
     Az advent szó jelentése az 
Úr érkezése, a karácsonyra való 
előkészület, az ünnepvárás ide-
je, kezdete az András naphoz 
legközelebb eső vasárnap. De 
egyértelműen elmondhatjuk, az 
advent nem csak a vallásos em-
berek ünnepe, hiszen a kis Jézus 
megszületését szinte mindenki 
várja, leginkább azok a családok, 
ahol gyermek is van. Az adventi 
várakozással felidézzük a Mes-
siás születése előtti várakozást, 
felkészülünk a karácsonyra, 
Krisztus eljövetelére.

Advent időszakának is több 
szimbóluma van, gondoljunk az 
adventi kalendáriumra, ami a 
gyermekek kedvence, vagy az 
adventi koszorúra, ami szinte 
minden család asztalán ott van, 
de a városok és falvak főterén is 
megtalálható. A négy gyertyának 
jelentése is van, az első a hit gyer-
tyája, Ádámot és Évát jelképezi, 
mert a bűneset után nekik ígérte 
meg Isten először, hogy elküldi 
a Megváltót. A második gyertya 
a reményé, amely a zsidó népet 
jelképezi, akik évezredeken ke-
resztül várták a Messiást. A har-
madik, a rózsaszín gyertya Szűz 
Máriáé, és azé az örömé, hogy a 

Várakozás az ünnepre

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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Fiú a földre jött. A negyedik jel-
képezi a szeretetet, ez Keresztelő 
Szent Jánosé, aki utat készített 
Jézusnak az emberek szívében. 
Amikor mind a négy gyertya ég, 
elérkezett a karácsony: boldogan 
ünnepelhetjük Jézus Krisztus 
születését, a nekünk adott vég-
telen Szeretetet. 

De mást is várunk, mi felvidéki 
magyarok: 70 évre emlékezünk 
majd 2019  márciusában. A II. 
világháború utáni tragédiák után 
valódi megkönnyebbülést jelen-
tett, amikor 1949. március 5-én, 
Pozsonyban megalapították a 
Csemadokot, vagyis a Csehszlo-
vákiai Magyar Dolgozók Kul-
túregyesületét. A szervezetet a 
Szlovákia Kommunista Pártja 
határozata alapján hozták létre, 
ezzel akarták egy kicsit kárpótol-
ni a magyarokat a megpróbálta-
tásokért, de ezzel szerették volna 
politikailag befolyásolni is őket. 
A megalakulást követően sok 
alapszervezet jött létre ország-
szerte, a falvakban, városokban. 
Tudjuk, a politika szánt a Csema-
doknak egy bizonyos szerepet, vi-
szont akik a Csemadokban tevé-
kenykedtek, a szlovákiai magyar 
közösséget kívánták szolgálni. 

70 év egy ember életében is hosz-
szú, rengeteg esemény követi 
megszületését, egy szervezet éle-
tében a 70 év azt jelenti több ge-
neráció nőtt fel a rendezvényein, 
a csoportokban. Elmondhatjuk, 
a Csemadok rendezvényeken sok 
kisgyermek tudott együtt szó-
rakozni az idősebb generáció-
val. A „névsor” nagyon hosszú 
lenne, szinte felsorolni sem le-
het a fesztiválok, nyári táborok, 
rendezvények nevét, amelyek 
végig kísérték ezt a 70 évet. Az 
évek során neve is többször vál-
tozott, az emberek tudatában 
a Csemadok megmaradt, akár 
Csehszlovákiai Magyar Dolgo-
zók Kulturális Szövetségének, 
akár Csehszlovákiai Magyarok 
Demokratikus Szövetségének 
hívták, 1993-től pedig Szlo-

vákiai Magyar Társadalmi és 
Közművelődési Szövetségként 
működik. A Csemadok is be-
lépett a várakozás heteibe, a 
munkatársak, a tagság várja az 
ünnepet. A Csemadok ünne-
pét, a 70 évben történt nagyon 
sok rossz, de szerencsére annál 
több jó is, a politika nem tudta 
megtörni, fennmaradt! Van mit 
ünnepelni, van mire emlékezni 
és főleg, van mire büszkének 
lenni! Emlékszem, gyermek-
ként mindig vártam, mikor lesz 
tavaszi szünet, mert mehettem 
az olvasótáborba, nyáron pedig 
a nyári táborba. Rengeteg ba-
rátság kötődött akkoriban is, és 
vártuk a következőt, hogy ismét 
találkozhassunk, Csemadok-tá-
borba menni, mindig jó volt. 

Vadkerti Neszméri Csilla 

Kellemes karácsonyt kíván 
a Csemadok Országos Elnöksége 

és a szerkesztőség

Felhívás
A Csemadok Országos Elnöksége továbbra is várja a Csemadok 
alapszervezeteket, területi választmányokat, amelyek munkájáról 
történetéről tanulmány, könyv jelent meg, hogy 2019. január 31-ig 
küldjék meg annak egy példányát a Csemadok országos irodájának 
címére (RR Csemadok, Nám. 1. mája 10-12, 815 57 Bratislava). 
Valamint továbbra is várjuk a csemadokos anekdotákat, régi 
képeket a szervezet életéről a fenti címre, vagy elektronikusan a 
neszmeritunde@gmail.com e-mail címre. 
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A Csemadok Gímesi Alapszervezete harmadik alkalommal szer-
vezett nótaestet a helyi kultúrházban. A november 24-én megtartott 
rendezvényen felvidéki nótaénekesek kaptak lehetőséget a bemutat-
kozásra. A közönség egyperces néma csenddel adózott a nemrégiben 
elhunyt Tonkó István nótaénekes emlékének. NT

