 2018. jú-
nius 5-7-én került sor Galántán a Városi 
Művelődési Központ termeiben.

A Debrecenből, Érsekújvárból, Komárom-
ból, Pécsről és Székesfehérvárról érkezett 
középiskolás tanulók nagyszerűen felké-
szültek. A héttagú értékelő bizottság Szalay 
Szilviával, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok 
Társaságának elnökével az élen hozta meg 
döntését, melynek alapján a versenyben 
aranyminősítést szerezett a Debreceni Ady 

Gímesen tavaly ősszel leplezték le 
Kodály Zoltán emléktábláját

Koszorúzás a galántai vasútállomás falán lévő 
táblánál, ahol Kodály gyermekkorát töltötte

A rendezvény magyarországi résztvevői 
számára a szervezők Kodály Zoltán nyomá-
ban címmel kirándulást szerveztek, melynek 
keretében felkeresték azon jeles mátyusföldi 
és zoboralji helyek egy részét, ahol annak ide-
jén Kodály Zoltán is megfordult és elhelyez-
ték a köszönet és a hála virágait a „Mester” 
tiszteletére emelt emlékhelyeken Galántán, 
Gerencsérben, Csitáron és Gímesen. 

Kodály Zoltánnak köszönhetően közis-
mertté vált Galánta, a Galántai Táncok című 
művet az egész világon ismerik, játsszák. 
De nemcsak Galánta köszönhet sokat az 
ismert zeneszerzőnek, népdalgyűjtőnek, ha-
nem a Zoboralja is. Kodály Zoltán 1906 és 
1917 között több alkalommal is járt a Nyitra 
melletti településeken. A népdalgyűjtő több-
ször szállt meg Gímesen, majd innen járt 
gyűjtő körútjára a többi faluba, Lédecre, 
Kolonba, Zsérére, Gerencsérre és Csitárra 
is. A felsorolt települések közöl Gerencséren, 
Csitárban és Gímesen is emléktábla őrzi 
Kodály Zoltán emlékét. A vetélkedőn részt 
vevő anyaországi diákok pedig Galánta mel-
lett ezeken a településeken is megkoszrúzták 
a híres magyar zeneszerző emlékművét. El 
kell mondani, Kodály a Zoboralján 947 nép-
dalt gyűjtött össze, olyan kincs ez, amelynek 
köszöhetően megismerhetjük az ottaniak 
lelkivilágát, de erőt is adnak ezek a dalok a 
zoboralji magyarságnak ahhoz, hogy örizzék 
és tovább is adják kultúrájukat. A kirándu-
lásról meséljenek a képek.  MR

Endre Gimnázium diákjainak csoportja. 
A Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium, az Ér-
sekújvári Egészségügyi Szakközépiskola, 
valamint a Székesfehérvári Kodály Zoltán 
Ének-Zenei Általános Iskola és Gimnázium 
csoportja ezüst, míg a komáromi Selye János 
Gimnázium csoportja bronzsávos minősítést 
érdemelt ki teljesítményével. 

Kodály szobra a gimnáziumban

A Csitári hegyek alatt talán az egyik 
legismertebb magyar népdal, Csitárban 
a kultúrház falán található egy emléktábla

Gerencséri utca, végig piros rózsa... Geren-
cséren a kultúrházban van az emléktábla
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 Így született meg az az Ál-
lásfoglalás, melynek bevezető 
mondatát már idéztük, mint a 
Csemadok által felvállalt érdek-
védelmi politika legfontosabb 
dokumentumát. Érdemes szó 
szerint idézni néhány kitételét:

„Alkotmányerejű törvényben 
kell egyértelműen és konkrétan 
meghatározni a nemzetiségek 
államjogi helyzetét.
1. Olyan nemzetiségi szerveket 

és intézményeket kell létre-
hozni, melyek az önigazgatás 
elve alapján érvényesíthetik 
akaratukat.

a) Javasoljuk a törvényhozó és 
végrehajtó szervekben az aláb-
bi intézmények létrehozását:

 – a Szlovák Nemzeti Tanács 
Nemzetiségi Bizottságát; a 
Megbízottak Testületének 
Nemzetiségi Megbízotti Hi-
vatalát (Povereníctvo);

 – a Nemzetgyűlésben Nemze-
tiségi Bizottságot; a kormány 
mellett pedig Nemzetiségi 
Titkárságot  államtitkárral 
az élén;

 Összegezve: Olyan alapvető 
elvek kidolgozását a nemze-
tiségek jogi helyzetének meg-
határozására és intézmények 
létesítését e jogok érvényesí-
tésére, melyek a leghatéko-
nyabb megoldást biztosítják 
az önigazgatás elve alapján 
érvényesülő társadalmi és 
nemzeti egyenjogúsághoz.

b) Javasoljuk a nemzetiségileg ve-
gyes lakosságú járások új terüle-

A Csemadok és a prágai tavasz – 2. rész
ti átszervezését. A nemzetiségek 
tényleges egyenjogúsága szük-
ségessé teszi a nemzetiségek 
által lakott területeken a nem-
zetiségi szempontból maximáli-
san egységes, kompakt területi 
egységek létrehozását a járások 
új területi átszervezésével.

c) Javasoljuk mindazoknak a 
törvényeknek és rendeletek-
nek a felülvizsgálást, melyeket 
1945-től a magyar nemzetisé-
gű polgárokkal kapcsolatban 
hoztak, és a diszkrimináló 
törvények eltörlését.

