
1949. március 5-én megala-
kult a  Csemadok. A szervezet 
az elmúlt hét évtized alatt fel-
vállalta a felvidéki magyarság 
érdekképviseletét, anyanyelvének 
és kultúrjának ápolását, kiállt a 
magyar iskolák mellett. A Csema-
dok március 9-én Érsekújvárott 
ünnepelte fennállásának 70.év-
fordulóját. Az alábbiakban Bár-
dos Gyula, a Csemadok országos 
elnöke ünnepi beszédét olvas-
hatják. Az ünnepi közgyűlésre 
lapunk következő számában visz-
szatérünk még.

 
Tisztelt vendégek, kedves ün-

neplő csemadokosok, hölgyeim 
és uraim, tisztelt jelenlevők!

Nagy öröm és megtisztelte-
tés számomra, hogy az idén 
hetvenéves Szlovákiai Magyar 
Társadalmi és Közművelödési 
Szövetségünk, vagyis a Csema-
dok Országos Tanácsa, Elnök-
sége, Érsekújvári Területi Vá-
lasztmánya és városi szervezete, 
illetve a több mint 53 ezres né-
pes családja valamennyi tagja 
nevében köszönthetem Önöket 
itt Érsekújvárott, ahol az 1949. 
március ötödikei pozsonyi alaku-
ló közgyűlést követően már már-
cius 21-én létrehozták az ország 
első Csemadok alapszervezetét, 
amelynek elnökévé Tatárik Emil 
pedagógust választották. Nem 
véletlenül döntött úgy szövetsé-
günk országos elnöksége, hogy 
az idei, jubileumi ünnepi ülésünk 
helyszínéül a Csemadok-ház tő-
szomszédságában levő városi mű-
velődési központot választotta. 

A II. világháborút követő idő-
szak, a jogfosztottság és hontalan-
ság évei óriási károkat okoztak a 
csehszlovákiai magyarságnak. A 
szudéta-vidékre deportált, több 
mint negyvenezer magyar, a nagy-
hatalmak által az akkori Magyar-
országra kényszerített lakosság-
csere-egyezmény eredménye, a 80 

Hetven évvel ezelőtt is igény volt a magyar kultúrára

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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ezer kitelepített, a reszlovakizáció, 
a magyar iskolák bezárása – mond-
juk ki nyíltan  – az itteni magyar-
ság teljes felszámolását célozta.

A háborút követő áldatlan 
helyzetben, de már az egypárti 
diktatúrák vezetőinek az egy-
más országai és népei közti jó 
viszony deklarálása érdekében 

kiadott irányelvei értelmében egy 
kicsit enyhült a csehszlovákiai 
magyarokat fojtogató szorítás. 
Ekkor került sor, többek között 
egy kulturális szervezet, a Cse-
madok megalakítására. 

A felsőbb utasításra történt 
lépések ellenére a mindenkori 
csemadokosok elődszerveze-
tüknek vallják a FEMKÉ-t – a 
Felvidéki Magyar Közművelő-
dési Egyesületet, amely 1883-ban 
alakult Nyitrán és a SZEMKÉ-t 
– a Szlovenszkói Magyar Kultú-
regyesületet, mely 1925-ben jött 
létre Komáromban.

Mindez egyértelműen azt mu-
tatja, hogy az itteni magyarok 
anyanyelvhasználata és a magyar 
kultúra művelése iránti igényét 
tapasztalva az akkori állami és 
pártszervek a dolgok, események 
elébe mentek, inkább ők hozták 
létre az új kulturális szervezetet. 
Ismert tény, hogy a hivatalos szer-
vek távolról sem óhajtották, hogy a 
létrehozott szervezet az itteni ma-
gyar anyanyelvű lakosság általános 
kulturális életén túl társadalmi, 
netán érdekvédelmi kérdésekkel 
is foglalkozzon, a tagság mégis az 
előző időszakban történt, a magya-

rokon esett sérelmek orvoslásának 
a lehetőségét is látta a Csemadok-
ban. A hivatalos vezetés különféle 
indokokat igyekezett találni, hogy 
tömegesen ne jelentkezzenek a 
szövetségbe, mintha már akkor 
érezték volna, hogy a pártállami 
elvárások és a valós szervezeti 
tevékenység közötti ellentétek 
következtében kicsúszhat az irá-
nyítás a kezükből. A szülőföldön 
maradás miatt reszlovakizáltak 
belépését  kezdetben nem enge-
délyezték, az ilyen szervezetet 
nem jegyezték be.

A kezdeti nehézségeken lassan 
túllépö szervezetről, a kor kuta-
tásával foglalkozó szakemberek 
szerint, egyértelműen megállapít-
ható, hogy a csehszlovákiai poli-
tikai vezetők szándéka ellenére a 
Csemadok fennállása óta komoly, 
sokszor meghatározó szerepet 
töltött be a felvidéki magyarság 
önazonosságának megőrzésé-
ben, anyanyelve használatában, 
kultúránk fejlesztésében, hagyo-
mányaink megélésében, vagyis 
megmaradásunk érdekében.

Mindig fontos feladatának te-
kintette és a változó lehetősé-
gekhez képest végre is hajtotta 
a csehszlovákiai magyar kultúra 
kereteinek a bővítését. Fáklya 
címmel 1951-ben kulturális la-
pot indított, amelyet 1957-ben 
a Hét című lap váltott fel. Nagy 
sikerrel működtette hivatásos 
népművészeti együttesét, a Né-
pest. 1953 és 1956 között és a 
Csemadok keretében dolgozott 
például a Csehszlovákiai Magyar 
Könyvkiadó.

Bár a Csemadok vezetői 
1956-ban hivatalosan elítélték 
a magyarországi eseményeket, 
a tagság a forradalommal szim-
patizált, és kiállt elvei, eszméi 
mellett. Ezt bizonyítja , hogy a 
forradalmat elítélő vezetők elleni 
tiltakozásul több ezren léptek ki 
akkor a szervezetből.