Kodály Zoltán csitári emléktáblájánál emlékeztek meg a népzeneku-
tatóról, aki 1906 és 1917 között többször járt gyűjtőúton a Zoboralján. 
Ő gyűjtötte fel A csitári hegyek alatt kezdetű népdalt is, amelynek 
köszönhetően a település beírta nevét a magyar kultúrtörténetbe. 
Csitárban Kodály 27 népdalt jegyzett le. A rendezvényen felléptek 
a régió hagyományőrzői és a zsérei énekkar.  T

November 23-án a budapesti Republikon Alapítvány és a Csemadok 
Tornaljai TV közös konferenciát rendezett A létező migráció címmel. 
A rendezvényt Szögedi Anna polgármester nyitotta meg, elmondta: a 
migráció Tornalját is sújtja, hiszen a hétezres városból félszáznál többen 
élnek tartósan külföldön. A konferencián a hétköznapi migrációról 
mondták el gondolataikat a politikusok és szakemberek: Tóth Csaba, a 
Republikon Intézet stratégiai igazgatója, Virág Andrea kutatásvezető, 
Köteles László, a Csemadok alelnöke és Simon Attila történész. A 
szlovákiai magyarság számára ez különösen fontos kérdés, hiszen az 
elvándorlás a kisebbségben élőket kifejezetten érzékenyen érinti.  -il-

Október 19-20-21-én zajlott a 10. jubileumi Verséneklő Együttesek 
Országos Fesztiválja Nógrádban. Az első rendezvényre Füleken került 
sor. Fellépett: a Csillagvirág együttes és Tóbisz Tinelli Tamás énekes. 
A második napon a fülekpüspöki kultúrházban lépett fel Kaszmán-
Saróka Liliána és Molnár Ibolya, valamint a Kelemenék zenekar.

A gálaműsor október 20-án a losonci Zsinagógában zajlott. Fel-
lépett: a Kelemenék zenekar, Kaszmán-Saróka Liliána és Molnár 
Ibolya, a Endorfi n zenekar, a Csillagvirág zenekar, The Töpörtyűk 
zenekar, az Aranymetszés duó, valamint a Zsapka Attila,Vadkerti 
Imre és Sipos Dávid trió. A teltházas rendezvényt Alexandra Pivková 
Losonc polgármestere nyitotta meg. Jelen volt Balog Gábor a Csema-
dok Országos Választmányának alelnöke és Görföl Jenő a Csemadok 
Országos Választmányának titkára. GK

A XXXII. Városi Kulturális Napok Erzsébet-napi rendezvénye, a 
„Varázslatos magyar dallamok” fergeteges sikert aratott Pozsonyban 
a Cultus Ružinov művelődési házban. Telt ház előtt csillogtatta meg 
énektudását az aranykoszorús nóta- és operett énekes Visser Ágnes, 
aki Hollandiából utaztatja a magyar muzsikát kiváló zenekarával, 
amelynek tagjai a világhírű 100 Tagú Cigányzenekar és a Rajkó 
Zenekar szólistáiból tevődik össze. Az ismert operett-dallamokat 
és nótákat a közönség is vele dúdolta.  J.I.

A Csemadok Nógrádi TV-hez tartozó alapszervezetekben folyama-
tos a vezetőségek megfi atalodása. Ez történt Fülekkovácsiban, Persén, 
Losoncon, Nagydarócban. Vilkén is megtörtént a nemzedékváltás. 
2018. november 18-án tartotta alakuló ülését az új vezetőség Galcsik 
Károly, a Nógrádi TV titkára és Böszörményi István, alelnök rész-
vételével. Jelen volt egy helybeli, érdemdús régi csemadokos, Petro 
Lajos is. A jelenlévők Petyi Évát elnökké, Haris Sándort alelnökké 
választották. Nagy Krisztina a pénztárosi, Csicsman Lívia a titkári 
funkciót vállalta el. A vezetőségben fog tevékenykednik Budács Zita 
és Kovács Judit is. 

Az új vezetőség máris egy rendezvénnyel kedveskedett a tagságnak, 
130 éve szentelték fel a vilkei rómi katolikus templom „Mindenszen-
tek-oltárképét“. Ennek alkotóját, a nógrádi festőművészt, Kubányi 
Lajost (1855-1812)  Böszörményi István mutatta be.  GK
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A szakmai háttérintézmény
Rólunk című sorozatunkban 

a területi választmányok mun-
káját mutattuk be. A választmá-
nyok munkája után a Csemadok 
háttérintézményének, a Szlová-
kiai Magyar Művelődési Inté-
zetet mutatjuk be. Az Intézet 
munkásságáról Huszár László 
nyilatkozott. 

– Mikor jött létre a művelődési 
intézet és milyen céllal?  

– A Szlovákiai Magyar Mű-
velődési Intézet megalakulásá-
nak ötlete és alapja az 1990-es 
évek közepére tevődik, amikor 
a mečiari időszakban a Cse-
madoktól megvonta az állam a 
pénzügyi támogatást, és leépült 
a központ, ezzel pedig megszűnt 
a szakmai munka is. 1999-től, 
amikor pályázati pénzhez jutot-
tunk, szerveztünk már képzése-
ket – népzenei-, gyermekszínját-
szó-, bábképzést. Sajnos sokáig 
tartott, míg valóban sikerült 
hivatalosan is megalapítani a 
Szlovákiai Magyar Művelődé-
si Intézetet, az ugyanis a Cse-
madok belső szervezeti egysé-
geként csak 2004-ben alakult 
meg, majd 2013-ban módosult 
az adótörvény, amely a leányvál-
lalatok működését szabályozta, 
ami ránk is vonatkozott, ezért a 
Csemadok elnökség alapításá-
val bejegyezték az Intézetet non 
profi t szervezetként, így váltunk 
a Csemadok szakmai háttérin-
tézményévé. 

– Milyen tevékenységet vállal-
tak fel? 

