
A királyi méltóságnak a keresz-
tény hit tápláló erejével véghezvitt 
alkotásai fényesebbek és erőseb-
bek szoktak lenni más méltóságok 
műveinél. És mivel minden nép 
saját törvényei szerint él, ezért mi is 
Isten akaratából országunkat igaz-
gatván, törvényhozó elmélkedéssel 
meghatároztuk népünk számára: 
miképpen éljen tisztességes és békés 
életet. Hogy amiképp isteni törvé-
nyekkel gazdagabbá lett, ugyanúgy 
világiakkal is el legyen látva.”

 „Elhozták hát az apostoli áldás 
levelét a koronával és a kereszttel 
együtt és Isten kedveltjét, István 
királyt az olajkenettel felkenve a 
királyi méltóság diadémjával sze-
rencsésen megkoronázták.”

Szent István törvénykönyv-
ének a bevezetőjéből és szentté 
avatása alkalmából írt legendá-
jából való a két szöveg, melyet 
ünnepe, augusztus 20-a alkal-
mából idéztünk. Szent István 
ünnepe a legrégibb nemzeti 
ünnepek közé tartozik Euró-
pában, hisz az egyház 1083-tól 
ünnepei közé sorolta első kirá-
lyunk szentté avatásának nap-
ját. Ugyanettől az időtől fogva 
ez a nap országos törvénynap is 
volt, tehát világi ünnep. István 
ünneplése kezdettől fogva ket-
tős jellegű: a hit szentjét és az 
államfőt is ünneplik személyé-
ben. A ma emberének tudatá-
ban is szinte elválaszthatatlanul 
összeforr ez a kettősség. 

A szent király
A középkori egyházban általá-

ban idegenkedtek az uralkodók 
szentté avatásától, és kizárólag 
a hit védelmében elszenvedett 
mártírhalált tekintették olyan 
tényezőnek, mely alapot adha-
tott a szentkultuszra. Szent Ist-
ván lett az első „hitvalló” király, 
aki pusztán életszentségével és 
uralkodói erényeinek az egy-

Szent István ünnepén

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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ház szolgálatába állításával ki 
tudta érdemelni a szent címet, 
aki az igazságos uralkodó és a 
keresztény szent tulajdonságai-
nak szintézisét megvalósította. 
Legendája szerint a látomás ál-
tal királynak jövendölt István a 
keresztény hit ifjú bajnoka. Az 
ifjú keresztény uralkodó Szent 
Márton és Szent György zászlaja 
alatt legyőzi az ellene „ördö-
gi” cselszövéssel támadó pogá-
nyokat. A legenda ugyanakkor 
képet ad Szent István vallási 
erényeiről is: alázatosságáról, 
a „zarándokok, szűkölködők, 
szenvedők, özvegyek és árvák”, 
a „Krisztus szegényei” iránti gon-
doskodásról. A legenda egyik 
fontos története, hogy István 
magát és királyságát „fogada-
lom és felajánlás útján Szűz 

Mária gyámsága alá helyezte”. 
A Hartvik püspök által összeál-
lított legenda legfontosabb feje-
zete a Szent Korona és az apos-
toli kereszt elküldéséről szól: 
II. Szilveszter pápa – angyali 
látomás hatására – a lengyel 
fejedelemnek szánt koronát az 
Istvántól hozzá érkező Asztrik 
püspök útján Istvánnak küldi, s 
ad mellé egy „apostoli keresztet” 
is. Innen származik az „apostoli 
király” megnevezés.

Az államalapító
A magyar történelmi tudat 

egyértelműen Szent Istvánt ne-
véhez kapcsolja az államalapítás 
művét, a keresztény Magyar Ki-
rályság megszületését. Az állam-
alapítás azonban nem egy jogi 
aktus volt, hanem egy hosszú, 

majd egy évszázadig tartó tár-
sadalomátalakulási folyamat, 
melynek betetőzése volt, hogy 
1001. január 1-jén Esztergomban 
keresztény királlyá koronázták 
a magyar törzsszövetség fejedel-
mét. A koronázás egyúttal az új 
állam nemzetközi elismerését is 
jelentette.

Szent Istvánt joggal nevez-
zük államalapítónak, mert ő 
alakította ki az állam működő 
szervezeteit. Mint szent olajjal 
felkent apostoli király az egy-
házszervezet kiépítésével és 
irányításával megteremtette 
a független magyar egyházat. 
Tíz püspökséget hozott létre, 
ezek közül az esztergomi lett 
a rangelső, itt alakult meg az 
érsekség. Elrendelte, hogy min-
den tíz falu építsen templomot. 
Segítette a szerzetesi kolosto-
rok létesítését, melyek a kul-
túra központjai lettek. Ezeket 
adományokkal látta el.

Az állami szervezet kiépítésé-
ben fontos szerepe volt a várépí-
tésnek. A várakhoz területeket 
rendelt, kialakítva így a várak 
illetékességi körét, megyéjét. A 
várak és megyéjük élére saját 
emberét, az ispánt ültette, aki a 
várhoz rendelt szabad harcosok, 
a várjobbágyok vezetője lett. A 
várakhoz különféle szolgálato-
kat ellátó várnépeket is rendelt. 
A királyi vármegyék behálózták 
az egész ország területét, s a kor 
modern államirányítását tették 
lehetővé. Az ispánok a királyi 
törvények végrehajtói voltak, bí-
ráskodtak a megyéjük területén 
élő népek felett. Ugyanakkor 
a jövedelmek: a szolgálónépek 
terményadóinak, a szabadok 
pénzadóinak, az utak és a vízi 
átkelőhelyek vámjainak a be-
hajtói és kezelői voltak.

