
Az új esztendőbe való lépés, 
az új fogadalmak és az új re-
mények időszaka. Hiszen soha 
máskor nem hangzik el annyi 
jókívánság egy időben. Sok-sok 
millió jókívánság, ami reméljük 
mind teljesül majd az új esz-
tendőben. Közben viszont fel- 
felvillan, hogy nemcsak előre, 

Rajtunk múlik, merre vezet utunk

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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hanem a vissza is kell néznünk. 
Szükséges is a visszanézés, hogy 
mit is hagytunk magunk mögött 
az óévben.  Visszatekintünk a 
mögöttünk maradt évre, értéke-
lünk, és egyben reméljük, hogy a 
tanulságokat is levonjuk. 

A Csemadokban végzett kul-
turális munka a legalsótól a leg-

felsőbb szintig hagyományosan 
hatalmas szellemi és kulturális 
értékeket jelent. A XXI. szá-
zadra már egyáltalában nem 
jellemző önkéntes, önzetlen 
tevékenységek adódnak össze, 
melyeket valahogy csak mi, a te-
vékenységek résztvevői tudunk 
értékelni. Ezért is reméljük, hogy 
az új esztendőben nemcsak azok 
fejezik ki elismerésüket, akiknek 
csináljuk, hanem azok is, akik 
helyett gyakran tevékenykedünk. 
S a kulturális szövetségünk tár-
sadalmi elismerése szülőföldün-
kön is már az azt megérdemlő 
szintet éri el. 

Szövetségünk mindenkori mo-
torja a kulturális tevékenység, 
nemzeti értékeink megtartása 
és teremtése. Ehhez az igyeke-
zethez viszont szükséges, egy 
általunk gyakran hiányolt jóin-
dulatú és támogató társadalmi 
háttér és közeg is. Viszont, gyak-
ran megfeledkezünk arról, hogy 
mi is alkotói vagyunk, esetleg 
lehetünk ennek a meghatározó 
társadalmi közegnek. Tavaly erre 
lehetőség nyílott a helyhatósági 
választásokon, mikor a hozzánk 
legközelebb lévő  képviselőinket 
választottuk. A választási ered-
ményesség mérlegét a köztájé-
koztatásban, inkább a statisztikai 
számháború jelentette s nem a 
polgármestereink, képviselő-
ink addig végzett munkájának 
értékelése és a velük szembeni 
jogos elvárásaink megfogalma-
zása. Az idén kétszer is meg-
mérettetünk az államfő és az 
európai parlamenti képviselők 
megválasztásánál. Csak rajtunk 
múlik, hogy megelégedünk-e az 
eddigi köztársaság elnök jóin-
dulatú semmitcsinálásával, és a 
mindennapi élettől számunkra 
nagyon messze eső Európai Par-
lamentben folyó munka folyama-
tos kritizálásával. Nekünk kell 

megfogalmazni az elvárásainkat, 
azokkal szemben, akik tőlünk az 
idén bizalmat kérnek.  

A 2019-es és év egyben évfor-
duló is. A Csemadok megalapítá-
sának 70. évfordulóját ünnepeli. 
„A kor nem érdem” – mondják 
gyakran a bölcsek.  Ám rohanó 
világunkban, mikor tiszavirág 
életű különféle rendű és rangú 
egyesületek és társulások jelen-
nek meg és tűnnek is el röpke idő 
alatt, egy olyan közösség, mely 
már 70 éven keresztül önzetlenül 
szolgálja népünk és nemzetünk 
érdekeit – annyit mindenképpen 
megérdemel, hogy méltóképpen 
felköszöntsük. Szervezetünk 
működésének évtizedei alatt 
megélt és átélt több rendszer- 
és országváltást. Ennek ellené-
re, mindig is megmaradt annak, 
ami volt, közös célok érdekében 
cselekvő önzetlen emberek kö-
zösségének. Nos, azt is mondják, 
mindenki annyit ér, amennyit 
használ. Márpedig a Szövetség 
1989-ig egyedüli magyar szer-
vezetként, azóta pedig minden 
együttműködési kézséget mutató 
társulással, közösséggel, politikai 
párttal együttműködve, a hazai 
magyar közösség érdekében pó-
tolhatatlan munkát végzett. 

Sütő András írja egyik 
esszéjéban „A havasi ember 
megfi gyelése szerint a viharban 
eltévelyedettek akkor kerülnek 
veszélybe, ha már hátrafelé sem 
tájékozódhatnak, mert lábuk 
nyomát a hó befújta.” Nos, a 
hazai magyarságnak, a Csema-
doknak is köszönhetően vannak 
jól kijelölt tájékozódási pontjai, 
melyek nyomvonalát folytatva 
nem lehet eltévedni. Mindnyá-
junkon múlik, hogy az idén és 
jövőben utunk merre vezet. Kí-
vánva boldog, értelmes tevékeny-
séggel eltöltött új esztendőt!