Szövetségünk, a Csemadok az 
1968-as, ún. prágai tavasz idején 
az események fő sodrában volt. A 
híressé vált és gyakran felidézett 
bátor Állásfoglalásában, majd az 
alkotmánytörvény-tervezetében az 
önigazgatás elvének érvényesítését 
szorgalmazta. Az érdekérvénye-
sítés, a jogalkotás területén a mai 
napig a legfontosabb alkotmány-
törvény is tehát a Csemadok ber-
keiben, műhelyében született. Ám 
a Husák-féle vezetés kisiklasztotta, 
mellékvágányra helyezte a szak-
mailag is megalapozott keret-
törvényt a nemzeti kisebbségek 
jogállásáról. Ez volt az az időszak, 
amikor megszűnt a vezetés, illetve 
tagság közötti különbség, és a Do-
bos László elnök és Szabó Rezső 
főtitkár által vezetett Csemadok, a 
hét évtized történéseit fi gyelembe 
véve és tapasztalatait értékelve, 
ekkor volt a legerősebb, valamint 
a legsikeresebb.

Az 1968-at követő, ún. norma-
lizációs folyamat, a husáki vezetés 
rövid idő után megvonta az érdek-
védelmi tevékenység lehetőségét 
a sokat remélő és jobb időket 
váró szlovákiai magyarságtól. A 
fejlődés helyett a visszafejlődés, 
a kizárások, leváltások időszaka 
következett, amikor a felvidéki 
magyarság legjobbjait, az elitjét 
teljesen félreállították, ellehetetle-
nítették, s újra meg kellett tanulni 
a Csemadok berkeiben is a kettős 
beszédet. Ez a legsúlyosabb érv, 
amely miatt a rendszerváltás után 
sokan támadták a Csemadokot, 
de ennek ellenére a Szövetség 
mégis hiteles tudott maradni, 
mert hitelét a helyi becsületes 
csemadokosok közösségszolgáló 
tevékenysége biztosította. Ez az a 
fedezet, illetve biztos alap, amely 
a hét évtized viszontagságai el-
lenére megtartotta a Csemadok 
márkanevet, illetve a Szövetség 
küldetésébe vetett bizalmat.

Folytatás a 2.oldalon!
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Folytatás az 1. oldalról!

A hetvenes évek elején a Cse-
madokot komoly retorziók érték. 
Kizárták a Nemzeti Frontból, 
munkáját, vezetőit szigorúan 
ellenőnörizték. A tagság körében 
fokozatosan nőtt az elégedetlenség. 
Rövid idő elteltével azonban az 
akkori vezetés ismét a tagság aka-
rata szerint határozottan lépett. A 
Csemadok központi testülete Sidó 
Zoltán elnök vezetésével 1984-ben 
például nyíltan szembefordult a 
magyar iskolák felszámolását cél-
zó, már készülő oktatási törvény 
kiötlőivel, s megadadályozta annak 
elfogadását.

Az 1989-es rendszerváltozás 
ismét forradalmi hangulatba 
hozta a Csemadokot. Az alap-
szervezetek, az egyes területi vá-
lasztmányok vezetői, tagjai szinte 
mindenütt az események formálói 
voltak. Igaz, hogy a Csemadok 
nem alakult párttá, elmondható 
azonban: mindhárom létrejött 
politikai párt, illetve mozgalom 
meghatározó vezetői a Csema-
dokban tevékenykedtek, sorai-
ból kerültek ki. Az új lehetőségek 
széles skálája, az önmegvalósítás 
egyéb formái azt eredményezték, 
hogy a tagság száma a felére csök-
kent. Ennek ellenére a Csemadok 
mindmáig a leghatékonyabban 
tudja mozgósítani a közel 500 
alapszervezet több mint félszáz-
ezres tagságát, s rajta keresztül a 
szlovákiai magyarság jelentős ré-
szét. A hivatalos, 53 ezret mutató 
taglétszámot messze meghaladó 
tömegekre képes hatni a Csema-
dok, s ezt kulturális és társadalmi 
rendezvényeink látogatottsága is 
ékesen bizonyítja.

Szövetségünk jó példáját adta a 
közösségi szolgálatnak az anyanyel-
vi oktatás, a kétnyelvű bizonyítvá-
nyok, a rádió magyar adása mel-
letti, illetve a nyelvtörvény elleni 
határozott kiállásával, vagy például 
az egyénen esett becstelen hatalmi 
visszaélések elleni mozgósítása te-
rén, mint amilyen a Malina Hedvi-
get ért támadás volt Nyitrán. 

Annak ellenére, hogy a Mečiar-
kormány az egyik napról a má-

sikra teljesen megszűntette a 
Csemadok állami költségvetési 
támogatását, a legnehezebb évek-
ben Szövetségünk akkori elnöke, 
Bauer Győző egyértelmű diplo-
máciai sikereként könyvelhető el, 
hogy azóta a mindenkor magyar 
kormány támogatja, a jelenlegi 
pedig kiemelt nemzeti intézmény-
ként segíti a Csemadokot. Ezért 
mondok itt, Önök előtt is köszö-
netet ezért a hathatós segítségért, 
illetve támogatásért.

Voltak, akik úgy gondolták a 
gombamód szaporodó új civil szer-
vezetek láttán, hogy a Szövetség 
tevékenysége akár okafogyottá is 
válhat, de hála Istennek nem ne-
kik lett igazuk.A Csemadok helyi 
vezetői, a csoportok, együttesek 
tagjai, s az országos és területi 
vezetőségek sem osztották a ké-
telkedők véleményét. A Szövetség 
tevékenységének folytonosságát 
ugyanis mindig azok a lelkes helyi 
vezetők, aktivisták biztosították, 
akiknek fontos volt az anyanyelv, 
a magyar kultúra és a közműve-
lődés.

