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Csemadok, mint a magyarság kultúrális 
életének alapbázisa

Közel másfél éve annak, hogy egy borzalmas 
világjárvány elszenvedői lettünk.Egy rettene-
tes betegség söpört végig a világon, milliókat 
elpusztítva. Egy váratlan kórság, amire senki 
sem volt felkészülve. Iszonyatos félelemmel, 
rettegéssel, aggódással teli időszak.

Kijárási tilalmak, a közintézmények, mun-
kahelyek, pedagógiai intézmények bezárása, 
karantén, az emberek egymástól való elszi-
getelése. Embert próbáló, sokkoló időszak, 
amiről nem lehetett tudni meddig tart, vége 
lesz-e egyáltalán?! Ezer, meg ezer megvála-
szolatlan kérdés. Az emberben óhatatlanul 
felmerült: kell-e még a munkám, mit fogok 
majd csinálni ezután, ha egyáltalán túlélem...!? 
Volt-e értelme eddigi munkámnak!? – és még 
sorolhatnám.A sajnálatos tény az, hogy rend-
kívül sok áldozatot követelt ez a vírus. Sokan 
örökre eltávoztak ismerőseink, rokonaink, csa-
ládtagjaink köréből. A Csemadok fáklyavivői 
közül is sokan áldozatul estek a pandémiának. 
Rájuk is, mint minden más embertársunkra, 
jó szívvel gondolunk.

Ám, az élet megy tovább. Az otthoni be-
zártság ideje alatt volt időnk gondolkodni 
azon, mennyire hiányzik a kultúra, hiányzik a 
színház, a mozi, a rendezvények. Hiányoznak 
embertársaink, a szakkörök, klubok, közössé-
gi összejövetelek. Köztudott, hogy az ember 
társas lény, csak közösségben tud igazán kitel-
jesedni, csak ott tudja önmagát megvalósítani. 
A sok óvintézkedés,  szabály után, talán kicsit 
már fellélegezhetünk, talán már látni a fényt 
az alagút végén. Kikristályosodott bennünk, 
hogy semmi áron nem szabad veszni hagyni 
magyar kultúránkat! Át kell értékelni, mi az, 
ami menthető, mi az, ami más lesz, miképpen 
kezdjük el kulturális életünk újraindítását, 
átmentését, „az új időknek, új dalaival“.

Az itteni magyarság kultúrájának képvise-
letét minden időkben a Csemadok vállalta fel, 
jó időkben, rossz időkben. Mindig tette, amit 
kellett, amit lehetett, meg azt is, amit bizony 
olykor nem lehetett. A kultúra napszámosai, a 
harcos „régi öregeink“, azonkívül, hogy öntevé-
keny csoportokat hoztak létre, rendezvényeket 
szerveztek, gyakran vitték bőrüket a vásárra, 
hogy mentsék a magyarság értékeit, anyanyel-
vünket, megszűnésre ítélt intézményeinket, 
akár földjeinket és még sorolhatnám.

Ebből kell kiindulni, hiszen ma is ez a cél, 
csak a helyzet meg a körülmények változtak. 
Nagyon szerteágazó tevékenységet kell foly-
tatni, az egyszer biztos!

Első lépésben, amikor a pandémia miatt 
már bizonyos létszámban gyülekezhetünk, 
hívjunk össze egy bővített létszámú vezetőségi 
gyűlést. Hívjuk meg mindazokat, akik valami-
lyen módon érintettek a falu-város közösség 
életében. Kapjon meghívót a polgármester, a 
kulturális bizottság elnöke, a helyi lelkész, az 
óvóda és iskola igazgatója, a művelődési ház 
vezetője, öntevékeny csoportok, szakkörök, 
klubok vezetői stb. A Csemadok legyen ebben 
az összefogó kapocs. 

Az ember akkor érzi igazán otthon magát a 
lakóhelyén, ha ott komfortosan élhet. Persze, 
most nem a házának belső felszerelésére kell 
gondolni, hanem olyan emberi közösségek-
re, amelyben alkotóan, aktívan részt vehet. 
Mentsük meg, segítsük azokat az öntevékeny 
csoportokat, rendezvényeket amelyeknek már 
dicső múltja van, szülessenek újak! Vegyes lesz 
ez a meghívott társaság, de pontosan emiatt 
ölel fel majd egy nagy, sokoldalú közösséget. 
Jegyzeteljenek, ötleteljenek, tanakodjanak, 
ébredjenek a jó gondolatok. Amire most, első 
körben nagyon kell fi gyelni, az, hogy a legki-
sebbek – az óvóda vezetője – ott legyen! Miért 
is?! Mert mindannyian tudjuk, hogy mostanság 
a legnagyobb félelmünk a Csemadok berkei-
ben, az utánpótlás hiánya. Így bizony, ezért a 
legkisebbekkel kell kezdeni, mert akármilyen 
hihetetlen, ők az első lépcsőfok, az ő életkori 
sajátosságuknak megfelelően kell bevonni őket 
a népszokások, hagyományok megtanításával a 
közösségi életbe. Aztán az alapiskola diákjaival 
folytatni és így építkezni tovább. Tudom a Cse-
madok Ifjúsági Tagozata a középiskolásokkal, 
az egyetemistákkal is csodákat művel. Ha majd 
a témát részleteiben taglaljuk, rátérünk ennek 
módszereire is. A lényeg, hogy innen induljon ki 
az egész. Amennyire csak lehet, be kell vonni az 
adott falu, város lakosait a közösségi munkába, 
hogy mindenki találja meg a helyét egy bizonyos 
területen, ahol majd jól érzi magát. Az első 
közös megbeszélésen még csak útkeresgélés 
lesz, tanakodás, de nem baj, idő kell mindenhez, 
hogy újból elindulhassunk. Meg lehet beszél-
ni, ki az, aki továbbra is tudja vállalni, a már 