Köteles LászlóA Csemadok tagkönyve az 1950-es évek elejéről, beküldte: Kantár Éva
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Jókívánságaink
Legtöbbet mondott kívánsá-

gaink biztosan a Boldog kará-
csonyt!, Boldog Új Évet! (illetve 
ehhez hasonlóak). Tél elején – 
mikor már az adventi naptárak 
csokikat rejtő ablakait nyitogat-
juk legszívesebben − kezdjük el 
mondogatni, és január közepéig 
kitart ez a „korszakunk”. 

Miért is ne mondanánk, nem 
kell sajnálni a jó szót senkitől. 
Ám, egy szürkébbnél is szür-
kébb január elsején (az új év 
első napján!) megkísérthet a 
gondolat, mi van ezek mögött a 
kívánságok mögött a szómágián 
túl. Hogyan lesz boldog az új év, 

mitől boldog a karácsony, s hogy 
a felkiáltójel nem fi gyelmeztetés 
vagy akár felszólítás-e inkább. 
„Zöld angyaltoll: egy kis fenyő-
ág, / karácsonyszagú és meleg. / 
“Gyújtsd meg a legutolsó gyer-
tyát!” / Ez az angyali üzenet. // 
És be is mehetsz – vár az ünnep, 
/ és minden zárt ajtót kitár. / A 
fa alatt angyalok ülnek – / az 
ünnep azé, aki vár” – írja Szabó 
T. Anna sokat és sok helyen idé-
zett versében. És rögtön érezzük 
a karácsonyillatot, és a választ 
is: csak mi lehetünk az, aki vár, 
csak tőlünk ünnep az ünnep, és 
tőlünk boldog, ha boldog. Senki 

sem teremtheti meg számunkra 
a boldogságot, hiszen az ünnepi 
boldogság is mást-mást jelent 
számunkra. Egyikünknek a 
mézeskalács sütését és illatát, 
díszítését, másikunknak az éj-
féli misére konduló harangok 
hangját, a karácsonyfa gömbje-
in megcsillanó fényt, miközben 
együtt énekel a család – sorol-
hatnánk. S efelől nézve a Bol-
dog karácsonyt! kívánsága talán 
mégiscsak felszólítás felé hajlik, 
hogy megkeressük magunkban, 
mi jelenti számunkra az öröm 
perceit, a boldogságot. S ha ez 
megvan, akkor jön a következő: 

valósíts meg! S ugyan ez igaz az 
új évre, mely nem tőlünk függet-
lenül fog elhaladni fölöttünk, 
adni és/vagy elvenni a jót. Új 
év az új én nélkül csak a régi 
„újrajátszása”, szokásaink és 
szerepeink ismételgetése. Ha 
képesek vagyunk a múltunkra 
tekinteni, szokásainkat átérté-
kelni, ami felesleges, elhagyni; 
gyökereinket tisztán látni, jele-
nünket és jövőnket pedig érté-
kek mentén élni – újjá leszünk, 
s talán nem is egyszerre, csak 
lépésről lépésre, ahogy a naptár 
lapjait forgatjuk. 

bk

     A Csemadok Martosi Alapszervezete 
mellett működő Martosi Hagyományőrző 
Együttes 2018. decemeber 17-én ünnepelte 
fennállásának 35. évfordulóját. Az együttes 
1983-ban kezdte meg működését Kovácsné 
Keszegh Györgyi vezetésével, aki a mai na-
pig vezetője a csoportnak.

Az eltelt évek alatt egyre-másra kapták a 
meghívásokat és elismeréseket a különböző 
fesztiválokon. Megkapták többek között 
a Kiváló népművészeti csoport címet. A 
kórusvezető az eltelt évek alatt dédelge-
tett álmát valósította meg, újra alakította a 
táncegyüttest. Így már lehetőség nyílt arra, 
hogy az énekes szokások mellett táncokat is 

Harmincöt éves a Martosi Hagyományőrző Együttes
feldolgozzanak. Az együttes először a helyi 
népszokásokat és táncokat vitte színpadra. 
A martosi táncok után a Martos környékén 
lévő falvak táncait, a mátyusföldi kariká-
zót, a kéméndi és a tardoskeddi táncokat 
tanulták be. Nyitra felé haladva bemutat-
ták a zoboralji táncokat, majd a csallóközi 
táncokat gyakorolták be. Egy kicsit átnéz-
tek a határon túlra is, a rábaközi táncok 
világába. Legújabb koreográfi ájuk pedig a 
gömöri kopogós. Az együttessel eddig négy 
néptáncpedagógus foglalkozott. Keszegh 
István, akinek hét táncot köszönhetnek, 
valamint Keszeghné Bukovszky Andrea, 
Botló Ákos és Ölvecky Árpád. 

Az együttes évi 15 fellépést vállal külön-
böző rendezvényeken, fesztiválokon. Az 
elmúlt évek folyamán Felvidéken, Magyar-
országon és Erdélyben, Székelyudvarhelyen 
képviselték régiónkat. Ez az év hozott szá-
mukra tévészereplést is, a Duna televízió 
Magyarország, szeretlek című műsorában 
táncolhattak.