– A szakmai munkának van-
nak eredményei. Felvállaltuk 
a Duna Menti Tavaszt, az ak-
koriban megszűnt Tavaszi szél 
helyébe, de ugyanazokkal a 
célokkal behoztuk a Bíborpi-
ros szép rózsát, majd átvettük a 
citeratalálkozókat és a képzést 
is. Ehhez a szakmai munkához 
elsősorban cél és akart szüksé-
ges, meg egy apparátus, akik 
végzik a munkát és meg tudják 
írni a pályázatokat is. Három 

csomagban lehet elképzelni az 
intézet munkáját. 

Az elsőbe az országos ren-
dezvényeket és képzéseket le-
het besorolni, ebbe tartoznak 
pl. a nyári népzenei táborok is. 
Nemrégen volt a Tavaszi Szél 
és az egyik csoport azt mondta, 
azért volt jó a nyári népzenei tá-

bor, mert felkészítette őket és az 
ott tanultakat énekelték is a ver-
senyen. Megbízható tanáraink 
vannak és van szakirodalmunk, 
amit mi adtunk ki. Megvan hoz-
zá az adatbázisunk is, van miből 
válogatni. Ennek a szolgáltatás-
nak látjuk az eredményét. 

A másik csomag a digitalizáció, 
ez folyamatosan alakult ki 
2006-tól. Kárpát-medencei 
viszonylatban ez egy egyedi 
adatbázis. Van olyan nap, hogy 
180-200 népdalunkat nézik meg 
a világ számos pontjáról. Ebbe 
a csomagba tartoznak a régi 
csemadokos publikációk is, az 
Ág Tibor és a Takács András ál-
tal készített anyagok is ezek közé 
tartoznak. Kiadói tevékenységet 
is végzünk, és digitalizálunk is 
könyveket. 

A harmadik csomagba az 
értéktár tartozik, ezzel a témá-
val úgy kerestek meg minket, 
2015-től csináljuk. 2008-tól 
működik a Kárpát-medencei 
Közművelődési Kerekasztal, 
ami egy nem formális csopor-
tosulás, együtt dolgoznak a 
nemzeti művelődési intézetek, 

aminek köszönhetően hirdettük 
meg közösen a „Héthatáron át” 
vetélkedőt is, ami szintén az ér-
téktár témakörbe sorolható.

 – Nemrégiben hirdették meg 
a Négyhatáron át vetélkedőt. Mi 
a céljuk? 

– Ez egy nagyjából egy hónap-
ja indult értékvetélkedő. Négy 
régió kapcsolódott be, sajnos a 
Kárpátalját nem sikerült bevon-
nunk. A négy régióból: Erdély, 
Felvidék, Muravidék és Vajda-
ság majdnem nyolcvan csapat 
regisztrált, az első fordulóban 
mesét és képet kellett küldeniük. 
A verseny három fordulós, min-
den régióból volt egy 15 kérdéses 
kvíz, ami kifejtős kérdőív volt. 
A tanulóknak nem kell kimoz-
dulniuk otthonról, az interneten 
kell utánanézniük a dolgoknak. 

A második forduló november 
27-én indult, és egy hétig vártuk 
a válaszokat, az első megfejtés 
Dunaszerdahelyről érkezett. A 
harmadik fordulóban értékeket 
kell felgyűjteniük. Majd min-
den régió megtartja az országos 
döntőt, ebbe már bekapcsoljuk a 
drukkereket is. Ez az elem már 
korábbi vetélkedőknél is volt, és 
sikere volt, ők olyanok, mint a 
fociban a szurkolók, akik nem 
maradhatnak ki a játékból. Az 
értékelésnél pozitív diszkrimi-
nációt alkalmazunk majd, hiszen 
nyilvánvaló, hogy Erdélyben 
más eredmények lesznek, mint 
a Muravidéken, hiszen Szlové-
niából kevesebben jelentkeztek 
be már a magyarság létszáma 
miatt is, mint például Erdélyből 
vagy tőlünk. A végső döntő Ma-
gyarországon lesz, Lakitelken ta-
vasszal. A Felvidékről egyébként 
Nagykapostól egészen nyugatig 
vannak csapataink, és mind a 
húsz bejelentkezett csoport idő-
ben visszaküldte a fordulóba a 
megfejtéseket. 

– Tavaly hirdették meg első al-
kalommal a Településünk értékei 
című pályázatot. Milyen sikerrel 
zárult? Miért volt fontos meghir-
detni a második fordulót? 

– Az előző pályázat tapaszta-
latai azt mutatják, hogy van egy 
közösségépítő jellege az érték-
gyűjtésnek. Értéktári közösségek 
jöttek létre, a múlt pályázatban 
24 csoport dolgozott és 1005 új 
adatot töltöttek fel az adatbázis-
ba. Az idén 48 csapat jelentkezett 
be. Azt gondolom, hogy azok, 
akik felgyűjtik az értékeket, 
megbecsülik azt, tudatosítják, 
milyen sok fontos érték van a 
településükön. Az értéktárnak 
köszönhetően gyarapodik a  Fel-
vidék, hiszen minden fellelhető 
az adatbázisban. Ezek a prog-
ramok – amellett, hogy ennek 
köszönhetően fennmaradnak 
az értékeink, hiszen feltöltjük 
azokat az adatbázisba – valódi 
közösségi programok is.  nt
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XLIX. Szenczi Molnár Albert Napok
Az idei rendezvényről Fekete 

Mártával, a Csemadok Szenci 
Területi Választmányának tit-
kárával beszélgettünk.

– Hogyan értékelnéd az idei 
programsorozatot?

