
A tavaszi fényes szelek és napsütés új 
életet hoz: a jövő (nyár) varázsát sejteti, 
és illataival bíztat boldog jövővel; kit szép, 
kerti virágokkal, a megérdemelt munka 
gyümölcseivel és zöldségeivel, kit nyugal-
mas, mézillatú, lassú és meleg délutánok-
kal… stb. Sok családot, gyereket pedig 
már a szeptemberi iskolakezdésre is biztat. 
Merthogy április az iskolai beiratkozás 
ideje is.

Hogy a magyar anyanyelvű gyerek a ma-
gyar iskolában van a legjobb helyen, nem 
kell ismételni. De az is lehet, hogy nem 
lehet elégszer ismételni. Kezdjük azzal a 
legtöbbször hallott gondolattal, hogy a jó 
iskola, az életre kell, hogy neveljen. Na de 
mi a jó, és mi az élet (értelme)? – kérdez-
het vissza a bennünk élő fi lozófus, vagy 
„maga a fi lozófi atörténet”, hiszen nem volt 
olyan nagy gondolkodó, aki ne érintette 
volna ezeket a kérdéseket. Így tavasszal 
– agyunkban a kerti tennivalók sürgető 
listájával – első gondolatunk ez: „Művel-
jük kertjeinket”. Tekintsünk el Voltaire 
Leibnitz kritikájának ironikus fejtegeté-
sétől, és koncentráljunk a szavak mögött 
meghúzódó bölcs belátásra, mely szerint 
„a munka elűzi a három legrosszabbat: a 
bűnt, az unalmat és a szükséget”. Esze-
rint tehát az élet értelme a művelés, mely 
tudjuk, a latin cultura, colo, colere azaz 
„művelni” igéből származik. Amikor kul-
túráról beszélünk, ismeretek és értékek 
összességéről beszélünk, melyek az em-
beri közösség összetartozását és fennma-
radását biztosítják; s beszélünk az egyén 
műveltségéről is, mely tudást takar, amire 
az iskolai tanulmányok, olvasmányok, 
tanulás révén tehet szert. Az iskola a mű-
velés terepe, így lesz a világ alakításának 

Műveljük kertjeinket!

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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kulcsa. Éppen ezért az együttműködésre, 
a közös gondolkodásra, a csapatmunkára 
kell, hogy helyezze a hangsúlyt. Olyan 
közeget kellene jelentenie, amiben minden 
gyerek a közösség részének érezheti ma-
gát, ahol elfogadják, ahol ki tudja fejezni 
magát; olyan közeget, amiben minden 
gyerek a képességei szerint fejlődhet és 
veheti ki részét a közös munkából. Ahol 
a gyerekek megtanulnak együtt élni, konf-
liktust kezelni, globálisan gondolkodni, 
és helyi ügyekért cselekedni. 

A jó iskola a megértésre épít. A gya-
korló tanárok tudják, azon a nyelven 
lehet eredményesen tanítani, amin ért 
a gyerek. A magyar iskola kapcsán sok-
szor előkerül a nyelvi determinizmus is, 
melynek leegyszerűsített lényege, hogy a 
nyelv meghatározza gondolkodásmódun-
kat. Ez a nyelvi relativizmus irányzata, 
melyet – tévesen – szembe állítanak a 
nyelvi univerzalizmussal, mi szerint gon-
dolkodásunk egyforma. A két nézetet 
azonban nem érdemes kijátszani egymás 
ellen. Hogy egy híres nyelvészt, Jakobsont 
idézzem: „A nyelvek lényegében abban 

különböznek, amit közvetíteniük kell, nem 
pedig abban, amit közvetíthetnének”. Ez 
adja az anyanyelv erejét: „ha különböző 
nyelvek különbözőképpen befolyásolják 
elménket, az nem attól van, amit a nyelv 
gondolni enged, hanem attól, hogy a 
megszokások alapján mit kényszerít ránk 
gondolataink kiválasztásánál”. Tehát a 
nyelvvel világlátást, tapasztalást, és ezek 
leírásának módját kapjuk, mely hatással 
van érzéseinkre, a világban való tájéko-
zódásunkra. Mindez pedig a közösségben 
való eligazodásban, az önkifejezésben 
segít. Éppen ez jelenti az „életre nevelést”.  
A jó iskola pedig mindezt tudatosítja, és 
a megértésre helyezi a hangsúlyt: tanulni 
tanít, azon a nyelven, melyen a gyerek ért 
– mindenféle értelemben. A jó iskolában 
jól érzi magát a gyerek, s miközben jól 
érzi magát, műveltségre tesz szert, kom-
petenciái fejlődnek, matematikát, fi zikát, 
történelmet, idegen nyelveket stb. tanul. 
A megértés az alapja a boldogulásnak, 
a tanulni tudás, a művelődés utáni vágy. 
Ennyi elég is a fejtegetésből, „vár ránk a 
munka a kertben.” bk

EMLÉKIDÉZŐ
Idézze fel gombaszögi élményeit, és küldjön egy fotót!

