
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán
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A Csemadok Országos Elnökségének Nyilatkozata

Jövőre ismét népszámlálás lesz Szlovákiában

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – 
Csemadok Országos Elnöksége június 1-jén Éberhardon megtartott 
ülésén az 1. világháborút lezáró békediktátum aláírásának 100. 
évfordulója kapcsán az alábbi nyilatkozatot fogadta el.

„A békediktátum következményeként a Magyar Királyság elveszí-
tette területének kétharmadát, magyar nemzetiségű lakosságának 
egyharmadát, ezzel a háborúban vesztes államok közül a legnagyobb 
kárt szenvedte el, anélkül, hogy ez az ország lett volna a háború 
kirobbantója. A békediktátum igazságtalansága következtében 
kirobbant második világháború utáni jogfosztottság, lakosság-

csere és kitelepítések, 
a kollektív bűnösség 
mai napig érvényben 
lévő elve tovább ron-
tott az utódállamok-
ban élő közösségek 
helyzetén, és az azóta 
eltelt időszakban ez a 
helyzet csak nagyon 
lassan javult. 

A Csemadok meg-
alakulása óta kö-
vetkezetesen kiállt a 
Csehszlovákiában, 
majd a Szlovák Köz-
társaságban élő ma-
gyar nemzeti közösség 

A szlovákiai magyar szerve-
zetek találkozója után a 2021-
es népszámlálással kapcsolatos 
tájékoztató kampány megszer-
vezéséről az alábbi nyilatkozatot 
adták ki. 

A kisebbségben élő nemzeti 
közösségek számára a tízévente 
ismétlődő népszámlálás kiemelt 
jelentőséggel bír. A népszámlá-
lás eredménye nagy súllyal esik 
majd latba saját kultúránk, nyel-
vünk, nemzeti önazonosságunk 
és ezáltal közösségünk hosszú 
távú megmaradását illetően.  

Közös érdekünk, hogy az állam 
hivatalos statisztikáiban minél 
nagyobb számban és arányban 

jelenjünk meg. A magyar nem-
zetiséget és anyanyelvet meg-
vallók számának a magyar nyelv 
használatának jogi lehetőségein, 
a magyar kultúra megélésén és 
ápolásán túl komoly lélektani 
szerepe is van.

Sorsdöntő jelentősége van te-
hát annak, hogy mindenki teljes 
természetességgel megvallja ma-
gyar nemzetiségét, anyanyelvét 
és vallási hovatartozását. 

Erre tekintettel a nyilatkozatot 
alább aláíró felvidéki magyar 

szervezetek, egyházak képviselői 
közös felelősségünkre alapoz-
va a mai napon megkezdtük az 
egyeztetéseket egy, a népszám-
lálással kapcsolatos tájékoztató 
kampány megszervezéséről. 

A szervezetek jelen lévő képvi-
selői aláírásunkkal elkötelezzük 
magunkat arra, hogy a lehetősé-
geink felső határáig munkát és 
anyagiakat fektetünk a közös 
tájékoztatási kampányba, illetve 
igyekszünk további társadalmi 
szereplőket és egyéneket mozgó-
sítani, bevonni e közösségi ügy 
érdekében. 

Mindenkire számítunk a kö-
zös munkában! 

nyelvi, kulturális, oktatási jogaiért, önazonosságának erősítéséért, a 
szülőföldön maradásáért. Ezt teszi ma is, amivel hozzájárul a többségi 
nemzet és az itt élő számbeli nemzeti és nyelvi kisebbség békés egymás 
mellett éléséhez. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás után joggal bíztunk abban, 
hogy az unióba belépő államok jogi garanciákat adnak a területükön 
élő magyar nemzeti közösségek megmaradásához. Ez sajnos a mai 
napig nem történt meg. Valljuk, hogy a kisebbségi kérdést a 21. század 
Európájában emberi módon meg lehet oldani a nemzeti közösségek 
önrendelkezésének megadásával. Fejet hajtva azok előtt, akik életükkel, 
munkásságukkal megtartották a nemzetet és felelősséget érezve a jövő 
generációi iránt, kijelentjük: minden embernek és közösségnek joga 
van nemzeti önazonosságának megőrzéséhez, mert ez az egyetlen út, 
amely jövőnk, megmaradásunk érdekében elfogadható.”
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Mindig emlékezni kell!
A Csemadok megalakulása egy vészterhes 

korszak lezárása volt, hiszen a második vi-
lágháború után, a hontalanság évei sok szlo-
vákiai magyar családot földönfutóvá tettek. 
A Beneš-dekrétumok következményeként a 
felvidéki magyarság kitelepítése, deportálása 

és a reszlovakizáció megtizedelte nemzet-
részünket. A Beneš-dekrétumokat, azaz a 
kassai kormányprogramot hetvenöt évvel 
ezelőtt, 1945. április 5-én hirdették ki. 1947. 
április 12-én kezdődött meg a kitelepítés 
Magyarországra, ami az 1946. február 27-

én kényszerből aláírt csehszlovák–magyar 
lakosságcsere egyezmény következménye 
volt. E két évfordulón, április 5-én és 12-én 
is megemlékezéseket szoktunk tartani Fel-
vidék szerte, erre készültünk az idei évben 
is, de sajnos a sors közbe szólt. 

