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„60 év a kultúra szolgálatában” 
 
A Csemadok megalakulásától eltelt 60 esztendő. Vagyis inkább a megalakí-

tásáról lehetne beszélni, ugyanis, mint valamennyien tudjuk, egy olyan szervezet-
ről van szó, amelyet létrehoztak úgymond egy tollvonással, csak valahol nem 
számoltak azzal a szunnyadó energiával, amely Szlovákia magyarságában rejlett. 
A megalakítás után kezdődött az igazi megalakulás a falvakban és városokban az 
alapszervezetek megalakulása által. Valamit végre szabad volt tennie a mifajtánk-
nak is ebben az országban. És a nép élt is a kialakult helyzettel, és hogy valóban 
éltünk a kialakult helyzettel, mi sem bizonyítja jobban, mint az elmúlt 60 év Szö-
vetségünk életében. Végre lehetett anyanyelvünkön énekelni, táncolni, szavalni, 
színészkedni, végre megmozdult a magyar szellemiség gyökereink erősítésére 
szülőföldünkön. Voltak már iskoláink és volt már némi lehetőség kulturális igé-
nyeink kielégítésére. Nagy részben a tanítók vették ki részüket a kulturális munka 
szervezéséből, irányításából. Gondolom mindez így is volt rendjén. Ők vitték a 
fáklyát. Gombamód szaporodtak az alapszervezetek, sorra alakultak a művészeti 
csoportok. Nagyobb rendezvények jöttek létre, persze a pártállam mindezt árgus 
szemekkel figyelte, de szerencsére nem eléggé. Szinte nem volt a régiónkban 
település, ahol ne alakult volna Csemadok alapszervezet. Persze gondolom a párt-
struktúra mintájára megalakultak a járási bizottságok is. De struktúra ide, struktú-
ra oda a Szlovákiai magyarság tette a dolgát. Rengeteg helyi rendezvény született, 
létrejöttek nagyobb volumenű járási rendezvények, sőt az országos szintű rendez-
vények sora is gyarapodott. Ha azt mondjuk, hogy Gombaszög, én úgy gondolom, 
hogy valamennyiünknek a nagyhírű országos fesztivál jut az eszébe, nem pedig a 
kis falucska a völgy alatt. Valóban fesztivál volt, találkahely, ahol együtt lehet-
tünk. Az ország minden részéből találkozhattunk barátokkal, ismerősökkel, s köz-
ben ízelítőt kaptunk az apró kulturális műhelyek munkájából. Ezt át kellett élni, 
ezt a hangulatot, mondhatnám varázsa volt ennek a rendezvénynek. S természete-
sen a régiónk művészeti csoportjai is részt vettek a rendezvényen. Ha azt mondom 
Zselíz, akkor ma már inkább csak a városka jut az eszünkbe sajnos, pedig valami-
kor országos szintű Népművészeti Fesztivál zajlott a városkában. Talán még va-
lamilyen formában visszaállítható a fesztivál, de nagyon nagy összefogás szüksé-
geltetik hozzá, s nem csak Csemadok szinten. 

Volt a Csemadokban mindenféle korszak, természetesen hatottak rá az 
össztársadalmi történések, események. Szövetségünket is megviselte 68, gondo-
lom 56 is, a normalizáció korszaka. Voltak a Csemadokból kizárások, amelyek 
egyáltalán nem a kultúrmunkából fakadóan adódtak, mert öncélú politikai ítéletek 
voltak, később jöttek a rehabilitációk, néha túl későn. Mindezek ellenére az apró 
munka a műhelyekben folyt tovább azt már nem lehetett leállítani. Így alakult, 
hogy vannak 30, 40, 50 sőt 55 éves múlttal büszkélkedhető művészeti csoportja-
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ink, amelyikekben mindig találtatott egy fáklyavivő, aki jó magasra tartotta a 
lángot, hogy a többiek el ne tévedjenek. Ilyen húzóerő, mondhatnám megszállot-
tak nélkül, ma nem ünnepelhetnénk, köszönet nekik, hogy ünnepelhetünk. 