meglévő csoportok, közösségek vezetését, ki az 
aki más közösséggel is bővítene. El sem tudjuk 
képzelni, mennyi tehetséges emberünk van itt, 
a magyarlakta vidéken. Nem győzöm csodálni 
őket. Meggyőződésem, hogy kellő megszólítás 
esetén, nagy segítséget nyújtanak majd ebben a 
csodálatos, emberformáló munkában. Annyira 
szerteágazó ez az indulás, hogy sokszor kell 
majd értekeznünk minden egyes területen, a 
lehető legjobb önszerveződéseket, megoldá-
sokat keresve.

Óriási öröm, hogy a Csemadok havonta 
megjelenő országos kiadványa, az „Első Kéz-
ből“ segít majd abban, hogy elinduljon ez az 
újrakezdés. Megpróbálunk, mi a „régiek, a 
népmüvelők“ segíteni abban, elmondjuk, mit 
jelent, ha van egy községnek állandó, főál-
lásban lévő népművelője, ha van egy iskolai 
napközinek mesélő, “fogadott“ nagymamája, 
aki néprajzra tanít. Arra is, hogyan lehet egy 
megüresedett tanteremből néprajzi szobát 
kialakítani (ha nincs a faluban tájház), ka-
rácsonykor hogyan lehet mendikálni a kis 
ovisokkal, a falut járva, stb. Tengernyi ötlet, 
kibányászatlan kincs, vagy olyan tevékenység, 
ami már bevált, amit lehet még fokozni.

Írás közben úgy féltem, vigyáztam, nehogy 
okoskodásnak, nagyképűségnek tűnjék részem-
ről a sok toluló ötlet a kiút keresésére. Azért bá-
torkodtam lejegyezni mindezt, mert nekem ez 
volt életem során a kimért utam, az én gyönyörű 
hivatásom. Óvónőként, napközis nevelőként, 
művelődési ház népművelőjeként, mindenkori 
Csemadok vezetőségi tagként, magyarországi 
közösségfejlesztők egyesületének tagjaként, 
amatőr néprajzgyűjtőként, bábfesztiválok 
szervezőjeként, 15 évig gyermekbábcsoport 
vezetőjeként, következő 16 évben, a mai napig, 
a felnőtt óvópedagógusokból álló „Aranykert 
Bábszínház Társulatának“ rendezőjeként, a 20 
éve született, Nagyszarvai Vadrózsa népdalkör 
elindítójaként a „Deresen, derűsen“ nyugdíjas 
mozgalom megálmodójaként végeztem min-
dennapi teendőimet, igen nagy alázattal, vég-
telen szeretettel. Most, 70 évesen szeretném 
meg/szétosztani az összegyűjtött „kincseimet“ 
a leszűrt tapasztalatokkal együtt. 

Tudom, hogy sikerülni fog, ha nagyon 
akarjuk!

Csepi Zsuzsa
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Tájház és rendezvényközpont készül a Zoboralján
Sikertörténet a Zoboralján – így is jelle-

mezhetnénk a Csemadok Nyitrai Területi 
Választmányának ingatlanvásárlását. E 
sorok írása előtt egy évvel még nem sej-
tettük, hogy egyszer lesz egy tájházunk, 
rendezvényközpontunk és irodánk, ami 
csak a miénk. 

2020. június 15-én Pográny polgármeste-
re értesített, hogy a pogrányi tájházat, amit 
az önkormányzat bérelt, szakmai kezelője 
pedig a Csemadok alapszervezete volt, a 
tulajdonosok el akarják adni, de a falunak 
nincsen 60 000 eurója az ingatlan megvá-
sárlására. Kisebb világ dőlt össze bennünk, 
de néhányan a Csemadokban elkezdtünk 
azon gondolkodni, hogyan oldhatnánk meg 
a kialakult helyzetet, hogyan szerezhetnénk 
pénzt, hogy a Csemadok megvásárolhassa 
az ingatlant. 

Előbb Szlovákiában kerestünk támoga-
tót az ötletünkhöz, de sajnos elutasítás-
ban volt részünk. Ekkor érkeztek olyan 
ajánlatok, hogy szervezzünk jótékonysági 
rendezvényt, gyűjtést, hátha összejönne az 
összeg, ezt többen elvetettük, mivel ebben 
az ötletben kódolva volt a sikertelenség, 
ahogy az is, ha összejön a pénz, túl késő 
lesz. De nem adtuk fel. 

Ekkor történt, hogy e sorok szerzőjét, 
aki a Csemadok Nyitrai TV titkára, a Fel-
vidék.ma felkérte, hogy tudósítson Potápi 
Árpád János, a Miniszterelnökség nemzet-
politikáért felelős államtitkára éberhardi 
látogatásáról, aki Apponyi Albert végső 
nyughelyénél tiszteleg a politikus emléke 
előtt a nemzeti összetartozás éve alkalmá-
ból. Az alkalmat kihasználva elmondtam 
a gondunkat, Potápi Árpád János állam-
titkártól pedig kaptam egy ígéretet. Az 
álom megvalósulni látszott. A tulajdonos 
felé jeleztük, hogy elindítottuk a kérel-
met, de sajnos más vevőt talált. A Magyar 
Kormány Nemzetpolitikai Államtitkársága 
azonban időközben jóváhagyta a kérel-
münket, de szerencsére kaptunk még egy 
esélyt, gyorsan megfelelő ingatlant kellett 
találnunk. Több zoboralji községben keres-
tünk. Ki szeretném emelni: a Nyitrai járás 
azon településein kerestünk, amelyek a 
néprajzi értelemben vett Zoboralja részei. 
A megfelelő ingatlant Pográny Potomszög 

részén találtuk meg. A dombos telek, a 
három épülettel megfelelőnek bizonyult, 
az épületek közül kettő összeépített, több 
mint százéves, ugyanakkor jó állapotban 
volt. Az ingatlan lehetőséget adott arra, 
hogy tájház mellett rendezvényközpontban 
és irodában is gondolkodjunk. 