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

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

A fotók, írások beküldői tiszteletjegyet kapnak a fesztiválra. Várjuk írását, felvételét!
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Weintráger Adolf (1927-1987) 
festő munkáiból nyílt kiállítás 
Pozsonyban, a Csemadok Ráko-
si Ernő-termében. A tárlat első-
sorban a festő grafi káira épít, de 
akvarelljei és olajképei is helyet 
kaptak. Weintráger Adolf szüleit 
1947-ben Diószegről telepítették át 
az Alföldre, ahova fi uk is velük tar-
tott. Erősen kötődött az Alföldhöz, 
a bácskai tájat expresszív módon 
örökítette meg. Hagyatékának ér-
tékes része több ezer rajza, melyek 
művészi kifejező erejét bizonyítják.  
A tárlaton ezekből kapunk ízelítőt 
április 15-ig. A megnyitón Szunyog Zsuzsa és a Pósfa zenekarból 
ismert Iván Zoltán zenélt. Köszöntőt mondott Szabó Antal, aki 
kulturális gyökereink megismerésének fontosságát hangsúlyozta, 
valamint a bemutatott képekről Klaučova Nagy Gabriella beszélt 
személyes hangon, Weintráger kifejező erejét méltatva. BK

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójáról a 
Szenci járásban is megemlékeztek. Félben Csenkey Vendel honvéd 
síremlékénél, a gútori temetőben Bittera Béla sírjánál, Szencen Kis-
faludy István sírjánál, Éberhardon Petőcz György emlékművénél, 
Rétén Cséfalvay Alajos sírjánál, Hegysúron és Boldogfán pedig a 
világháborús emlékműnél helyezték el az egyes szervezetek, intézmé-
nyek és a még élő hozzátartozók, leszármazottak a kegyelet koszorúit, 
illetve virágait. Félben és Éberhardon az ünnepi szónok Bárdos Gyula 
a Csemadok országos elnöke volt. fm

Március 4-én Pozsonypüspökin a Szent Miklós plébániatemplomban 
szolgáltatott mise keretében, és utána a helyi temetőben a település 
lakosai a Csemadok Alapszervezetének szervezésében tisztelegtek a 
szabadságharc és Kutsera József 1848-49-es magyar szabadságharc 
lengyel származású honvédjának emléke előtt. Kutsera József a magyar 
szabadságharc katonája sebesültként a faluban maradt, felépülése után 
családot alapított. Sírját utódai és a Csemadok Alapszervezete hősnek 
kijáró tisztelettel gondozza, és minden évben megkoszorúzza.  TA

A XXVII. Tompa Mihály szavalóverseny országos elődöntője 2018. 
március 22-én valósult meg Szencen a Szenczi Molnár Albert Alap-
iskolában. A versenyen 63 versenyző vett részt a szenci és a pozsonyi 
járásból a következő iskolákból: Szenczi Molnár Albert Alapiskola, a 
Féli- és Rétei Alapiskola, illetve a Szenci Közös Igazgatású Középiskola, 
valamint a Popozsonypüspöki Alapiskola és a pozsonyi Duna utcai Alap-
iskola és Gimnázium. Az országos versenyre Rimaszombatba 18 egyéni 
versenyző – I.-II.-III.-IV.-V. kategóriában, illetve a VI. kategóriából, a 
lírai színpadok kategóriájából a szenci Campa Nulla jutott tovább.  f

A Csemadok Rozsnyói Alapszer-
vezete 2018. március 3-án tartotta 
évzáró taggyűlését. Az évzárót a 
Rozsnyói Gimnázium tanulója, 
Kristóf Vivien nyitotta meg. Az 
évzárón megvitattuk a magyarság, 
valamint a magyar iskolák helyze-
tét. Sikerült 15 új tagot felvenni a 
Csemadokba és reméljük, hogy a 
létszám csak növekedni fog, mivel 

a Csemadok vezetősége mindent megtesz, hogy Rozsnyón a 
magyarság megmaradjon anyanyelvében és kultúrájában.  FE

Március 25-én rendezte meg a Csemadok Kamocsai Alapszervezete 
a XXVI. Lukács Pál Irodalmi Délutánt. A községi hivatal udvarában 
elhelyezett emléktábla megkoszorúzását követően a kultúrházban 
Petőfi  Sándor költőre, forradalmárra emlékeztek születésének 195. és 
a magyar forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából, 
egy irodalmi műsor keretében, amelyet Gál László elnök állított ösz-
sze és adott elő. Az ünnepi délutánt az ifjú Csemadok-tagok, Halász 
Ildikó, Plauter Marian szavalatai és Gőgh Zoltán, Mechura Szintia 
énekszámai tették színesebbé. Átadásra került a Lukács Pál Irodalmi 
és Közéleti Díj, amelyet a Csemadokban végzett munkájáról közis-
mert Ősziné Györös Irmának ítéltek oda, elismerve népművelői és 
helytörténészi tevékenységét a községben. KÉ
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A régió magyarságáért
„A jelen a múltban gyökere-

zik, a jövőt pedig a jelen építi“ 
– tartja egy bölcs mondás. Érvé-
nyes ez a Csemadok munkájára 
is. A gazdag múlt büszkeséggel 
tölt el és egyben kötelez. Kötelez 
az elődeink által létrehozott és 
képviselt értékek megtartására 
és megerősítésére, több éves, sőt 
évtizedes hagyománnyal bíró 
rendezvényeink továbbéltetésé-
re, új ötletek kipróbálására. Ezt 
tartja szem előtt a Csemadok 
Rimaszombati Területi Választ-
mánya is. A választmány tizen-
egy taggal működik és jelenleg 
20 alapszervezet életét irányítja, 
szervezi, módszertanilag segíti és 
lehetőségeihez mérten igyekszik 
részt venni rendezvényeik meg-
szervezésében. 