EGY FELVIDÉKI CSALÁD TÖRTÉNETE

Asztalos Józsefné, született Scheicher Mária vagyok. Budapesten 
élek a családommal. Mivel szüleim felvidéki származásúak, valamint 
unokatestvéreim is ott élnek, rendszeres olvasója vagyok a felvidé-
ki magyar hírportáloknak. Ott találtam arra a felhívásra, amely 
kérte, hogy mutassuk be a felvidéki magyarok megpróbáltatásait 
az 1947-es évek táján. Úgy érzem, a szüleimnek is tartozom azzal, 
hogy elmondom történetüket, történetünket.

Hogyan is kezdődött? Én még meg sem születtem, így csak szü-
leim hajdani elbeszéléséből tudom felidézni a történteket. Arra 
viszont máig emlékezem, hogy 1953 nyarán a Duna partján álltunk 
Esztergomban a szüleim meg én (5 éves kislány) és a 3 éves öcsém. 
A Duna nagy volt és széles. A túlsó parton voltak nagymamám, 
édesapám testvérei meg az unokatestvéreim. Ők távcsővel néztek 
minket, mi csak integettünk, nekünk ilyen nem volt. Integettünk, 
puszit dobtunk egymásnak és én nem értettem, hogy miért nem 
kerülhetünk közelebb, miért nem találkozhatunk. Így hozta a 
történelem.

Édesapám, Scheicher János Garamszentgyörgyön született 1910. 
augusztus 7-én, 73 éves korában halt meg Tatán. Fiatal korában sok 
nehézsége adódott a szlovák nyelv tanulásában, de sikerült szerény, 
inkább szegény körülményei ellenére kétéves jegyzői tanfolyamot 
elvégeznie. Csehszlovákiában az utolsó munkahelye Érsekkétyen 
volt a községházán, ahol segédjegyzőként dolgozott. Közben meg-
ismerkedett édesanyámmal, aki Vághosszúfaluban tanított, a helyi 
katolikus iskolában.

É d e s a n y á m , 
Bartha Erzsébet 
Vágfarkasdon szü-
letett 1919. szep-
tember 30-án. Szép, 
hosszú életet élt, 90 
éves korában halt 
meg Tatán. 1947. 
augusztus 5-én kö-
töttek házasságot 

Vágfarkasdon. Szegények voltak és munkanélküliek.  Magyar 
nemzetiségük miatt mindketten elvesztették állásukat. Sokan voltak 
így akkoriban és esélyük sem volt az elhelyezkedésre.

Édesapám az esküvő után néhány nappal átjött Magyarország-
ra, mert Tatán unokatestvérei voltak. Egyik rokon segítségével 
Alsógallán (a mai Tatabánya svábok lakta részén) segédjegyzői 
állást és lakást kapott. Megérkezésekor későbbi fi zetése terhére 

adott neki néhány forintot egy kollegája, hogy meg tudjon élni. 
Édesanyám Pozsonyban intézte, hogy Édesapám után át tudjon 
települni. Ez 1947 novemberében sikerült. Alsógallán a Katolikus 
Iskola tanítója lett.

1948-ban megszület-
tem én, 1950-ben pedig 
az öcsém. Nagyon nehéz 
körülmények között ne-
veltek bennünket. Idege-
nek vigyáztak ránk, mivel 
a bizonytalan helyzetben 
édesanyám nem merte fel-
adni az állását, édesapám 
pedig a közigazgatásban 
nagyon keveset keresett. 
(Időközben megalakult a 
tanácsrendszer és ott foly-
tatta munkáját.) 

Azt követően, hogy szü-
leim 1947-ben elhagyták 
szülőföldjüket évekig nem 
térhettek vissza szerette-
ikhez. Édesanyám gyak-
ran emlegette, hogy 1947 

novemberében elbúcsúzott szüleitől és édesanyjával soha többé 
nem találkozott. Amikor 1952-ben meghalt a nagymamám, még 
a temetésére sem engedtek ki minket. Először 1953 karácsonyán 
sikerült Vágfarkasdra elmenni. Édesapám nem jöhetett velünk, 
mert a teljes családot nem engedték át. Emlékszem rokonaim nagy 
szeretettel fogadtak, de amikor apai nagymamám meg akarta fogni 
a kezem nem engedtem, mert ismeretlennek tartottam.

A helyzet enyhülésével 1954-ben, majd 1955-ben már a teljes család 
elmehetett a hajdani szülőföldre a nagyszülőkhöz. Ezt követően is 
gyakran járunk oda, legfőképpen a sírokhoz.

1961-ben a saját házunkba költöztünk Tata Újhegy részébe, 
ahol a Szőgyénből kitelepítettek között éltünk és konszolidálódott 
helyzetünk.

