
második világháború vége nem hozott
békét a felvidéki (felföldi, csehszlováki-
ai, szlovákiai, „szlovenszkói”) magya-

rok számára, mert a kassai kormányprogram
(1945. április 5.) és az annak szellemében szüle-
tett Beneš-dekrétumok kollektíven háborús bû-
nösnek nyilvánították az országban élõ némete-
ket és magyarokat (engem is háromévesként!),
ami az állampolgárság elvesztését és vagyon-
vesztést is eredményezett, majd kényszermunkát
Csehországba (deportáció), kitelepítést Magyar-
országba, az otthon maradottak számára a ma-
gyar nyelvhasználat betiltását, reszlovakizációt
és egyéb hátrányos megkülönböztetéseket. Janics
Kálmán  A hontalanság évei (1978) címû könyve
megrázó adatokkal szolgál a felvidéki magyarság
több mint hároméves méltatlan vesszõfutásáról,
Fábry Zoltán stószi õrhelyén írja A vádlott meg-
szólalt (1946), illetve a jogfosztottság  naplóját,
az Üresjárat 1945–1948-at, amelyik csak a rend-
szerváltás után jelenhetett meg (1991).

A kommunista hatalomátvétel Csehszlováki-
ában (1948. február 25.) – amit a hatalomba ke-
rülõk negyven éven át eufemisztikusan a mun-
kásosztály gyõzelmeként, szervilis magyar ki-
szolgálóik jégtörõ februárként aposztrofáltak –,
még nem jelentette a kitelepítések, a reszlovak-
izáció leállítását, a magyar nyelv üldözésének és
büntetésének beszüntetését. Csak a puccsal meg-
szerzett hatalom megszilárdítása után következ-
tek be az év második felében olyan intézkedések,
amelyek a megalázott és szétzilált magyar közös- 2018/7
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ség felé irányultak. A kommunista párt központi vezetése öttagú Magyar Bizottsá-
got hoz létre, amelynek elsõ ténykedései eredményeként 1948. december 15-én
megjelenik az Új Szó elsõ száma, kezdetben hetilapként, 1949. május elsejével na-
pilapként – mindmáig egyedüli magyar napisajtóként a szlovákiai magyar közös-
ség életében.

A Magyar Bizottság fontos kezdeményezése volt a csehszlovákiai magyar kultu-
rális szervezet megalakítása, amelynek az élére Fábry Zoltánt szánták. Fábry Zol-
tán személyes tájékozódás után a kijelölt vezetõség iránti bizalmatlanság és elége-
detlenség miatt nem vállalja a felkérést. Az õ esete is felvet egy késõbb is gyakran
megismétlõdõ praktikus kérdést: Lehet-e 400-500 kilométeres távolságból (Kassá-
ról, Bodrogközbõl) az excentrikusan elhelyezkedõ Pozsonyban országos tisztséget
vállalni? Az ötvenes évek elején Gömörbõl, Bodrogközbõl Pozsonyba költözõ fiatal
magyar értelmiségiek (újságírók, írók, költõk) sorsa is választ adott erre.

1949. március 5-én Pozsonyban megalakult a CSEMADOK – a Csehszlováki-
ai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete, amelyik jövõ tavasszal ünnepli megalaku-
lásának 70. évfordulóját. Az alakuló közgyûlés a jóváhagyott vezetés mellett
Fábry Zoltánt az országos szervezet díszelnökének választotta. Annak ellenére,
hogy a mozaikszó megnevezés a mai napig változatlan, az elmúlt hetven eszten-
dõ igazolta, hogy a CSEMADOK az idén százéves kisebbségi sorsát élõ felvidéki
magyarság legfontosabb intézményévé vált. Közben a neve módosult: Csehszlo-
vákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetsége, Csehszlovákiai Magyarok De-
mokratikus Szövetsége, majd 1993 óta: Szlovákiai Magyar Társadalmi és Köz-
mûvelõdési Szövetség.