A  hagyományos Csemadok-
tevékenység a TV irányításá-

val három alapvető területen 
folyik: a szervezeti élet meg-
tartása, közművelődési munka 
valamint az amatőr művészeti 
munka pártolása. A taglétszám 
az alapszervezeteken belül vál-
tozó. Legnagyobb és egyben 
legaktívabb szervezeteink az  
ajnácskői, almágyi, nagybalogi, 
rimaszombati és tamásfalvai 
alapszervezetek. A Csemadok 
alapszervezetek legnagyobb ér-
deme, hogy továbbvivői nemzeti 
kultúránknak. A legaktívabban 
azokban a községekben működ-
nek, ahol lelkes vezetőség áll az 
élen, mely megtalálja az együtt-
működést az önkormányzattal, 
az iskolával és az egyházzal is. 
Az ajnácskői alapszervezet min-
den évben megszervezi a Váraljai 

Fesztivált, színházi előadásokat 
biztosít az érdeklődők számá-
ra, az almágyi alapszervezet a 
Gortvavölgyi Hagyományőrző 
Ünnepséget szervezi, a nagy-
balogi alapszervezet Gyöngyösi 
István emlékműsort és emlék-
túrát szervez és évente meg-
emlékeznek a Málenykij robot 
áldozatairól is. A rimaszombati 
alapszervezet minden évben a 
nemzeti megemlékezések mellett 
sikeresen szervezi meg a Fonóka 
napközis kézművestábort óvodás 
és alapiskolás gyerekek számára. 
Az ő érdemük a Gömöri Kó-
rustalálkozó is, amelyen felvi-
déki és magyarországi vendégek 
mutatkoznak be a  hazai Blaha 
Lujza Vegyeskórus mellett. A 
tamásfalvai alapszervezet egye-
di rendezvénye az Apák-anyák 
napja, de bálokat, kiránduláso-

kat is kínálnak a tagság számára. 
Külön említésre méltó érdemük 
a városrész szépítése: a tamásfal-
vai haranglábat csemadokosok 
és nem csemadokosok együtt 
tették rendbe. Mindemellett a 
régió sok kisebb alapszervezete 
ünnepli nemzeti ünnepeinket, 
megemlékezik egy-egy jelentő-
sebb eseményről. Sokan vannak, 
akik a falunapok keretén belül 
vállalnak szervezői munkát. 
Szép színfoltja egy-egy falu éle-

tének a népdalkörök, asszonykó-
rusok működése. A kultúrális 
élet is azokban az alapszerve-
zetekben a legmagasabb szín-
vonalú, ahol kultúrcsoportok, 
népdalkörök, esetleg néptánc-
csoportok is működnek. Ezek 
megtartó, éltető  és összetartó 
ereje mind a mai napig nagyon 
fontos. A rimaszombati Blaha 
Lujza Vegyeskórus és Új Gömör 
Néptáccsoport mellett hagyo-
mányőrző csoporttal dicseked-
het  Almágy, Balogfalva, Détér, 
Gesztete, Nagybalog, Óbást és 
Péterfalva is.  

A Csemadok Rimaszombati 
Területi Választmánya évente 
két országos szintű rendezvényt 
szervez. Legjejentősebb rendez-
vényünk a Tompa Mihály Orszá-
gos Verseny, melynek országos 
döntőjét idén április 26-28-án 
már 27. alkalommal rendez-
zük meg Rimaszombatban. Ez 
a verseny évek óta a felvidéki 
magyarság legnagyobb tömege-
ket megmozgató  országos ren-
dezvénye, nem mindegy tehát, 
hogyan végezzük a munkánkat. 
Míg visszajelzések igazolják, hogy 
szükség van az effajta megméret-
tetésre, addig tesszük a dolgun-
kat és igyekszünk jól vizsgázni 
a szervezésből. Másik országos 
rendezvényünk a Ferenczy Ist-

ván Képzőművészeti Verseny a 
szlovákiai magyar tanítási nyel-
vű alap- és középiskolák diákjai 
számára. Ezzel a rendezvénnyel 
tisztelgünk Ferenczy István, a 19. 
századi magyar szobrászat kiváló 
alkotója, Rimaszombat híres szü-
lötte előtt. Rendezvényeink sorát 
a regionális fesztiváljaink teszik 
teljessé. Májusban Területi Gyer-
mek Folklórfesztivált szervezünk 

Feleden, kétévente szeptember-
ben rendezzük Sajógömörben a 
Czinka Panna Fesztivált, augusz-
tusban kerül sor a Gömöri Ma-
gyarok Kulturális Ünnepélyére. 
Az őszi időszak rendezvénye a 
Győry Dezső Kulturális Napok 
programsorozata, melynek ke-
retén belül irodalmi esteket, író-
olvasó találkozókat, komolyze-
nei koncerteket, mese-, illetve 
bábelődásokat, tanulmányutakat, 
színházi előadásokat kínálunk az 
érdeklődőknek. 

Szeretnénk régiónk magyar-
sága számára a jövőben is minél 
több igényes művelődési lehető-
séget biztosítani. Olyan kultúrát 
kínálunk, mely nemcsak nemzeti, 
hanem emberi értékeinknek is 
megfelel, mely anyanyalevünk 
tisztaságát és hagyományaink 
sokszínűségét őrzi. 