Decemberben aláírtuk az adásvételi szer-
ződést. Februárban a Csemadok Nyitrai 
Területi Választmánya tulajdonába került 
az ingatlan. 

A felújítás is februárban kezdődött. Mos-
tanra a tájházi rész belső felújítása meg-
történt, már csak a villanykapcsolókat kell 
kicserélni, régiekre, tekerősekre, illetve 
külső munkák vannak még hátra, de a táj-
házba már be lehet költözni, erre júniusban 
kerül sor. A rendezvényközpont nagyrészt 
megújult, az iroda még várat magára, de a 
tervek szerint augusztus végére mindennel 
elkészülünk. Kicseréltük a villanyvezetéke-
ket, központi fűtést szereltünk be, toalettek 
és fürdőszobák készülnek, rendbe tettük a 
vízvezetékeket, a plafont és a padlózatot, 
a tájházban a falakat lemeszeltük, a többi 
részben ez a munka még vár ránk. Szeren-
csére felajánlások is érkeztek, régi bútorok 

és használati tárgyak kerültek a tájházhoz – 
a meglévő mellé, amiket a pogrányiak még 
az előző tájház kezelőjének, a Csemadok 
Pogrányi Alapszervezetének ajándékoztak 
oda. 

Hamarosan tájház, rendezvényközpont, 
könyvtár és iroda várja azokat, akik betér-
nek a Zoboralji Tájházba, ugyanis abban 
megegyeztünk, ez az egész Zoboralja köz-
pontja lesz.

Terveink szerint kiállításokat, tánchá-
zakat, író-olvasó találkozókat, kézműves 
foglalkozásokat, előadásokat szervezünk 
majd, minden témában, ami a magyarság-
gal és a régióval összefügg. 

A Magyar Kormány Nemzetpolitikai 
Államtitkársága a Bethlen Gábor Alapon 
keresztül harmincmillió forinttal támogatta 
meg a Zoboralja Tájház és Rendezvényköz-
pont létrehozását, ebből ötvenezer eurót 
költöttünk az ingatlan megvételére, 33 000 
eurót pedig felújításra fordítunk. 

Köszönjük a magyar kormánynak, hogy 
a nemzeti összetartozás évében megtámo-
gatta a Csemadok Nyitrai Területi Választ-
mányát és a nemzeti újrakezdés évében 
megvalósíthatjuk álmunkat.  NT
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Gál Sándor ravatalánál 
2021. június 5-én Buzitán Bárdos Gyula is elbúcsúzott Gál Sán-

dortól, aki május 28-án életének 84-ik évében hunyt el. 
„A mindig nincsre nyíló ajtók, kopott küszöbök roppant éhsége: 

szülőföld! Szülőföldem! Bokáig ölel a sár és a por!”
Ezt írja Gál Sándor az Ahonnét elindultam című versében, 

amelynek kezdő sorai így szólnak:
„Közeli világ a lehajtott fejűek, a csüngő vállúak arasznyi világa.”

Tisztelt gyászoló család, tisztelt gyászoló gyülekezet!
Több szállal is kötődöm Gál Sándorhoz: szülővárosom, Szenc ré-

vén, amelynek egy ideig ő is a lakója volt; a Szabad Földműves című 
hetilap kapcsán, amelynek – akárcsak ő – én is a szerkesztője lehet-
tem. A legfőbb közös kapocs pedig a Csemadok, amely több, mint 
hét évtizede működik töretlenül; amely több országos rendezvényt 
visz tovább évről évre; olyanokat, amelyekről azok résztvevői talán 
nem is tudják, hogy létrejöttüket és elnevezésüket Gál Sándornak 
köszönhetik. Gyanítom: Sándor azért lett csemadokos, mert érezte: 
egy kulturális szervezet tagjaként talán többet tehet a közösségért, 
mint egy elefántcsont tornyába elvonult költőként, íróként.   

Gál Sándor a Szabad Földműves című hetilap szerkesztőjeként a 
múlt század hatvanas éveiben Pathó Károly főszerkesztőtől kapott 
ízelítőt a csemadokos munkából. 1962-től olyan munkatársakkal 
dolgozhatott, akikkel barátságuk sokáig kitartott. Polák Imrével 
és Tóth Elemérrel járták a magyarlakta vidéket, ahol legjobb helyi 
kísérőiknek, vendéglátóiknak a csemadokosok bizonyultak. Látta és 
megtapasztalta, mekkora erő van a szervezetben, milyen mozgósító 
hatásúak a rendezvényei. Újságíróként már akkor is – később pedig 
A Hét című hetilap munkatársaként – tudósított, tájékoztatott a 
Csemadok tevékenységéről, erőfeszítéseiről, írásaival ösztönözve 
az alapszervezeteket. 