Folytatás a 4. oldalon!
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Közel húsz esztendővel ezelőtt hagyományteremtő szándékkal 
elevenítettük fel Ekelen az aratási koszorú elkészítését és a kenyér-
szentelést. Bár a kenyérszentelésre gyermekkorom óta emlékszem, 
ezt a hagyományt kibővítettük az aratási koszorú elkészítésével, 
amit együtt viszünk az új kenyérrel a templomba és ezeket a pap 
megszenteli. Így adunk hálát a termésért, a kenyérért. A koszorút 
mi, a Csemadok tagjai az ekeli nyugdíjas asszonyokkal közösen 
készítjük. Még az aratás előtt leszedjük a gabonát, amiből kötjük. 
Egy régről maradt harang alakú vázra kerülnek a termények: hosszú 
kalászú búza, zab és rozs. Az így elkészített koszorút piros-fehér-zöld 
szalagokkal díszítjük. Már az aratási koszorú elkészítése is közösségi 
élmény, hiszen 8-10 asszony köti, kiegészülve a fi atalabb generáció 
tagjaival, hogy elsajátíthassák a koszorúfonás titkát. Amennyiben az 
államalapító királyunk ünnepe hétköznapra esik – ahogy az idén is 
-, akkor a huszadikához legközelebb eső vasárnapon szoktuk meg-
tartani az ünnepi szentmisével egybekötött kenyérszentelést. VL

A Csemadok Tornaljai Alapszervezete Andante vegyeskara 2006 
óta tart fenn baráti kapcsolatokat a nyárádszeredai Bocskai István 
Női Karral. 1605-ben Nyárádszeredában választották Bocskait Erdély 
fejedelmévé – innen a név. A két kórus kétévente látogatja egymás 
kórustalálkozóit. Tavaly, a kettős Kodály-vforduló jegyében szervezett 
találkozón az erdélyiek jártak Tornalján, idén pedig július elején az 
Andante utazott Nyárádszeredába a megalakulásának 30. évforduját 
ünneplő baráti női kar köszöntésére. 

Minden bizonnyal az idei nyár egyik legjelentősebb, legszínvo-
nalasabb felvidéki zenei eseményére került sor 2018. július 25-én, 
szerdán Galántán a Szent István király plébániatemplomban. A 
Kodály Zoltánné Péczely Sarolta védnökségével a Kodály-emlékév 
hozadékaként a magyar kormány támogatásával alakult meg a Magyar 
Nemzeti Ifjúsági Kórus, melynek a Kárpát-medence minden részéből 
hosszas szakmai felmérés alapján kiválasztott tagjai július közepén 
találkoztak Kecskeméten, hogy egy egyhetes intenzív felkészítő kurzus 
után nekiinduljanak ötnapos közép-európai turnéjuknak. 

A két kiváló szakember, Erdei Péter, a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem címzetes egyetemi tanára, Érdemes Művész, Liszt- és 
Bartók- Pásztory-díjas karnagy, a Kecskeméti Kodály Intézet alapító 
igazgatója, valamint Nemes László Norbert, a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem egyetemi tanára, Bartók- Pásztory-díjas karnagy, 
a Kecskeméti Kodály Intézet jelenlegi igazgatója csodát műveltek 
a kórusba kiválasztott ifjú énekesekkel, akik műsorukkal osztatlan 
sikert arattak a fellépéssorozatnak mind az öt állomásán, így Galántán 
a Szent István király római katolikus templomban is. 

Jó volt nézni a jövőt hordozó szép és lelkes fi atalokat, de nem 
csak ők álltak a színpadi dobogók lépcsőin, velük együtt ott volt a 
magyarságban és az éneklésben az összetartozás élménye, a közös 
alkotófolyamat megszenvedett öröme, ott volt a zenei múlt, amiből 
építkezhetünk, Kodály Zoltán és mások öröksége, de ott volt az új 
művek születésének misztériuma is, kortársaink alkotásai, amelyek 
kottafejekből most lényegültek muzsikává.

Köszönjük, hogy Galánta, a Mátyusföld és a Felvidék zeneszerető kö-
zönségének egy részével közösen élhettük meg a csodát Galántán. MR
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Ünnepek, megemlékezések
Bemutatkozik a Csemadok Érsekújvári Területi Választmánya

A Csemadok Érsekújvári Területi 
Választmánya az egyik legnagyobb 
járásban működő választmány. A 
Csemadok Érsekújvári TV elnö-
ke Kantár Éva, alelnöke Sztruhár 
Izrael Diana és Ozsvald Norbert, 
titkára Danczi József. A járás terü-
letén 32 alapszervezet működik. 

Évente több tucat rendezvényt 
szerveznek, az idei évet a jubiláló 
50. Magyar Bál nyitotta, amelyet a 
párkányi alapszervezet rendezett. 
Báloztak Tardoskedden is, ahol 
batyubált szerveztek januárban, 
majd márciusban esztrádműsort 
tartottak. 

Januárban Szőgyében a 
Doni katasztrófa áldozataira, 
Udvardon a kitelepített és de-
portált magyarokra emlékeztek, 
ekkor nyílt meg második világ-
háború utáni tragédiánkról szóló 
kiállítás is. 

Február elején harmadik alka-
lommal szervezték meg a nagy 
sikerű folklórtalálkozót Köböl-
kúton, ahol a járás hagyomány-
őrzői léptek színpadra. Tavasszal 
Érsekújvárban a Czuczor Napok 
keretén belül tartották meg a 
VII. Szeretünk Csemadok című 
zenés műsoros összeállítást az 
érsekújvári Csemadok-székház-
ban. Szintén tavasszal szervez-
ték meg a Balassi Bálint Napo-
kat Párkányban. A március 15-i 
központi megemlékezést Érsek-
újvárban tartotta a területi vá-
lasztmány, ahol az ünnepi műsor 
keretében zászlószentelére is sor 
került, majd átadták a Magyar 
Közösségért Díjat. Márciusban 
Kamocsán is díjat adtak át, a 26. 
Lukács Pál Irodalmi és Kulturális 
Napokon díjban részesült Őszi 
Irma egykori járási titkár. 