Mindez régen történt. Azóta nagyon sok minden megváltozott. 
Sokan, akik átélték, átszenvedték mindezeket már nincsenek az 
élők sorában. Kérjük a Jó Istent, hogy a múltat, a költő szavaival 
élve „…békévé oldja az emlékezés…”

Budapest, 2020. május

Nem kitelepítettek, „csak” magyar nemzetiségük miatt elvesztették munkájukat

„Kiemelhetsz egy embert a szülőföldjéről,
de a szülőföldjét sohasem emelheted ki az emberből.” (Siddhartha Mukherjee)
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Szegényebbek lettünk
Május közepén, egy héttel a 

három évvel ezelőtt beharan-
gozott XVIII. Kodály Napok 
ünnepélyes megnyitója helyett 
Alsószeliben az „aranyat érő” 
májusi esőben barátok, ismerő-
sök, egykori kórustagok, kollé-
gák tömege búcsúzott a felvidéki 
magyar ének-zenei élet, kórus-
mozgalmunk jeles személyiségé-
től, Balogh Csabától, aki több 
mint fél évszázadig irányította a 

Galántai Kodály Zoltán Alapiskola általa alapított gyermekkarát. 
Nem csak Galántán és a Mátyusföldön, nem csak a Felvidéken, 
hanem az egyetemes magyar kórusmozgalomban is ismerték, tisz-
telték, szerették és becsülték azt az embert, aki elsősorban nem 
magyarázta, hanem művelte a csodát. Tankönyvszerkesztőként az 
egész Felvidéken rengeteg zeneértő, zeneszerető fi atal neki köszön-
hetően kezdett ismerkedni a zene alapjaival és vált azután kiváló 
zenésszé, elismert művésszé. Elsődleges feladatának tekintette az 
általa is a világ legnagyobb magyarjaként tisztelt Kodály Zoltán 
ránk hagyott örökségének az őrzését, ápolását, de elsősorban annak 
a továbbadását.

Társadalmi és Közművelődési Szövetségünk, a Csemadok gyer-
mekkara megalapításának 50. évfordulója alkalmával a legnagyobb 
elismerő kitüntetésének, a Csemadok Életmű-díjának az adomá-
nyozásával mondott köszönetet kiváló munkásságáért és közösen 
készült az ez évben esedékes, az alapító által már sajnos meg nem 
élt 55. évforduló méltó megünneplésére.

A kórusmozgalom fejlesztése terén végzett munkájáért, vala-
mint a „kodályi értékek, eszmék” továbbadása érdekében kifejtett 
tevékenységéért a Magyar Kodály Társaság Tiszteletbeli Tagjává 
választotta és őszintén reméli, hogy az általa elkezdett, több mint 
másfél évszázadig végzett folyamat Galántán, Kodály Zoltán hőn 
szeretett városában nem szakad meg és igaz lesz, az a Sütő András 
által megfogalmazott gondolat, jóslat, mely szerint „Amíg egy nép 
énekel, messzire hallatszik, hogy létezik.”  MR

Ha valakinek azt 
mondtuk, Zoboralja, 
akkor a közügyekkel, 
kultúrával vagy hagyo-
mányőrzéssel foglalko-
zó emberek egyből Tóth 
Klárára gondoltak. Nem 
csoda, ha segítség kellett 
valakinek és hozzá for-
dultak, igyekezett meg-
találni a megoldást. 

Az MKP Nyitrai járási 
titkáraként, a Nyitra és 
Vidéke Célalap ügyve-
zetőjeként, a Csemadok 
területi választmányá-
nak alelnökeként dolgo-
zott, ha kellett, akkor a 
Csemadok ügyeit is tel-
jes erőbedobással végez-
te. A tavalyi évben nagy 
feladatot adott neki a 
sors, szeretett vidékéről, 
a Nyitrai járás magyar 
településiről készült értékfeltáró kollégium itteni szakmai vezetője 
és kötetének szerkesztője volt. A Zoboralja kollégium című kötet 
napvilágot látott és olyan nagy népszerűségnek örvendett, hogy a 
területi választmány vállalta második kiadását. Munkásságának 
leírására nem alkalmas egy cikk, aki ismert őt, tudja mennyit dol-
gozott, mennyit tett, elsősorban a háttérben, ezért a választmány 
tagjai idén januárban úgy döntöttek, Csemadok díjra jelölik majd 
őt, sajnos a sors közbeszólt…

Kevés adatott meg neki a földi létből, idén márciusban volt 50 éves, 
május 17-én a teremtő örökre magához szólította. A Zoborvidék 
magyarsága szegényebb lett, egy olyan ember távozott, aki ismerte és 
értette az ottani magyarokat. Hiánya pótolhatatlan. Klári, nyugodj 
békében!  T

Május 7-én búcsúztunk a 89-ik életévében elhunyt Kiss Lajos bácsitól. 
Kiss Lajos hosszú évtizedek óta ápolta a magyar kultúrát szülőfalujában, Ekelen. 
Minden társadalmi, kulturális rendezvény szereplője és szervezője, kiváló  
énekes előadó volt,  a kolozsnémai Járási Dal- és Táncünnepély több évtizdes 
szereplője. Falujában 1972-1982 és 1995-2004 között töltötte be a Csemadok 
elnöki posztját, majd mindenkori tiszteletbeli elnökké választották. 