Neki köszönheti nevét a komáromi helyszínű országos Jókai Na-
pok rendezvénysorozat, akárcsak a Szenc város kereteit meghaladó 
Szenczi Molnár Albert Napok is. 1968-ban Gál Sándor Szencről 
Kassára költözik: színházat csinálni. Egy évvel később beválasztják 
a Csemadok Központi Bizottságába. Az 1970-ben elhunyt Fábry 
Zoltán emlékére kassai barátaival megszervezi a Fábry Napokat. 
Nem sokkal később felkérik: legyen a Csemadok Kassai Járási 
Bizottságának elnöke. Munkatársaival a somodi tábort nyári egye-
temmé és országos rendezvénnyé fejleszti. 

Nincs feladat, amely elől kitérne. A Csemadok Központi Bi-
zottságának tagjaként követeli, hogy a testület foglaljon állást a 
magyar iskolák létét veszélyeztető törvénytervezettel szemben. Ő 
is ott van azok között, akiket berendelnek a kommunista párt Mély 
úti székházába, így próbálva meggyőzni (megfélemlíteni!) őket. 
Kiállásuk a tervezet visszavonását eredményezi. És tiltakozik az 
alkotmánytörvény tervezett módosítása ellen, amelyből kihagyták 
az 1968-as, a nemzeti kisebbségeket államalkotónak nyilvání-
tó passzust. A végkifejletet az 1989-es őszi események jelentik. 
Majd elérkezett 1989. december hatodika. A Csemadok rendkívüli 
plenáris ülésén az elnökség lemondott, a gyűlést tovább vezető 
munkabizottság elnöke Gál Sándor lett. A testület Varga Sándort 
jelölte a kormány alelnökének, A. Nagy Lászlót pedig a parlament 
alelnökének.

Gál Sándort 1991-ben Galántán a Csemadok alelnökévé választot-
ták. És következett a harc Márai Sándor elfogadtatásáért, amelynek 
első szakasza egy emléktábla-avatóval zárult le. 

Mindezekért és a Csemadok érdekében végzett többi, sok-sok 
lemondással járó munkáért 2009-ben az elsők között kapta meg a 
Csemadok legmagasabb kitüntetését, a Csemadok Életmű Díját.

„Emeld fel az arcod, a világ kitárul!” – ez is az említett Ahonnét 
elindultam című versből való. 

Sándor! Te mindig azon fáradoztál, hogy az arcunkat felemeljük! 
Hogy ne legyünk a lehajtott fejűek, a csüngő vállúak arasznyi vilá-
gából valók. Hogy végre már tudatosítsuk és kimondjuk: van miért 
felemelnünk az arcunkat és igenis: a világ nekünk is kitárul! 

Most viszont búcsúzunk. Életművedet, a közösségünkért végzett 
munkádat becsüljük, Rád mindig tisztelettel gondolunk. Köszönjük 
közösségi szolgálatodat. Nyugodj békében! Isten Veled!
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A kilencvenes években szin-
te kilátástalannak látszott a 
Madách-kastély és a Mikszáth 
Emlékház sorsa, amikor a tu-
lajdonjog a Szlovákiai Magyar 
Kultúra Múzeumára szállt, 
megnyugodhattunk. Az új 
tulajdonos magáévá tette az 
értékek megőrzését, a tárlatok bővítését. Ehhez olyan elkötelezett 
lelkületű emberek is kellettek, mint Jarábik Gabriella igazgató és 
munkatársai, akiknek sikerült megszereznie a szlovák és a magyar 
állam támogatását, valamint a Madách és Mikszáth írói munkásságát 
ismerő irodalmárokat és történészeket.

Május 29-én került sor Szklabonyán a Szent Péter esernyője alatt 
című Mikszáth Kálmán új állandó emlékkiállítás megnyitójára az 
emlékházban. A belső tér, és az udvar is megújult.

A megnyitón jelen voltak a protokoláris vendégek, számunkra 
külön öröm volt, hogy jelen lehetett Bárdos Gyula, a Csemadok 
országos elnöke, Görföl Jenő országos titkár és más Csemadok 
országos tanács és alapszervezeti tagok. 

A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma és a szlovákiai múzeumok 
műtárgy gyűjteményéből származó műtárgyak mellett magyarországi 
intézmények fotódokumentumai is kiállításra kerültek. A szerzők 
a felújítási koncepcióba nemcsak az emlékházat, hanem a faluban 
található azon hét autentikus helyet is bevonták, amelyek szorosan 
kötődnek Mikszáth a Jó Palócok kötetben leírt történeteihez. A 
felújítás állami költségvetésből, valamint az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága jóvoltából va-
lósulhatott meg. BG

A járványhelyzetre való te-
kintettel az idén is csak a sze-
replők közreműködésével állí-
tottak májusfát Ipolybalogon. 
Május 1-jén este 7 órakor 
Pásztor Lili Tavaszköszöntő 
verse után, Lenický Anett, a 
Csemadok Ipolybalogi Alap-
szervezetének elnöke köszön-
tötte a „megjelenteket”, és 
ismertette a tavaszi népszo-
kásokat. A májfa állítást az ipolybalogi Bukréta hagyományőrző 
csoport fel is elevenítette. Gyönyörű nótacsokraik dallama alatt 
a kislányok felkötötték a szalagokat a májfára, és a bátor kiállású 
legények felállították azt, Lőrincz Sarolta Aranka harmonikajátéka 
alatt a kislányok körbe is táncolták. Az est hangulatát Hlavács Réka 
aranytorkú énekes nótacsokra és Csáky Máté hegedűkísérete tette 
színesebbé. LA