A CSEMADOK indulása és tevékenysége a csehszlovákiai magyar közösségben
elfojtott energiákat szabadított fel, növelte a magyarok önbizalmát és önbecsülés-
ét, rövid idõ alatt tömegeket mozgósított, tekintélye, súlya lett a magyar települé-
seken, a régiókban és országos viszonylatban is. Az elsõ öt év után közel félezer
lett az alapszervezetek száma, tagsága pedig megközelítette a félszázezret! A ma-
gyarok lakta településeken a CSEMADOK lett a legbefolyásosabb szervezet, a ma-
gyarság érdekvédelmi szervezetének tekintették. Különösen fontos szerepet vállalt
az anyanyelvi oktatás újraindítása terén, hiszen a magyar iskolák 1949. szeptem-
ber elsejével nyitották ki újra kapuikat. Legégetõbb problémát a pedagógushiány
jelentett, mert a magyar pedagógusok döntõ többségét kitelepítették, akik marad-
tak, azokat pedig – sokszor nyelvi problémáik ellenére – távoli szlovák iskolákba
vezényelték. A CSEMADOK munkatársai segítettek a magyar fiatalok toborzásá-
ban a magyar iskolákba, akik néhány hónapos kurzusok után álltak a magyar is-
kolák katedráira. A kisebbségi magyar pedagógushiányt csak egy-másfél évtized
után sikerült megnyugtatóan rendezni.

A CSEMADOK életében kezdettõl fogva központi szerep jutott a magyar kultu-
rális rendezvények szervezésének helyi, regionális és országos szinten. Ebben 
a tevékenységében fontos támogatást kapott a Magyar Területi Színháztól
(MATESZ), amelyik 1952-ben alakult révkomáromi székhellyel, tájoló színház-
ként. Az alapszervezetekben sorra alakultak a színjátszó csoportok, néptánce-
gyüttesek. Azt már csak az emlékezõk tudják, hogy a CSEMADOK mellett 1953-
ban Csehszlovákiai Magyar Népmûvészeti Együttes alakult. Elsõ, fergeteges bemu-
tatóját az együttes 1954. április 25-én tartotta Pozsonyban a Szlovák Nemzeti Szín-
házban. 1955-ös megszûnése máig szóló vitákat eredményezett, jogosan elmarasz-
talva az országos vezetés határozatlanságát.  Még ugyanabban az évben, más ala-
pokon, megalakult egy fél-professzionális Ifjú Szívek Magyar Mûvészegyüttes,38
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amely többszöri átszervezések után jelenleg Ifjú Szívek Táncszínházként folytat
eredményes és sikeres tevékenységet.

Az írott szó kezdetben a Fáklya (1951) folyóirat hasábjain kapott nyomdafesté-
ket, majd A Hét (1956–1995) lett a CSEMADOK hetilapja, amelyik különösen iro-
dalmi mellékletével szolgálta a kisebbségi magyar irodalmat. Ezt igényesebb szin-
ten a mai napig teszi az Irodalmi Szemle (1958). Az utóbbi idõben a CSEMADOK-
kiadványok a „Gyurcsó István Alapítvány Könyvek”-sorozatban látnak napvilágot
Dunaszerdahelyen.

A CSEMADOK sikeres mûködésére különösen a kommunista párt helyi szer-
vei tekintettek féltékenyen, fokozottan növekedett a gyanakvás az 1956-os magyar
forradalmat és szabadságharcot követõen, ami érezhetõ stagnálást eredményezett
a szervezet életében. Abban az évben még elindult az országos dal- és táncünne-
pély Gombaszögben a Sarló jegyében, amely országos kulturális ünnepélyként az
idén 60. alkalommal kerül megrendezésre.

Az énekkari kultúra fejlõdése szempontjából fontos lépésre került sor 1964-ben,
amikor a CSEMADOK mellett megalakult a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Énekka-
ra. Vendégkarnagya volt a magyarországi népzenei és énekkari mozgalom daliás
alakja, Vass Lajos. Az énekkar tagjai több tucat gyermek- és felnõtt énekkar vezetõi
lettek, megméretve a felnõtt énekkarok versenyében a galántai Kodály Napokon, il-
letve az érsekújvári „Csengõ énekszó” gyermek- és ifjúsági énekkarok fesztiválján.
Az énekkar késõbb felvette felejthetetlen karnagyának a nevét, és a mai napig sike-
resen a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa név alatt mûködik.