Kiss Lajos kitüntetései a magyar kultúra terén végzett sokévi munkájáért:
1974 járási Csemadok-elismerés – a Szövetség 25. évfordulója alkalmából
2003-ban elnyerte  a Faludíjat a kultúra terén végzett sokévi munkájáért
2004 országos Csemadok-elismerés – a Szövetség 55. évfordulója alkalmából
2009 országos Csemadok- elismerés – a Szövetség 60. évfordulója alkalmából
2019 országos Csemadok-elismerés – Hűség díj – a Szövetség 70. évfordulója 
alkalmából

VL
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Ünnepeltünk, Újváry László 
1930. május 5-én született Lé-
ván. Iskoláit szülővárosában és 
az érsekújvári Pázmány Péter 
Gimnáziumban végezte, pe-
dagógiai képesítését pedig Po-
zsonyban szerezte. 

Oroszkán első magyar ta-
nítóként hozzájárult ahhoz, 
hogy a magyar iskolák egy-
hamar kinőtték a bölcsőt és 
felnőtté váltak. Egy évtize-
dig Garamszentgyörgyön 
igazgatóskodik, majd egy 
tanévben igazgatóhelyettes 
Marcelházán, újabb évtizeden 
keresztül Csatán irányítja az 
ország egyik legjobb iskoláját. 
A szaktantermi oktatással itt 
ismerkednek meg nemcsak a 
magyar, de messze környékről 
a szlovák pedagógusok is. Élen-
járó mindenütt, népi együttest 
irányít, színházat és irodalmi 
színpadot rendez, vers- és próza-
mondókat készít fel, a fi atalokkal 
együtt örül a sorozatos dobogós 
sikereknek. A komáromi Jókai 
Napok rendezvényeiről soha 
nem hiányzik. 1964-től jelen 
van, mint rendező és színész, 
felkészítő és zsűritag. 

A Csemadok Országos El-
nökségének tagja 1970-ig. Az 
1968-at követő tisztogatás kö-
vetkezményeként 1970-ben le-
váltják igazgatói tisztségéből, 
három évig még megtűrik taní-
tóként Zselízen, majd 1973-ban 

Újváry László kilencven éves
örülhet az általa irányított iskola 
sikereinek és a szülői társadalom 
elismerésének. Hosszú ideig a 
Csemadok Lévai Alapszerve-
zetének alelnöke volt, majd tisz-
teletbeli elnöke. A lévai Revicz-
ky Társulásnak alapító elnöke, 
majd tiszteletbeli elnöke. Mai 
napig aktív. A Csemadok Bárka 
Színpadával színre vitte Székely 
Csaba Bányavirág című tragiko-
médiáját, mellyel elhozták az 50. 
Jókai Napok fődíját. A darabbal 
több magyarországi fesztiválon 
is szerepeltek, ahonnan szintén 
értékes díjakkal tértek haza. 
Küzdelmes élet sikerekkel és 
kudarcokkal, elismerésekkel 
és megaláztatásokkal. Vállalta 
mindig a rászabottakat nemzete 
megmaradásának érdekében.

Elismerései:
1995 – Czabán Samu Pedagó-

giai Díj, 1999 - Katedra Alapít-
vány emlékérem „a szlovákiai 
magyar iskolákért“, 2000 – a 
Magyar Köztársaság elnöke ál-
tal adományozott Aranyérem, 
2002 – Kulcsár Tibor-díj, 2004 
– Radnóti-díj, 2006 – az SZK 
kormányának ezüstplakettje. 
Közben Gubcsi Lajos-díjas is 
lett. 2009-ben az elsők között 
kapta meg a Csemadok Életmű 
Díját, Szövetségünk 70. szüle-
tésnapja alkalmából pedig  az 
alapító tagoknak járó Hűségért 
plakettet vehette át.

Újváry László neve, munkás-
sága ismert, elismert Pozsonytól 
– Ágcsernyőig. 

Kedves Újváry László, 
Laci bátyánk! 

A Csemadok nagy családja 
nevében szívből gratulálunk. 
Kilencvenedik születésnapod al-
kalmából további alkotó éveket, 
erőt, egészséget kívánva csatla-
kozunk a méltatást papírra vető 
Török Afrédhez, a Csemadok 
Lévai Alapszervezetének és Lé-
vai Területi Választmányának 
elnökéhez.

a hatalom végleg elbocsátja a 
tanügytől. Mint megbélyegzett 
nagyon nehezen talál munkát. 
Először sofőr, majd benzinkutas 
Léván. A katedráról eltávolít-
ják, de a színpadtól nem sike-
rül, mert névtelenül is rendezi 

Léván a Bárka Színpadot és a 
Juhász Gyula Irodalmi Színpa-
dot. Emlékezetesebb rendezései 
a Tóték, Egy lócsiszár virágva-
sárnapja, Galopp a vérmezőn, 
Hoppárézimi stb. Csáky Pállal, 
Dolník Erzsébettel és az oly fi -

atalon eltávozott 
Zoller Mihállyal 
együtt irányítják 
a megmaradásért 
vívott küzdelmet 
a totalitárius 
rendszerben. 