A martosi hagyományőrző együttesben há-
rom generáció képviseli magát. Az együttes 
vezetőnője nagy gondot fordít az utánpótlás 
nevelésére is. Az együttes kísérőzenekara az 
Árgyélus zenekar. 

vl
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Részlet a Csemadok Zalabai Alapszervezetének krónikájából

Zalabán a kultúrának igen 
szép hagyománya van. 1898-ban 
a falu lakossága az akkori ta-

nító, Mészáros Sándor kez-
deményezésére kultúrházat 
épített – közadakozásból. 41 
zalabai lakos névét örökítették 
meg azon az emléktáblán, ame-
lyet az Olvasókörnek elnevezett 
nagyterem falán helyeztek el a 
kultúrház fennállásának negy-
venedik évfordulója alkalmából, 
1938-ban.  

A háború után a csehországba 
deportálás és a Magyarországra 
telepítés nyugtalanította a falu 
lakosságát, csak 1948-ban kez-
dett ébredezni fásultságából a 
község lakossága. Elsőnek az 
iskolát hozták rendbe, mivel ott 
már 1949 őszén tanítani kezdett 
a Magyarországról ide települt 
Spissák Miklós, szlovák nyelven. 
Ebben az időben már olvashat-
tuk az Új Szót, s hírét vettük, 
hogy Szlovákia fővárosában 
megalakult a Csemadok. 

Az újjá alakult helyi kommu-
nista párt vezetői nyomban latol-
gatni kezdték a Csemadok helyi 
szervezetének létrehozását. A tél 
folyamán több alkalommal jöt-
tek össze Csontos Vilmos aszta-
los műhelyében, s tervezgettek. 
Dióssy Nándor, Dióssy Károly, 

Viczenc Sándor, Pásztor Gyu-
la, Veszelei Sándor és Keserü 
István néhány találkozás után 

megbízták Pásztor Gyulát, hogy 
vegye fel a kapcsolatot a Csema-

dok központjával, s állapodjanak 
meg az alakulás időpontjában. A 
beszélgetések folyamán abban is 
megállapodtak, hogy az elnöki 
tisztségre Csontos Vilmost jelö-
lik, akinek már verseskötetei je-
lentek meg. Néhány levélváltlás 

után a központ közölte a dátu-
mot, amikor küldöttei megjelen-
hetnek az alakuló ülésünkön. Ez 
a dátum 1950. március 21-e volt. 
A falu lakosságát dobszó útján 
hívtuk meg az alakuló gyűlésre, 
melyet az iskolában tartottunk 
meg. Pathó Károly és Bagota Ist-
ván voltak a központ küldöttei. 
Spissák tanító megkockáztatta 
előttünk azt a kijelentést, hogy 
tudtával semmilyen magyar kul-
turális tevékenység nincs meg-
engedve Szlovákiában. Amikor 
Pathóék megnyugtatták, hogy 
a Csemadok bejegyzett Alap-
szabállyal  működik, Spissák el-
vonult. A központ küldötteinek 
lelkesítő beszédei után 80 taggal 
alakult meg a helyi szervezet. 
Elnökének Csontos Vilmost, 
titkárának Pásztor Gyulát vá-
lasztották. 

Feljegyzést érdemelnek az 
előzmények.

1949 decemberében, amikor a 
szervezet megalakulásáról érte-
sült a falu lakossága, megmoz-
dult a fi atalság is. H. Lányi Gyu-
la irányításával megalakították 
az első színjátszó csoportot. Első 
dolguk volt a kultúrház rendbe 

hozása. Ajtókat reperáltak, ab-
lakot üvegeztek, kályhát is sze-
reztek és három egyfelvonásos 
színdarabot mutattak be 1950. 
január 29-én. 

A zalabai Csemadok Alap-
szervezet első hiteles jegy-
zőkönyvét 1951. XII. 22-én 
írták. Ez alkalommal tagsági 
gyűlést tartottak, amelynek já-
rási kiküldötte Dudich Sándor 
zselízi tanító volt. Napirenden 
a tagtoborzás volt. Kettősöket 
jelöltek ki, akik már másnap 
bejárták a falut és 31 új tagot 
szereztek. 

A krónika tudósít arról is, 
hogy időközben a szervezet tit-
kárát, Pásztor Gyulát a Csema-
dok zselízi járási titkárságára 
helyezték, így 53-ban új titkárt 
választottak, Menyhár Jánosnét. 
Ekkor a házi zenekar részére do-
bot is vásároltak. A szervezetnek 
sakk-köre is volt.

Az 1956-os év évzáró jegy-
zőkönyvét Lovicsek Béla írta, 
aki az előző évben jött tanítani 
községünkbe – olvashatjuk a 
krónikában. Lovicsek tagja lett 
a zenekarnak, kultúrfelelőse a 
szervezetnek. Csontos Vilmos

1952 januárjában alakult meg a Csemadok házi zenekara: Budai 
Kálmán hegedű, Szekeres Géza tangóharmonika, Menyhár János 
hegedű, Lányi Zoltán dob, Pál Kálmán hegedű, Bukri Lajos har-
monika, Csontos Vilmos hegedű.  Később Menyhár helyébe Lovicsek 
Béla lépett hegedűvel.

Zalabai színjátszók, középen a rendező, Csontos Vilmos
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Ripcsu Rudolftól az alábbi történetet kaptuk

A szoknyavadász

Hiszen miénk a busz! 