Köszönetet szeretnék mondani, 
a teljesség igénye nélkül, mind-
azoknak az országos vezetőknek, 
akik közül néhányan most is je-
len vannak, azért a munkáért, 
amelyet közösségünk érdekében 
kifejtettek, és ma is kifejtenek. 
Hrubik Bélának, Száraz József-
nek és Kvarda Józsefnek. A már 
korábban említett elnökök mellett 
nagy köszönet jár azoknak, akik 
már eltávoztak közülünk, s felül-
ről fi gyelik tevékenységünket. Kö-
zéjük tartozik Kolár Péter, akinek 
például oroszlánrésze volt abban 
a munkában, amelynek eredmé-
nyeképpen az idén Kassán, a Mé-
száros utcai házban sikerült meg-

nyitni a világon egyedüli Márai 
Sándor Emlékkiállítást. 

Napjainkban a Csemadok, an-
nak ellenére, hogy idehaza tovább-
ra sem kap a működésre állami 
támogatást, egyre több rendez-
vényt, összejövetelt valósít meg, 
évente 5-6 ezret. A hazai Kultu-
rális Alap létrehozását követően 
rendezvényeink lebonyolítására 
már a Kultminornál s nem pedig 
a kormányhivatalnál pályáznak 
az egyes területi választmányok, 
illetve alapszervezetek.

Hetven esztendeje annak, hogy 
az állampárt a Csemadok létreho-
zása mellett döntött, ezzel szeret-
te volna biztosítani, erősíteni saját 
vezető szerepét. Azt is világosan 
kimondták létrehozói, senki ne 
gondolja, hogy a szövetség eset-
leg a magyar érdekérvényesítés 
fontos szervezetévé válhat. Hála 
Istennek az akkori elvtársi elvá-
rások nem teljesültek. A magyar-
ság ugyanis a teljes jogfosztottság 
éveit követően új lehetőségként, 
pozitív élményként élte meg azt, 
hogy végre van egy szervezete, 
amelyben újra szabadon használ-
hatja korábban tiltott anyanyelvét, 
megélheti magyarságát, mindez 
pedig hatalmas erőket, energiát 
mozgosított. A Csemadok ugyanis 
önálló életet kezdett élni, s  a te-
lepüléseken, a községekben és a 
városokban tevékenykedő, közös-
ségi szolgálatot vállaló önkéntesek 
munkájának köszönhetően túlélte 
az országot amelyben létrejött, 
megélte a rendszerváltást, azóta 
kormányok jöttek-mentek, de a 
Csemadok megmaradt, feladata 
ugyanaz, csak a módszerek és a 
lehetőségek változnak.  

Igaz, hogy hét évtizedes múlttal 
és a legnagyobb számú tagsággal 

rendelkezünk, ám közösségünk 
jelenleg nincs a legjobb kondí-
cióban – sem anyagi, sem pedig 
szellemi téren. A felvidéki ma-
gyarság jelentős része ugyanis 
elfordult a közélettől, közönyös-
sé vált, mondhatjuk úgy is, hogy 
belefáradt a politikai testvérharc-
ba. Ezért a Csemadok, a tagság 
óhaját, vágyát teljesítve, most is 
azt szeretné elérni, amit a korábbi 
években is állandóan fontosnak 
tartott és hangsúlyozott, hogy 
végre üljünk le egy asztalhoz, 
beszéljünk egymással, találjunk 
egymásra, s a sokat ártó, ön-
pusztító széthúzás helyett végre 
fogjunk össze megmaradásunk, 
fejlődésünk érdekében. Széles 
körű kulturális és közművelődési 
tevékenysége mellett ebben kíván 
partner lenni, de akár kezdemé-
nyezően is fellépni az idén jubiláló 
Szlovákiai Magyar Társadalmi 
és Közművelődési Szövetség, a 
Csemadok.

Nagyon sok aggasztó jel, illet-
ve statisztikai adat azt mutatja: 
legfőbb ideje végre közösségben 
gondolkodnunk, ennek érdeké-
ben cselekednünk. Szövetségünk 
érvényes és elfogadott programja, 
működésének alapelvei és befoga-
dó, nem pedig kizáró jellege erre 
– véleményem szerint – kiválóan 
alkalmas. Az eltelt hetven eszten-
dő tapasztalatai, eredményei és 
kudarcai egyaránt azt bizonyítják, 
hogy csakis összefogással lehe-
tünk sikeresek, ez az egyedüli jár-
ható út közösségünk számára.

Végül, de nem utolsósorban 
szeretnék köszönetet mondani 
központi ünnepi ülésünk szer-
vezőinek, kollégáinknak, va-
lamennyi egykori és mostani 
csemadokosnak, a Szlovákiai 
Magyar  Művelődési Intézetnek, 
a Zenebarátok Társaságának, 
a Szőttes Népművészeti Együt-
tesnek, a Vass Lajos Kórusnak, 
hazai partnerszervezeteinknek és 
Kárpát-medencei testvérszerveze-
teinknek az eddigi sikeres együtt-
működésért, külön értékelve és 
egyúttal megköszönve azt, hogy 
ma itt, együtt emlékezhetünk, ter-
vezhetünk és ünnepelhetünk.
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Hűség a szülőföldhöz, hűség a nemzethez, 
hűség az anyanyelvhez

A Csemadok Országos Elnöksége az Érsekújvárban megtartott 
ünnepi közgyűlésen emlékplaketteket adományozott. Az év folyamán 
további emléklapokat, emlékplaketteket kapnak a területi választ-
mányok által javasolt személyek, amelyeket az országos elnökség 
tagjai az egyes területi közgyűléseken adnak majd át. 

A Csemadok Országos Elnöksége köszönetet mond és 
Hűségért emlékplakettet adományoz a Csemadok megalakulásának 
70. évfordulója alkalmából az alapszervezetek még ma is élő alapító 
tagjainak, akik még ma is tagjai az alapszervezeteknek. 