Tóth Csilla, elnök
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Csemadok nélkül nem menne

A színpad továbbra sem tűri a szürkeséget! 

a Csemadok, így nehéz megtalálni azokat, 
akik segíteni tudnak. A Felvidéken, ahol 
nincsen Csemadok, ott próbálom az MKP-n 
keresztül, vagy az önkormányzaton keresztül 
megszervezni a beszélgetéseket, de be kell 
vallanom, ott sikeresek a bemutatóim, ahol 
a Csemadok szervezi meg a rendezvényt. 

– A felvidékiek sorsát bemutató regények 
után, miért éppen ezt a témát választottad 
következő regényed témájául? 

– Ez a téma megtalált engem. Emlékezem a 
dátumra, mikor történt Szerdahelyen a híres 
Fontana-beli tömeggyilkosság. 1999. március 
24-én délelőtt a dunaszerdahelyi vágóhídon 
voltam, egyezkedtem az ottani igazgatóval 
egy szállítmány ügyében. Megszólalt a te-
lefonom, megkaptam a hírt: megszületett 
a fi am, egészséges. Az igazgató gratulált, 
ittunk egyet a jó hírre és be is fejeztük a 
tárgyalást. Megkérdeztük a helyieket, hol 
főznek a legjobban, a Fontánát ajánlották. 

A két velem lévő kollégával ezért elmentünk 
ünnepelni a Fontánába. Lent nem volt hely, 
így felmentünk az emeletre. Annál az asz-
talnál ebédeltünk, ahol másnap halomra 
lőtték a társaságot. De más is történt, össze-
futottam egy régi cimborámmal, aki annak 
idején belekeveredett a Pápay-klán ügyeibe, 
amikor leültünk, azt mondta, mond egy jó 
témát, és elkezdte mesélni a kilencvenes 
években történteket. Tehát a sors valahogy 
nekem szánta ezt a témát. NT

Február elején jelent meg Szomolai Tibor 
harmadik regénye. A Felvidéki Ságában a felvi-
déki magyarság sorsáról ír, a Fáklyavivőben is 
a magyarság sorsával foglalkozik. A harmadik 
regény, A klán viszont a kilencvenes évek vi-
lágába repíti az olvasót, és a dunaszerdahelyi 
alvilágról szól. A szerzőt kérdeztük. 

– Miben segítheti az írót a Csemadok? 
– Általában előre megtervezem, hol szeret-

ném bemutatni a regényemet. A magyarság 
lélekszáma alapján szoktam eldönteni, hogy 
mely településeket keresem fel. Amikor ösz-
szeállítottam a listát, akkor megkeresem a 
helyi Csemadok elnökök elérhetőségét. Első 
körben őket szoktam megszólítani. Bemuta-
tóim kilencven százalékát a csemadokosok 
szervezik. A Csemadoknak hatamlas szerepe 
van a kultúra szervezésben. Az a jó, hogy 
van kihez fordulni. Magyarországon nagyon 
nehéz író-olvasó találkozókat szervezni, 
mert nincsen ilyen szervezet, mint nálunk 

A Tompa Mihály Országos 
Vers- és Prózamondó Verseny 
értékelő bizottságának munká-
jában a kezdetektől részt vesz 
Csanaky Eleonóra, akit nem-
csak újságírói tevékenységéről, 
hanem előadóestjei révén is jól 
ismerünk. Most a verseny egy-
kori és mostani jellegéről kér-
deztük. 

– Mennyiben változott a verseny 
színvonala, jellege a 27 évvel ez-
előtti induláshoz képest?

– Igaz, 27 éve Rimaszombat, 
előtte azonban 28 évig Komárom 
adott otthont ennek az országos 
megmozdulásnak, melybe min-
den évben tízezrek kapcsolódtak 
be, hogy a költők, írók szavaival 
saját mondanivalójukat közöl-
hessék a közönséggel. A több 
mint félévszázados múlt és a 
mindmáig fennálló igény jelzi, 
hogy hála Istennek tájainkon 
továbbra sem „csak kenyérrel 
él az ember…”.  

– Kezdetben a szavalás, a pa-
tetikus előadásmód jellemezte 
a színpadra lépőket. A pátosz 
azonban uniformizálta az elő-

LÁTÓSZÖG

hangulatok, a belső erő közve-
títésére terelődött a hangsúly. S 
mert a színpad továbbra sem tűri 
a szürkeséget, így a korábbi kül-
ső gesztusokat a belső tűznek, 
játékosságnak, hangszínnek, az 
intellektus erejének, a mindent 
átfogó gondolatnak kell helyet-
tesítenie. Sokkal nehezebb, ám 
sokkal hitelesebb ez az előadás-
mód, mint a korábbi volt, ám 
a versenyzők megbirkóznak a 
feladattal. 

– Előadó és hallgató egy-
aránt igényli, hogy a vers kilép-
jen papírkoporsójából, hiszen 
az előadói vénával megáldott 
embernek kihívás a sorok közt 
meghúzódó titkos, játékos, vi-
dám vagy komoly mondanivaló 
kibányászása, feldolgozása és 
közérthetővé tétele, a hallgató 
számára pedig előny, hogy rövid 
idő alatt, ugyanakkor élvezetes 
módon juthat el bizonyos felis-
merésekig. 