Kedves Barátom !
Kérésednek eleget téve, néhány rövid  

epizódot ragadok ki,  járási titkárként a 
Csemadokban eltöltött 20 évből. A sok 
gond, komoly probléma mellett,  amivel 
szembe kellett néznünk, valóban voltak 
vidám pillanatok.

Író-olvasó találkozó Gyurcsó Istvánnal 
és Lovicsek Bélával. Több ízben jártak a 
Bodrogközben és Ung-vidéken. A találko-
zókat általában úgy szerveztük, hogy este 
a felnőttekkel, de ügyeltünk arra, hogy a 
gyerekek is megismerjék hazai íróinkat, 
költőinket, s így a délelőttöket iskolákban 
töltöttük. Egyik alkalommal gyerek kéz 
a magasban és elhangzik a kérdés: Én a 
Pista bácsitól szeretném megkérdezni, mi-

Barátom, akivel együtt énekeltünk az 
énekkarban, nagy szoknyavadász hírében áll. 
Éppen az egyik szomszéd faluban szerepelt 
az énekkar. A műsorban szólóénekesek is 
felléptek. Az apró színpadon alig-alig fér-
tünk el, ezért amikor az egyik szólóénekes 
dalolt, a kórus egyik fele bent maradt vele, 
a többi a függöny mögött szorongott.

Barátom a függöny mögött észrevette, 
hogy előtte a függöny elülső oldalán az 
egyik nő igencsak kidomborítja a függönyt 
hátrafelé, ahogy a csárdás pattogó ritmusá-
ra riszálja a fenekét. Barátom nem tudott 
ellenállni a csábító alkalomnak, hogy meg 
ne cirógassa lágy simogatással a csapodár 
szívét megdobogtató domborulatot. Mikor 
látta, hogy annak riszálása az érintés elle-
nére nem szűnt meg, sőt egyre pajzánabbul 
ring, a kezdeti sikeren fölbuzdulva újból 
megpaskolta azt. Barátom úgy érezte, ez 
már kihívás, mikor az újabb érintésre se 
szűnt meg a ritmusos mozgás. Ezért ide-
jét látta meggyőződni a kínálkozó kaland 
alanyának kiléte felől. Szívdobogva húzta 
félre a függöny sarkát, hadd lássa a titkos 
üzenetet küldő személyt. Akkor döbbent 
meg, mikor látta, a függönynek nekidüllesz-
kedve nem más riszálta hátsó domborulatát, 
mint a nagybőgős.

Autóbusszal Budapestre mentek kirándulni a falubeli Csemadok-tagok. Bálint barátunk-
nak, az örökös agglegénynek ez volt az első útja a nagyvárosban. Egész nap rótták a város 
utcáit, közben barátunknak már nagyon kellett volna vizelnie, de sehol sem látott arra 
alkalmas helyet. Végre hosszú keresgélés után megtalálta az autóbuszt, amellyel érkeztek. 
Nem szólt senkinek, odaállt a busz hátsó kerekéhez és könnyített magán. Valósággal új 
embernek érezte magát, mikor valaki a vállára ütött.

– Bácsi, hát nem tudja maga, hogy oda nem szabad vizelni?! Az öreg nyugodtan hátrate-
kintett, a rend őre állt mögötte kezében a gumibottal.

– Biztos úr! Már mért ne szabadna?! Én már csak tudom, hisz miénk a busz!!!

JUBILEUM

vel foglalkozik szabad idejében? Gyurcsó 
válasza: hát gyerekek  a kis szabadidőben, 

ami van,  otthon foglalatoskodom, na-
gyon szeretek fúrni-faragni. Másik kéz a 
magasban: Én a Béla bácsitól szeretném 
megkérdezni, hogy  ő mivel foglalozik 
szabadidejében? A válasz: Hát gyerekek, 
én faragni nem szeretek. A tanítónők vet-
ték a lapot. 

Még mindíg Gyurcsó és Lovicsek. 
Találkozó felnőttekkel: Az egyik jelenlé-

vő Lovicsekkel egyezteti, hogy mi mindent 
írt. Elkezdi sorolni: Forgószélben – fek-
szik, Tűzvirág – fekszik, Baj van a szere-
lemmel – fekszik, Húsz év után – fekszik, 
Csillagszemű asszony – fekszik. Aztán 
nem tudtuk meg, hogy mit akart kérdezni, 
mert oly nevetés tört ki a teremben.

A Csemadok Országos Elnöksége azzal a kéréssel fordult a Csemadok tagsághoz, hogy régi, vicces, szórakoztató, érdekes történeteit 
küldje el, hogy azokból válogatva megjelenhessen néhány az Első Kézből című lapban. Visszaemlékező írásaikat továbbra is várjuk.