Csak páran, de ellátogattunk 
Alsóesztergályra, Kubányi Lajos 
festőművész síremlékéhez. El-
helyeztük virágainkat a Matica 
slovenská helyi szervezetének 
képviselőjével, Ján Labáttal, 
aki meghívott minket egy kis be-
szélgetésre a saját házába, mely 
egykoron a Kubányi családé volt. 
Ottjártunkkor a ház falán lévő 
emléktáblát is megkoszorúztuk 
Ján Labáttal együtt, aki a falu 
helytörténésze is. Neki is köszön-
hető, hogy a festő kultusza feltá-
madt, és ápolják azt  a faluban. 
Ők gondoskodnak feleségével 
sírhelyéről, de ebben az évben 
megelőzte őket a falu, mert a 
polgármester előbb rendbe hozatta a sírt és környékét. Köszönjük 
nekik is és a falunak is a festő és a Kubányi család sírjainak és 
emlékük ápolását. BG

Szentmisével vette kezdetét az az emléktábla-avatás, amelyet 
Szímőn tartottak a Csemadok alapszervezetének szervezésében a 
Helytállás napján. A szentmisén Siekel István plébános emlékezte-
tett, Esterházy János boldoggá avatási pere elkezdődött, de mi már 
ma is úgy imádkozunk hozzá és kérjük közbenjárását, mintha szent 
lenne. A mise után Kantár Éva, elmondta, május 15-e a Helytállás 
napja, annak tiszteletére, hogy Esterházy János 1942. május 15-én 
egyedüliként nem támogatta 
a zsidó törvények elfogadását. 
Az ünnepi beszédet Istenes 
József mondta, aki ismertet-
te Esterházy János életútját, 
kiemelve magyarságát és val-
lásosságát szüleitől örökölte. 
A boldoggá avatási pert még 
2019. március 25–én Marek 
Jędraszewski, a krakkói fő-
egyházmegye érseke indítot-
ta el. Az ünnepi beszéd után 
Bób János és Kantár Éva 
leleplezték az emléktáblát, 
majd Siekel István plébános 
felszentelte azt. A felszente-
lés után a civil szervezetek, oktatási intézmények elhelyezték a 
koszorút. Az ünnepséget a Rozmaring Népdalkör műsora tette 
meghittebbé. nt

A gútai emberek nagy büszkesége a pünkösdi sortáncjárás és vámkerékállítás. A Csemadok Gútai 
Alapszervezete, a Kikelet Néptáncegyüttes tagjaival és a Bellő zenekarral együtt nem adták fel, az 
esős idő ellenére a templomnál eljárták a táncot, majd kivárták a jó időt és körbe táncolták a várost. 
A pünkösdi sortánc régen sok településen volt hagyomány, de mára tájainkon már csak Gútán él. 

Langschadl Dávid a Csemadok Gútai Alapszervezetének 
elnöke elmondta, a Csemadok 1950-es fennállása óta nem 
maradt el sortáncjárás, de tavaly a pandémia idején nem tudták megszervezni. Idén viszont 
szerényebb körülmények között, kevesebb táncossal, kevesebb helyszínnel, fogadások nélkül, de 
sikerült. Minden gútai büszke lehet, hogy a hagyomány újra indult, és reméli, jövőre ismét teljes 
elánnal, egy igazi sortáncjárást tudnak megszervezni.  vncs
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A túlélő nem felejt
– A gyermekkor meghatározó tényezője 

életünknek. Mutassa be kérem élete első 
történéseit. 

Szegény, nehézsorsú édesapám 1945-
ben tért haza, besszarábiai szovjet tábor 
fogjaként olyan csontsoványan, olyannyira 
meggyötörten, hogy édesanyám találkozá-
sukkor megkérdezte, kit keres házunknál. 
Ekkor még nem sejtették, hogy bizony túl 
korai a viszontlátás öröme. Szüleim nagy 
boldogságára 1946 november 6-án makk-
egészségesen láttam meg a napvilágot. A jó-
kedv azonban nagyon hamar szertefoszlott, 
ugyanis néhány nap elteltével komiszárok, 
politikai biztosok kopogtattak ablakunk 
alatt, akiket a belügyminisztérium beszter-
cebányai kirendeltsége nevezett ki közsé-
günkbe. Ők hajszoltak bennünket a vonat-
állomásra, ahol már várt a „hovädo“ feliratú 
marhavagon, amely a kitelepített magyar 
családokat szállította idegen földre. Így hát 
szüleim és egyetlen bátyám minden vagyo-
nunkat hátrahagyva, 40 kilós csomaggal a 
kézben, és velem a karjukban kilátástalanul 
ballagtak a fűtetlen szerelvények irányába. 
Valami iszonyatos, borzalmas körülmények 
közt utaztunk mindenféle higéniai eszközök 
hiányában, összezsúfolva, átfagyva és a fé-
lelemtől vacogva vittek minket csehek közé, 
mint bárányt a farkasok közé. Csehországi 
megérkezésünkkor a vonat elé sorakoztat-
tak és az ottani parasztgazdák szégyen-
szemre úgy válogattak közülünk, mint mi 
az üzletekben felkínált termékek közül. 
Állatokként kezeltek bennünket, egytől 
egyig mind csak a rabszolgamunkást látta 
bennünk. A mi családunk senkinek nem 
kellett, hiszen csecsemőként teher voltam 
mindenki számára. Ez okból kifolyólag 
három hétig éltünk a holtvágányon, ahol 
szüleim csodával határos módon életben 
tudtak tartani a kegyetlen hideg időjárás 
ellenére. A marhavagon sarkában lévő kály-
hát édesapám és testvérem nem engedték 
kialudni, mindenféle összegyűjtött tüzelő-
anyagot égettek, és szülőanyám a kályha-
fölé tartva nem hagyott eltávozni az élők 
sorából. Három hét eltelte után a „hovädo“ 