– Az előadók és az értő közön-
ség cinkos összekacsintása ez a 
találkozás, mindkét fél számára 
élmény.  BK

adást, ami fennkölt és hangzatos 
volt ugyan, ám nem igazán hite-
les. Az irodalom és a művészet 
lényegét, az őszinteséget áldoz-
ták fel a túlzott szenvedély oltá-
rán. Napjainkra elértük, hogy 

verset és a prózát mondják, s a 
magyar nyelv szabályainak be-
tartása mellett – tiszta kiejtés, 
hangzóhosszúságok, hanglejtés, 
ereszkedő jelleg, ritmus stb. – 
sokkal inkább a gondolatok, 
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A közösség érdekében végzett munkáiról Demkó András népdalénekessel, vers-, próza- és mesemondóval, a 
Csemadok 2014. évi közművelődési díjazottjával beszélgettünk.

– Hogyan került kapcsolatba a 
Csemadokkal? 

– Még kassai iparistaként, a 
’73 és ’77 közötti években. A  
Csemadok járási szervezetének 
alkalmazottai időnként bejártak 
hozzánk segítséget kérni, és én 
szívesen mentem velük. Akkor 
még talán nem is éreztem a je-
lentőségét. A szülőfalumban, 
Nagyidán működik az Ilosvai 
Selymes Péter Néptáncegyüttes. 
’74 tavaszától lettem a tagja, és 
19 évet töltöttem el velük, 86-tól 
93-ig szervező vezetőjeként, Pé-
ter Zsolt művészeti vezető mel-
lett. A Nagyidai Alapszervezettel 
az együttes révén vettem fel a 
kapcsolatot, Nagyidán működik 
ugyanis az egyik legrégebbi dal- 
és táncünnepély, ahol az Ilosvai 
rendszeresen fellépett. A Csema-
dokban 1986-ban fogadtak meg 
elnöküknek, ezt a funkciót két 
részletben, de 15 éven keresztül 
töltöttem be. Benne voltam a falu 
életének sűrűjében, akkoriban 
tanácstitkár is lettem. Az Ilosvai 
együttesben később felmerült, 
hogy szólítsuk meg azokat, akik 
már az ötvenes években is táncol-
tak. Akkor először felléptek, és 
az lett az eredménye, hogy létre-
jött egy hagyományőrző csoport, 
tehát Nagyidán most  jelenleg 
van egy Ilosvai Selymes Péter 
Néptáncegyüttes, mint ifjúsá-
gi együttes, és van egy 25 éves 
múlttal rendelkező hagyomány-
őrző csoport, aminek szintén a 

vezetője voltam olyan 5-6 éven 
keresztül. 

– Mi az elhivatottság magja? 
Honnan a hajtóerő?

– Gondolkoztam rajta, hogy 
honnan eredhet. Tari Lujza ku-
tató járt nálunk, és érdeklődött, 
hogy kiktől gyűjthetne, akkor 

én javasoltam nagypapámat is. 
Utólag derült ki, hogy a nagy-
apám vőfélyeskedett. Szeretett 
olvasni, verselni is, és én itt látom 
a gyökerét az egésznek. Aztán 
az is kiderült, hogy apám olyan 
17 lehetett, amikor kapcsolatba 
került a Csemadokkal, és részt 
is vett a munkájában. 

Amikor az Ilosvai tagja lettem 
és belekóstoltam a csoport mun-
kájába, megfertőzött a színpad. 
Amikor ma bemutatnak, akkor 
azt mondják, hogy népdalénekes, 
vers- és prózamondó, legújab-
ban mesemondó. Énekelek a 
Vox Columbelle kórusban is, és 
létrejött a Rovás mellett Kassán 
egy színjátszó kör Tükör néven, 

ahol szintén alapító tag vagyok, 
ez még hiányzott a repertoárom-
ból. 

Rendszeresen járok az Egressy 
Béni Országos Színjátszó Feszti-
válra, ahol bosszantott, hogy mi 
szervezzük (Szepsi és Buzita), 
Kassa vidéki színjátszóink pedig 
nincsenek. Most már vagyunk, s 
jövőre bemutatkozunk.

 – Emlékszik olyan pedagógusra 
az életéből, akinek meghatározó 
szerepe volt?

– Jaszaň Imréné, Szerénke 
fedezett fel az alapiskolában, 
ő Hegysúrról származik, most 
Szencen él. Ötödikben lett az 
osztályfőnökünk, irodalmat és 
nyelvtant tanított. Indított a há-
ziversenyen, és szerintem neki 
köszönhetek sok mindent, an-
nak, hogy bábáskodott 
felettem. 

– A pedagógus életre szó-
ló fertőzést tud okozni?

– Szerintem biztos. Én 
ezt neki köszönhetem, 
bár csak jóval később, 
negyvennyolc évesen, 12 
évvel ezelőtt döntöttem 
el, hogy kipróbálom a 
szerencsémet a Tompa Mihály 
szavalóversenyen. A 3. helyen vé-
geztem mindjárt az első alkalom-
mal, ami nekem nagy lökés volt, 
s egyébként is a szavalóverseny 
hangulata borzasztóan megfo-
gott, különösen a családias lég-
kör. Tudom, hogy nincsen pénz, 
de akkor is, a minimumból a ma-
ximumot hozzák ki a szervezők. 
Nagyon szívesen járok oda. A 
legsikeresebb évem a 2015-ös 
volt, tavasszal arany minősítést 
szereztem prózában és versben 
is a TMSZ rimaszombati dön-
tőjén, majd november végén 
kiemelt arany minősítést szóló 
népdaléneklésben a Bíborpiros 
szép rózsa országos népzenei 
vetélkedőn. Ennek köszönhe-

tően múlt év novemberében a 
Vass Lajos Népzenei Versenyen 
is szerepelhettem. Azóta indul-
tam mesemondó versenyen is, 
és lehet, hogy ez lesz a jövőm. 
Elindultam a néptánccal, és majd 
visszatérek megint a népművé-
szet felé, a népdaléneklés és a 
mesemondás által. 