– Telek Lajosnak, Csemadok Fülekkovácsi Alapszervezetének
– Futó Ernőnek, Csemadok Ragyolci Alapszervezetének
–  Ocsovay Gyulának, Csemadok Rappi Alapszervezetének
–  Ferenc Barnabásnak, Csemadok Rappi Alapszervezetének
–  Restár Jánosnak, Csemadok Vágfarkasdi Alapszervezetének
– Szomolai Vilmosné Jakubecz Olgának, Felsőszeli 

Alapszervezetének 
– Újváry Lászlónak, Csemadok Lévai Alapszervezetének
– Vass Lajosnak, Csemadok Gútori Alapszervezetének
– Németh Józsefnek, Csemadok   Ekeli Alapszervezetének
– Jobbágy Péternek, Csemadok Komáromi  Alapszervezetének 
– Jobbágy Fülöp Máriának, Csemadok Komáromi 

Alapszervezetének
– Gálné Bazsó Jankának, Csemadok Kamocsai 

Alapszervezetének
– Ösziné Győrös Irmának, Csemadok Kamocsai 

Alapszervezetének
– Üveges Jánosnak, Csemadok Kaposkelecsényi 

Alapszervezetének
– Héger Károlynak, Csemadok Perbetei Alapszervezetének
– Záhorszky Horváth Erzsébetnek, Csemadok Érsekújvári 

Alapszervezetének
– Tarics Ferencnek, Csemadok Érsekújvári Alapszervezetének
– Farkas Tibornak, Csemadok Érsekújvári Alapszervezetének
– Bencze Imrének, Csemadok Érsekújvári Alapszervezetének
– Szőllős Sándornak, Csemadok Csucsomi Alapszervezetének
– Furik Ilona, Csemadok Kisgéresi Alapszervezetének
– Sáradi Tibor, Csemadok Kistárkányi Alapszervezetének
– Dóczi Sándor, Csemadok Kiskövesdi Alapszervezetének
– Dobos Mária, Csemadok Leleszi alapszervezetének

A Csemadok Országos Elnöksége a Szövetség megalakulása 70. év-
fordulója alkalmából a szülőföldhöz, a nemzethez és az anyanyelvhez 
ragaszkodás erősítéséért vállalt küzdelemben való együttműködésért 
Hűségért emlékplakettet adományoz társszervezetinek: 
a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségnek
az Ausztriai Magyar Szervezetek Központi Szövetségének
a Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetnek 
a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetnek
az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületnek
a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének
a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek
a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézetnek
a pécsi Határon Túli Magyarságért Alapítványnak
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének
a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének
a somorjai Fórum Intézetnek
a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának
a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségnek

valamint a területi választmányoknak és a Csemadok mellett 
működő szervezeteknek, intézményeknek:
a Csemadok Pozsony Városi Választmányának
a Csemadok Szenci Területi Választmányának
a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmányának
a Galántai Területi Választmányának
a Nyitrai Területi Választmányának
a Komáromi Területi Választmányának 
a Érsekújvári Területi Választmányának 
a Lévai Területi Választmányának
a Nagykürtösi Területi Választmányának
a Nógrádi Területi Választmányának
a Rimaszombati Területi Választmányának
a Nagyrőcei Területi Választmányának 
a Rozsnyói Területi Választmányának
a Kassa-környéke Területi Választmányának
a Kassa Városi Választmányának
a Tőketerebesi Területi Választmányának
a Ung-vidéki Területi Választmányának
a Szőttes Kamara Néptáncegyüttesnek
a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának
a Vass Lajos Kórusnak
a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézetnek.
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A Kármán Napok 50 éve 
50 éves múltra tekinthet vissza a losonci Kár-

mán Napok hagyományos tavaszi rendezvény-
sorozata. 1968-ban a „prágai tavasz” néven 
elhíresült reformfolyamat lehetővé tette, hogy 
a felvidéki magyarság megfogalmazza jogos 
igényeit. A Losonci Járási Bizottság is reagált 
a Csemadok központ, nemzetiségi kérdés meg-
oldását sürgető javaslataira. Állást foglalt a 
Losonci járás 4 200 Csemadok tagja, illetve 
45 000 magyar nemzetiségű polgára képvise-
letében, hangsúlyozva, hogy a Csemadokot a 
csehszlovákiai magyarság érdekvédelmi szervezetének tekintik. 

16 pontban megfogalmazták, követeléseiket, melyek kiterjedtek 
a társadalmi élet minden területére. Külön pontban javasolta az 
állásfoglalás az 1945-48 között eltávolított, vagy megrongált magyar 
emlékek helyreállítását, egyebek mellett Kármán József (1769-1795) 
losonci emlékművének visszahelyezését, ami meg is valósult.  

Kármán József, prózaíró, irodalmi lapszerkesztő, színházszervező 
születése 200-évfordulójára nagyszabású rendezvénysorozattal 
készültek a szülővárosban. A Szabó Gyula fametszetével díszített 
meghívón a Csemadok járási és helyi szervezete és a Kármán Kör 
mellett a járási nemzeti bizottság kulturális osztálya, a losonci városi 
nemzeti bizottság és a füleki Járási Honismereti Múzeum szerepelt 
rendezőként. A rendezvénysorozat 1969. március 21-én járási szava-
lóversennyel kezdődött, majd a Kármán emlékmű újraleleplezésével 
folytatódott. Az új, magyar és szlovák nyelvű felirattal ellátott em-
lékoszlopot a templomkertből áthelyezték oda, ahol eredetileg az 
1849-es honvédemlék állt. Itt Dobos László író, a szlovák kormány 
nemzetiségi ügyekkel megbízott minisztere, a Csemadok országos 
elnöke mondott ünnepi beszédet. A szülőházat jelző emléktáblát 
Dr. Vass László a Csemadok Losonci járási elnöke avatta fel. A 
magyar iskola nagytermében megnyitott Kármán emlékkiállítás 
megtekintése után ünnepi esttel zárult az emlékezetes nap, ahol 
Ocsovay Imre a Kármán Kör elnöke, ill. Dr. Turczel Lajos, akkor 
iskolaügyi miniszerhelyettes mondott beszédet. Másnap egésznapos 
Kármán szimpóziumot nyitott meg Dr. Lóska Lajos a Füleki Gim-
názium tanára. Magyarországi ill. hazai irodalomtörténészek mél-
tatták Losonc szülötte munkásságát. Aznap este a Csemadok 
színjátszócsoportja bemutatta a Kármán regénye felhasználásával 
Szabó Magda által írt Fanni hagyományai c. színművet.  