A Csemadok az Érsekújvári 
járásban is meg szeretné szólí-
tani a fi atalokat és a gyerekeket, 
ezért több országos versenybe be-
kapcsolódnak, Szímőn március 
23-án tartották meg az Égigérő 
fa népmesei vetélkedőt, amely-
nek győztesei továbbjutottak 

az Ipolyi Arnold mesemondó 
versenyre, a rendezvény idei író 
vendége Neszméri Tünde, lapunk 
főszerkesztője volt. Az idei évben 
már 26. alkalommal szervezte 
meg a község önkormányzata 
és a Csemadok alapszervezete 
a Gyurcsó István Emléknapot 
Garamkövesden. Az idei évben 
is volt szavalóverseny, amelyre a 
felvidéki magyar költők műveivel 
jelentkezhettek a versenyzők. 

Áprilisban Szímőn a Felvidék-
ről Kitelepítettek Emléknapja al-
kalmából kiállítással és emlék-
műsorral emlékeztek. Kamocsán 
májusban emlékeztek meg a ki-
telepítettekről.

Udvardon április végén szerve-
zik meg évek óta a Mérföldkövek 
történelmi konferenciát, amely-
nek társszervezője a Csemadok, 
egy hónappal később ugyancsak 
Udvardon szervezték meg a Tal-
pig fegyverben – Kárpátoktól a 
Don kanyarig című előadást és 
klubdélutánt. A kórusmozgalom 
fontos része a Csemadok-mun-
kának, az idén már második 
alkalommal szervezték meg Ér-
sekújváron a Vox Iuventutist, a 
szlovákiai magyar gyermek- és 
ifjúsági kórusok országos sereg-
szemléjét, amelyen felvidéki gyer-
mekkórusok vettek részt.  

Bényben májusban réteshúzó 
versenyt, júniusban kézműves tá-
bort tartottak. Andódon májusfát 
állítottak, horgászversenyt és ha-
gyományos disznótorost szervez-
tek. Ipolyszalkán Tarka szombat 

elnevezéssel családi napot szer-
veztek május 26-án. Szímőn a 
község ismert szülöttére, Jedlik 
Ányosra emlékeztek a tudósról 
elnevezett vetélkedővel. 

A Csemadok Érsekújvári TV is 
évente megtartja a nemzeti ösz-
szetartozás napi ünnepséget, az 
idei évben június 2-án Besenyőn a 
katolikus templomban szervezték 
meg a megemlékezést, amelyen 
Dr. Farkas Zsolt szőgyéni espe-
res-plébános mondott beszédet. 
Június 5-én Szalkán emlékeztek, 
ahol az Ad Libitum kamaraegyüt-
tes adott koncertet, Szímőn az 
alapiskola tanulóival közösen 
koszorúzták meg a kopjafát és 
tartottak emlékműsort a kultúr-
házban. Nánán Popély Gyula, 
történész előadásával emlékeztek 
meg a trianoni tragédiáról. 

Június 2-án Besenyőn meg-
tartották a Járási dal- és tánc-
ünnepélyt, 10-én Érsekújvárban 
a Felvidéki Ének Faktor tehet-
ségkutatót. A nagykéri női ének-
lőcsoport pedig fennállásának 
negyvenedik évét ünnepelte. 

Júliusban Andódon megtartot-
ták a CSEMIFOCI elnevezésű 
futball bajnokságot, Bényben 

harmadízben szervezték meg a 
Népviseleti Találkozót. Bajtán 
kincskereső honismereti túrát 
tartottak. A muzslai gyerekek a 
Csemadoknak köszönhetően nyá-
ron részt vehettek az Andersen-
éjszakáján és a Manó táborban 
is. Augusztus elején Baracskán 
kastélynapokat rendeztek. 

A nyár hátralévő része is gaz-
dag programokat kínál a járás-
ban, augusztus 20-án több helyen 
is megünneplik a magyar állam-
alapítást. Bajtán hagyományőrző 
napot tartanak, Érsekújvárban 
kenyérszentelés lesz, Szímőn 
megnyílik M. Nagy László fotó-
kiállítása. 

Szeptemberben Szalkán és 
Muzslán szüreti felvonulásra vár-
ják az érdeklődőket, szeptember 
9-én Érsekújvárban megtartják a 
Magyar Dal Napját. 

Októberben Szímőn megszer-
vezik a Vág-menti találkozót, 
több településen is megemlékez-
nek az aradi vértanúkról és az 
1956-os magyar forradalomról. 
Október 9-én Béla község jubi-
leumának megszervezését segítik 
a csemadokosok. Decemberben 
Szímőn megemlékeznek a fi ata-
lon elhunyt tehetséges költőről, 
Kantár Csabáról. 

Az ősz folyamán kihelyezett te-
rületi választmány ülést tartanak. 
Alsóbodokra látogatnak, ahol 
megtekintik az Esterházy-emlék-
helyet is. A területi választmány 
idén két kirándulást is szervezett, 
a nyár elején ellátogattak a 60. 
Gombaszögi Országos Kulturá-
lis Ünnepségre, augusztus elején 
pedig Bugacra kirándultak, a X. 
Kurultájra.  ké-nt
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Visszatekintés a jövőért
Több Csemadok rendezvény 

jubilált az elmúlt időszakban, a 
2019-es évben pedig a Szlovákiai 
Magyar Társadalmi és Közmű-
velődési Szövetség megalakulá-
sának hetvenedik évfordulóját 
ünnepeljük majd. 