1989-ben reha-
bilitálják, 1990-
ben a szülők 
felkérésére meg-
pályázza a lévai 
alapiskola igazga-
tói tisztét. Meg-
nyeri, és nyug-
díjba vonulásáig 
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A katedra és a színpad egyaránt fontos 
a jubiláló Újváry László életében

 Május 5-én ünnepelte kilencvenedik születés-
napját Újváry László, a lévai magyar közösség 
egyik meghatározó személyisége, kulturális és köz-
életének jelentős mozgatórugója. Sokunk Újváry 
Laci bácsija napjainkban is aktív résztvevője, 
szervezője a lévai eseményeknek. Igazán sokoldalú 
személyiség: tanító, iskolaigazgató, szervező, ren-
dező, előadó, s hosszasan sorolhatnánk. Minden 
területen maradandót alkotott a magyar közösség 
értékeit felmutatva, azokat ápolva.

Mint megkeresésünkkor elmondta: élet-
pályája során mindenütt a humánumot ke-
reste.

Élete határkövének nevezte, hogy pedagó-
gusi pályájának kezdete egybeesett a felvi-
déki magyar közösség hontalanságát követő 
időszakával, a magyar iskolák megnyitásával. 
Mint fi atal értelmiségi, 1950-ben került a 
katedrára. Állomáshelyei voltak többek kö-
zött Garamszentgyörgy, Marcellháza, Csata, 
majd Léva.

Aktív tanítóként az iskolai oktatást köve-
tően a szabadidejében is folytatta nevelői 
tevékenységét. Mint hangsúlyozta: „peda-
gógusként kötelességemnek tartottam, hogy a 
település kulturális életébe bekapcsolódjak”.

Már ebben az időszakban kezdetét vette 
irodalmi színpadi tevékenysége és színházi 
működése is. Bizonyos politikai körülmé-
nyek miatt a hetvenes évek normalizációs 
időszakában több mint egy évtizedre elsza-
kadt a tanári pályától. Ezekben az években 
benzinkutasként dolgozott.

Majd 1989 fordulópontot hozott az ő éle-
tében is, újra katedrára állhatott. A lévai 
magyar iskola igazgatója lett, itt dolgozott 
egészen a nyugdíjba vonulásáig.

Már hagyomány, hogy áprilisban két olyan 
rendezvény is megvalósul a járási székhelyen, 
mely Újváry László nevéhez fűződik. A ma-
gyar költészet napja alkalmából immár több 
mint egy évtizede szervezi meg a Csemadok 
helyi alapszervezete a Verskavalkád című vers-
felolvasó délutánt Laci bácsi vezetésével.  Az 
1849. április 19-ei nagysallói csata tiszteletére 
már több mint harminc éve tartanak megem-
lékezést a lévai köztemetőben lévő nagysallói 
emlékműnél. Ennek egyik kezdeményezője és 
szervezője. Sajnos idén a koronavírus-járvány 
miatti óvintézkedések nem tették lehetővé az 
említett rendezvények megtartását.

„Hiszek az irodalom hatásában, ennek to-
vábbadása kötelessége a tanároknak. Itt a 

szórványban mindez halmozottan érvényes. 
Az irodalom és a magyar nyelv ismeretével 
megőrizzük magyarságunkat a jövő számára 
is – vallotta a fent említett rendezvények 
kapcsán.

Két művészeti formáció, a Juhász Gyula 
Irodalmi Színpad és a Bárka Színpad fű-
ződik a nevéhez. Mindkettő hosszú évti-
zedeken keresztül működött, illetve a mai 
napig is jelen van a lévai magyar kulturális 
életben. Mindkét formáció  főleg a fi atalokat 
szólította meg.

Az irodalom és a vers szeretete már fi ata-
lon megérintette. Erről az alábbiakat mond-
ta a Felvidék.ma-nak: A költők megérzik a 
jövőt, megfogalmazzák  véleményüket arról, 
hogyan lehetne az életet szebbé, értelmeseb-
bé és hangulatosabbá tenni.

Bár a sors egy időre mellékvágányra 
kényszerítette, a kultúráról, az irodalom-
ról és a színpadról akkor sem mondott le. 
Folytatta a színdarabok rendezését, valamint 
az irodalmi műsorok szervezését. Ekkor 
rendezte többek között a Tótékat, illetve az 
Egy lócsiszár virágvasárnapját.

Az eltelt évtizedek alatt több mint ötven 
színdarabot és irodalmi színpadi műsort 
rendezett. A művészeti munka során számos 
tehetséges emberrel dolgozott együtt. Mint 
kifejtette: „Nekik köszönhetem a sikereket. 
Végeredményben a siker soha nem egy ember 
sikere. A sikerhez nélkülözhetetlen az a közös-
ség, amellyel remekül lehet együttműködni.”