Március 23-án Kármán sírjának megkoszorúzásával folytatódott, 
és egy zenés irodalmi műsorral ért véget a maga nemében történelmi 
jelentőségű rendezvény. A Losonci járás Csemadok-történetében ez 
volt a legnagyobb megmozdulás, mely nemcsak adósságtörlesztés 
volt, de máig tartó hagyományt teremtett.

JUBILEUM

1969 őszén a Csemadok járási bizottsága munkatervében megjelent 
egy „Tavaszi kulturális szemle - Kármán-Napok” tervezete, amely 
azonban a politikai visszarendeződés miatt csak 1976-tól állandó-
sult. Azóta „Kármán József Irodalmi és Kulturális Napok”, később 
egyszerűen csak Kármán Napok címmel rendszeresen megrendezi 
a Csemadok járási, ill. helyi szervezete, időnként más művelődési 
intézmények bevonásával is március közepén - Kármán József születés-
napja táján - ezt a három-négy hetes kulturális seregszemlét, melynek 
ismétlődő mozzanatai a vers- és prózamondók versenyei, író- olvasó 
találkozók, könyvbemutatók, irodalmi és történelmi előadások, jeles 
évfordulókról való megemlékezések, amatőr és hivatásos színjátszók 
előadásai, játszóházak, képzőművészeti és helytörténeti kiállítások, 
koncertek, koszorúzások Kármán József és más jeles losonci sírem-
lékénél. 1990 óta a Kármán Napok keretében emlékezik meg Losonc 
magyarsága március 15-éről is, hiszen az szinte egybeesik Kármán 
születésnapjával, és emlékműve helyén állt valaha a honvédemlék.  

A rendezvénysorozat 50 éve alatt neves szlovákiai magyar írás-
tudók, művészek, közéleti személyiségek továbbá magyarországi 
vendégelőadók szerepeltek Losoncon. A főszervező Csemadok, 
helyt ad a helyi, esetenként környékbeli iskoláknak, polgári társu-
lásoknak is. Állandó részvevők az utóbbi években a Kármán József 
nevét viselő magyar tannyelvű iskola és óvoda tanulói, a Kármán 
Színház, a Phoenix Lutetia p.t. és a Szabó Gyula Barátainak Klubja. 
Az utóbbi 20 évben a március 15-i koszorúzásokon és az ünnepi 
megnyitókon megjelennek magyarországi diákcsoportok, önkor-
mányzatok, különféle szervezetek képviselői, sőt Magyarország 
nagykövetét, illetve a nagykövetség munkatársait is vendégül látták 
már a rendezők. 

A hivatalosan csak 9 %-ot kitevő losonci magyarság a város nagy 
múltjába, a kulturális hagyományokba, értékekbe kapaszkodva 
őrzi anyanyelvét, identitását, és ebben fontos szerepe volt, van, 
és lesz is a Kármán Napok rendezvényeinek. Az idei meghívón 
mottóként olvasható a névadó, Kármán József  megállapítása: "...
nemzeti nyelvünk...az  a  végvár... az a  mód,  a melly nemzetünket 
lételében megtartja, az a jegy, a melly megóv,  hogy a többek között  
el ne olvadjunk.”

Az idei, jubileumi Kármán Napok négy évforduló jegyében zaj-
lanak: Kármán József születése 250. évfordulója, az 1849. márciusi 
losonci csata, a tavaszi hadjárat előjátéka 170. évfordulója és persze 
két összefüggő esemény a közelmúltból – a Csemadok megalakulá-
sának 70. és a Kármán Napok kezdetének 50. évfordulója. Ennek 
megfelelően gazdag, változatos a március 4-től április 26-ig tartó, 12 
rendezvényt magába foglaló idei műsorsorozat. Az 50 év története 
megörökíttetett egy alkalmi képes kiadványban. 

Böszörményi István
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2019. február 24-től, 
a tavaszi szünet alatt a 
Csemadok olvasótábo-
rának lakói ismét élvez-
hették a Paulisz-rancs 
vendégszeretetét. A sok 
játék és éneklés mellett 
érdekfeszítő előadásokon is részt vettek a gyerekek: Böröndi Lajos rend-
hagyó irodalomórát tartott, Kovács László a humorról, mint az irodalom 
egyik építőkövéről mesélt. Pap Boglárka vezetésével moldvai táncokat 
tanultunk. Simek Viktor néprajzkutató-festőművész előadást tartott a 
Zoboralja népviseletéről, és megajándékozta a gyerekeket egy-egy ki-
festővel, amelyben a viseleteket ábrázolja. Felsétáltunk a nyitrai várba, 
mindenki dobott pénzt a szerencsekútba, és kívánt valamit. Megnéztük 
az orchideakiállítást, megcsodáltuk a több mint 100 féle orchideát. 
A kézműves foglalkozás Vicussal tavaszváró hangulatban telt.  pf

A Csemadok Nemesradnóti Alapszervezete 2019. február 22-én, 
pénteken tartotta taggyűlését a helyi kultúrházban. A 2019-es éves 
tervét a megemlékezések köré szeretné csoportosítani az alapszer-
vezet. Így emlékeznek március idusára, Pósa Lajosra, anyák napjára, 
az aradi vértanúkra, a világháborúra. Szeretnének kopjafát emelni az 
1848-49-es forradalom tiszteletére. A falunaphoz Csemadok sátorral 
kapcsolódnának, csoportos kirándulást és falusi színjátszó csoport 
létrehozását, valamint Csemadok-bált is terveznek.  phe