A felvidéki magyarság majd-
nem százéves történetében a 
Csemadok az a szervezet, amely 
lassan hetven éve összefogja a 
magyarságot, érdekképviseleti 
szervként kiállt a magyar iskolák 
mellett, a nyelvhasználatunkért, 
kultúránkért, hagyományainkért. 
A szervezeti életben fontos az elő-
re tekintés, de ahogy a mondás 
tartja: aki nem ismeri a múltat, 
nem igazodik el a jelenben, és 
nem tudja a jövőjét sem irányí-
tani. Ezért is kértük lapunk ol-
vasóit a Gombaszögi Országos 
Kulturális Ünnepség előtt, hogy 
archívumukban keresve, küldjék 
be a régi fotóikat, történeteiket, 
amelyek Gombaszöghöz, vagy az 
országos ünnepséghez köthetők. 
Nagyon sok fénykép, írás érkezett 
be, amelyekből kiállítást láthattak 
az ünnepségre látogatók, válo-
gatást közöltünk az Első Kézből 
különszámában, valamint a www.
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arra, hogy az adott régiónak 
– és a felvidéki magyarságnak 
is – ezek fontosak voltak és 
még ma is azok. A Szövetsé-
günk jövő évben megalakulá-
sának hetvenedik évfordulóját 
ünnepli, ez jó lehetőséget ad a 
visszaemlékezésekre, megkö-
szönni azoknak a munkát, akik 
önzetlenül és szabad idejükben 
dolgoztak. Másrészt nem sza-
bad, hogy a megemlékezések, 
ünnepek csak a múltról szólja-
nak. Nem degradálni akarjuk az 
elmúlt gerenáció tevékenységét, 
hiszen elismerjük munkájukat, 
de a Szövetségnek az új körül-
ményekhez alkalmazkodva kell 
működnie. Fel kell mérnünk a 
helyzetünket, és a kornak meg-
felelően jól működni, a közös-
ségért dolgozni, a magyarság 
megmaradását elősegíteni. Az 
anyanyelvünket és a kultúrán-
kat tovább kell adnunk, helyi 
és regionális szinten is dolgozni 
kell.

– Gömbaszögön a nyár elején azt 
láthatta a közönség, hogy a generá-
ciók együtt léptek fel, jelen voltak 
az idősebbek, akik át tudják adni 
az ősök szokásait és a fi atalok is 

csemfeszt.sk oldalon is láthatóak 
a képek, amelyek a múltat idé-
zik. 

A Csemadok 1949. március 
5-én alakult meg, majd elsőként 
Érsekújvárban létrehozták az első 
alapszervezetet, ezért is döntött 
úgy a Szlovákiai Magyar Társa-
dalmi és Közművelődési Szövet-
ség, hogy a szervezet alapításának 
hetvenedik évfordulójának ün-
nepségét éppen Újvárban tartja 
majd meg. Az előkészületekről, a 
nyári gombaszögi jubileumról, és 

a jövőről Bárdos Gyulát, a Cse-
madok elnökét kérdeztük. 

– Miért fontosak a jubileuma-
ink? 

Nagyon fontos, hogy a kerek 
évfordulókat, a jubileumokat 
megünnepeljük, de ezzel nem-
csak az a célunk, hogy megem-
lékezzünk az évfordulókról. Az 
a célunk, hogy rámutassunk, 
nem újkeletű rendezvényekről 
van szó, hogy korábban is voltak 
olyanok, akik tették a dolgu-
kat. Fel kell hívni a fi gyelmet 

Folytatás az 1. oldalról.

Kiépítette a központi hatalmat, a király 
mellett a püspökökből és az ispánokból 
álló királyi tanács állt, melyben már ekkor 
is igen fontos szerepe volt a királyi udvar 
ispánjának, a nádornak.

Az egyházi és állami szervezet folyamatos 
építése mellett kemény harcot folytatott az 
ellenállókkal szemben: legyőzte nagybáty-
ját az erdélyi Gyulát, a Maros vidékén ural-
kodó Ajtonyt, így uralma végén az egész 
Kárpát-medencében Szent István királyi 
hatalma érvényesült.

Szent István 41 évig tartó uralkodása 
végén egy nemzetközileg elismert királysá-
got találunk a magyar törzsi fejedelemség 
helyén. Ezért kapcsolja a magyar történelmi 
tudat egyértelműen nevéhez az államalapí-
tás művét, a keresztény Magyar Királyság 
megszületését. Az utóbbi időkben azért 
került előtérbe az államalapító király sze-

mélye, azé a politikusé, aki saját korában 
a modern európai államok családjába ve-
zette népét. Ha csak ezt tette volna, a késői 
utódok tiszteletét, így a miénket is, méltán 
kiérdemelte volna. Ám Szent István egész 
tevékenységével olyan, akkor új értékrend 
közvetítője és elfogadtatója is volt, mely új 
erkölcsi rend alapjait vetette meg a magyar 
társadalomban. A kereszténység felvétele és 
elterjesztése ugyanis a keresztény életszem-
lélet és életmód elterjedését is jelentette. 
Úgy alakította át a magyar társadalmat, 
hogy az megtalálhatta helyét kora világá-
ban. S ezt az új értékrendet és erkölcsiséget 
a saját életének példájával mutatta meg, és 
hitelesítette saját népe előtt, s ezzel tette 
számukra is elfogadhatóvá. Ez az ő szemé-
lyes példája hat ma is, s akikre ez hat, azok 
ünneplik augusztus 20-án fanyalgás nélkül 
Szent Istvánt, első királyunkat.

Mert Szent Istvánt a különböző korok-
ban, különböző módon és különböző céllal 

ünnepelték. Sokszor bizony még korának 
haladó szellemiségével ellentétes célok 
megvalósításában is visszaéltek a nevével. 
De amilyen ajánlatos Szent István életének, 
személyiségének és tevékenységének tár-
gyilagos elemzése, megértése és követése, 
olyan haszontalan az az időről időre feltá-
madó, sőt támadó Szent István-ellenesség 
bizonyos politikai körökben, mely már a rá 
való emlékezést is visszahúzó, retrográd 
jelenségnek tekinti. 