Mészáros Magdolna a felsőszeliekkel történt esetekből adott közre, amelyet Danajka Lajos jegyzett le 1990 körül
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December 9-én a szímői kultúrházban barátok és rokonok gyüle-
keztek, hogy megemlékezzenek a fi atalon elhunyt Kantár Csabáról. 
Kantár Csaba tehetséges fi atal költő, író, művész és közéleti ember 
volt. November 2-án lett volna negyvenéves, de lassan 16 éve nincsen 
közöttünk. Kantár Éva bevezető szavai után egy, a Kantár Csaba 
életéről szóló összeállítással emlékeztek meg a Levédia Kör és a Cse-
madok tagjai, valamint volt barátai a színpadon. A megemlékezés után 
Soóky László A nagy (cseh)szlovákiai magyar forradalmi gulyásparti 
című darabját láthatta a közönség Fandl Ferenc előadásában. nt

A Csemadok Szepsi Alapszervezete és a Szlovákiai Magyar Honis-
mereti és Értékőrző Társulások szervezésében a szepsi és a környékbeli 
csemadokosok 2018. december 9-én megemlékezésen vettek részt 
Szepesgörgőn, a római katolikus templom udvarán, ahol az 1848. 
december 5-én hazájuk védelmében elesett görgői Görgey fi vérekre 
emlékeztek. A résztvevők megnézték Szepesgörgő másik nevezetessé-
gét is, a hatalmas, neobarokk stílusban épült Csáky kastélyt. A község 
határában egy jelentős technikai műemléket is megcsodálhattak a 
túra résztvevői, a XVI. században épített és máig használatos 40 
méter hosszú, 10 méter széles reneszánsz boltozatos kőhidat, amely 
az egykori Lőcse–Szepeshely útvonalon fekszik. Majd az autóbusz 
Lőcse városába vette útját, ahol a Városi Múzeumban az 1848-as 
történelmi emlékek fi lmbemutatóját láthatták és meghallgathatták 
Mária Novotná, múzeumigazgató előadását a Lőcsén felállított Hon-
véd-emlékműről, amelyet 1873-ban avattak fel, csaknem ötven évig 
állt a helyén a branyiszkói győztes csata emlékére, de 1919. augusztus 
11-én éjjel ledöntötték. 

Délután Dr. Ligeti Dávid hadtörténész, a Veritas Történetkutató 
Intézet munkatársa és Köteles László, a Csemadok országos alelnöke 
tartott előadást az 1848/1849-es magyar szabadságharc szepességi 
történéseiről, valamint az 1918-as felvidéki honvédő harcokról. 

A hazafelé vezető úton a túra résztvevői Korotnokon a helyi teme-
tőben a branyiszkói honvédemlékműnél tisztelegtek és helyeztek el 
koszorút az 1849-es branyiszkói harcokban elesett hősök emlékműve 
előtt.  zi

November 17-én 
kilencedik alkalom-
mal rendezte meg a 
Csemadok Rima-
szombati Alapszer-
vezete és a Blaha 
Lujza Vegyeskórus a 
Gömöri Kórustalál-
kozót, amelyen a ven-
déglátó kórus mellett 
a miskolci Hassler Énekegyüttes és a losonci Ozvena Vegyeskórus 
mutatkozott be. A találkozó szép színfoltja volt, hogy a 10 éves Blaha 
Lujza Vegyeskórus ez alkalomból keresztelte meg első hanghordozó-
ját, egy jubileumi válogatást, amely az eltelt tíz év legszebb, illetve a 
kórustagok számára legkedvesebb dalait tartalmazza. PE

A Csemadok Losonci Alapszervezetének idei utolsó rendezvénye 
újból zsúfolásig megtöltötte a losonci zsinagógát. Karácsonyi Jazzy Bach 
címmel a világhírű orgonaművész Varnus Xaver adott hangversenyt 
vendégeivel.

Zsélyi Aladár gépészmérnök, repülőgép-tervező, pilóta volt akko-
riban az egyedüli magyar, aki saját gépén emelkedett fel a levegőbe. 
Munkássága az egész világon ismert volt. A család Bussáról szárma-
zott, de Aladár már Csaláron született 1883. december 12-én. Halálát 
nagy veszteségként értékelte a Magyar Aero Szövetség. 1914. július 
1-jén halt meg, Csalárban temették el. Emlékét mindkét falu, Bussa 
és Csalár is őrzi, 2007-től a falvak és a Csemadok alapszervezetek 
rendszeres megemlékezéseket tartanak. Ezeken a megemlékezéseken 
évente egy autóbusznyi érdeklődővel részt vesz a Magyar Közlekedési 
Közművelődésért Alapítvány, amely az idén 20. alkalommal vett részt 
az emléknapon és szervezte meg a Zsélyi Aladár-emlékutat Gáspár 
János, a MKKA elnökének szakavatott vezetésével. Az emléknap részt-
vevői Bussán megkoszorúzták Zsélyi Aladár emléktábláját, valamint 
Molnár Katalin emléktábláját, aki a bussai zsélyi kultusz és múzeum 
elindítója volt, majd Csalár községben koszorúkat helyeztek el Zsélyi 
Aladár sírján. A nap zárásaként csalári vendéglátás közben folytatódott 
a kötetlen beszélgetés. FM
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Bárdos Gyula, a Cse-
madok elnöke köszön-
tötte a jelenlévőket a 
zoboralji Simek Viktor 
pozsonyi kiállításán a 
Csemadok Rákosi Ernő 
nevét viselő termében 
december 12-én, ahol 
fellépett a Pogrányi 
Nagyharang Hagyo-
mányőrző Csoport is. Simek Viktor Zsérén él és alkot, a zsérei 
Zoboralja Női Kar és a Csitári Menyecskekórus karnagya. Kép-
zőművészként a zoboralji viseleteket és tájat festi meg. A kiállítást 
Dunajszky Géza közíró, tanár, karnagy nyitotta meg. A pogrányiak 
népdalokat és adventi dallamokat énekeltek.    t