– Mi a foglalkozása egyéb-
ként?

– Villamosmérnök vagyok a 
kassai vasműben. 

– Ha valaki kisebbségiként ma-
gyarul beszél a színpadon, az egy-
ben a magyarságért való tett is?

– Természetesen. Hogy az em-
ber miért is vállalja? A következő 
gondolatot ugyan olvastam, de 
teljesen azonosulni tudok vele, 
miszerint: a vers- vagy próza-

mondók különleges emberek, 
mert olvasnak, találnak valami 
szépet, és úgy érzik, hogy a ne-
hézségek ellenére is továbbadják 
azt. Egyébként is úgy gondolom, 
hogy az ember alkotásra van te-
remtve: hogy tovább alkossa és 
formálja ezt a világot. Ha ama-
tőr szinten is (mint magam), de 
mindent beleadva és igyekezve a 
tökéletest elérni. Én is gazdago-
dom, ha pedig mást is gazdagíta-
ni tudok, akkor egyértelmű, hogy 
miért csinálja az ember. 

Ragaszkodom a magyarsá-
gomhoz, mert gyönyörű ez az 
anyanyelv és magyarnak szület-
tem, az őseim magyarok voltak, 
magamat nagyidainak tartom, a 
versenyeken őket képviselem.

Világ, jelentés, deszkák

      az ember alkotásra van 
teremtve: hogy tovább alkossa 
és formálja ezt a világot
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A Bódva-völgyében, a Kanyapta és a Hernád mentén levő 32, 
magyarok által lakott településből huszonegy helyen emlékeztek 
meg az 1848/49-es magyar szabadságharc és forradalom 170. 
évfordulójáról. Ünnepi megemlékezést tartottak Magyarbődön, 
Abaújszinán, Szepsiben, Ájban, Tornaújfaluban, Péderben, Jászón, 
Szádudvarnokon, Miglécnémetiben, Zsarnón, Szesztán, Bodollón, 
Csécsben, Jánokon, Makrancon, Bódvavendégiben, Nagyidán, 
Tornán, Debrődön, Buzitán és Komarócon. Makrancon az idén 
először emlékeztek meg a forradalmi eseményekről.  ZI

Tizennyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szímői 
Jedlik Ányos Alapiskolában az „Égig érő fa” mesemondó verseny. 
A Csemadok Alapszervezetének kezdeményezésére a könyvhónap 
alkalmából egy felvidéki írót is vendégül látnak, most Neszméri 
Tünde újságíróra esett a választás, aki egyben a zsűri tagja is volt. 
A résztvevőket Lóthy Blanka, az iskola igazgatója köszöntötte, és 
örömét fejezte ki, hogy a magyar tanítási nyelvű óvoda gyermekei 
versenyeztek is. A verseny legjobbjait a zsűri továbbjutásra javasolta 
az Ipolyi Arnold Országos Mesemondó versenybe. Pupák Lara, 
Molnár Arnold, Jancsó Tünde és Belokostolsky Zsófi a képviselik 
majd az iskolát a komáromi elődöntőben. A kiértékelés után Cse-
madok elnöke, Kantár Éva köszönetet mondott a helytállásért, az 
értékes munkáért, amelyet a gyermekek, szülők, pedagógusok a 
hagyomány megőrzése és továbbvitele érdekében kifejtettek. K

A Csemadok Rozsnyói Területi Választmánya és Alapszervezete 
2018. március 15-én emlékezett meg a forradalom és szabadság-
harc 170. évfordulójáról. Délután Petőfi  Sándor emléktáblájánál 
a rozsnyói gimnazisták adtak műsort, a Kossuth-szobornál G. 
Kovács László történész mondott beszédet és az Andrássy Dénes 
Énekkar adott műsort. A megemlékezést színesítette a Labyrynt 
zenekar műsora és a Gömöri Huszáregyesület díszőrsége.  Az 
ünnepi megemlékezés után a történelmi Városháza nagytermében 
kerekasztal-beszélgetésre került sor „Értünk egymás nyelvén“ 
címmel, amelyen G. Kovács László történész és  Mészáros András 
egyetemi tanár, fi lozófus adtak elő.  F

Március 7-től 11-ig a Csemadok olva-
sótáborának lakói ismét élvezhették a 
Paulisz-rancs vendégszeretetét. Böröndi 
Lajos rendhagyó irodalomórát tartott, 
Murányi Veronika vetítéssel egybekötve 
mesélt Képzeletbeli séta Patakországban 
címmel. Író-olvasó találkozó keretében 
megismerkedhettünk Drozd Ádámmal, aki Titanic című regényét mutatta 
be. Beszélgetőtársa Bedi Kata volt. A kirándulás sem maradhatott ki a 
programból: meglátogattuk a lévai Barsi Múzeumot. A kézműves fog-
lalkozáson Vicussal készítettünk húsvéti tojásokat, a Zoboralji Örökség 
Őrzőitől hímezni tanultak a gyerekek. Táborzáráskor megegyeztünk, 
hogy nyáron ismét találkozunk Alsóbodokon. PF