Ám Szent István már egészen jól elvan 
e kisszerű kritikusok tetszése nélkül is, 
magyar népünk javát pedig úgysem lehet 
megingatni abban a hitében, hogy az álla-
mot alapító, egyházat szervező, személyes 
példájával az új erkölcsi rend építésében 
elöljáró szent király volt legjelentősebb 
történelmi alakja.

Ezért emlékezünk rá tisztelettel napján, 
augusztus 20-án. 

 Kovács László
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szerepet kaptak, majd a záró műsorban felvidéki 
magyar rockzenekarok léptek fel…

– Nagyon jó volt a program összeállítá-
sa, a gombaszögi programról csak jót tudok 
mondani. Fontos volt, hogy nagyszabású 
rendezvényt tartsunk Gombaszögön, ezen 
a rendezvényen van meg a lehetőség arra, 
hogy felépjenek azok az énekesek, művé-
szek, akik a Csemadok által megszervezett 
minősítő versenyeken jól szerepelnek. Az 
Őszirózsa, magyarnóta-énekesek országos 
versenye legjobbjai, a hagyományőrzők és két 
rock zenekar is fellépett a nagyszípadon, és 
ahogy a múltban, most is gondoltunk a gye-
rekekre, már csak azért is, mert a legfi atalabb 
korosztályt is meg kell szólítanunk. 

A gombaszögi rendezvény kapcsán indítot-
tuk el a csemfeszt.sk oldalt, amelyen a régi 
képek mellett hangulatos fotókat és beszámo-
lókat olvashatnak az Országos Kulturális Ün-
nepségről, emellett azt tervezzük, hogy ez lesz 
az országos rendezvények honlapja; meghívók-
kal, beszámolókkal, fényképdokumentációval 
tarkítjuk a jövőben az oldal tartalmát. Így aki 
nem tudott eljönni is, meg tudja tekinteni a 
régi fényképeket, és a mostani hangulatból 
is ízelítőt kap. 

– Több helyütt elhangzott már, hogy a Cse-
madok 2019-ben nagyszabású ünnepséggel 
készül megalakulásának hetvenedik évforduló-
jára. Mindamellett az is elhangzott, hogy nem 
a múltba tekintés, hanem az előre nézés lesz 
a középpontjában az ünnepségeknek. Milyen 
tervekkel áll a Csemadok vezetése a jövő év 
elébe, mit szeretne megvalósítani? 

– A Csemadok a települések szintjén 
működik, ezért fontosnak tartom, hogy a 

jubileumi ünnepségek az alapszervezetek 
szintjén is láttassák közösségünket. Emellett 
a területi választmányok szintjén, és orszá-
gos szinten is lesznek ünnepségek. Olyan 
országos ünnepséget szeretnénk, amely 
méltó az elmúlt hetven évhez és előrevetíti 
a következő évtizedeket. Nem titok, hogy 
márciusban Érsekújvárban lesz a központi 
ünnepség, hiszen itt alakult meg az első 
alapszervezetünk. Figyelembe vettük, hol 
alakult meg elsőként a szervezet, visszaté-
rünk így a gyökerekhez, ebből táplálkozva 
indulunk tovább, de el kell rugaszkodnunk. 
Sok helyütt a szervezeti munka szempontjá-
ból és a tagság toborzása tekintetében látok 
lehetőséget arra, hogy ez az évforduló segít-
sen. Segíthet abban, hogy látják az emberek, 
korábban is volt csemadokos élet. A mostani 
feladatunk, hogy megerősítsük a fi atalok 
helyzetét a Szövetségen belül. Meg kell ta-
lálnunk azokat az embereket, akik most még 
pozícióban lévő, de már idősödő generációt 
fel fogják váltani. Velük együtt dolgozva, 
felkészítve arra a fi atalabbakat, hogy vezetni 
tudják közösségünket. Nem változik ezzel 
meg a programunk, de vérfrissítésre minden 
szervezetben szükség van. Ahol elindult a 
fi atalítás, látjuk az eredményeket, vannak 
olyan régióink, ahol a fi atalokat be tudtuk 
kapcsolni. A hagyomány, a visszatekintés, a 
múltból való táplálkozás segíthet megerősí-
teni a nemzettudatot és azt, miért fontos és 
jó csemadokosnak lenni, miért jó a magyar 
kultúra, a magyar nyelv és miért jó, hogy a 
magyar nemzethez tartozunk. Ezt a tudatot 
kell megerősíteni, és a közösségi szellemet 
kell a Csemadoknak, helyi, regionális és 

országos szinten is fi gyelembe venni, ehhez 
kell megfelelő embereket találni.

 – Az Országos Kulturális Ünnepség előtt 
felhívást tettek közé, régi képeket, történeteket 
vártak a tagságtól. A megalakulás jubileuma 
kapcsán is lesz hasonló felhívás?

– Terveink között szerepel ez is. Az alap-
szervezetektől azt várjuk majd, hogy a régi 
képeket, történeteket küldjék be. Tudjuk, 
hogy több alapszervezetünk adott ki kiad-
ványt, amelyben a Csemadok sikereiről esett 
szó, szeretnénk, ha ezek egy-egy példányát 
beküldenék a központba. A fi atalokat is be 
kívánjuk vonni, tőlük írásokat várunk majd. 
Több tervünk is van, ezeket az elnökség még 
kidolgozza. Természetesen az ünnepségeken 
arra is lehetőség lesz, hogy köszönetet mond-
junk azoknak, akik nélkül ma nem lenne 
Csemadok, akik nélkül a magyar kultúra 
szegényebb lenne. Azoknak mondunk így kö-
szönetet, akik ahhoz járultak hozzá önzetlen 
munkájukkal, hogy még itt vagyunk. 