Tizenöt évi szünet után március 3-án újraalakult a Csemadok alap-
szervezete Dunasápújfalun. A március 3-i alakuló ülésen fellépett a 
Magnólia Trió, Moore Dominik a szenci magyar alapiskola tanulója 
verset mondott. A tagság megválasztotta elnökségét is, Neszméri 
Tündét, az alapszervezet létrehozásának kezdeményezőjét elnök-
nek választották. Fülöp Mónika, Jankó Rozália, Németh Magda, 
Matus Balázs, Moore Katalin, Sticza István lettek a vezetőség tagjai. 
A rendezvényen jelen volt Fekete Márta, a Csemadok Szenci Területi 
Választmányának titkára is.  e-k

Március 15-én a Csema-
dok elmúlt hét évtizedét 
bemutató kiállítás nyílt 
a Csemadok pozsonyi 
székházának Rákosi Ernő 
Termében.  A megnyitón 
Görföl Jenő köszönetet 
mondott az ötletgazdá-
nak és kivitelezőnek, Bedi 
Katalinnak és Pap Boglárkának, valamint Reicher Gellértnek a 
kiállításért, majd Bárdos Gyula köszönetet mondott az alapítók-
nak, akik a hontalanság évei után elég bátrak voltak ahhoz, hogy 
megszervezzék önmagukat. EK

Március 10-én a Csemadok Gímesi Alapszervezetének meghívására 
közönségtalálkozón vett részt Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor, azaz 
a Hazajárók. A népszerű honismereti magazinműsor szereplői élmé-
nyeikről, vicces történetekről is szót ejtettek a vetítéssel egybekötött 
beszélgetésen.  enté

A Csemadok Rozsnyói Alapszervezete 2019. február 27-én tartotta 
évzáró taggyűlését, melyet a Rozsnyói Gimnázium tanulója, Kristóf 
Vivien nyitott meg. A Csemadok tagságának létszáma 5 fi atallal bő-
vült és reméljük, hogy a létszám csak növekedni fog. Jó hangulatban 
zajlott az évzáró. Zene mellett szórakozhattak a tagok.  fe

Nőnap alkalmából a 
Csemadok Jabloncai Alap-
szervezete egy beszélgetés 
megszervezésével, verssel 
és egy kis ajándékkal ked-
veskedett hölgy tagjainak. 
A beszélgetésük témája a 
boldogság, a lelki egyen-
súly megtalálása volt, melyhez közösen egy dalt is elénekeltek a 
Boldogság furcsa kék madaráról. FE

A Csemadok 
Nagybalogi Alap-
szervezete fontos-
nak tartja a népha-
gyományok éltetését. 
Hagyományosan, 
minden évben ham-

vazószerda után a helyi iskola és óvoda közreműködésével zárják le a 
farsangi időszakot és próbálják a telet végleg elűzni. A feketébe öltözte-
tett bábut nagy zajjal viszi a menet a falun végig és a hivatal előtti hídnál 
kis műsor kíséretében azt meggyújtják és a Balog patakba dobják. 
A bábu évente Pál Dénes, nyugdíjas tanár, helytörténész segítségével 
készül el. pg
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A XXVIII. Tom-
pa Mihály Országos 
Verseny lévai járási 
fordulóján, amely 
2019. március 
20-án került meg-
rendezésre Léván 
a Junior Kulturális 
Központban, 4-4 
vers- ill. próza kategóriában hetvenhat versenyző vett részt. A 
szakmai zsűri összesen huszonnyolc aranysávos besorolást osztott 
ki, ennyien képviselték a járást az Érsekújvárban megrendezett 
országos elődöntőn március 25-én. A versenybe idén a járás 
tizennégy iskolájából százötvennégy diák kapcsolódott be.  DE

 Március elején 
találkoztak Szímőn 
a XVIII. Égig érő 
fa Mesemondó 
verseny résztvevői 
Fellinger Károly 
íróval, akit a Cse-
madok Alapszer-
vezete hívott meg a 
már hagyományos 
könyvhónapi rendezvényére. A Jedlik Ányos Alapiskola tanulói 
és a kis óvodások, pedagógusaik segítségével készültek fel és 
csillogtatták meg mesemondó képességüket a gyermekversek 
és mesekönyvek közismert szerzője előtt. A zsűri javaslatára a 
legjobban szereplő versenyzők Balogh Zorka, Molnár Arnold, 
Pupák Lara és Sztojka Nikolas képviselik majd az iskolát az Ipoly 
Arnold Országos mesemondó verseny elődöntőjében.  KÉ

Március 18-22  között a 
Nagykürtösi járás magyar 
óvodásainak és alapiskolá-
sainak tartott képességfej-
lesztő, közösségi, kreatív 
játékos foglalkozásokat, 
valamint népzenei-néptán-
cos órákat a Virrantó Játszóbusz csapata. A Virrantó a Kárpát-
medence első mobil játszóháza, egy  eredetileg 50 férőhelyes 
autóbuszt alakítottak át  „gyerekszobának”. Egy csapat itt a 
buszban játszott Ferkó Zoltán ötletgazda-tulajdonos és Villányi 
Andrea játékmester vezetésével, míg egy másik, a korosztálynak 
megfelelő népzenei-néptáncos foglalkozáson vett részt Farkas 
Márton (Petőfi  ösztöndíjas, Ipolynyék) vezetésével. Ipolyvarbón, 
Lukanényén, Csábon, Apátújfaluban, Kőkeszin, Ipolynyéken és 
Ipolybalogon nagyjából 300 magyar gyermek lehetett részese a 
Virrantós élményeknek.  kl.é.

