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Hirdessük bátran:

legbiztosabban érvényesülni anyanyelven megszerzett tudással lehet!
Tízévente egyre rémisztőbb népszámlálási adatokon szörnyülködik a felvidéki magyar közvélemény. Csak a rendszerváltás óta 110 ezer fővel
csökkent a Szlovákiában élő magyarok száma,
ami valódi tragédiával ér fel a közösségünk számára.
Tény, hogy fogyásunk nem természetes folyamat.
Ha az okokat keressük, könnyen felismerhető: a
felvidéki magyarság létszámbeli csökkenésében
a szlovák iskolát végző magyar gyermekek asszimilációja jelentős szerepet játszik.
Hosszú évtizedek teltek el, míg különböző praktikákkal sikerült egyre mélyebben elültetni közösségünk tagjaiban azt a tévhitet, hogy az országban csak az államnyelven lehet érvényesülni.
Emiatt még manapság is sokan döntenek úgy a
felvidéki magyar szülők közül, hogy nem anyanyelven, hanem szlovákul, vagyis idegen nyelven
taníttatják a gyermeküket.
A berögzült tévhit miatt sajnos sokan nem vesznek róla tudomást: tudásalapú társadalmunkban az érvényesülés jóval összetettebb folyamat
a puszta nyelvtudásnál. Maga a nyelvismeret
még semmire sem garancia! Az érvényesüléshez
olyan mély, szerteágazó, biztos tudásra van szükség, amit elsősorban az anyanyelvi oktatás képes
garantálni.

Nem egy szakember fogalmazta már meg, hogy
pszichológiai okokból sem szabad csupán a
nyelvtanulás miatt arra kényszeríteni a gyermekeket, hogy idegennyelvű környezetben szerezzék meg a legfontosabb alapismereteket és az első
társas élményeket. Nyelveket lehet tanulni az élet
bármely szakaszában, de aki nem anyanyelven
kapja meg az általános alapokat, örökös hátrányba kerülhet azon társaival szemben, akik anyanyelvükön tanulhattak.
A magyar iskola nemcsak azért fontos egy magyar gyermek számára, mert ott megtanulhat
helyesen írni, olvasni magyarul, valamint megismerheti irodalmunkat, történelmünket, hanem
azért is, mert az önálló gondolkodás is anyanyelven tökéletesedik leginkább. Az anyanyelvi környezetnél semmi sem segíti jobban a mélyebb
összefüggések megértését, a logika fejlődését.
Arról sem szabad megfeledkezni, hogy az anyanyelvi iskola a zökkenőmentes társadalmi beilleszkedésben, az egyéniség, az önbizalom kialakításában is kulcsszerepet játszik.
Anyaországi támogatottsággal többféle beiratkozási program szolgálja szülőföldünkön évről-évre
azt a célt, hogy a magyar ifjúság minél szélesebb
köre anyanyelvi oktatásban részesüljön.
Viszont tudatosítani kell, hogy akkor lesz a civil

szervezetek és az oktatási intézmények toborzó
tevékenysége még hatékonyabb és sikeresebb,
ha minden egyes felelős gondolkodású felvidéki
magyar polgár bekapcsolódik a munkába. Hogy
mit lehet tenni? Nagyon egyszerű, de sokat segíthet!
Szólítsuk meg azokat a környezetünkben élő szülőket, barátokat, rokonokat, akik még nem bizonyosodtak meg arról, hogy gyermekük hosszú
távú jövője szempontjából az anyanyelvi oktatás
jelenti a biztos utat. A személyes párbeszéd rendkívül fontos, hiszen a véleményekre és motivációikra reagálva lehet a leghatékonyabban megismertetni a magyar iskola előnyeit. Néha elég a
bíztatás, a személyes példa bemutatása. Ezek a
találkozások egyúttal arra is jó lehetőségek, hogy
barátainkat, ismerőseinket bevonva kerüljön be
ez a különösen fontos kérdés a társadalmi közbeszédbe.
Annak tudatában, hogy a nemzeti és kulturális
kötődésüket megtartó felvidéki magyar fiatalok
jelentik közösségünk jövőjét, lehetőségeinkhez
mérten mindannyian segítsük tehát a magyar iskolaválasztást. Hirdessük bátran, ahol csak lehet:
legbiztosabban érvényesülni anyanyelven megszerzett tudással lehet!
Varga Tibor