Csaknem százötven csallóközi, mátyusföldi és zoboralji alsó- és 
felsőtagozatos diák, valamint közép- és főiskolás fi atal részvételével 
került sor 2018. március 22-én Galántán a Városi Művelődési Köz-
pontban a Tompa Mihály Verseny országos elődöntőjére. Az öt kate-
góriában zajló vers- és prózamondó versenyből a 15 tagú (5x3) értékelő 
bizottság tagjainak döntése alapján 22 csallóközi, 18 mátyusföldi (11 
a galántai és 7 a vágsellyei járásból), valamint 3 zoboralji, összesen 
43 versenyző jutott tovább az országos döntőbe. MR

2018. március 13-án a Fatimai 
engesztelő imatalálkozó előtt 
Esterházy Jánosra emlékeztek 
Bodollón, ahol egy családi ház 
falára emléktáblát helyeztek el 
Palóczy Elek tiszteletére, aki 
az Egyesült Magyar Párt járási 
elnökeként itt látta vendégül Es-
terházy Jánost. A családi házban jelenleg Palóczy Elek leánya, Ikrényi 
Anna lakik, aki emlékeiben elevenen őrzi a vértanú politikus egykori 
látogatását. Az emléktábla leleplezése előtt Mihályi Molnár László, 
költő, közíró és történész mondott ünnepi köszöntőt.  ZI
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Beckó vára és hősei
ELSÔ KÉZBÔL

Beckóhoz közeledve már messziről feltűnik 
a település fölé meredő hegysziklára épített 
vár. Pontosabban annak romjai; de a falak, még 
mindig szilárdan állnak a szél, eső, hóvihar 
csiszolta, a fagy és nyári hőség edzette kőszik-
lán. A pártázatos védelmi falak és az egykori 
kápolna gótikus ablaka ma is lenyűgözőek. 
Bástyái, falai között bolyongva pedig mesék 
elevenednek meg képzeletünkben. 

Ezek a falak elődeinket is megihlették. Több 
legenda is kapcsolódik keletkezéséhez. Az 
egyik szerint a várat Stibor vajda építtette, 
és Beckó nevű udvari bolondjáról nevezte el. 
Ezért is emlegetik Bolondóc várának is. Egy 
másik a körülményekről is regél: vadászat 
utáni jókedvében ígérte Stibor a várat bo-

londjának. Az építkezést meg is kezdték, a 
monda szerint oly nagy sanyargatással, hogy 
az arra utazókat is munkára kényszerítette az 
úr. Majd, egy év múltán, elkészülve a pompás 
vár, az a vajda alkudozni kezdett a bolonddal: 
adja neki ezt, s ő építtet neki másikat. Meg-
egyeztek. Ám az úr nem sokáig élvezhette a 
birtokot. Mert meglátva, hogy egy öreg szolga 
ráüt kedvenc kutyájára, letaszította a várfalról, 
hiába könyörgött a szolga. Esés közben még 
azt kiáltotta  „mához egy esztendőre és egy 
napra követsz engem Isten ítélőszéke elé”. 
Egy másik változat szerint a szolga saját fi át 
védvén ütötte agyon a kutyáját, azért taszította 
a mélybe a nagyúr. Mindenesetre mindkét 

legenda szerint beteljesült az átok. Pontosan 
egy év egy nap múltán az úr nagy mulatságot 
rendezett, s az egykori szolga szavainak fe-
nyegető kísértetét borba fojtotta. Bódultságát 
elűzni a kertbe ment pihenni, itt marta meg 
egy vipera a várúr szemét, aki fájdalomtól 
őrjöngve zuhant a szakadékba. 

„A vár alatt, egy kiálló sziklán egy asszony 
ül, búsan, lehajtott fejjel. Ez a Stibor felesé-
ge, aki máig is gyászolja urát...” – olvassuk a 
Benedek Elek által is lejegyzett monda végén. 
Így történt-e, ki tudja?! A fennmaradt iratok 
szerint az biztos, hogy a 13. századtól már állt 
itt vár, melynek fontos szerepe volt a tatárjárás 
idején, hiszen ellenállt a mongol csapatok 
támadásának. Eleinte a királyé volt, majd 
Csák Máté birtoka lett. A kiskirály halála 
után visszaszállt a koronára, így Luxemburgi 
Zsigmond idején 1388-ban került a Stibor-
család birtokába, akik a gótikus várat rene-
szánsz lakhellyé alakíttatták. Erődítményét 
megjavították és megerősítették úgy, hogy a 
várat a 16. század végén még a törökök sem 
tudták bevenni. A tulajdonosok között em-
lítik a Bánffy-családot is; később a kuruc és 
császári harcok idején harc nélkül cserélget 
gazdát. Pusztulását egy véletlen tűzeset okozza 
1729-ben. Felújítását 2012-ben kezdték meg. 
Mára a vár a nyári időszakban látogatható.

Beckó települése egyébként a váron túl büsz-
ke gótikus templomára, 17. századi, barokk 
stílusú ferences templomára és kolostorára, 
valamint az Ambrovec-kúriára (ma vártörté-
neti múzeum).

Beckóhoz a Mednyánszky-család felvidéki 
ága is kötődik, kúriájuk ma is áll. A család 
legismertebb tagja a festő László is itt szüle-
tett 1852–ben, ám hamar a nagyőri kastélyba 
költöztek. Tanulmányait követően 1880-tól 
Beckón és Bécsben felváltva élt. A várról több 
képet is festett. 