Csokonai és Lilla 
nyomában Komá-
romban címmel az 
alap- és középisko-
lásoknak, valamint 
az egyetemistáknak 
ifjúsági irodalmi és 
helytörténeti prog-
ramot hirdettünk. 
Március folyamán 

került sor a vers- és prózamondó versenyünkre, amelyen öt hely-
színen mutatkozhattak be a versenyzők. Ifjúsági rendezvényein-
ket irodalmi, helytörténeti sétákkal folytatjuk Csokonai és Lilla 
nyomában Komáromban és környékén. A Csemadok Komáromi 
Területi Választmányának célja egy komplex irodalmi és törté-
nelmi élmény átadása a fi atal generáció számára.  VL

Pákó Mária és tanítványai előadásában Tompa Mihály: A madár, 
fi aihoz c. verse megzenésített változatával kezdődött Tornalján márci-
us 22-én a XVIII. Tompa Mihály Országos Verseny közép-szlovákiai 
országos elődöntője. A közel száz versenyző közül a három zsűri 
23 egyéni vers- és prózamondót, illetve négy verséneklő együttest 
juttatott tovább az áprilisi rimaszombati országos döntőbe. -il-

Rozsnyón a történelmi városházán március 6-án szervezték meg 
a XXVIII. Tompa Mihály Országos Verseny járási fordulóját, 
amelyen 86 versenyző vett részt. A versenyen résztvevő tehetséges 
fi atalok megmutatták előadói képességüket, közelebb kerültek így 
a tanulók és a diákok az irodalomhoz.  fe

Közel félezer versenyző, vers- és prózamondó részvételével zaj-
lottak a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny 
ezévi eseményei a Mátyusföldön. A Galántán és Deákin lebonyo-
lított háromnapos járási döntő után 2019. március 28-án ezidén is 
Galántán került megrendezésre az egyik országos elődöntő, melynek 
keretében a Csallóköz, a Mátyusföld és Zoboralja legjobb vers- és 
prózamondói mérték össze tudásukat, hogy eldöntsék, kik lesznek 
azok, akik április végén Rimaszombatban ott lesznek a Tompa 
Mihály Verseny országos döntőjén.

A galántai válogató versenyen az alap- és középiskolák diákjai 
mellett jelen voltak már az egyetemisták is, valamint bemutatkoztak 
a régió verséneklői képviseletében a PARADIGMA együttes tag-
jai és legújabb összeállításával fellépett a Galántai Kodály Zoltán 
Gimnázium Tsízió Diákszínpada is. MR
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A Csemadok Országos Tanácsa és Pozsonyi Városi Választmánya 
március 15-én a Medikus-kertben emlékezett meg az 1848-49-es 
forradalom évfordulójáról. A székesfehérvári Kodály Zoltán Ének-
zenei Általános Iskola és Gimnázium Kórusa, Bognár László és 
Molnár László közreműködésével, Molnár Imre a Pozsonyi Magyar 
Intézet igazgatójának ünnepi szavaival emlékeztek meg a szabad-
ságharc dicsőségéről. NT

A Losonci járásban több hely-
színen ünnepelték meg a magyar 
forradalom és szabadságharc évfor-
dulóját. Az ünnepi megemlékezése-
ken Füleken, Losoncon, Ragyolcon, 
Fülekpüspökiben a több száz ünnep-
lő közönség mellett a műsorokban 
felléptek helyi előadók, diákok, nép-
művészeti csoportok, lovas huszá-
rok és vendégelőadók. A műsorok 
mellett koszorúzási ünnepségekre 
is sor került. GK

A Csemadok Rozsnyói Területi Választmánya és Alapszervezete már-
cius 15-én tartott megemlékezést Rozsnyón a forradalom 171. évfordulója 
alkalmából. Délután Petőfi  Sándor emléktáblájánál, majd a Kossuth-szo-
bornál zajlott az ünnepség és a koszorúzás. A Petőfi  Sándor emléktáblá-
jánál a rozsnyói gimnazisták csodálatos műsorát hallhatták a jelenlévők. 
A Kossuth-szobornál Mihályi Molnár László, tanár mondott ünnepi 
beszédet. A koszorúzáson az Andrássy Dénes énekkar adott műsort. 
A megemlékezést színesítette a Labyrynt zenekar műsora.   FE

Szesztán is megemlékeztek a sza-
badságharc 171. évfordulójáról a köz-
ség kopjafájánál. A Szózat eléneklé-
se után a résztvevők meghallgatták 
Jónás Csaba versmondó előadását, 
majd Vakles Attila, görög katoli-
kus esperes-parókus köszöntötte az 
egybegyűlteket. Ünnepi beszédet 
Demeter Zoltán magyarországi or-
szággyűlési képviselő mondott. A koszorúzás és a magyar himnusz 
eléneklése után a művelődési házban folytatódott a program, a helyi 
óvodasok előadása után Zúg március címmel Zsapka Attila, Sipos 
Dávid és Jónás Csaba adott ünnepi műsort.  ZI

Hagyományosan ökume-
nikus istentisztelettel és a 
2002-ben állított Kossuth-
emlékoszlop koszorúzásával 
emlékeztek Tornalján az 
1848/49es magyar forrada-
lom és szabadságharc 171. 
évfordulójára. A műsorban 

közreműködtek a helyi Kazinczy Ferenc Alapiskola tanulói, az Andante 
vegyeskar és Mikó Zoltán. Ünnepi beszédet B. Kovács István régész, 
gömörológus mondott. IL

A Csemadok Szepsi Alapszer-
vezete és a Boldog Salkaházi Sára 
Egyházi Iskolaközpont közös szer-
vezésében megemlékezést és ün-
nepi műsort tartottak Szepsiben 
az 1848/1849-es magyar forrada-
lom és szabadságharc 171. évfor-
dulóján. Az Iskolaközpont tanulói 
A lelkek forradalma címmel mutattak be ünnepi műsort március 
15-én. Ünnepi beszédet Haraszti Attila, kassai főkonzul mondott. 
Szepsiben a helyi temetőben a ravatalozó előtt a kopjafánál, 2019. 
március 17-én is megemlékeztek a forradalomról.  ZI