2. Hazánk zömmel magyarlakta 
területei fejlődésének egyik 
alapfeltétele a nemzetiségi is-
kolák továbbfejlesztése. Ezért 
lehetővé kell tenni, hogy a ma-
gyar iskolákat magyar iskola-
ügyi intézmények irányítsák és 
vezessék. Meg kell teremteni a 
nemzetiségi iskolák vezetéséhez 
és irányításához, valamint sajá-
tos kérdéseinek önálló megoldá-
sához szükséges jogi feltételeket 
és az ehhez szükséges tudomá-
nyos és kutatóintézményeket;

3. A nemzetiségek létének leg-
sajátosabb kifejezője: saját 
kultúrájuk. Ennek fejleszté-
se és irányítása minden egyes 
nemzetiségnek legsajátosabb 
érdeke. A nemzetiségek kul-
túrája része a csehszlovák 
kulturális kontextusnak, de a 
saját egyetemes nemzeti kul-
túrájának is, mellyel elszakít-
hatatlan szálak kötik össze. 
Szükséges ezért a nemzetiségi 

lét szükségleteinek megfele-
lő tudományos és kulturális 
intézetek, munkahelyek és 
intézmények létesítése.

A Csemadok Központi Bi-
zottsága javasolja, hogy a Cseh-
szlovák Szocialista Köztársaság 
politikai képviselői a CSKP és az 
SZLKP KB akciós programjában 
teljes felelősséggel nyilatkoztas-
sák ki a csehszlovákiai magyar 
nemzetiség államjogi helyzetét. 
Javasoljuk Szlovákia Kommunis-
ta Pártja Központi Bizottsága el-
nökségének, hogy a párt magyar 
és ukrán nemzetiségű tagjaiból 
állítson fel egy munkacsoportot 
és bízza meg, hogy dolgozza ki az 
akciósprogramnak a nemzetisé-
gek kérdéséről szóló részét.”

KIEGÉSZÍTŐ JAVASLATOK 
AZ ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Csemadok KB – azon kí-
vül, hogy a pártvezetés és az 
SZNT elé terjesztette – 1968. 
március 15-én az Új Szó hasáb-
jain keresztül nyilvános vitára 
bocsátotta, majd március 21-én 
véleményezésük és kiegészítésük 
céljából járási bizottságainak is 
megküldte a javaslatokat. Az el-
következő hónapokban nemcsak 
a szövetség járási bizottságaitól 
és helyi szervezeteitől, hanem 
különböző magyar munkakö-
zösségektől, iskoláktól, ifjúsági 
kluboktól több száz állásfoglalás 
érkezett a Csemadok KB-hoz és 
a magyar lapok szerkesztőségei-
hez, amelyek amellett, hogy tá-

mogatásukról biztosították a KB 
javaslatait, számos helyi követel-
ménnyel alátámasztva további 
észrevételekkel egészítették ki 
azokat. Ezek az állásfoglalás-
ok, amelyek nem egy esetben 
a Csemadok KB-énál is meré-
szebb javaslatokat tartalmaztak, 
megfogalmazták többek között 
a párthatározatokban garantált, 
azonban a gyakorlatban nem ér-
vényesített hivatali kétnyelvűség 
betartásának, az összevont ma-
gyar és szlovák iskolák szétvá-
lasztásának, magyar nyelvű egye-
tem és főiskolák létrehozásának, 
az 1948-ban elszlovákosított ma-
gyar helységnevek visszaállításá-
nak és rendkívüli népszámlálás 
megtartásának igényét.

A szlovák sajtó, a Matica 
slovenská, valamint a párt- és 
állami szervek részéről a későb-
biekben a leghevesebb bírálat a 
Csemadok Galántai Járási Bi-
zottságának március 28-i, vala-
mint Losonci Járási Bizottságá-
nak március 30-i állásfoglalását 
érte. Az előbbi többek között a 
kassai kormányprogram nem-
zetiségeket érintő revízióját, a 
reszlovakizáció, a csehországi 
deportálás és a lakosságcsere át-
értékelését, a meghurcoltak reha-
bilitálását s ezen akciók szervezői-
nek felelősségre vonását, az utóbbi 
pedig magyar választókörzetek 
kialakítását és a magyar iskola-
hálózat elsorvasztásáért felelős 
iskolaügyi megbízott leváltását 
sürgette. Kovács László