Azután jött a rendszerváltás, ha egyáltalán volt, de legalábbis akkor azt hit-
tük. A politikai változás megviselte a Csemadokot. Voltak, akik a politikai pályát 
választották, ugyanis arra is nagy szükség lett egyszeriben, SŐT... A Csemadok 
megszűnését is jósolgatták, megszűnt a központi iroda és a járási titkárságok ál-
lami támogatása, de azért nem hagytuk magunkat. Tovább folyt a munka, vigyáz-
tuk a fáklyát, mert az a miénk. Még ma is a miénk. Az alapszervezetek, területi 
irodák feltöltötték soraikat és a munka folyt tovább, minden bizonnyal szegé-
nyebb körülmények között, de a lelkesedés megvolt az emberekben. Tiszta szív-
vel, őszintén őrizték, -tük a lángot. Talán a lévai alapszervezet volt a legrosszabb 
helyzetben, ugyanis nem sokkal a rendszerváltozás után az utcára került, szinte 
minden reménység nélkül. Az akarat, az összefogás eredménye, hogy két év alatt 
saját székházat avathatott fel, melyet a mai napig önerőből tartunk fel és igyek-
szünk itt-ott tatarozni is. Hatalmas ösztönző erő volt ez akkoriban, ezt meg kell 
élni. 

A Lévai Területi Választmány irodája is az alapszervezet Székházában van, 
az igaz, hogy kissé szűkösen. A szervezés központjává válik lassan a titkárnak 
köszönhetően. 

A LÁNGOT nem csak őrizni kell, hanem továbbadni is tudni kell, vagy 
meg kell tanulni továbbadni, s talán ez a legnehezebb feladatunk ebben a gyorsan 
változó korszakban, változó körülmények között. A folytonosság talán a legfonto-
sabb, ami a megmaradásunkat szolgálja a szülőföldünkön. Úgy ahogyan eredmé-
nyeket, szép eredményeket csakis a rendszeres munka a közösségszeretet hoz 
meg, ugyanúgy a folytonosságot a múltból merítve a jelenen át a jövőben látjuk, 
az Ifjúságban. A jelen az az adott pillanat, a többi az mögöttünk van és előttünk. 

A Csemadokban mindenkire szükség van, a bölcsre, a középkorúra és a fia-
talra egyaránt, ebben az összetételben szükség van egymás tiszteletére, megbecsü-
lésére, mert csak így lehet egy közösségben a közös cél érdekében eredményeket 
elérni, s mindezt valóban közösségünk érdekében. Ez a tevékenység nem a meg-
élhetést szolgálja, ez szolgálat, mely néha kilátástalan helyzeteket hoz, de erős 
akarattal, összefogással előre tudunk lépni. Az ilyen közösségeknél nagyon fon-
tos, hogy meg tudjuk egymást becsülni, tisztelni, szeretni, egymástól tapasztalatot 
szerezni. Ez a 60 év nem semmi. Van benne öröm, bánat, eredmény, kudarc, de ez 
így van az élet minden területén. De az utóbbi 20 év se volt akármilyen a mi 
szemszögünkből. Volt 1, 2 , 3 talán 4 pártunk, a mienk, mert mindegyik mindig a 
mi érdekünkben jött létre, aztán 1, fellélegeztünk, sőt kormányon voltunk, ...talán 
ez volt a fejlődés időszaka… A politikai ellenzékiség szült megint egy pártot, 
természetesen a mi érdekünkben. Mindenkinek lehet saját, más nézete, ami rend-
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ben is lenne, de ezért kisebbségben aprózódni, megosztódni, szerintem nagy fele-
lőtlenség, mely végzetes lehet számunkra, most még kérdezném, hogy mindez a 
mi érdekünkben? 

 
„TARTSD MINDIG ESZEDBEN, HOGY MINDEN EMBER 

AZONOS ÁLLAPOTBAN SZÜLETIK ÉS, HOGY SEMMI SEM EMEL 
FEL, CSAKIS AZ ALÁZAT, SEMMI SEM TASZÍT LE,  

CSAKIS A GŐG ÉS A GYŰLÖLSÉG.” 
 

…SZENT ISTVÁN INTELME FIÁHOZ… 
 
Nagyon jó, hogy a Csemadok nem politikai párt, valószínűleg éppen ennek 

apropóján ünnepelheti születésének 60. évfordulóját. Mi szeretnénk egymás sze-
mébe nézni 5-10-20 sőt több év múlva is. 

Ezen dolgoztunk, ezen dolgozunk. A Csemadokban is vannak nézetkülönb-
ségek, végül is a nézetkülönbségek ütköztetésével lehet fejlődést elérni, megren-
dezni egy rendezvényt, amelynek van színvonala, van mondanivalója. A lévai 
járásban azon dolgozunk, hogy teret biztosítsunk művészeti csoportjainknak be-
mutatkozásra, tapasztalatszerzésre, tágabb régiójának megismerésére, együvé 
tartozás érzésére. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk odahatni, ahol nem olyan 
jó a helyzet, rendezvényeinket forgatjuk a járás területén, persze a helyi lehetősé-
geket figyelembe véve. 