Egyedülálló kezdeményezésnek bizonyult a CSEMADOK életében a kassai Ba-
tsányi Kör megalakulása (1965–1970), amely fontos rendezvényekkel gazdagította
Kassa és a keleti régió településeit. Kezdeményezésére indult a CSEMADOK leg-
fontosabb anyanyelvi fóruma, a Kazinczy Napok (1967). Ötvenedik jubileumát a
múlt évben ünnepelte, illetve az idén õsszel kerül sor az 50. Kazinczy Napokra. A
Kazinczy Napok megnyitóján felolvasták a betegsége miatt távol maradt Fábry
Zoltán Kazinczy elkötelezettségében címû üzenetét, amelyben többek között ez is
áll: „Légy nyelved makacs hûségese, szerelmese, õrzõje és megtartója. Senki más
itt ezen a tájon helyetted e munkát el nem végezheti: Tiszted ez mától, a legnehe-
zebb, de legszebb is. A szlovenszkói magyar szóért, az emberi hang tisztaságáért
te vagy a felelõs!” A rendezvény szervezõi a tanügyi hatóságokkal együttmûködve
évtizedeken át a Kazinczy Napok keretében tartották meg a Szép magyar beszéd
országos döntõjét, amely az elmúlt másfél évtized óta külön rendezvényként ke-
rül megrendezésre Kassán. A nyelvmûvelésnek fontos fórumai lettek a révkomáro-
mi Jókai Napok (1964), az amatõr színjátszók, kisszínpadok diákszínpadok, vers-
és prózamondók országos versenye; a dunaszerdahelyi Duna Menti Tavasz, a báb-
csoportok és gyermek színjátszók országos fesztiválja, majd az utóbbi két évtized-
ben Rimaszombatba került a szavalók Tompa Mihály Országos Versenye, és az
Egressy Béni Országos Színjátszó Találkozó Szepsiben – Buzitán.

Az 1968-as események, amikor a prágai tavasz hatására emberarcúnak nevez-
tük a szocializmust, a CSEMADOK-ban is optimista hangulatot és gyökeres válto-
zásokat eredményezett. Fábry Zoltán megírta közösségünk mentségét A magyar
kisebbség nyomorúsága és nagysága címmel, amelyet két folytatásban közölt az Új
Szó. A CSEMADOK is tevõlegesen bekapcsolódott a politikai rendszer pluralizá-
lásáért folytatott küzdelembe, és megfogalmazott követelményei között szerepelt
az önigazgatás, illetve a kollektív jogok elismerése. A CSEMADOK élére Dobos
László került, aki munkatársaival együtt igyekezett Csehszlovákia federációs elren-
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de zé se al kal má val tör vény be ik tat ni a szlo vá ki ai ma gya rok stá tu szát, amit si ke rült
is el ér ni a 144/68-as nem ze ti sé gi al kot mány tör vény ke re té ben. No ha a Var sói Szer -
zõ dés tank ja i nak az ár nyé ká ban el in dult a vissza ren de zõ dés, és az em lí tett al kot -
mány tör vényt a jó vá ha gyás nap ján meg ha mi sí tot ták, a to váb bi vég re haj tá si tör vé -
nyek jó vá ha gyás ára pe dig nem ke rült sor, ez az al kot mány tör vény ma radt száz éves
ki sebb sé gi sor sunk ban egye dü li pró bál ko zás ként hely ze tünk al kot má nyos ren de -
zé sé re. Jo gi hely ze tünk ren de zé sé nek az elõ ké szí té sé ben el évül he tet len ér de me ket
szer zett dr. Sza bó Re zsõ, aki jo gász ként, a CSE MA DOK fõ tit ká ra ként, majd a szlo -
vák par la ment al el nö ke ként a bán sá gi Jakabffy Elem ér hez ha son ló szol gá la to kat tett
a fel vi dé ki ki sebb sé gi ma gyar ság nak. A ’68-as ese mé nyek kéz zel fog ha tó ered mé -
nye lett a kas sai Thália Szín ház (1969), amely egy pél dát lan össze fo gás nak – Ma -
gyar szín há zat és ma gyar la pot Kas sá nak! – ered mé nye lett.