– Pozitívan, hiszen egy hónap 
alatt 10-11 rendezvény valósult 
meg, és szinte mind teltházas 
volt. Kisebb és nagyobb rendez-
vények, sokrétű programkínálat-
tal: volt tanulmányi kirándulás, 
képzőművészeti kiállítás, elő-
adások, megemlékezések, temp-
lomi hangversenyek. Hosszú ide-
je nem volt már színházi előadás 
Szencen, de szerencsére idén azt 
is sikerült megszervezni, és na-
gyon jó darabot láthattunk, a 
Komáromi Jókai Színház Edith 
és Marlene című előadását. A 
közönségnek igazán tetszett. 

Szencen a két iskola, a gimná-
zium és az alapiskola is aktívan 
bekapcsolódik a programokba, 
és évről évre egyre jobb műso-
rokat készítenek, amiért hálá-
sak vagyunk nekik. Sok gyereket 
megmozgatnak, akik így Szenczi 
Molnár Alberttel is mind jobban 
megismerkednek. A gimnázi-

LÁTÓSZÖG

umban néhány éve már tétel az 
érettségin.

– A rendezvény egyik célja, hogy 
munkásságának jelentősége egyre 
ismertebb legyen?

– Igen. Szenczi Molnár Albert 
itt született, és fontos, hogy jól 
ismerjük. Ez is része a rá való 
emlékezésünknek. A három 
napos tanulmányi kirándulá-
sok alkalmával például, próbá-
lunk olyan helyekre ellátogatni, 
ahol Szenczi Molnár Albert is 
megfordult. Megemlékezünk 
róla, koszorúzunk. Idén a sírjá-
nál voltunk Kolozsváron, most 

A Csemadok Nagykürtösi Területi Vá-
lasztmánya november 17-én emlékezett meg 
a magyar szórvány napjáról Ipolyhidvégen. A 
vendég előadó Dr. Molnár Imre, a Pozsonyi 
Magyar Intézet igazgatója volt. Előadásában 
igyekezett kifejteni, hogy a szórvány megha-

már harmadszor.  Régebben volt 
vetélkedősorozatunk is Szenczi 
Molnár Albertről. Nem csak a 
diákok tudnak sokat róla, hanem 
mások is, akik a rendezvénye-
inken részt vesznek. A napok 
keretében már többször volt 
tudományos szintű előadás az 
életéről és hagyatékáról. 

 – Melyik volt idén a legkedve-
sebb program számodra?

Egyet sem tudok kiemelni, na-
gyon jó volt a jókai templomban 
a komáromi Gaudium vegyes 
kar hangversenye, László Attila 
koncertje Rétén, de érdekes volt 

Magyar szórvány napja
tározás mit jelent, hányféleképpen értelme-
zik, milyen külső és belső hatásoknak van 
kitéve, mi a lehetséges hozadéka, miért ér-
demes, vagy kell vele foglalkozni. Kitekintést 
adott az egész Kárpát-medencei szórvány-
ságról, majd javaslatokat adott ennek keze-

Szőke Erika kiállítása is, vagy a 
Ma7 médiacsalád bemutatkozá-
sa Hegysúron.

 – A jövőre lesz az 50. Szenci 
Molnár Albert Napok. Vannak 
már tervek a kerek évfordulóra?

– Igen, már most gondolko-
zunk rajta. Jövőre a Csemadok 
is kerek évfordulót ünnepel, 70 
éves lesz, és a két ünnepet össze-
vonjuk a Napok keretében. Az 
évfordulóra készül kiállítás, és 
gondolkozunk kiadványon va-
lamint rövidebb dokumentum-
fi lmen is, melyeket a nyitóren-
dezvényen mutatnánk be.  mv

lési lehetőségeiről, nem elfeledkezve azon 
nemzettársainkról sem, akik az országban 
szétszórtan, szlovák nyelvterületen élnek és 
eddig még tartják magyarságukat.

Kísérő rendezvényként a résztvevők 
megtekinthették „Középkori faliképek a 
Szepességben“ című kiállítást, amely az 
intézet jóvoltából került nem csak itt be-
mutatásra de már más helyeken is járásunk-
ban. A kiállítást Dr. Molnár Imre az intézet 
igazgatója nyitotta meg.

Az előadás és beszélgetés, valamint a ki-
állítás megtekintése után került sor a Cse-
madok Nagykürtösi Területi Választmánya 
őszi ülésére, amelyen megvitattuk az ezévi 
feladatok teljesítését, a jövő évi programok 
javaslatait, főképpen a közelgő 70 éves ju-
bileum szellemében. 

Balogh Gábor
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Méry Margit, szlovákiai magyar néprajz-
kutató 1961–1983 között a Csemadok KB 
néprajzi szakelőadója, később a Szlovák Tu-
dományos Akadémia Néprajzi Intézetének 
munkatársa volt, majd a Szlovák Rádió Ma-
gyar adásának készített néprajzi műsorokat. 
Nyugdíjasként is számos előadást tartott, 
ezzel is népszerűsítve a magyar népi kultúrát. 
Csemadokosként járta a régiókat, később 
ezekből a tapasztalataiból is merített. Méry 
Margitot a csemadokos évekről és a népi 
kultúráról kérdeztük. 

Mikor került közel a néprajzhoz? 
– Már gimnazista koromban táncoltam, 

szóló táncos is voltam. Volt Tardoskedden, a 
szülőfalumban egy tánccsoport, velük kezd-
tem a pályafutásomat. Az egyik tanárunkkal 
eljártunk gyűjteni, voltunk Martoson, és Izsán 
is. A tánccsoporttal pedig több fesztiválon is 
felléptünk, az egyik ilyenen szólítottak meg 
a csemadokosok, hogy menjek a pozsonyi 
központba dolgozni, szükségük lenne ugyanis 
egy néptánc-szakelőadóra. Ekkor már 8 éve 
tanítottam, nagyon szerettem, de vonzott Po-
zsony, mert szerettem volna tovább tanulni és 
azt láttam, hogy ott arra lehetőségem lesz. 
Igaz nem néprajzot akartam tanulni, hanem 
magyar-történelem szakos szerettem volna 
lenni, de Turczel Lajos tanár úr azt javasolta, 
próbáljam meg inkább a néprajz szakot.