Léván idén is méltóképpen 
ünnepelték meg az 1848/49-es 
magyar forradalom és szabad-
ságharc évfordulóját. A lévai 
köztemetőben lévő hősök em-
lékművénél lezajlott megemlé-
kezést és koszorúzást követően 
megáldásra került Várady Já-

nos honvédtiszt újraállított síremléke. Utána a lévai zsinagógában 
került sor a Sándor Ágnes rendezte „Petőfi  szellemében“ című ünnepi 
műsorra a lévai magyar ifjúság közreműködésével.Ünnepi beszédet 
Benčík Tibor, deméndi plébános mondott. de

Március 17-én a Zoboralján emlékeztek a szabadságharcról. 
Nyitrán a városi temetőben Erdősi Imre honvéd pap sírjánál Dalos 
Tibor, a szombathelyi Reményik Sándor Evangélikus Általános Isko-
la történelemtanára mondott beszédet. Ezen a napon a Zoboralján 
Esterházy Jánosról is megemlékeztek. Pogrányban  Presinszky 
Laura polgármester, Alsóbodokon Molnár Imre, a Pozsonyi Ma-
gyar Intézet igazgatója mondott beszédet. Gímesen és Zsérén a 
hagyományőrzők és a gímesi alapiskolások műsorával emlékeztek. 
Nagycétényben, Csehiben és Gesztén koszorúzással tisztelegtek az 
184-49-es szabadsághősök emléke előtt.  n-t
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Újabb sikertörténettel gyarapodott a Csemadok Ipolynyéki Alap-
szervezete mellett működő Mics Károly Színjátszó Csoport. A cso-
port a farsangi ünnepkör lezárásaként mutatta be Jean de Létrac 
francia író a Mackó című háromfelvonásos vígjátékát. A zenei beté-
tekkel gazdagított történet félreértéseken alapul vígjáték. Adva van 
egy látszatra jól menő bicikligyáros, aki mindent a kezében tartva 
próbálja rendezni a családi és vállalati ügyeit, miközben erősen 
magába fojtja az érző családapa és nem utolsó sorban nagyapai 
ösztöneit.  hb

     A királyhelmeci 
Bodrogközi Színját-
szók 2019. február 
22-én Battyán köz-
ség kultúrházában 
mutatták be For-
gács András Halni 
jó című művét. A 
Bodrogközi Szín-
játszóktól krimibohózattal lepték meg a közönséget. A régi tagok 
mellett most mutatkoztak be az „újoncok”, akik szintén sikeresen 
teljesítettek: Tóth Antónia, Fedor Ferenc, Bűti Barnabás. Bízunk 
abban, hogy minél több helyen látható lesz majd a mű. TI

Szepsiben is bemutatták 
Szomolai Tibor A klán című 
legújabb, harmadik könyvét. A 
könyvbemutatón először Köteles 
László, a Csemadok Szepsi Alap-
szervezet elnöke, a Csemadok 
országos alelnöke köszöntötte a 
megjelenteket és érdeklődőket. 
Szomolai Tibor a Felvidéki Sága 
és a Fáklyavivő után a kilencve-
nes évek Dunaszerdahelyére kalauzolta el az olvasókat.  ZI

Bakanóta Fesztivált tartottak március 10-én a Verebélyhez csa-
tolt Ahán. A Nyitrai járás településén két magyar éneklőcsoport is 
működik. A Bakanóta Fesztivál megszervezése Jókai Mária, peda-
gógus, néprajzkutató ötlete és szervező munkája, valamint a faluban 
működő férfi  és női éneklőcsoportok tevékenységének köszönhető. 
A rendezvényre meghívást kaptak a régió férfi  éneklőcsoportjai 
mellett a nagycétényi citerások és a menyhei hagyományőrzők is. 
Olyan bakanóták és katonadalok is elhangzottak, amelyek kevésbé 
ismertek, egy-egy település jellegzetességére is fény derült így az 
első alkalommal megtartott Bakanóta Fesztiválon.  nt

Johann Sebastian Bach március 
21-ei születésnapjához kapcsolódóan 
2010-ben indult New Yorkból a Bach 
mindenkinek kezdeményezés, amellyel 
a komolyzenét szeretnék népszerű-
síteni. Magyarország 2015-ben kap-
csolódott be, idén pedig határon túli 
helyszínek is bekapcsolódtak a prog-
ramba. Révkomárom, Nyitra, Tornalja 
és Kassa mellett Ipolynyék adott helyet 
az első felvidéki évad egyik koncert-
jének. Március 21-én a Szent István-
templomban Bábel Klára budapesti 
hárfaművész adott koncertet. fm

 A makranci Cserépszín 
Éneklőcsoport az ének a 
magyar népdal tisztelete 
jegyében ünnepelte meg-
alakulása 25. évfordulóját 
2019. február 23-án Mak-
rancon a helyi kultúrház-
ban. Az ünnepséget az 
asszonykórus a Csemadok 

Makranci Alapszervezete vezetőivel közösen szervezte. Az ünnepi 
műsorban fellépett a bodollói Búzakalász Éneklőcsoport, akik 
népdalcsokruk után még esztrádműsorral is kedveskedtek. Fellé-
pett a szepsi Živena szlovák asszonycsoport, valamint a Makranc 
község testvértelepülése a magyarországi Hídvégardó községből az 
Őszirózsa Népdalkör is. zi

A Csemadok Nyitrai Területi Választmányának szervezésében 
Gyurász Márk atya vezetésével keresztúti ájtatosságot tartottak a 
koloni keresztútnál március 31-én. A katolikus vidék hagyomány-
őrzői évente találkoznak a koloni keresztútnál, hogy hagyományos, 
böjti viseletben mondjanak imát.  N