Kevesen tudják, hogy a festő nagybátyja, 
szintén Mednyánszky László (Gruber Fülöp 

tüzérhadnaggyal), az 1848-49-es szabadság-
harc első vértanúja. A szabadságharc alatt a 
parancsnoksága alatt álló kis Lipótvár négy 
hétig lekötötte a várat ostromló császári erő-
ket. Végül az őrnagy és Gruber Fülöp hadnagy 
kivételével a katonaság feladta a küzdelmet. 
A két ellenálló tiszt pedig Pozsonyban hadi-
törvényszék elé került. A halálos ítélet végre-
hajtását azonban senki sem vállalta Haynau 
érkeztéig. A parancsot éjjel, a pozsonyi vár 
mögötti Szamárhegyen hajtották végre 1849. 
június 5-én. A feljegyzések szerint még a hóhér 
is zokogva teljesítette a parancsot. Holttestét 
a falu papja szállította Beckóba, a honvéd 
őrnagy ma is itt nyugszik. A családból egyéb-
ként tábori lelkészként Mednyánszky Cézár 
is résztvett a szabadságharcban. 

A beckói temetőben egy másik szabadság-
harcos, Dubniczky András honvéd hadnagy 
is nyugszik családi kriptában.  k
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A Csemadok Galántai Területi 
Választmányának vonzáskörze-
tébe tartozó mátyusföldi telepü-
lések csemadokosai találkoztak 
Búcson, hogy értékeljék az elmúlt 
időszakban elvégzett munkát és 
meghatározzák a jövő legfonto-
sabb feladatait.

A tizenkilenc alapszervezet és 
területi választmány közel félszáz 
képviselője örömmel vette, hogy 
országos elnökünk, Bárdos Gyula 
és Görföl Jenő országos titkár je-
lenlétében szólhattak munkájuk-
ról és fő célkitűzéseikről. A leg-
fontosabb feladat a Mátyusföldön 
is kellő módon felkészülni és 
megemlékezni Szövetségünk, a 
Csemadok megalakulásának 70. 
évfordulójáról.

Az elmúlt 100 év eseményeiről, 
megpróbáltatásairól Kovács Lász-
ló történész szólt, míg a közelmúlt 
történéseit Duray Miklós elemez-

Március 9-én a Márai Stúdiószínpad épületében ke-
rült sor a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny 
városi fordulójára, amelyen a két kassai középiskola: 
a Márai Sándor Gimnázium és az Ipariskola diákjai 
vettek részt. A rendezvény üde színfoltja volt az alap-
iskolások produkciója, akik a járási versenyen folytat-
hatják szereplésüket. Az 1848/49-es szabadságharc 
kassai csatájában elesett honvédekről március 11-én 
Magyarbődön emlékeztek meg a kassaiak és a község 
lakói. A rendezvény hagyományosan istentisztelettel 
kezdődött. Igét hirdetett a kárpátaljai Nt. Radvánszky 
Ferenc lelkipásztor, közreműködött a Kassai Magyar 
Ref. Egyházközség Laudate Dominum énekkara. Ezt 
követően a helyi temetőben a honvédsírokat jelképző 
kopjafánál Braun Lászlónak, a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola tanárának ünnepi beszédével 
és koszorúzással folytatódott a megemlékezés Kováts 
Marcell tárogatójátéka kíséretében. Az ünnepi műsor 
részeként szavalatok hangzottak el, az Őszirózsa csoport 
népdalokat adott elő, majd a jelenlevők Kossuth–nótákat 
énekelve indultak a magyarbődi kultúrházba, ahol baráti 
találkozóra került sor. A márciusi ünnepi rendezvények 
a Történelmi Városháza dísztermében Ferenczi György 
és a Rackajam Petőfi -estjével értek véget Kassán. L

Kassa

Búcsi találkozó
nek az irányításával zenés-táncos 
ismerkedő est keretében szövöget-
ték az esemény résztvevői közös 
célkitűzéseiket, terveiket.

A vasárnap délelőtt az együtt-
működési lehetőségek tervezésé-
vel telt, melynek keretében a 25 
éves Határokon Túli Magyarsá-
gért Alapítvány alapító elnöke, 
régi jó ismerősünk, Bokor Béla, 
valamint Szövetségünk országos 
és regionális vezetői voltak az ér-
tekezés irányítói.
Őszintén reméljük, hogy a két-

napos tanácskozás további ered-
ményes munkára, tevékenységre 
ösztönzi majd régiónk Csemadok 
alapszervezeteinek vezetőit és kö-
zösen tudunk tenni azért, hogy 
szülőföldünkön otthon érezhessük 
magunkat, hogy a Mátyusföldön 
is meg tudjuk lelni, teremteni 
otthonunkat és otthonunkban a 
hazánkat.  MR

te, majd utána a résztvevők apró-
lékosan tárgyalhattak az őshonos 
nemzeti közösségek jogállásával 
kapcsolatos aláírásgyűjtésről.

Az értékeink őrzéséről, az ér-
tékmentés fontosságáról az Ér-
téktár Bizottság elnöke, Huszár 
László beszélt, akinek gondola-
taihoz szorosan kapcsolódott a 
régiónkból származó és hozzánk 
Pécsről érkező költő, Székely 

László Hazánk a Kárpát-medence 
című verses zenés előadása.

A házigazdánk, Karkó János ve-
zette borkóstolót, pincelátogatást 
követően Szomolai Tibor, régiónk 
szülötte bemutatta az érdeklődő 
közönségnek A klán című legújabb 
könyvét, majd a Székely László ál-
tal költött és előadott bordalokkal 
fűszerezett vacsora után Czinege 
László kiváló zenésznek, énekes-