A cseh szlo vá ki ai ma gya rok egy sé ges és ha tá ro zott ki ál lá sa ’68 mel lett (meg íté -
lé sem sze rint ha son ló egy sé ges ki ál lás ra még a rend szer vál tást kö ve tõ el sõ sza bad
vá lasz tá sok kor ke rült sor 1990-ben!). A vissza ren de zõ dést a normalizáció égi sze
alatt vég re haj tó or to dox párt ve ze tés pél dát sta tu á ló sort vá gott a ma gyar kö zös ség
so ra i ban is, kü lö nö sen a ve ze tõ sze re pet vál la ló kat se per ték ki a ki sebb sé gi köz -
élet bõl, iro da lom ból, is ko lák ból, kul tu rá lis in téz mé nyek bõl, és a CSEMADOK-ot –
a rossz em lé kû kol lek tív bû nös ség alap ján! – ki pa ran csol ták a Nem ze ti Front tag -
szer ve ze te i nek a so rá ból! 1975-ben Fábry Zol tán stó szi szü lõ há za Em lék ház zá lett
át ala kít va, an nak be né pe sí té si ter ve ze té nek a ki dol go zá sá ban hasz nos öt le tek kel
szol gált Fábry Zol tán kö ze li ba rát ja, a Cseh szlo vá ki á ból 1935-ben ki uta sí tott ván -
dor for ra dal már, Ba logh Ed gár, aki ké sõbb az er dé lyi ma gyar ság nesz to ra lett.

A na ci o na lis ta párt ve ze tés nek sze met szúrt a ma gyar is ko lák bõ vü lé se, hi szen
a ’68-as ese mé nyek évé ben több mint száz ezer di ák járt ma gyar ta ní tá si nyel vû ál -
ta lá nos- és kö zép is ko lák ba. A párt és ál la mi ve ze tés min dent meg tett azért, hogy
a lét fon tos sá gú ma gyar szak mun kás kép zõk mi ni má lis há ló za tát ne bõ vít se to vább,
mi köz ben ab ban az idõ ben a po pu lá ció több mint két har ma da ezek ben az is ko lák -
ban foly tat ta ta nul má nya it. A ma gyar is ko lák ké sõb bi rom lá sá nak gyö ke re it itt kell
ke res ni, il let ve az is ko lák kör ze te sí té sé ben, ami kor a köz pon to sí tott kör ze ti is ko -
lák ba el kez dõ dött a kis is ko lák be ta go lá sa – kör ze te sí té se. A má sik a mai na pig
hasz nált cin kelt kár tya: a szlo vák nyelv ok ta tá sá nak ala csony szín vo na lát han goz -
ta tó kam pány a ma gyar is ko lák ban... Ez egy olyan tör vény ter ve zet elõ ké szí té sét
ered mé nyez te, amely al ter na tív ok ta tás cí men ke rült kö zös sé günk fe ke te kró ni ká -
já ba, és lé nye ge az volt, hogy a szlo vák nyelv jobb is me re te ér de ké ben a ter mé szet -
tu do mány ok ok ta tá sa a ma gyar is ko lák ban a szlo vák le gyen, il let ve a szlo vák nyel -
vet mint tan tár gyat ki zá ró lag szlo vák anya nyel vû pe da gó gu sok ta nít sák! A tör -
vény ter ve zet 1984-ben pél dát lan el len ál lást ered mé nye zett: a CSE MA DOK, 
a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dõ Bi zott sá ga, il let ve a bu da pes ti ve ze tés
ha tá ro zott kö zös fel lé pé sé nek ered mé nye ként a szlo vák kor mány a tör vény ter ve -
ze tet vissza von ta!

A rend szer vál tás – „bár so nyos for ra da lom” – óta el telt ne gyed szá zad ko moly
ta nul sá go kat ho zott a szlo vá ki ai ma gya rok és a CSE MA DOK éle té ben egy aránt.
Jól le het a kö zös ség épí tés re a kul tú ra al kal ma sabb, mint a po li ti ka, a vál to zá so kat
kö ve tõ idõ szak ban a CSEMADOK-ot a leg több tá ma dás a ki sebb sé gi ma gyar po li -
ti kai tér fél rõl ér te, több ször meg is mé tel ve a kö ve te lést a CSE MA DOK fel szá mo lá -
sá ról, s an nak tel jes ki ik ta tá sát a fel vi dé ki ma gyar kö zös ség éle té bõl. Mind ezt te -
tõz te az önál ló sult Szlo vá ki á ban a mečiarizmus té bo lya, amely min den ál la mi tá -
mo ga tást meg vont (1995) a CSEMADOK-tól, meg tart va az ala nyi jo gon já ró tá mo -40
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gatás megvonását a mai napig, miközben magyar párt(ok) több mint egy évtizedig
volt-voltak a kormánykoalíció részei!