Emlékkonferencia Erdélyi Jánosról Nagykaposon és Sárospatakon
A nagykaposi származású polihisztor „Népdalok és mondák” című gyűjteménye
megjelenésének 170. évfordulóját ünnepelték
vékeny résztvevője volt nemzetőrként. A világosi
fegyverletétel után egy ideig bujdosni kényszerült. Sárospatakon az 1850-es években a filozófiai
tanszéket vezette. Oktatói munkássága mellett
jelentős szerepet töltött be a város tudományos
és kulturális életének felvirágoztatásában. Sárospatakon halt meg 1868-ban. Tiszteletére a
Nagykaposi Csemadok Alapszervezet évtizedek
óta megrendezi az Erdélyi János Napokat, amit a
Csemadok a közelmúltban országos jelentőségű
eseménnyé nyilvánított.

Kárpát-medencei kórustalálkozót rendeztek a
nagykaposi Erdélyi János
Vegyeskar jubileumára

Erdélyi János „Népdalok és mondák” című
gyűjteménye megjelenésének 170. évfordulója
alkalmából szeptember 29-én és 30-án emlékkonferenciát tartottak a polihisztor tiszteletére
Nagykaposon és Sárospatakon. Az esemény az
Erdélyi János Emlékév fontos része volt.
Írta: Varga Tibor, Felvidék.ma, 2016.10.05.
A Nagykapos és Vidéke Társulás, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, a sárospataki Művelődés Háza
és Könyvtára, valamint a Csemadok Nagykaposi
Alapszervezete szervezésében megvalósuló rendezvény a nagykaposi református templomnál
kezdődött, ahol megkoszorúzták Erdélyi János
emléktábláját, majd Erdélyi János nagykaposi
emlékművénél gyűltek össze a megemlékezők,
ahol a szervezők nevében Gabri Rudolf mondott
ünnepi beszédet. A szónok többször idézte Géczi
Lajos szavait, aki helyi tanárként, néprajzkutatóként sokat tett Erdélyi János kultuszának megalapozásáért. A kültéri program végén a jelenlévő
intézmények, szervezetek képviselői koszorút
helyeztek el a reformkori polihisztor mellszobránál.
A rendezvény a nagykaposi Magyar Közösségi
Házban folytatódott, ahol elsőként Demjénné
Kovács Erna, nyugalmazott nagykaposi tanár
ismertette Erdélyi János Nagykaposhoz való kötődését, majd Tari Lujza, a Magyar Tudományos
Akadémia Bölcsésztudományi Kutatóközpontja
képviselője A szülőföld hangja, a felső-magyarországi gyűjtők és gyűjtések a Népdalok és mondákban címmel tartott előadást. Maczó Villő, a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatója a
népdal és a műdal egymásba szövődéséről beszélt Czuczor Gergely munkái nyomán.
A rendezvényen jelen volt T. Erdélyi Ilona, Erdélyi
János unokája, Nagykapos díszpolgára, aki a kö-
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zelmúltban megjelent Erdélyi János monográfiát
ismertette Tarjányi Eszter közreműködésével.
A konferencián fellépett a nagykaposi Erdélyi János Magyar Tannyelvű Alapiskola Irodalmi Kis�színpada, valamint Maczó Villő, Huszthy Bálint,
Csőrsz Rumen István népzenei összeállítását is
hallgatta a közönség az Erdélyi János által összegyűjtött anyagból.
Szeptember 30-án Sárospatakon folytatódott a
program, ahol Aros János, Sárospatak polgármestere, illetve Petrikán Péter, Nagykapos polgármestere, valamit T. Erdélyi Ilona üdvözölte az
egybegyűlteket, majd szakmai előadások következtek. Dienes Dénes a Sárospataki Református
Teológiai Akadémia részéről Erdélyi János és Sárospatak kapcsolatát mutatta be, Csörsz Rumen
István (MTA) a Népdalok és mondák című kötet
közköltészeti forrásait ismertette, Jarábik –Lang
Anna (PPKE) azokról a történeti és nemzeti dalokról szólt, amelyek a Népdalok és mondákban
szerepelnek. Eplényi Anna, a Szent István Egyetem tanára irodalmi, zenei és népköltészeti narratívákat mutatott be a tájépítészet eszközeivel,
végül Kardeván Lapin Gergely (PPKE) tartotta
meg Népdalciklus és szerkezeti verseskötet az
1840-es években című előadását. A rendezvény
koszorúzással ért véget Erdélyi János sárospataki
szobránál az Erdélyi János Vegyeskar közreműködésével.
Erdélyi János ügyvéd, akadémiai tanár, néprajzkutató, filozófus, költő, az MTA rendes tagja, a
Kisfaludy Társaság titkára Kiskaposon született
1814. április 1-jén. Jogi tanulmányait 1837-ben
végezte el Sárospatakon, majd Pestre utazott jog�gyakorlatra. Közben foglalkozott népköltészettel,
színműírással és színműkritikával is. Rövid időre
a Nemzeti Színház igazgatójaként is működött.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc te-