– Mikor kezdett a Csemadokban dolgozni? 
Mi volt a feladata? 

– 1961-ben kerültem a Csemadokba, mint 
táncszakelőadó. Ekkor a Csemadoknak nagy-
jából 170 tánccsoportja volt. Fel kellett őket 
keresnem, majd segíteni a felkészülésüket 
a fesztiválokra. Tanfolyamokat, képzéseket 
szerveztem. Volt, hogy egész hónapban te-
repen voltam. Segítettem a fesztiválok szer-
vezésében is. A zselízi fesztiválra minden 
évben kiállításokat szerveztünk. Kezdetben 
még nem alakult ki a pontos profi lja a kiál-
lításoknak, de később már megvolt a stra-
tégiája, hogy minden évben egy tájegységet 
mutattunk be. Fel akartam dobni a kiállítást 
és szerveztem népviselet-bemutatót is. Több 
gyűjtőúton voltam, az egyik nagyon emlékeze-
tes maradt számomra. Egyszer Takács András 
azt mondta, van pénz egy képzésre és gyűjtő-
útra, szervezzem meg. Keressem fel Kaposi 
Editet és Martin Györgyöt. Mivel Kaposi 

Editet már ismertem, előbb hozzá mentem, 
de mondta, hogy Martin György Borbély 
Jolánnal, a feleségével jár, de ő is szívesen 
jönne, ha lehetséges. Megbeszéltük a gyűjtést 
és a tábort, Tardoskedden és Kéménden akar-
tunk gyűjteni. Korábbról, tardoskeddi táncos 
koromból már tudtam, hogy idős embereket 
kell megszólítani. Kéménden viszont nem 
ismertem senkit, itt bementem az iskolába és 

elmondtam az igazgatónak, hogy mit szeret-
nék, az egyik pedagógus végig is járta velem a 
falut. Zoboralja is nagyon izgatta őket, Zsérén 
jártunk is.

 – Miből készült Zselízre a kiállítási anyag? 
A régiókból hozták, vagy irányítottan gyűjtöt-
tek? 

–1974-ben mentem vissza szülési szabad-
ságról a Csemadokba dolgozni, ekkorra már 
kialakult, hogy mindig egy járás mutatko-
zott be, és éppen a Nagykürtösi régiót kellett 
felgyűjteni, előtte pedig Zoboralja mutat-
kozott be. Bejártam az egész járást, nagyon 
sok padláson találtunk még anyagot, ezeket 

A magyarság megmaradásában fontos szerepe 
van a Csemadoknak

összeválogattuk, felírtuk, mit kérünk majd 
kölcsön és kiállítottuk. Erre a vidékre a fehér-
hímzés volt a jellemző, amelyek a viseleteken 
nagyon szépen megmaradtak. Míg szülési 
szabadságon voltam Ág Tibor és Quittner 
János gyűjtöttek, és ekkor találtam ki, hogy 
én gyűjthetném a tárgyi emlékeket, hiszen ők 
tánccal foglalkoztak.

– Mik a tárgyi néprajzi elemek, mik tartoznak 
ide? 

     Ide tartozik az építészet, a telekrendezés, 
a népviseletek, de a textilkultúra is. Elkezdtem 
a gyűjtő munkát, de közben szerveztem szemi-
náriumokat is. Amikor a zselízi fesztiválon a 
Nagykürtösi járás mutatkozott be, volt viselet-
bemutató is. Ezt tovább gondoltuk és minden 
évben szerveztünk viselet-bemutatót, de tema-
tikailag mutattuk be a ruhákat. A Virágba szőtt 
álom című első ilyen rendezvényen a tipusokat 
mutattuk be, a lányruhát, az asszony ruháját, a 
táncbajáró ruhát, a félünneplő és az ünneplő 
viseletet. Ez után már abba a régióba szerveztem 
a nyári néprajzi szemináriumokat, amelyiket a 
következő fesztiválon be kívántuk mutatni. Felír-
tuk, hogy mi kerüljön be az anyagba és a fesztivál 
idejére kölcsön vettük. Amikor már az összes 
járást bemutattuk, egy nagy viseletbemutatót is 
tartottunk, hiszen ekkor már a kastély parkjába 
költözött át a rendezvény, ahol kaptunk egy nagy 
termet a kiállításokra.

 – A Csemadoknak nagy szerepe van a magyar 
kultúra megtartásában. Ön, hogy látja, mi a 
faladatunk? 

– Hagyományőrzés és a néprajz szempont-
jából nagy feladat hárul a Csemadokra. És a 
Csemadoknak meg is kell maradnia. Hiszen 
akár a hagyományok ápolására és tovább-
adására gondolunk, akár a kultúrára, akár 
a magyar nyelvre mind elengedhetetlen a 
fennmaradásunkhoz, és ezeket a Csemadok 
felvállalja. Mindig elmondom, tiltakozom is 
ellene, ha valaki azt állítja, nem lehet érvé-
nyesülni magyar iskolából. Engem úgy nevel-
tek, hogy sose hagyjam el a magyarságomat. 
A két lányom magyar iskolába járt, mind-
ketten két diplomát szereztek. Az unokáim 
magyar iskolából kerültek egyetemre. Mi az, 
hogy nem lehet a magyar iskolával érvénye-
sülni!? Ők a bizonyíték, hogy igenis lehet. De 
ebben a Csemadoknak is szerepe van, amíg 
magyarul beszélünk és énekelnünk, addig 
megmaradunk.  NT