A Bárka Színpad a színművek feldolgo-
zásával számos versenyen vett részt, ezeken 
sikereket is arattak. Az egyik legjelentősebb 
megmérettetésük a Jókai Napokhoz fűződik. 
Legutóbb Székely Csaba Bányavirágját dol-
gozták fel, amivel alig fél évtizeddel ezelőtt 
elnyerték a  szlovákiai magyar amatőr és diák-
színjátszók országos seregszemléjének fődíját. 
Ugyanezzel a darabbal kiérdemelték a Magyar 
Színjátékosok Szövetségének első díjat, az 
úgynevezett Paál István Diplomát.

A kulturális élet mellett a civil szféra aktív 
résztvevője, mozgatója. Jelenleg is számos 
szervezet tagja, többen vezetőségi szerepet 
is vállalt.

„Alapító tagja vagyok a Csemadoknak, azóta 
sem mondtam le a Csemadokról. A katedra és 
a színpad egymás mellett haladt az életemben” 
– emelte ki.

Az évtizedek alatt jelentős változáson ment 
keresztül a lévai magyar közösség, sajnos foko-
zatosan csökken a járási székhely magyarságá-
nak lélekszáma. Ezt tapasztalja Újváry László 
is. „Egyre kevesebb a magyar, ez meghatározza a 
rendezvényeket is. Mindenütt látszik a visszaesés, 
érezhető a szervezeteik életében is” – hangzott a 
kissé keserű megfogalmazás.

A kerek évforduló kapcsán számos barát, 
tisztelő szeretné köszönteni az ünnepeltet, ám 
ez a jelenlegi helyzetben nem megvalósítható. 
Minderre Laci bácsi frappánsan válaszolt: 
„Majd a századikat megünnepeljük!”

Pásztor Péter Felvidék.ma
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Fábry Zoltánra emlékeztek Stószon
Összetartoztunk! Összetar-

tozunk! Magyar vagyok, il-
lik tudnom: 50 évvel ezelőtt, 
1970. május 31-én, az Abaúj 
megye legészakibb csücskében 
lévő Stósz településen elhunyt 
Fábry Zoltán, a stószi remete, 
a szlovákiai magyar irodalom 
első klasszikusa, legjelentősebb 
esszéistája és irodalomkritikusa, 
a Csemadok díszelnöke. Mun-
kásságának etikai irányát az an-
timilitarizmus, az antifasizmus 
és az emberséges magatartás 
kérdése határozta meg, ugyan-
akkor az esztétikai értékekre is 
fogékony kiváló íráskészséggel 
rendelkező írói egyéniség volt. 
A stószi remete 1908 és 1914 
között a rozsnyói evangélikus 
főgimnáziumban tanult. 1915-
ben besorozták az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia hadseregébe, a 
galíciai fronton szolgált. 1918-tól 
a budapesti egyetemen folytatta 
tanulmányait magyar-történelem 
szakon. 1919-ben kiújuló tüdő-
betegsége miatt hazatért Stószra. 
Számos lap munkatársa lett. 

Fábry Zoltán 50 éves írói 
munkásságának mértani és 
értékbeli középpontjában két 
fontos munkája áll: A vádlott 
megszólal – 1946, Üresjárat 1945 
– 1948, Napló a jogfosztottság 
éveiből. 1939-ben és 1941-ben 

bezárták az illavai várbörtönbe, 
s míg Csehszlovákiában tartott 
a magyarság jogfosztottsága, ad-
dig nem publikálhatott. 1949-
ben a Csehszlovákiai Magyar 
Dolgozók Kultúregyesülete, a 
Csemadok díszelnökévé válasz-
tották. 1948. december 15-től 
az Új Szó, majd 1953-56 között 
a Fáklya munkatársa. 1958-ban 
indította a csehszlovákiai Iro-
dalmi Szemle című folyóiratot, 
melynek haláláig szerkesztője 
volt. Fábry emlékét Szepsiben 
a Csemadok Szepsi Alapszer-
vezete egykori épületének falán 
emlékmű őrzi, amely Lukács 
János szepsi szobrász alkotása. 
A Csemadok Országos Elnöksé-

ge, a Csemadok Kassa-környéki 
Területi Választmánya és a Cse-
madok Szepsi Alapszervezete 
által közösen szervezett ünnepi 
megemlékezésre és koszorúzás-
ra Fábry Zoltán halálának 50. 
évfordulója alkalmából Stószon 
került sor 2020. május 31-én, 
vasárnap délután. Az emlék-
ünnepség résztvevői először a 
stószi köztemetőben jöttek össze 
a Csemadok tiszteletbeli elnö-
kének sírjánál, ahol koszorúkat 
és virágcsokrokat helyeztek el 
a sírhalmon. Majd a résztvevők 
megkoszorúzták Fábry szülőhá-
zán elhelyezett mellszobrát is. 
Emlékbeszédet Köteles László, 
a Csemadok általános alelnöke 

mondott. Szavalatával Fábry Zol-
tánra emlékezett Dobos Orsolya, 
a Bodog Salkaházi Sára Egyházi 
Iskolaközpont diákja.  