Antal Piroska azon csatai deportált polgárok egyike, aki csecsemőként élte át a felvidéki magyarság máig 
feldolgozhatatlan fájdalmát. Piroska néni annyi eltelt év után még most is könnyes szemmel emlékezik vissza 
az emberi ésszel felfoghatatlan traumákra. Terror, kegyetlenség, embertelenség a mindennapok története 
iszonyatos emlékekké változott az elmúlt hetvennégy évben. A Beneš-dekrétumok könyörtelen eseményeit 
egy melankolikus hangulatú beszélgetéssel idézzük fel. 

feliratú fűtetlen marhavagon tovább indult 
Kerharticébe, ahol szerencsénkre az egyik 
gazda befogadott, méghozzá az állatok mel-
lé a hátsó istálló egyikében kaptunk szállást. 
Hónapokig éltünk csóványlevesen (csalán-
leves – a szerk.megj) és korpán.

– Mikor érkeztek vissza szeretett ottho-
nukba?

– A gazda, akinek a tulajdonát képeztük, 
nagyon nem szívesen engedett el bennün-
ket, mivel elégedettek voltak fogvatartott 
szüleim munkájával. Az elvégzett munkáért 
cserébe kaptunk élelmet és később az is-
tálló helyett egy hátsó szobát biztosítottak 
számunkra, amelyen egy elüldözött csatai 
családdal közösködtünk. 4 éves korom-
ban tértünk haza szülőfalumba, de sajnos 
nem a családi házunkba, hiszen az már új 
jövevényektől volt hangos, ugyanis tirpák 
családok lepték el szeretett otthonainkat, 
és e község szokásait nem tisztelve, rossz 
szemmel nézték visszatérésünket. Nagy-
néném a Garam-part közelségében lévő 
zsupfedeles házikójában megosztott velünk 
egy szobát, amelyben az egész család szűkös 
körülmények közt próbált jobb sorsra jutni. 
Nénikém néhány éven belül férjhez ment, 
a házat pedig örökségül kaptuk, mint a 
kemény munkával felépített otthonunkat a 

tirpák bevándorlók. Édesapám Pozsonyban 
volt kénytelen munkát vállalni, így ritkán 
látogatott haza. Sajnos korán, pontosab-
ban 58 éves korában visszaadta a lelkét a 
teremtőnek. Ma csupán egyetlen érme őrzi 
emlékét, amely Szűz Máriát ábrázolja, ame-
lyet az orosz fogságban mindvégig a nyelve 
alatt rejtegette, bár elmondása alapján nem 
volt olyan testrész ahol ne bújtatta volna. 
Az idő alatt annyira megkopott, hogy nagy 
szívfájdalmamra a rekonstruálását senki 
nem vállalta el környékünkön. Testvérem 
a szomszéd faluban, Oroszkán kapott ál-
lást, ahol édesanyám is szezonmunkásként 
dolgozott azokkal a személyekkel, akiknek 
„köszönhető“ volt az  emberi jogaink meg-
fosztása is. Tudni illik az oroszkai cukorgyár 
már 1893-tól üzemelt. Ennek következtben 
sok szlovák leköltözött környékünkre a jobb 
élet reményében. A befogadást később ak-
képpen hálálták meg, hogy járták az utcákat 
és kijelölték melyik házra lesz szükségük, és 
melyik magyar családok lesznek likvidálva 
szülőhazájukból. Nem véletlenül találták 
ki őseink a következő közmondást „Adj a 
tótnak szállást, kiver a házadból“. Viszont 
a legelszomorítóbb az egészben, hogy a 
komiszárok között reszlovakizált magyar 
nemzetáruló besúgók is tevékenykedtek, 
akiknek névsorát napjainkig őrzöm. 
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A háborúban elesett katonahősök emlékére

– A Csemadokot 1949. március 5-én alapí-
tották Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kul-
túregyesülete néven (innen ered a Csemadok 
mozaikszó). Felvidéken mindig is jellemző 
volt, hogy a magyarok ragaszkodtak kul-
túrájukhoz, szokásaikhoz, szülőföldjükhöz 
ezért különböző szervezeteket hoztak létre. 
Ha jól tudom ma Ön a helyi alapszervezet 
elnöke. 

– Őseim iránti tiszteletből, és a saját ma-
gam  lelkiismeretének nyugtatása miatt már 
évek óta igyekszem becsületesen betölteni 
ezt a tisztséget. Tevékenységeinket megem-
lítve visszatérnék egészen a 2007-es évig, 
amikor is a tempom előtti zöld gyepen a 
deportált személyek emlékére állítattunk 
emléktáblát. 

– Hosszú út vezetett az ünnepségig?
– Tudni illik, hogy Csatáról összesen 383 

személyt deportáltak szerte Csehországba, 
de akadtak olyanok is, akiket véglegesen 
Magyarországra telepítettek lakosságcsere 
címszó alatt. Ily módon családokat sza-
kítottak szét, embereket fosztottak meg 
otthonaiktól, vagyonuktól, mindezt pedig 
azért, hogy eleget tegyenek a Beneš-féle  
eszméknek, egy egységes-homogén cseh-
szlovák nemzetállam létrehozását céloz-
va. Községünkben megtalálható volt az 
I. illetve II. világháborúban elesett hősök 

tiszteletét hirdető emléktábla, csak ép-
pen a kitelepítést kezelték tabutémaként, 
amelyről még beszélni sem volt szerencsés, 
ugyanis a történelmi múlt felelevenítése 
nem nyerte el tirpák polgártársaink tetszé-
sét, és a polgármesteri hivatalban dolgozó 
egyéneknek sem voltam a szíve csücske. 
Mondván miért kell feleslegesen a konf-
liktust szítani a szlovákság és a magyarság 
közt, ez okból nem szívesen támogatták az 
emléktábla megvalósítását.