      Akár a hagyományok 
ápolására és továbbadására    
   gondolunk, akár a kultúrára, 
akár a magyar nyelvre mind  
             elengedhetetlen 
          a fennmaradásunkhoz, 
és ezeket a Csemadok 
                           felvállalja.
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A Csemadok Lévai 
Területi Választmánya 
és Palásti Alapszerve-
zete 2018. november 
17-én a palásti kultúr-
házban tartotta meg a 
VI. Öszi Találkozót, a 
Nagykürtösi és a Lévai 
járás Csemadok alapszervezetei mellett működő népművészeti cso-
portok seregszemléjét. Fellépett a palásti Búzavirág Folklórcso-
port, az ipolynagyfalui Ipoly Népdalkör, az ipolybalogi Bukréta 
Folklórcsoport, a lévai Garam Menti Néptánc Együttes és az Apró 
Garammenti, a kétbodonyi hagyományőrző csoport, a farnadi Roz-
maring Asszonykórus és a lekéri Borsika Éneklőcsoport. DE

  A Jókai nyomában – ifjúsági vers- 
és prózamondó versenyt az alapisko-
lások felső tagozatosainak, közép-
iskolásoknak és egyetemistáknak 
hirdettük meg. Jókai versei kevésbé 
ismeretek az olvasók körében. A ta-
vasz folyamán megvalósult vers- és 
prózamondó versenyen Jókai műve-
ket (vers és próza) valamint kortársai 
műveiből hallhattunk előadásokat.. 
A kiértékelés november 9-én valósult meg, neves drámapedagógusok 
bevonásával. Ősszel helytörténeti- irodalmi sétára került sor Jókai 
nyomában, bejártuk a város összes, az íróhoz kapcsolódó helyét, meg-
látogattuk a Duna Menti Múzeum állandó Jókai kiállítását, a sétát a 
Jókai Mór szobránál, Jókai: Ültess fát c. versének közös elszavalásával 
zártuk. A következő hétvégén szakmai napra kerül sor neves drámape-
dagógusokkal és színművészekkel. A programban a csallóközaranyosi 
Kóczán Mór MTY Alapiskola diákjai vettek részt.  VL

A Thália Színház 
Nagykéren is bemu-
tatta Kálmán Imre 
Montmarte-i ibolya című 
kétfelvonásos operettjét. 
Három jóbarát nyomo-
rog egy sötét padlásszobában, Párizs szívében, a századforduló ide-
jén. Együtt álmodoznak arról, hogy egyszer majd sikeresek lesznek. 
A mindennapok szürkeségébe egyedül a kis montmertre-i árva, Violetta 
hoz egy kis színt. A mindenki által szeretett kedves kislányt veszély fe-
nyegeti, mostohaanyja egy leánykereskedőnek akarja eladni. Hatalmas 
feladat vár a három művészre, meg kell menteni Violettát.  sz

Őszi háztáji vásárt és 
népi mesterségek napját 
rendeztek november 3-án  
Nagykaposon.  A rendez-
vény célja, hogy a helyi 
termékek iránti kereslet 
fellendítésével segítsék a szülőföldön való boldogulást. Az idén ez volt 
a második termelői piacnap, de karácsony előtt még sor kerül egyre. 
Az árusok között Ung-vidéki, Bodrogközi és anyaországi termelők is 
voltak. A gyerekek a ház előtti udvaron népi gyermekjátékokkal ismer-
kedhettek, és a fafaragás, illetve rongyszövés mesterségének titkaiba 
is betekinthettek. GE

1998-ben alakult meg 
a nagykéri citerazene-
kar Száraz Elek, Gróf 
György és Kovács Pál 
egykori Csemadok-el-
nök ötletétől vezérelve. 
Szőnyből Szabó József 

készítette az első citerákat és feleségével Évi nénivel minden vasárnap 
Nagykérre utaznak a próbákra. Ezért joggal érdemelték ki a Nagykér 
díszpolgára címet. A műsor a citerazenekar előadásával kezdődött, 
fellépett a nagykéri női kórus, majd a kis és a nagy Mórincás tánc-
csoportok, a Csemadok énekkara. A gálát közös műsorral zártuk, 
citerafeldolgozásban felcsendültek a régi nagykéri lakodalmas nóták, 
a zenére a Mórinca tánccsoport táncolt.  SZL

2018. október 27-én 
Diószegen tartották meg 
a jubileumi XX. Orszá-
gos Citeratalálkozót. 
Diószeg polgármestere, 
Szabó Antal és a Cse-
madok országos alelnö-

ke Mézes Rudolf köszöntője után 15 együttes mutatkozott be és 
aratott műsorával osztatlan sikert.

A rendezvény záró részében Huszár László, a Szlovákiai Magyar 
Művelődési Intézet igazgatója mondott köszönetet a csoportoknak 
a nagyszerű szereplésért, a diószegieknek pedig a rendezvény kiváló 
előkészítéséért és sikeres megvalósításáért. Az Országos Citeratalál-
kozó csúcspontjaként Balódi László, Hodos Község polgármestere 
a hosszú és eredményes tevékenységért átnyújtotta a naszvadi Viza 
Citerazenekarnak a Patócs Lajos Díjat. MR

A Csemadok Rozsnyói 
Alapszervezete szerve-
zésében 2018. november 
30-án bemutatták Derzsi 
György „Lehár” című 
zenés monodrámáját. 
Lehár Ferenc életéről 

készült játék nem az ünnepelt és körülrajongott zeneszerzőt mutatja 
meg, hanem azt a Lehárt, aki sikerei ellenére sem találta a helyét a 
világban. FE