Bizonyítja ezen törekvéseinket Zalaba is, ahol regionális fesztivált rendez-
tünk és úgy gondolom, hogy nagy sikere volt. Nagyon régen nem volt itt járási 
Csemadok rendezvény. Zsemléren hosszú szünet után beindult a munka, újraala-
kult az alapszervezet, azóta már több rendezvényt tudhatnak maguk után. Tulaj-
donjogilag rendezett Tájházat is avattunk Csatán. 

Ezek ösztönzően hathatnak járásunk más régiójában is. Az ilyen apró örö-
mek sikerek hozzájárulnak a választmány munkájának fejlődéséhez. Járásunkban 
sporttal is foglalkozunk. Van rendszeres téli és nyári tornánk is. 80 - 150 
CSEMADOK tagot megmozgató rendezvény, mindenki más nézettel, mert nyerni 
szeretne, de a végén mindenki jól érzi magát és jegyzi, hogy egy szép napot töltöt-
tünk együtt, s remélem nem hiába. Főbb járási és regionális rendezvényeink a 
Daloló Ipolyvölgye, Novemberi Találkozó, Alsó-Garam Menti Nyári Feszti-
vál, Őszi Találkozó, Szikince Fesztivál, Március 15., Nagysallói Csata, Tompa 
Mihály Vers- és Prózamondó Verseny, Dunamenti Tavasz, Bíbor Piros Szép 
Rózsa népdal és népzenei vetélkedő, Téli Teremlabdarúgó Torna, Nyári Kis-
pályás Labdarúgó Torna. Egy kis keresztmetszetként egy kis kiállítást készítet-
tünk, melyet a folyosón láthattak. A fényképek is bizonyítják, hogy folyik a mun-
ka a járásban. Töltsünk sok napot együtt, kamatoztassuk azt, amink van, anya-
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nyelvünk, szülőföldünk, ahol otthon akarunk lenni a jogainkban is, és nemzeti 
örökségünk. Fel tudunk mutatni eredményeket, némi fejlődést a lévai járás terüle-
tén. Ez csapatmunka, közösségek tisztességes együttműködése. Ma ünnepelünk és 
holnap ott folytatjuk, ahol tegnap abbahagytuk. Folytatjuk az elkezdett munkát. 
Az ünnep az elismerés pillanata is. Itt engedjék meg nekem, hogy születésnapunk 
alkalmából mindenkinek megköszönjem azt, hogy a szabadidejében a foglalkozá-
sa után talált időt, energiát a közösségünk érdekében cselekedni, s ha ezen a téren 
bármit is tett le az asztalra, azt mind a mi érdekünkben tette tisztességgel, köszö-
net érte, s ide beletartozik mindenki a gondnoktól a rendezőig, a tagtól a vezetőig. 
Nagy köszönet járásunk 17 művészeti csoportjának, vezetőjének, ők biztosítják, 
hogy színvonalas műsorokat tudunk rendezni, remélem ez a mai is az lesz. Kö-
szönet az iskoláknak, az óvodáknak az együttműködésért. Köszönet a vállalko-
zóknak, akik így vagy úgy támogatják a Csemadok munkáját. Köszönet a polgár-
mestereknek, akik helyi és járási szinten is segítik Szövetségünk tevékenységét. 

Ďakujem aj primátorovi Levíc za priateľský vzťah a pomoc. Köszönet bará-
tainknak határainkon túlról és szűkebb környezetünkből egyaránt. Valahol össze-
köt minket a CSEMADOK. 

Én nagyon megköszönném, hogy eljöttek velünk ünnepelni, megtiszteltek 
bennünket. 

Talán azt gondolhatják, hogy így a születésnapon kissé pesszimista vagyok, 
egyáltalán nem, csak azt szeretném, hogy 10-20 sőt több év múlva is ünnepelhes-
sünk. 

Ebbe a pár percbe szerettem volna besűríteni érzéseimet a külső hatásoktól 
a belső visszahatásokig, örömeinket, bánatainkat, sikereinket, kudarcainkat és 
féltéseinket nyelvünk, szülőföldünk a jövőnk iránt. Csemadokon belül és Csema-
dokon kívül a közös jövőnk érdekében. 

Mint a műsorban látni fogják, munkával ünnepelünk, leteszünk Önök elé 
egy rövid keresztmetszetet a lévai és a léva járási műhelyek munkájából. Ezzel a 
műsorral köszöntjük a Csemadokot. 

Éljen a 60 éves Csemadok, és hogy még sokáig ontsa fényét a Fáklya, ne 
feledjék: 

 
Egy fáklya nem veszít semmit, ha meggyújt egy másikat 

 
 
 

Török Alfréd, elnök 