– Az emlékmű azonban mai napig áll...
– Meglátogattam községünkbeli idősebb 

testvéreinket, hogy meséljenek az átélt tra-
umákról és emlékezzenek vissza mikor, 
kit, hova hurcoltak el. Elsődleges célként 
elérhetőséget próbáltam szerezni. Néhány 
helyen sikerrel jártam és tovább folytattam 
a felkeresést időt és energiát nem sajnálva 
az összes kitelepített személy lakóhelyét, 
vagy azok leszármazottait megszólítottam. 
Két és fél évig leveleztem, telefonáltam 
különféle önkormányzatokkal, magánsze-
mélyekkel, társaságokkal. Mezőberénytől 
kezdve Csabacsűdön át, egészen Kosdig 
mindenhonnan érkeztek pozitív visszajelzé-
sek. Mindenkit nagyon szépen arra kértem, 
ha tud, tájékoztassa a többi kitelepített 
sorstársunkat is, vagy adja meg nekem 
elérhetőségeiket. 2007-ben a Csemadok 

segítségével, és nem utolsó sorban néhány 
csatai magyar összetartó közösségnek kö-
szönhetően sikerült az emléktábla felavatá-
sát 280 visszatért személy körében ünnepi 
műsorral megünnepelni.

– Hogyan zajlott az ünnepség? 
– Egyszerűen nem tudom szavakkal le-

írni azt a napot, ezt csupán érezni lehet. 
Még most sem tudom szavakba önteni az 
érzéseimet: volt bánat, öröm, ölelés, sírás, 
de mindez újra otthon, újra a szülőfalu-
ban, újfent Csatán. Volt olyan száműzött, 
aki azóta először tért vissza szülőfalujába, 
hát mondanom sem kell milyen reakciókat 
váltott ez ki az idős, szerencsétlen bácsiká-
ban, de akadt olyan leszármazott, akit a 
történelem viharai egészen Texas államba 
sodortak, és onnan repült haza az ünnep-
ségre. A ceremónián 280 személyt láttunk 
vendégül. Az ünnepi műsor keretén belül 
beszédet mondott többek közt Tajnay Mária 
brüsszeli magyar MVSZ-képviselő. A ven-
déglátást követően órákon át nosztalgiáztak 
az idősebb generáció tagjai. 

     Időigényes munkával kiharcolva, és a 
csatai magyar testvéreimnek köszönhetően 
azóta is  minden évben méltó módon tu-
dunk megemlékezni a kitelepített családok 
sokaságáról.

Mácsadi István

A győzelem napja alkalmából a világon számos helyen tartanak 
megemlékezéseket. Európában a 2. világháború befejezésének 
emléknapján, május 8-án emlékeznek. 1945-ben ezen a napon 
tette le a fegyvert a náci Németország hadserege, az Amerikai 
Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország és a Szovjetunió 
szövetséges hadserege előtt. 

Ma már el sem tudjuk képzelni, fel sem tudjuk fogni, milyen 
volt, amikor a világ lángba borult. Azok a katonák, akik ebben 
a világégésben életüket vesztették, hősök voltak, akikre az utó-
kornak mindig emlékeznie kell. 

Ipolybalogon a temetőben találhatók azok a kövek, amelyekre a 
háborús hősök neveit bevésték, örök emlékül az utókor számára. 
Minden évben a május 8-a utáni vasárnap, a szentmise után rövid 
megemlékezést tart a Csemadok Alapszervezete és a falu önkor-
mányzata. Idén is rövid kultúrműsorral emlékeztek meg a hősök-
ről. A járványügyi előírásokat betartották az emlékezők. Elsőnek 
Pásztor Lili mondott egy verset Sírj, zokogj, anyám címmel, majd 
a Csemadok Alapszervezet elnöknője, Lenický Anett mondott 
köszöntő beszédet. A Bukréta csoport éneke alatt a Csemadok 
alapszervezet nevében Balogh Gábor, az MKP helyi szervezete 
nevében Cibulya Márk és a község önkormányzata nevében a 
polgármester, Ing. Bálint Péter megkoszorúzták a hős katonák 
emlékművét. Majd György Ferenc tisztelendő atya vezetésével 

imádkoztak az elesett hősökért, akik életüket áldozták idegen 
érdekekért, és idegen földben alusszák örök álmukat.

Milyen szép is lenne, ha a háborús hősök emléknapján, a meg-
emlékezéseken, több fi atal és iskolás gyermek is részt venne, hogy 
megértsék, miért fontos emlékezni a katona hősökre. Tisztelet 
emléküknek! L.S.A.
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Rendhagyó időpontban, 
májusban került sor a Madách 
Napokra. A javuló járvány-
ügyi helyzetnek köszönhetően 
emlékeztek az alsósztregovai 
kastélyban a jeles drámaíró-
ra és költőre. A rendezvény 
a Szlovákiai Magyar Kultúra 
Múzeuma szervezésében a 
Csemadok Nagykürtösi Te-
rületi Választmánya és a Ha-
gyomány és Értékek PT közreműködésével valósult meg. 