A szlovákiai magyar közösség közállapota a 21. század második évtizedében –
kisebbségi státuszának 100. évfordulóján – nem éppen szívderítõ! A népszámlálá-
si eredmények alapján (2001, 2011) a magyarok száma Szlovákiában több mint 20
százalékkal csökkent, a magyar iskolák száma és a magyar iskolákban beíratott
gyerekek száma felére apadt, és komoly veszteségeket szenvedett el a magyar
nyelvhasználat különösen regionális és országos szinten.

Amíg a CSEMADOK elsõ korszakában a nyelvmûvelés fontossága szerepelt ki-
emelt programként, visszaállítva a magyar nyelv presztízsét a helyi közösségek-
ben, regionális, de országos szinten is, a nyelvi kultúra megtartása és ápolása mel-
lett fokozott hangsúlyt kaptak a nemzeti kultúra olyan területei, mint az irodalom,
népzene, néptánc, kórusmozgalom, helyi hagyományok ápolása, gyûjtése és fel-
dolgozása. A kezdeti ösztönös lelkesedét és cselekvést fokozatosan követte a cél-
tudatosabb, minõségi munka. Példa erre Fábry Zoltán tanulmánya a Fáklyában:
Kevesebb verset – több költészetet! (1955), vagy a CSEMADOK alapszervezeteiben
gomba módra szaporodó mûkedvelõ színjátszók darabválasztásának a fontosságát
és a közönség számára igényesebb produkciók betanítását sürgetõ írása (1958).

A hatvanas évek óta a CSEMADOK tevékenységében egyre hangsúlyosabban
társul a nyelvmûvelés mellé a nyelvvédelem, amit jól igazol a Kazinczy Napok öt-
venéves múltja, különösen a totalitárius hatalom utolsó évtizedében, majd a rend-
szerváltást követõen, amikor nyelvtörvény született – nem a mindenütt prokla-
mált szlovák nyelv védelmére –, hanem nyelvünk gúzsbakötésére! Az önállósult
Szlovákia (1993) bevett gyakorlatához tartozik, hogy ellenünkre hoz törvényeket,
legyen az nyelvtörvény, állampolgársági törvény vagy éppen a Beneš-dekrétumok
sérthetetlenségét és megváltozhatatlanságát deklaráló törvény!

Ebben a társadalmi klímában kerül sor a CSEMADOK megalakulásának a 70.
évfordulójára, amikor a felvidéki magyar társadalomban érezhetõ marazmus van
– a politikai megosztottság egyik következménye: a magyarok lakta járásokban
rendszeresen legalacsonyabb a választási részvétel (!) –, csökkentve ezzel a ma-
gyar közösség társadalmi mobilitását s egyben igazolva csalódottságát a kisebbsé-
gi magyar politikában és politikusokban.

Az igaz, hogy a CSEMADOK az utóbbi évtizedek komoly megrázkódtatásait is
sikeresen átvészelte, tagságát (több mint ötvenezer) megtartotta, rendezvényeinek,
fesztiváljainak a számát növelte, mégis szükséges a CSEMADOK berkeiben is (he-
lyi, regionális és országos szinten) elvégezni egy mélyrehatóbb elemzést a felvidé-
ki magyar társadalomi közállapotok területén és a Fábry Zoltán által hangoztatott
változni és változtatni szellemében döntéseket hozni. Jelzés értékû lehet az idén
Gombaszög: június 30-án és július elsején tartja itt a CSEMADOK a 60. Országos
Kulturális Ünnepélyét, illetve július l6–22-én a Sine Metu Polgári Társulás a Gom-
baszögi Nyári Tábort.

Valamikor egy jeles vajdasági barátom a gombaszögi országos ünnepség több
mint tízezres közönségét látva ekként összegzett: Hja, nektek könnyû, mert volt és
van CSEMADOK! Igen, hetven éve van, és ezekben az évtizedekben a felvidéki ma-
gyarságot erõsítõ kovászt jelentett, most mégis a 21. század harmadik évtizede
elõtt aktuális a CSEMADOK-ban (is) a megmaradás és megtartás hatékonyabb for-
máinak a kimunkálása.

Kassa, 2018. május 31.
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