December első napján a farnadi evangélikus templomban került sor 
a Csemadok Farnadi Alapszervezetének adventi koncertjére. A meghitt 
hangulatú alkalmon a Nagyölvedi Katolikus Egyházi Kórus és az ímelyi 
Fagyöngy Népdalkör mellett a farnadi Rozmaring Asszonykórus és a 
Csengő Hangok is felléptek. Mindemellett a község tehetséges fi ataljai, 
Molnár Ibolya, Balázs Zoé és Beréni Marian is megörvendeztették a 
nagyérdeműt. KSL

December 8-án a Csemadok Dernői 
Alapszervezete és a helyi önkormányzat 
szervezezésében, a községháza előtti té-
ren felállított karácsonyfánál ünnepélyes 
gyertyagyújtására került sor. A Mikulás 
több mint 80 gyereknek osztotta szét az 
édeségekkel megrakott csomagokat, akik 
örömmel mondtak verset a Mikulásnak. A  
gyerekeket forró teával, a felnőtteket pedig 
puncscsal kínáltuk. Egész idő alatt szólt 
a karácsonyi zene, ezzel is meg kívántuk 
teremteni az ünnepi hangulatot. be

A királyhelmeci Hajdók Géza Csemadok Alapszervezet negyedik 
alkalommal tartott adventi koncertet a városháza nagytermében. A 
rendezvényt Brezina Sára zongorajátéka nyitotta meg, ezt Takács Ist-
ván alapszervezeti elnök köszöntő szavai követték, aki szimbolikusan 
meggyújtotta az öröm vasárnapját jelképező rózsaszínű gyertyát.  ek

Galántán és környékén a Csemadok, az SzMPSz és az SzMSzSz 
idén is megrendezte az Anyanyelvi Napokat. December 4-én a 
vágsellyei Pázmány Péter Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában 
került sor az anyanyelvi vetélkedőre, ezzel egyidejűleg a galántai 
magyar óvodák csoportjaiban zajlott a Mesemondó fesztivál. Az 
óvodába ellátogattak a környék alsó tagozatos iskoláinak tanulói, 
akik mesékkel kedveskedtek az apróságoknak. Amikor megérke-
zett a Mikulás, az ovisok is táncoltak, énekeltek. Másnap hasonló 
mesemondó fesztiválra került sor Zsigárdon a Vágsellyei járás 
kisdiákjainak a bevonásával.

December 11-én versmondó fesztivált tartottak a galántai Páz-
mány Péter Alapítvány székházában, több, mint harminc felső 
tagozatos tanuló részvételével. A gyerekek zöme az anyanyelvről, 
nyelvünk szépségéről és szeretetéről szóló költeményeket részesí-
tette előnyben.

December 14-17-e között került sor a galántai Kodály-emlékhe-
lyek meglátogatására. A rendezvénysorozat az Ünnepi Karácsonyi 
Hangversennyel zárult, melyre ádvent harmadik vasárnapján került 
sor a VKM színháztermében. A koncerten fellépett a helyi magyar 
alapiskola gyermekkórusa, és a galántai Kodály Zoltán Daloskör, 
vendégként közreműködött a paksi Szaggató Zenekar. A hangverseny 
közös énekkari számokkal és karácsonyi dalok éneklésével zárult, 
melybe a közönséget is bevonták.  fm

A Csemadok Rozsnyói 
Alapszervezetének szer-
vezésében könyvbemu-
tatóra került sor 2018. 
december 7-én a Csema-
dok rozsnyói székházá-
ban. Százéves a szlová-
kiai magyar közösség, 

Hetvenéves a Csemadok  „Értékeink” című könyvet mutatta be 
Csáky Pál az Európai Parlament képviselője, amely után a résztvevők 
a múltról és a jelenről beszélgettek.  FE
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Az adventi időszakban nagyon sok rendezvényen hangolódnak a 
karácsonyi ünnepekre. A Zoboralja több településén is tartottak 
koncertet, amellyel a várakozás időszakát tették még meghittebbé 
a szervezők. December 15-én a csehi római katolikus templomban 
hagyományőrzők tették varázslatossá az ünnepi hangolódás időszakát 
a Csemadok meghívására. N

2018. december 7-én a Csemadok Rozsnyói Alapszervezetének 
meghívására a Paramisi Társulat előadta a  „Kis Miklóska!“ című 
táncos-zenés, bábos, interaktív meseelőadását a Csemadok szék-
házának nagytermében. Az előadás egy nagyon szép és fordulatos 
cigány népmesét dolgoz fel. Az előadáson a Rozsnyói Református 
Alapiskola, valamint a Fábry Zoltán Alapiskola alsó tagozatos tanulói 
vettek részt.  FE