Elsőként dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész, Mikszáth- és 
Madách-szakértő előadása hangzott el „Madáchról személyesen, 
elfogultan” címmel. Az előadást egy beszélgetés követte, Csanda 
Gábor, a Madách Egyesület elnöke beszélgetett Jitka Rožňová 
műfordítóval, az ő fordításában jelent meg tavaly Az ember tragé-
diájának új fordítása. A beszélgetést a Tragédia magyar és szlovák 
nyelven előadott részletei színesítették.

Nemcsak a kastély és a kiállítások újultak meg a közelmúltban 
Alsósztregován, hanem a kastélypark is, amely új elemekkel bővült, 
ill. az idei Madách Napok kapcsán négy új facsemetével is gazda-
godott.   ná

Úgy látszik, a tavasz 
talán a kulturális életet 
is beindítja vidékün-
kön, ha mi is besegí-
tünk neki. A Csemadok 
alapszervezetek aktivi-
zálása megsegítésére a 
CSNTV újra elindítot-
ta a Mikszáth Irodalmi 
Délutánok rendezvény-
sorozatot, melyre meghívta az alapszervezetek tagjait. Sajnos nem 
sokan éltek a lehetőséggel, de kezdetnek ez is megfelelt. 

Mégis elindítottuk az irodalmi délutánokat, ezen belül is Madách 
Imre Ember tragédiája című művének az elemzését választottuk. 
A műből legtöbben talán egy ismert idézetre emlékezünk: Ember 
küzdj és bízva bízzál. De mi van e idézet mögött, miről is ír Madách? 
Tragédia-e egyáltalán ez a mű? Szólhat-e hozzánk a mai korban? Az 
ilyen és sok más kérdésre igyekezett érdeklődésünket felkelteni az 
előadó, Bőhm András, Madách és műve jó ismerője. A rendezvényt 
szándékosan Alsósztregovára hirdettük meg május 16-ra, hogy 
aki még nem látta a felújított kastély, benne az állandó kiállítást, a 
felújított parkot és a felújított sírhelyet, annak módja legyen ezeket 
megtekinteni. A beszélgetés után a kis csoport megkoszorúzta a 
Tragédia szerzőjének síremlékét, és elénekelte a Szózatot.  bg

Zolcer János fi lmpro-
ducer, rendező, forga-
tókönyvíró könyvében 
úgy tárja fel Gorbacsov 
titkait, az emberét, aki 
megváltoztatta a vilá-
got, ahogy azt neki a 
volt szovjet elnök elme-
sélte és akivel ellátogattak a 80-as évek politikáját meghatározó 
személyiségekhez: Nelson Mandela, Helmut Kohl, Georg Bush, 
Simón Peresz...

A Vetvár Művelődési Házban, a korlátozó járványügyi előírások 
szigorú betartásával 2021. május 16-án tartottuk meg az értékes 
összejövetelt, melyre Zolcer János szavait idézve: végtelen nagy 
örömmel jött, mi pedig hozzáfűzzük, végtelen nagy szeretettel 
fogadtuk. A Csáky Pál, volt európai parlamenti képviselő vezette 
beszélgetésen a felvetett kérdésekre őszinte és kimerítő válaszokat 
kaptunk, látható volt a jelenlévő közönség elégedettsége.  ne

A Csemadok Szepsi 
Alapszervezetének szer-
vezésében kezdetét vette a 
42. Szepsi Csombor Már-
ton Napok rendezvény-
sorozata, a megnyitóra a 
névadó emléktáblája előtt 
került sor május 2-án. A 
megemlékezésen beszé-
det mondott Köteles László, a Csemadok általános alelnöke és a 
Csemadok Szepsi Alapszervezet elnöke, valamint Molnár Árpád, 
református lelkipásztor. Majd a résztvevők koszorút helyeztek el 
az emlékműnél. 

Május 9-én a helyi köztemető ravatalozója előtt a II. világháború 
befejezésének 76. évfordulója emlékére koszorúztak az I. és a II. 
világháborúban elesett hősök emléke előtt. A megemlékezésen 
beszédet mondott Köteles László. Imát mondott Gábor Bertalan, 
római katolikus esperes-plébános, Molnár Árpád és Góčik József, 
görögkatolikus parókus. zi

A Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya, a Tar Lő-
rinc Baráti Kör és Ipolyszécsényke Község Önkormányzata, 
mint főszervezők, értesítik a nagyközönséget, hogy legnagyobb 
sajnálatunkra a felvidéki Ipolyszécsénykére tervezett, 2020-ban 
elmaradt, illetve 2021-re áttevődött VII. Palóc Világtalálkozót 
az idén is kénytelenek vagyunk elhalasztani.

Arra a következtetésre jutottunk, hogy a sok bizonytalan tényező 
és a felkészülési lehetőségek korlátozottsága miatt a rendezvényt 
megfelelő színvonalon nem tudnánk biztosítani, így ezt áttesszük 

a 2022. augusztus 5-7. időpontra, változatlanul ipolyszécsénykei 
helyszínnel.

Abban reménykedünk, hogy a világjárvány jövőre már nem 
fogja befolyásolni a rendezvény megvalósítását, ezért kérjük a 
világtalálkozón részt venni szándékozókat, hogy az új időpon-
tot jegyezzék fel, hogy találkozhassunk 2022. augusztusában 
Ipolyszécsénykén.

Megtisztelő érdeklődésüket köszönjük.
Tisztelettel: a szervezők

ÉRTESÍTÉS!