– Mi vár ránk még a közeljövőben? 
– Szeretnénk folytatni a megkezdett mun-

kát. Mivel lapunknak, az Első Kézből-nek 
nagyon jó a fogadtatása, jó a visszhangja, 
ezért szeretnénk azt a továbbiakban is kiad-
ni. Ebben is szeretnénk visszaemlékezni az 
elmúlt hetven évre. 

Közösségi szempontból is fontos feladatok 
várnak ránk, minden megmérettetés nagyon 
fontos. Közelednek az önkormányzati válasz-
tások, nekünk létkérdés, hogy a novemberi 
választásokon a polgármesterek és képviselők 
olyan személyek legyenek, akikkel együtt lehet 
dolgozni. Ez fontos, hiszen a közösségünk 
jövőjéről van szó.  t
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2018. július 14-én ismét elindult az autóbusz Éberhardról 
Alsóbodokra, hogy útközben összeszedje a Szenc környéki kirán-
dulni vágyó ifjúságot, és elvigye őket Alsóbodokra a Paulisz-rancsra, 
a Csemadok-táborba. Az autóbuszon ismerős és ismeretlen arcokat 
fedeztem fel, hiszen vannak olyan gyerekek, akiknek ez már a 
18. táboruk volt, és voltak, akik először jöttek. Miután mindenki 
birtokba vette szálláshelyét, megebédeltünk, és koszorút vittünk 
Paulisz Boldizsár sírjára, aki nélkül ez a tábor sem létezne, és aki 
borzasztóan hiányzott mindannyiunknak. Ezalatt az egy hét alatt 
volt idő kirándulni, énekelni, játszani, vetélkedni, és nagyokat 
nevetni.  Megnéztük Nyitra várát, és aprópénzt dobtunk a szeren-
csekútba, miközben mindenki kívánt valamit, Léván megnéztük 
a nemrég felújított zsinagógát, Nyitracsehiben megcsodáltuk a 
jurtát és szemügyre vettük a rackajuhokat, és ők is szemügyre 
vettek minket. Az alsóbodoki szakközépiskola második emeletén 
Fehér Sándornak köszönhetően  tavaly nyílt meg az Alsóbodoki 
Múzeum, ahol más múzeumokkal ellentétben a kiállítási tárgyakat 
meg is lehetett fogni, ami nagyon érdekes volt számunkra. Vicussal 
mécsestartókat készítettünk, mindenki a saját ízlése és elképzelése 
szerint. Idén sem maradhatott ki a tábor programjából a batikolás 
sem.  Július 21-én elindult velünk a busz hazafele. PF

  Tizenhatodik alkalommal szervezte meg a Csemadok Nyitrai 
Területi Választmánya és a társzervezők július 13-a és 15-e kö-
zött az alsóbodoki szabadtéri színpadon Zoboralja legnagyobb 
magyar rendezvényét, a Generációk Találkozását. A hagyomá-
nyokhoz hűen a fesztivál első napján játszóház és kézműves 
foglalkozások várták a gyerekeket, a bátrabbak sportversenyen 
is részt vehettek. Mindeközben Kulmon Angelika a Zöldebb 
Zoboralja projektről és a műanyag poharakat, tányérokat he-
lyettesítő, lebomló természetes anyagokból készült használati 
tárgyakról tartott bemutatót. Horváth Szomolai Andrea pedig 
bemutatta a Magyar7 című hetilapot.

A program második napján a sport szerelmesei egy izgalmas 
meccset nézhettek meg az alsóbodoki focipályán. A Zoboralji 
Községek Regionális Társulása és a helyi öregfi úk csapata mérték 
össze tudásukat.

A szervezők célja az idén az volt, hogy teret adjanak a hazai 
magyar zenekaroknak a fellépésre, így a második napon meg-
tartott rockfesztiválon koncertet adott az Ayers Rock és az LM 
Retro Band. A húszéves Expired Passport a legújabb lemezét 
vette fel a fesztiválon, akiknek a jubileum alkalmából Csenger 
Tibor, Nyitra megye alelnöke is gratulált. Majd következett a 
História, utána Varga Miklós adott elő nemzetébresztő dalokat, 
s a ZSEB bulija zárta a napot.

A Generációk Találkozása harmadik napján a hagyományőr-
zőké volt a főszerep. A vasárnapi program rendhagyó módon 
kezdődött, Kupecsek Attila elszavalta Wass Albert Üzenet haza 
című versét. Az előadás után a Csemadok országos titkára, 
Görföl Jenő, a Csemadok Nyitrai TV elnöke, Gyepes Lajos, 
a Zoboralji Községek Regionális Társulásának elnöke, Balkó 
Róbert és Alsóbodok polgármestere, Paulisz Marián üdvözölte 
a résztvevőket. Ezúttal vendégcsoportot is fogadtak a szervezők, 
a Garam Menti Néptáncegyüttes három összeállítással lépett 
színpadra. A zoborvidéki együttesek közül ott volt a Kútyika 
Nagycétényi Éneklőcsoport, az Alsóbodoki Női Éneklőcso-
port, a Berencsi Pimpimpápa, a Nefelejcs Hagyományőrző 
Gyermeknéptánccsoport, a Pogrányi Nagyharang Hagyomány-
őrző Csoport, a Nyitracsehi Férfi  Éneklőcsoport, a Nyitragesztei 
Téliződ Női Éneklőcsoport, a Nagycétényi Citerazenekar, a 
Csitári Menyecskekórus, a Gímesi Villő Hagyományőrző Cso-
port és a Nagykéri Citerazenekar. t