A XVI. Győry Dezső Kulturális Napok keretében két rendezvényt 
szervezett a Csemadok Rimaszombati TV. A Tompa Mihály Alapis-
kolában az alsó tagozatos tanulóknak mutatkoztak be egy mesematiné 
keretében a Rimaszombati járás azon báb- illetve gyermek színjátszó 
csoportjai, akik a Duna Menti Tavaszon, a gyermek bábcsoportok és 
színjátszók országos fesztiválján sikeresen szerepeltek. Ez alkalommal 
a feledi Meseláda Bábcsoport és a bátkai Huncutkák Színjátszócsoport 
előadását élvezhették a gyerekek, akik mellett bemutatkoztak azok a 
kis mesemondók, akik a  IX. Ipolyi Arnold Népmesemondó  Verseny 
döntőjében a legjobb eredményt érték el.

A XVI. Győry Dezső Kulturális Napok már hagyományosan  
a „Dobré slovo“  szlovák nyelvű  regionális vers- és prózamondó 
versennyel zárultak, melynek  évről-évre  a bátkai Alapiskola ad 
otthont. Az iskola vezetősége, pedagógusai szervesen bekapcso-
lódnak a verseny lebonyolításába, amiért nagy köszönet illeti őket. 
Méltó körülményeket, odaillő kultúrműsort biztosítanak, kedvesen 
törődnek a versenyzőkkel, kísérőkkel, zsűrivel egyaránt. Az idei 
versenyen közel 70 tanuló mérte össze tudását, rátermettségét, akik 
közül a legjobbak a rendezvény kerületi fordulóján, Tornalján foly-
tatják tovább a versenyzést. pe

Az első világháború 
befejezésének 100. év-
fordulója alkalmából 
ádventi megemléke-
zést tartott a Csema-
dok alapszervezete 
Ragyolcon. A résztve-
vők megkoszorúzták az 

első világháború áldozatainak emlékművét, verset mondott Fajd 
Laura, majd a történelmi eseményről Böszörményi István tartott 
előadást a kultúrházban. GK

Huszonkettedik alka-
lommal rendezte meg a 
Csemadok Lévai Terüle-
ti Választmánya téli te-
remlabdarúgó tornáját, 
mely hat alapszervezet 
csapatának részvételé-
vel zajlott a lévai városi 
sportcsarnokban. A 
győzelmet Léva csapata 
szerezte meg Garamszentgyörgy, Zselíz, Nagysalló, Ipolypásztó és 
Zsemlér előtt. A legjobb kapus a lévai Diószegi Krisztián, a legjobb 
góllövő a lévai Meiling Róbert lett. DE

A Csemadok Farnadi Alapszervezete meghívását elfogadva a Pro 
Civis Polgári Társulás munkatársa, Kállay András tartott ismertető 
előadást a kétnyelvűség témájáról. A december 14-én megvalósuló 
eseményen egy átfogó képet kaptak a jelenlévők a nyelvi jogaink 
történelmi hátteréről, s a jelenlegi helyzetről. A gondolatébresztő 
felvetések meg-megerősítik azt a belső igényt, hogy anyanyelvünket 
még több színtéren használjuk szégyenérzet nélkül. ksl
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A VISSZARENDEZŐDÉS
A CSKP élén alig egy hónappal a Csemadok országos 

közgyűlése után, 1969. április 17-én bekövetkezett változás, 
Alexander Dubček lemondatása és Gustáv Husák első titkár-
rá választása a Csemadok reformkommunista vezetése által 
táplált reményeket hamarosan illuzórikussá tette. A dubčeki 
reformok hívéből a kommunista párton belüli szovjetbarát 
irányzat vezetőjévé előlépett Husák hatalomra kerülésével 
felgyorsult az 1968 augusztusa óta zajló visszarendeződés, 
s kezdetét vette az ún. normalizáció időszaka. A Husák-féle 
normalizációs rezsim nemcsak a nemzetiségi alkotmánytör-
vény végrehajtási törvényeinek elfogadását akadályozta meg, 
hanem formálissá tette magát az alkotmánytörvényt is, a 
nemzetiségi ügyekkel foglalkozó szerveket sorra leépítette, 
eltávolította tisztségükből a reformfolyamatban tevékeny 
szerepet vállalt kisebbségi vezetőket is.

Ennek ellenére az SZNT Nemzetiségi Bizottsága (Szabó 
Rezső) és a szlovák kormány Nemzetiségi Tanácsa (Dobos 
László) a 144-es alkotmánytörvény végrehajtására irányu-
ló újabb javaslatokat terjesztett elő, ezek sorsa azonban a 
normalizáció előre haladtával egyre bizonytalanabbá vált. A 
nemzetiségi szervekről kidolgozott törvénytervezet nem került 
megtárgyalásra, a nemzetiségi törvények politikai irányelvei-
vel pedig érdemben szintén nem foglalkoztak. Dobos László 
miniszter és Szabó Rezső parlamenti alelnök, személyükön 
keresztül pedig a nemzetiségi kérdéssel foglalkozó szervek 
ameddig tehették, a megváltozott körülmények ellenére is 
megpróbálták napirenden tartani a kérdést. Miután 1970. 
április 28-án Dobos Lászlót leváltották miniszteri, Szabó 
Rezsőt pedig parlamenti alelnöki tisztségéből, a nemzetiségi 
törvények elfogadásának lehetősége végérvényesen elvesztette 
realitását. Štefan Sádovský szlovák miniszterelnök-helyettes, 
a Nemzetiségi Tanács új elnöke 1970. november 20-án már 
arról tájékoztatta az újjáalakított Nemzetiségi Tanácsot, hogy 
a nemzetiségi törvények alapelveinek 1969-ben kidolgozott 
tézisei „politikai okokból elfogadhatatlanok”, ezért az azzal 
kapcsolatos munkálatokat leállíttatta.