A megemlékezésen és koszorú-
záson tiszteletüket tették a Cse-
madok Országos Elnökségének 
tagjai, Bárdos Gyula országos el-
nök vezetésével, Görföl Jenő or-
szágos titkár. A megemlékezésen 
képviseltette magát a Csemadok 
Nagymihályi, Tőketerebesi, Kas-
sai, Rozsnyói, Dunaszerdahelyi, 
Szenci, Galántai, Vágsellyei, 
Nagykürtösi és a Kassa-környéki 
Területi Választmány, valamint a 
Kassa-környéki járásból a szepsi, 
makranci, tornai, hími és zsarnói 
alapszervezet is. A megemléke-
zésen és koszorúzáson tiszteletét 
tette Orosz Örs, az Összefogás 
politikai mozgalom alelnöke, 
Kupec Mihály, a Bódva-völgyi 
és Érchegységi Kulturális Köz-
pont igazgatója és Nagy István, 
a Bodog Salkaházi Sára Egyházi 
Iskolaközpont igazgatója is. 

A koronavírus-járvány meg-
fékezésére irányuló szigorú in-
tézkedések mellett és az esős 
idő ellenére méltóképpen emlé-
keztek Fábry Zoltánra, a stószi 
remetére, közíróra, irodalom-
kritikusra, a Csemadok örökös 
tiszteletbeli elnökére, halálának 
50. évfordulóján és fejet hajtottak 
emléke előtt! Összetartoztunk! 
Összetartozunk! zi
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Hiányoznak 
az összejövete-
lek, hiányoznak 
a rendezvények. 
Május elején, 
amikor már 
lehetőség volt 
arra, hogy ki-
sebb csoportok 
találkozzanak 
egymással, kibő-
vített vezetőségi gyűlést tartott a Csemadok Bősi Alapszervezete, 
hogy megbeszéljük a Trianoni emlékműsor tervezetét. A jelenlegi 
válsághelyzet arra kényszerítette az alapszervezetet, hogy 2020-
ban a századik évfordulón ne élőben, hanem felvételről nézzék az 
emlékezők a műsort. Nem szerettük volna, ha úgy múlik el ez a 
nap, hogy semmilyen formában nem tudjuk közölni a bősi magyar 
közösséggel e gyásznappal kapcsolatos érzéseinket. Megszólítottuk 
fi ataljainkat – szavalóinkat, a Zöld Csillag Színtársulat tagjait, a 
cserkészeket, táncosainkat és mindenki örömmel fogadta a felké-
rést, hogy részenként rögzítsük az emlékműsort. Az emlékműsor 
elkészült és június 4-én levetítette azt a városi televízió és látható 
a weben és a facebook oldalakon is. 

Úgy tervezték a helyiek, hogy 2020. június 4-én a Csemadok-ház 
parkja és környéke a bősiek Trianonra emlékező zarándokhelye 
legyen. Sikerült!  NA

Május hónap egyike a leggaz-
dagabb kulturális hónapoknak, 
legalábbis a mi házunk táján, 
de alkalmazkodnunk kellett a 
körülményekhez, jelenleg mást 
nem tehettünk. Kubányi Lajosról 
május 3-án emlékeztünk meg az 
alsóesztergályi temetőben egy vi-
rágcsokor elhelyezésével. Balassi 
Bálintról, a nagy reneszánsz köl-
tőről ugyancsak hasonló módon 
emlékeztünk meg május 21-én Kékkő várában, ahol a kastély falán lévő 
emléktáblánál most csak szűk körben helyeztük el a koszorúinkat. Mik-
száth Kálmánra az idén is színes programokkal terveztünk emlékezni. 

Folytatni akartuk 
a Mikszáth Kál-
mán Kávéház 
Irodalmi Beszél-
getéseit minden 
hónap első vasár-
napján az emlék-
ház nyitvatartási 
ideje alatt, de ez 
csak a korlátozá-
sok feloldása után 

lesz lehetséges. Minden évben május végén Mikszáth-emléknapot 
szoktunk tartani. Az idén május 28-án volt halálának 110. évfordulója. 
Ez alkalomból a Nagykürtösi A. H. Škultéty Társasággal is terveztünk 
egy közös emléknapot, amelybe – az emlékház fennállása óta először 
– bevonták volna a 
nagykürtösi szlo-
vák tanítási nyelvű 
alapiskolák diák-
jait is, és össze-
kötöttük volna a 
szklabonyai Mik-
száth-emlékhelyek 
megtekintésével. 
Sajnos erre az idén 
már nem kerülhe-
tett sor. Helyette 
közösen helyeztük 
el koszorúinkat az író szobránál május 24-én. De hogy másokat is 
emlékeztessünk Mikszáthra, feltettük FB-oldalunkra a Szent Péter 
esernyője című fi lm magyar és szlovák változatára mutató linket, amit 
elküldtük alapszervezeteinknek és a Škultéty Társaságnak is. Ha 
mások is szívesen megnéznék, elérhetik a Csemadok NTV Facebook-
oldaláról:  (https://www.facebook.com/csemadokNTV). KÉ