2018. november 
15-17-én Galántán tar-
tották meg a Kodály 
Zoltán Nemzetközi 
Hegedűverseny tizen-
nyolcadik évfolyamának 
rendezvényeit. A felvi-
déki résztvevők közül a 

versenyen nyújtott teljesítményükkel hárman értek el arany minősítésű 
besorolást a zsűri dicséretével. Egy versenyzőnk arany minősítésű 
és 2-2 felvidéki résztvevő pedig ezüst, illetve bronzsávos besorolást 
ért el. A versenyen a legmagasabb pontszámot az első kategóriában 
versenyző kínai származású Yan Gaohaotong érte el, amivel kiemelt 
aranysávos besorolást érdemelt a zsűri külön dicséretével. Ugyanilyen 
besorolást ért el teljesítményével a negyedik kategória egri verseny-
zője, Demeter Édua Mária.  MR
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Két víz között
ELSÔ KÉZBÔL

Az olvasót egy egészen fi atal és ellentmon-
dásos sorsú kistájra hívom barangolni, mely 
csupán huszonhat éve nyerte el mai formáját 
és határait. Az Öreg-Duna és a bősi vízerőmű 
üzemvízcsatornája által közrefogott szigetről 
van szó, melyet leggyakrabban Kis-Csallóköz 
névvel illetnek az írott sajtóban, de a hétközna-
pi beszédben ismertek más elnevezései is, mint 
Vízmögött, Sziget vagy elzárt falvak. A há-
rom, szigetre került felső-csallóközi település: 
Doborgaz, Vajka és Nagybodak lakói valóban 
viszonylagos elzártságban élnek, hiszen a Csal-
lóköz többi részétől az üzemvízcsatorna vagy 
ahogyan maguk között nevezik, az Új-Duna 
választja el őket, melyen csupán két helyen 
lehet átkelni, Bősön, az erőművön keresztül, 
illetve Vajka és Keszölcés között komppal. El-
zártságuk azonban viszonylagos, hiszen noha a 
Csallóköz felé nehézkes az átjutás, Pozsony felé 
nyílegyenes út vezet tőlük (ami a Pozsonyból 
ideköltözők célpontjává tette őket).  

Mind az itt élőknek, mind az ideköltözőknek 
mára Európa szerte is ritka természeti kincs, 
az Öreg-Duna meanderező ágai, kanyarulatai 
mellett van lehetőségük élni, és az ide látogató, 
vállalkozóbb szellemű vándor is bolyonghat 
köztük, ha leteszi autóját, szeret gyalogolni, és 
esetleg még ladikba vagy kenuba is száll.

A terület vízellátása mára már mestersége-
sen történik, a terepviszonyokat, a táj arculatát 
azonban még a Duna hajdani ereje és horda-
léka alakította ki, nézzünk hát kicsit vissza, 
mindez hogyan is történt. 

Két földrajzi táj találkozásánál rendszerint 
izgalmas és egyedi formák alakulnak ki, ilyen 
a Csallóköz és Szigetköz ágvizekkel szabdalt 
területe is.  A Duna a Kárpát-medencébe, 
mérsékeltebb esésviszonyok közé érve az Al-

pokban eredő mellékfolyóiból hozott hordalék 
nagyobb részét lerakta. Zátonyokat, szigeteket 
képzett, és egyre több ágra szakadt. A szigetek 
közt kanyargó mozgás ismét csökkentette se-
bességét, ezáltal újabb szigetek jöhettek létre, 
még kiterjedtebbé téve az ágrendszert. A víz 
váltakozó mennyiségének, ezáltal váltako-
zó sebességének és  felszínformáló erejének 
valamint a szállított hordalék nagy mennyi-
ségének köszönhetően a terület szigetei és 
ágvizei szinte állandó átalakulásban voltak, 
csak egy volt biztos, a változás. Szövevényes, 
fonatos ágrendszer alakult ki, holtágakkal, 
sűrű ligeterdőkkel. A terep magasságának 
apró különbségei, valamint a rendszeres ár-
vizek és a különböző talajtípusok, változatos 
élőhelyek tarka mozaikjait alakították ki. 

A területen az első nagyobb arányú állandó 
letelepedés a magyarokkal kezdődött, va-
lamikor a X. században. A települések első 
írott emlékei a 11-13. századokból valók.  A 
folyóágak saját életútjukat élték, elmúlás és 
születés erői alakították, és ezzel a változó 

tájjal éltek együtt a települések is – ahol egy-
kor település volt, ott később víz és fordítva, 
mintha folyamatosan mozgásban lett volna a 
táj. A települések szigethátról szigethátra ván-
doroltak, a legtöbb község ma már második 
vagy harmadik helyén van.  Az árterületeken 
való életnek megvoltak azonban az előnyei is. 
A halban, vadban, dús legelőkben gazdag árte-
rületek jó megélhetést biztosítottak egykor. 

A Duna elterelése és a vízierőmű megépítése 
óta áradásoktól már nemigen kell tartani, hi-
szen mesterségesen látják el a területet vízzel.  
A Duna-ágakban a víz a sodrása lecsökkent, 
a talajvíz is alacsonyabban van, az Öreg-Du-
nával való közvetlen kapcsolat megszűnt, így 
a halak száma töredéke a hajdaninak. Mind-
azonáltal a hely még mindig csodálatosan 
szép. Aki szereti a természetes vízpartokat, 
gyalog vagy biciklire szállva fedezheti fel őket, 
hacsak vízre nem száll, hogy az ágvizek közt 
bolyongjon. A túra előtt érdemes beszerez-
ni egy részletesebb, az ágvizeket ábrázoló 
térképet, de a telefon GPS funkciója is jól 
használható.

Amennyiben a Keszölcés és Vajka között 
járó komppal jövünk a szigetre, első állo-
másként ne hagyjuk ki Vajka kis kocsmáját, 
ahol kiváló a frissen főzött magyar gulyás, a 
falakon pedig egy Vajkára költözött grafi kus 
munkáiban, Vajka lakóiról készült karak-
terrajzaiban merülhetünk el hosszan. Ha a 
bősi erőm hídján át érkeznénk a szigetre, 
úgy a Hullámcsárda lehet első állomásunk, 
a hangulat barátságos, frissen sült hallal vagy 
halászlével a kezünkben ülhetünk ki a Duna 
partra. 