Dobos László és Szabó Rezső leváltását követően sor ke-
rült az ún. nemzetiségi szervek leépítésére is. A nemzetiségi 
ügyekkel megbízott tárca nélküli miniszteri posztot meg-
szüntették, a magyar kisebbség a szlovák kormányban az 
újonnan kinevezett Krocsány Dezső munkaügyi és népjóléti 
miniszter személyében kapott képviseletet. Szabó Rezsőt az 
SZNT alelnöki tisztségében Fábry István váltotta fel, az SZNT 
Fábry által vezetett Nemzetiségi Bizottságát ugyanakkor 1971. 
március 8-án megszüntették, s más bizottságokkal összevonva 
Nemzeti Bizottsági, Államigazgatási és Nemzetiségi Bizottság 
néven szervezték újjá.

A Csemadok és a prágai tavasz – 8. rész
VISSZARENDEZŐDÉS A CSEMADOKBAN
A reformfolyamatban való aktív részvételéért járó retorzió és 

a hetvenes évek elejének országszerte zajló tisztogatási hulláma 
nem kerülte el a Csemadokot sem. A szövetségnek a reformok 
melletti kiállása és érdekképviseleti törekvései ugyanis 1969 fo-
lyamán egyre inkább ellentétbe kerültek a Husák-féle új vezetés 
konszolidációs törekvéseivel. A kommunista pártvezetésnek a 
Csemadok egykori ortodox kommunista vezetőit felhasználva 
sikerült csapást mérnie nemcsak a Csemadok reformkommunista 
vezetésére, hanem az egész szövetségre, s ezáltal magára a kisebb-
ségi magyar közösségre is.  A Csemadok XI. országos közgyűlése 
már ezt állapította meg: „Szövetségünk megalakulása óta, mint a 
párt segédcsapata kulturális és népnevelő munkájával részt vett 
a szocializmus építésének nagy munkájában. Tapasztalataink 
azt igazolják, hogy a Csemadok akkor ért el sikereket, amikor 
pártunk határozatai szellemében a marxizmus-leninizmus elvei 
szerint végezte munkáját. Éppen ezért törvényszerű volt az is, 
hogy a Csemadok munkájában akkor következett be törés, ami-
kor az 1968-69-es években ezek az alapelvek háttérbe szorultak. 
Egyes tisztségviselők letértek az internacionalizmus útjáról és 
fi gyelmen kívül hagyták a párt vezető szerepének következetes 
érvényesítését a szövetség munkájában.  Mi a csehszlovákiai 
magyar dolgozókat Csehszlovákia Kommunista Pártja iránti 
odaadásra és szeretetre kívánjuk nevelni.” 

Így történt, hogy 1970 után ismét más vágányon futott a nép 
lenti százezres Csemadokja és más vágányon siklott az egyre 
inkább izolálódó fenti Csemadok vezetés. 

Befejezésül a Csemadok 1968-as szerepéről elmondhatjuk, 
hogy az a szándék, hogy a csehszlovákiai nemzeti kisebbségek 
jogállását az egyenrangúság és önigazgatás elve alapján rendezzék, 
olyan egyedülálló és rendkívüli kezdeményezés volt, amelyhez 
hasonlót nem találunk a szovjet érdekszférába tartozott Közép-
Kelet-Európában. Az „emberarcú szocializmus” dubčeki kísérlete 
persze elbukott, a reformfolyamat erőszakos elfojtása pedig 
törvényszerűen kudarcra ítélte a nemzetiségi politika megrefor-
málásának lehetőségét is. A Husák-féle normalizációs rendszer 
hivatalos ideológiája ugyan előszeretettel hangoztatta a csehek 
és szlovákok, valamint a nemzetiségek közötti jogegyenlőség 
megvalósulását, jóllehet az 1968-ban elfogadott nemzetiségi al-
kotmánytörvény jobbára csupán a kisebbségi jogok korlátozására 
irányuló törekvések eltakarását szolgálta.

A köztudatba és a történelemkönyvekbe „prágai tavasz” néven 
bekerült csehszlovákiai reformfolyamatot és az abba vetett kisebb-
ségi magyar reményeket ugyan a harckocsik 1968 augusztusában 
eltiporták, ennek ellenére joggal állíthatjuk, hogy az ország 
lakosságának forradalmi hangulatában osztozó csehszlovákiai 
magyarság számára éppen a prágai tavasz jelentette az első 
igazán pozitív közösségi élményt, s ezt a közösségi élményt a 
Csemadok teremtette meg számára.

Kovács László