Július 7-én Feleden került megrendezésre 25. alkalommal a Gömöri 
Magyarok Kulturális Ünnepélye a Csemadok Rimaszombati Terü-
leti Választmányának szervezésében. A rendezvény Feled község 
hagyományos falunapi programjának része volt, így a szervezésben 
nagy segítséget nyújtott a község önkormányzata és természetesen 
a Csemadok alapszervezetének vezetősége is. A több száz fős kö-
zönség lelkes tapssal jutalmazta a műsor szereplőit, a rimaszombati 
járás Csemadok alapszervezeteinek művészeti csoportjait, akikért 
és akikről ez a rendezvény szól. Fellépett a balogfalvai Kovács Duó 
és a Fürtöcskék Asszonykórus, a nagybalogi Szivárvány Énekkar, a 
Détéri Asszonykórus, az Almágyi Férfi kórus és a Piros Rózsák Asz-
szonykórus, a rimaszombati Blaha Lujza Vegyeskórus és az Új Gömör 
Néptáncegyüttes a salgótarjáni Garaboly zenekar kíséretével.  pe
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Vöröskő, a Pálffyak birodalma
ELSÔ KÉZBÔL

A magyar koronázó városba látogató turisták gyakran tesznek 
kirándulásokat a környék településeire is, nem csoda, hiszen számos 
látnivaló akad, amely kapcsolódik a magyar történelemhez. Ilyen 
a Pozsonytól negyven kilométerre fekvő vöröskői vár is, amely a 
múltban a fővárostól Morvaországba vezető utat védte Cseszte 
települése fölött. Vöröskő a 13. században Magyarország nyugati 
védvonalának része volt. 

A vár területét III. Béla magyar király hozományként adta 
leányának, Konstancia királynénak, és férjének, I. Ottokár cseh 
királynak. Amikor Konstancia özvegységre jutott felépíttette a 
vöröskői várat, és itt élt haláláig.  

Halála után több tulajdonosa volt a várnak, többször átépítet-
ték, majd 1581-ben a törökverő     Pálffy (II.) Miklós kapta meg a 
várat hozományként. Ettől az időszaktól kezdve 1945-ig a család 
birtoka volt a vár. Pálffy  Miklós feleségével, Fugger Máriával a 
praktikus építményt átépíttette, az átalakítások később is folyta-
tódtak. Faragásokkal, kőszobrokkal, aranyozott-festett képekkel 
és freskókkal, stukókkal díszített íves, de ízléses barokk palotává 
alakították a 17-18. században. A későbbi átépítések ellenére a 
barokk jegyek ma is dominálnak. 

A vöröskői vár az egyike annak a kevés várnak, kastélynak, 
amely teljes pompájában várja a látogatókat. A várban fényké-
pezni csupán illeték ellenében lehet, de igencsak megéri kiváltani 
a fotós jegyet is.  

A Pálffy család a Habsburgokat szolgálta, ennek köszönhette, 
hogy évszázadokig nem veszítették el birtokaikat. A második 
világháború után azonban a Pálffyak kénytelenek voltak elme-

nekülni Csehszlovákiából; 1945. márciusában a szovjet csapatok 
megérkezése előtt a vöröskői vár lakói Ausztriába költöztek. A 
kastély egy részét azonban már ők is megnyitották a nagyközönség 
számára, csupán azokat a termeket nem látogathatták az idegenek, 
amelyekben éltek. 

A vöröskői várat 1949-ben a nemzeti kulturális vagyon részévé, 
1970-ben pedig nemzeti kulturális műemlékké nyilvánították a 
csehszlovák hivatalok. A múzeumban megismerhetjük a Pálffyak 
és a korabeli nemesek életét, berendezési tárgyait, szokásait, ruház-
kodását. De a török kor fegyvereit is bemutatják a múzeumban. 

Ha valaki ellátogat Vöröskőre és nemcsak a múzeumi tárlatra 
kíváncsi, tegyen egy sétát a parkban, ahol az állatok szabadon sé-
tálnak, a vadnyulak és pávák nem zavartatják magukat, de maga a 
park is csodálatos látványt nyújt. A múzeumban a vadászereklyéken, 
fegyvereken, freskókon, a Pálffy család hintóján, a korabeli ruháza-
ton, szobaberendezésen kívül két terem érdemel említést. Az egyik 
az Aranysas patika, amelyet Pálffy (IV.) Miklós alakíttatott ki, aki 
azt az itáliai útjain megismert gyógyszertárak mintájára építtette 
a gyakori pestisjárványok miatt. A másik terem a Sala Terrana, 
amelyet ugyanő építtetett, szintén az olasz divatot követve. Ebben 
a pavilonban színdarabokat is játszottak, ma esküvők helyszíne. 
Érdemes megnézni a pincét is, az alagsori rész egyébként egy ha-
talmas kvarckősziklán épült, ami a várpince padlójaként látható, 
a vár 340 méter magasan fekszik, de a pince nincsen a kőbe vájva. 
A 72 m hosszú és 9 m magas pince érdekessége magas boltozata, 
mely a legnagyobb közé tartozik Közép-Európában. N
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A CSEMADOK 
DEMOKRATIZÁLÓDÁSA