Szervezett vízi túrák illetve kenu- vagy 
kajakkölcsönzés ügyében többek között a 
Somorjai Regionális Fejlesztési Ügynökséget 
érdemes megkeresni. mv
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A szlovák parlament egyik alelnökévé 1968. december 29-én 
Szabó Rezsőt választották, a föderációs alkotmánytörvény alapján 
1969. január 1-jén létrejött Szlovák Szocialista Köztársaság kor-
mányában pedig Dobos László személyében magyar nemzetiségű 
miniszter kapott helyet. Ez a korábbi ígéretekhez képest, miszerint 
a szlovák kormánynak egy magyar alelnöke és két magyar mi-
nisztere lesz szintén szerényebb eredménynek számított. Dobos 
Lászlót, mivel nemzetiségi minisztérium sem létesült, hivatalo-
san nem is tekintették nemzetiségi miniszternek. Dobost 1969. 
április 8-án egyúttal kinevezték a szlovák kormány Nemzetiségi 
Tanácsának elnökévé is, a magyar, ukrán és szlovák tagokból álló 
testület azonban szintén nem volt azonos a Csemadok által kért 
nemzetiségi (nemzeti) tanáccsal, hanem a kormány nemzetiségi 
ügyekben illetékes tanácsadó szerveként jött létre. Ennek ellenére a 
reformok folytatásának, a nemzetiségi alkotmánytörvény realizálá-

Herczegh Géza jogtudós, 
Nagykapos díszpolgára születé-
sének 90. évfordulója tiszteletére 
szobrot avattak Nagykaposon. Az 
ünnepségen részt vett a jogtudós 
özvegye, Herczeghné Petneházy 
Melinda, lánya, Herczegh Anita 
és férje, Áder János, Magyarország 
köztársasági elnöke, fi a Herczegh 
Károly, valamint a jogtudós uno-
kái. Emlékbeszédet Duray Miklós 
egyetemi tanár, az SZKC elnöke 
mondott.  A városi parkban álló 
mellszobor Rieger Tibor Kossuth-
díjas művész alkotása.

A Herczegh család részéről 
Herczegh Géza fia, Herczegh 
Károly szólt az egybegyűltekhez, 
elmondta: édesapja szent ügynek tekintette a szülőföldjén élők segíté-
sét. Azt vallotta, adnia kell annak a közösségnek, ahonnét származik, 
ahol született.

Az ünnepi beszédeket követően sor került a mellszobor leleplezésére. 
A történelmi egyházak képviselői megáldották a szobrot és a Herczegh 
család jelenlévő tagjai, valamint a vendégek elhelyezték az emlékezés 
koszorúit.

A meghitt ünnepség fényét emelte a színvonalas emlékműsor, amely-
nek keretében Petneházy Attila színművész, Herczegh Géza keresztfi a 
elszavalta a Szózatot. A Csemadok Erdélyi János Vegyeskar éneke 
nyitotta a programot, a nagykaposi Erdélyi János Alapiskola diákjainak 
visszaemlékező verses-zenés összeállítása és éneke pedig a rendezvény 
záróakkordja volt. GE

Száz éves a szlovákiai magyar közösség, hetven éves a Csemadok 
címmel zajlott 2018. november 25-én a Csemadok Lévai Alapszervezete 
által szervezett rendezvény, amelynek keretén belül bemutatásra került 
Csáky Pál azonos című könyve is. Török Alfréd megnyitója és Csáky Pál  
ünnepi gondolatai után színvonalas kultúrműsorral  mutatkozott be a  
Juhász Gyula Irodalmi Színpad, a Garam Menti Néptáncegyüttes, az 
Aprógarammenti, Göbő Anna és Göbő Eszter. A rendezvény érdekes 
beszélgetéssel fejeződött be, melynek résztvevői Dunajszky Géza, Görföl 
Jenő, Csáky Pál és Török Alfréd voltak.   DE

Újjáalakult a Csemadok 
Sajógömörben. Első rendezvé-
nyüket november 11-én tartották 
meg, a nemzetközi gyertyagyúj-
tási akcióhoz csatlakozva. A 
gyertyákat a sajógömöri evan-
gélikus templom falán található, 
az I. világháborúban elesettek 
neveit tartalmazó emléktábla 
előtt gyújtották meg ünnepélyes 
keretek között. LT

A Csemadok és a prágai tavasz – 7. rész

Herczegh Géza 
Nagykapos díszpolgára lett

sának és a cseh-szlovákiai magyar tudományos intézményrendszer 
megteremtésének reményében zajlott a Csemadok eredetileg 1968 
novemberére összehívott, végül azonban 1969. március 17–18-án 
megtartott rendkívüli, X. országos közgyűlése is. A közgyűlés 
kiállt a Csemadok KB 1968. márciusi állásfoglalása mellett, s az 
abban lefektetett elveket belefoglalta a szövetség új programjába is, 
amely a szervezet fő feladataként a magyar kisebbség társadalmi és 
kulturális érdekeinek képviseletét határozta meg. Új alapszabályt 
fogadott el, amely a Csemadok hivatalos nevét Csehszlovákiai 
Magyarok Társadalmi és Kulturális Szövetségére módosította, 
amivel érdekképviseleti törekvéseit kívánta nyomatékosítani. 
Megerősítette elnöki tisztségében Dobos Lászlót, a szervezet új 
vezető titkárává a leköszönő Szabó Rezső helyett Szőke Józsefet, 
titkáraivá pedig Takács Andrást és Varga Sándort választotta. 
 Kovács László
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