Minden évben meg-
ünnepeljük május első 
vasárnapján az édes-
anyákat, az idén azon-
ban rendhagyó módon 
tartottuk meg az anyák 
napját, a nyilvános ün-
nepségek elmaradtak, 
de sok helyütt videók-
kal, képekkel, illuszt-
rációkkal köszöntik az 

édesanyákat. Dunasápújfalun is fontosnak tartottuk, hogy anyák 
napján ünnepeljünk, ha rendhagyóan is. A Csemadok rendezvé-
nyekre járó magyar gyermekek Matus Balázsnak, a Csemadok 
Dunasápújfalusi Alapszervezetének alelnökének köszönhetően 
szív és tulipán alapokat kaptak, azt kifestették, majd néhány szülő 
a kész munkák fotóját a közösségi hálón elküldte a szervezőknek, 
amiből albumot készítettünk a facebook oldalunkon.

Minden anyukáról, akik a Csemadok rendezvényeire járnak, 
megemlékeztünk, mindenki kapott ugyanis egy horgolt virággal 
díszített képeslapot. NT

A Csemadok Szepsi Alapszervezete szervezésében a koronavírus-járvány okozta előírásokra való 
tekintettel kezdetét vette az idei Szepsi Csombor Márton Napok rendezvénysorozata.  A 41. Szepsi 
Csombor Márton Napok ünnepélyes megnyitójára Szepsiben a névadó emléktáblája előtt került sor 2020. 
május 10-én. A megemlékezésen emlékbeszédet mondott Köteles László, a Csemadok általános alelnöke 
és a Csemadok szepsi alapszervezet elnöke. Majd a résztvevők koszorút helyeztek el az emlékműnél. 
A koszorúzás után a résztvevők ellátogattak a helyi köztemetőbe, ahol a ravatalozó előtt a II. világhá-
ború befejezésének 75. évfordulója emlékére fejet hajtottak a világháborúkban elesett hősök emléke 
előtt. A kegyeleti megemlékezésen emlékező beszédet mondott Szilágyi Adriana, a városi művelődési 
központ és könyvtár igazgatója. Az emlékezők koszorút helyeztek el a hősök emléktáblájánál.  ZI 
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Hatszáz településről érkezett föld-csomag 
Gombaszögre, az Összetartozás jegyében 
időkapszulának készített díszdobozba, mely-
nek oldalán olvasható a földet küldött terü-
letek zömének neve. Az utolsó marék földet 
Szövetségünk elnöke, Bárdos Gyula helyezte 
el a dobozba, melyet a Csemadok díszel-
nökének, Fábry Zoltánnak sírjáról hozott, 
Stószról. A kapszulát a néhai selmeci hon-
védszobor talapzatában helyezték el, melyet 
teljes pompájában június 4-én, a Nemzeti 
összetartozás napján, Trianon 100. évfor-
dulóján avattak fel. P

A Csemadok Ifjúsági Tago-
zata által hirdetett vetélkedő 
májusban zárta második fordu-
lóját, melyre hat csapat küldte el 
videófelvételét és prezentációját. 
Jóváhagyásukkal öt videó a Cse-
madok Első 
Kézből és a 
C s emadok 
Ifjúsági Tago-
zat Facebook 
oldalán meg-
tekinthető. A vetélkedő döntője 
június 20-án kerül megrendezés-
re Szepsiben. Erre az alkalom-
ra komoly háttéranyagból kell 
felkészülniük a versenyzőknek, 
melyet Kovács László zsűritag 
állított össze.  pb

Rabok legyünk vagy szabadok? 
Ezen a projektnéven indult a Pe-
tőfi  Sándor Program ösztöndí-
jasai által szervezett és készített 
szabadulószoba vetélkedő, mely 
magyar tudósok és feltalálók té-
makörére épült. A bajnokságra 14. 
életévét betöltött személyek négy-
fős csapatokban jelentkezhettek, 
elsősorban az ösztöndíjasok cél-
területeiről. Május 11-24. között 
teljesíthették a feladatokat egy 
játékmester mellett. A visszajelzé-
sek alapján remek kikapcsolódási 
lehetőség volt a fi atalok számára, 
a szórakozás mellett pedig a tudó-
sokról, feltalálókról észrevétlenül, 
nem direkt módon tanulhattak. 
A bajnokcsapat a Pozsonyi feneva-
dak nevet viselő csoport lett, akik 
1 óra 20 perc alatt szabadultak ki. 
Őket követi a LiBa MaKi csapat, 
majd a Csicsókák, Vajdaságból. 
A versenybe a Csemadok Ifjúsági 
Tagozatának tagjai is bekapcso-
lódtak.  B