A belpolitikai események, a 
párton és a társadalmon belüli 
demokratizálási folyamat teret 
nyitott a kisebbségi magyar tár-
sadalom, ezen belül pedig a Cse-
madok belső megújhodásának 
is. A prágai tavasz szabadabb 
politikai légköre lehetővé tette, 
hogy a járási és helyi szervezetek 
állásfoglalásai nyíltan megfogal-
mazzák azt a kívánságot, hogy 
a Csemadok váljon a csehszlo-
vákiai magyarság érdekvédelmi 
szervezetévé. A szövetség meg-
újulását sürgető igények legmar-
kánsabban a Csemadok Kassai 
Járási Bizottságának állásfogla-
lásában jutottak kifejezésre. Az 
Őszinte szóval címet kapott, s 
1968. március végén nyílt levél 
formájában a Csemadok vala-
mennyi járási szervéhez eljut-
tatott állásfoglalás keményen 
bírálta a Csemadok küldeté-
sének tisztázatlanságát, vezető 
tisztségviselőinek passzivitását 
és a csehszlovákiai magyarságot 
kompromittáló tevékenységét. 
Név szerint sürgette többek kö-
zött Lőrincz Gyula, Fábry Ist-
ván, Egri Viktor, Sziegl Ferenc 
és Krocsány Dezső távozását a 
szövetség éléről, mivel személyük 
gátolja annak megújhodását. A 
Csemadok megújhodásának 
előmozdítása érdekében végül 
a szövetség rendkívüli országos 
közgyűlésének összehívását, új 
programjának és szervezeti sza-
bályzatának kidolgozását és új 
vezetőség választását javasolta. 
A Csemadokon belüli tisztújí-
tásra a szövetség Központi Bi-
zottságának 1968. június 8–9-i 
dunaszerdahelyi ülésén került 
sor. Lőrincz Gyula a KB-hez 
intézett levelében már május 
10-én felmentését kérte elnöki 
tisztsége alól, amit hivatalosan 

A Csemadok és a prágai tavasz – 3. rész
az Új Szó főszerkesztőjévé való 
kinevezésével indokolt, elhatáro-
zásában azonban nyilvánvalóan 
nem elhanyagolható szerepet 
játszottak a személyét ért táma-
dások, valamint az a tény, hogy a 
szövetség élén annak megalaku-
lása, 1949 óta álló Lőrincz nem 
lelkesedett a Csemadok érdek-
védelmi szerepvállalásáért. A 
dunaszerdahelyi KB-ülésen a 
Csemadok fennállása óta első 
ízben került sor érdemi sze-
mélycserékre a szövetség csúcs-
vezetésében. Éles vitát követő 
titkos szavazás eredményeként 
leváltották az Elnökség több tag-
ját, többek között Egri Viktort, 
Fábry Istvánt, Krivošík Istvánt, 
Krocsány Dezsőt, Szabó Bélát 
és Sziegl Ferencet, s új, jobbára 
reformpárti Elnökséget válasz-
tottak. A szervezet új elnökévé 
Dobos László írót, az Irodalmi 
Szemle főszerkesztőjét, vezető 
titkárává ismét Szabó Rezsőt, 
választották; az elnöki tisztsé-
géről lemondott Lőrincz díszel-
nök lett. A KB kiállt a demok-
ratizálási folyamat, illetve saját 
márciusi állásfoglalása mellett, 
visszautasította a különböző 
fórumokon a Csemadokot ért 
vádakat, 1968 novemberére ösz-

szehívta a szövetség rendkívüli 
közgyűlését, a Csemadokból az 
utóbbi 20 évben kizártak pana-
szának megvizsgálása céljából 
pedig rehabilitációs bizottságot 
hozott létre. A dunaszerdahelyi 
KB-ülés sajátossága volt, hogy 
azon az új Elnökség megválasz-
tását megelőzően, a KB párt-
csoportjának szokásos előzetes 
megbeszéléseihez hasonlóan, 
a Csemadok történetében első 
ízben összehívták a pártonkívü-
liek külön gyűlését is, amelyen 
azok összeállíthatták saját jelölt 
listájukat.

Mindeközben a Csemadok 
Állásfoglalásának, valamint a 
járási bizottságok javaslatainak 
sajtóban való közzététele után 
megindult a szlovák naciona-
lista reagálások egész sora. A 
sort a dél-szlovákiai szlovákok 
nevében fellépő „bazini har-
mincnyolcak” március 30-i ál-
lásfoglalása nyitotta meg, majd a 
magyarlakta településeken sorra 
szerveződő Matica-klubok nyi-
latkozatai folytatták, amelyek 
a Csemadok állásfoglalásokból 
tendenciózusan kiragadott idé-
zetek révén nacionalizmussal, 
sovinizmussal, sőt – elsősorban 
a galántai állásfoglalásnak a 

kassai kormányprogram revízi-
ójára vonatkozó kitételei miatt 
– egyenesen revizionizmussal 
és a második világháború ered-
ményeinek megkérdőjelezésével 
vádolták meg a Csemadokot és 
tisztségviselőit.

A Szlovákia Kommunista Pártja 
(SZLKP) Központi Bizottságához 
és az SZNT-hez is eljuttatott kü-
lönböző szlovák állásfoglalások, 
amelyeket a Matica-szervezeteken 
kívül gyakran pártalapszerve-
zetek fogalmaztak meg, a dél-
szlovákiai szlovákok védelme 
ürügyén többek között a hivatali 
kétnyelvűség megszüntetésére, 
szólították fel a szlovák párt- és 
állami szerveket. Rendkívül hoz-
zájárult a feszültség növeléséhez a 
pozsonyi szlovák egyetemi és főis-
kolai hallgatók által a Cseklész–
Diószeg–Galánta–Vágsellye–
Dunaszerdahely–Komárom 
útvonalon a dél-szlovákiai szlo-
vákok támogatásának céljával 
meghirdetett, ám magyarellenes 
megnyilvánulásoktól sem mentes 
1968. májusi ún. nemzeti mene-
telése. A Csemadok-állásfoglalás 
kedvezőtlen szlovák fogadtatá-
sának és a második világháború 
utáni magyarellenes intézkedések 
felülvizsgálására való hajlandó-

ság hiányának okaira 
Fábry Zoltán mutatott 
rá A magyar kisebb-
ség nyomorúsága és 
nagysága című írásá-
ban. Fábry meglátása 
szerint a szlovákság 
egyfajta erkölcsi pró-
batétel előtt áll, mivel 
a jogfosztás elítélése 
„a bűn bevallását és a 
bűntudat vállalását je-
lentené”, ennek azon-
ban még csak a nyomai 
sem fedezhetők fel a 
szlovák társadalom-
ban.