Az Erdélyi János Vegyeskar fennállásának
20. évfordulóját ünnepelte szeptember 24én Nagykaposon. A jeles alkalmat kórustalálkozóval és Petőfi Sándor szobrának felállításával ünnepelte a kórus. A Nagykapos
és Vidéke Társulás és a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet által meghirdetett Erdélyi János Emlékév keretében megvalósuló rendezvényre a Kárpát-medencéből érkeztek
résztvevők.
Szeptember 24-én magyar énekszótól volt
hangos Nagykapos egyik rendezvényközpontja. A megalakulásának kerek évfordulóját ünneplő Erdélyi János Vegyeskar közös
kórusénekléssel ünnepelte a jeles napot. A
kórustalálkozón résztvevő kórusok ízelítőt
adtak a repertoárjukból, majd köszöntötték
az ünneplő kórust.
Az Erdélyi János Vegyeskar által kifejtett
két évtizedes munka elismeréseként Bárdos
Gyula, a Csemadok országos elnöke díszoklevelet nyújtott át a kórusnak. További gratulációk érkeztek a régió intézményei, civil
szervezetei, csoportjai képviselőitől. Gabri
Rudolf, a Nagykapos és Vidéke Társulás és
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet képviseletében elmondta, hogy méltán büszkék lehetünk a vegyeskarra, mely a közös éneklés
iránti szeretettel és szenvedéllyel egy igazi
példaértékű közösséget hoz létre.
Vályi Edit

A málenkij robotra elhurcoltakról
emlékeztek meg Nagykaposon
A Gulág Emlékév keretében konferenciával és koszorúzással emlékeztek meg idén a nagykaposiak a málenkij robotra elhurcoltakról.
Dupka György, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet igazgatója
egyebek mellett arról beszélt, hogyan
alkalmazták az Ukrán Front katonai
tanácsa által elrendelt kollektív bűnösség elvét, illetve taglalta a népírtó
határozatok végrehajtását.
Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója elmondta,
bár a 2015-ös évet neveztük Gulág
Emlékévnek, de valójában az elhurcolások éveit tekintve három évről
van szó:
„Hiszen 1944 decemberétől kezdődően
hurcoltak el magyarokat, ahogy mondani szokták „Málenkij robotra“, tehát
kis munkára, a hadifoglyok száma hatalmas lett, és ezek közül voltak azok,
akiket elítéltek és kerültek a Gulag
táboraiba. Gyakorlatilag 1944,45,46
és 47. A jelenlegi kutatások állása szerint ez a létszám pontosan nehezen
meghatározható, de a legtöbb kutató
mintegy 600 és 800 ezer főre teszi ezen
elhurcoltaknak, hadifogságba kerülteknek, elítélteknek a számát, és körül-

belül 200-250 ezer főre tehető azoknak
a száma, akik soha nem tértek vissza
az akkori Szovjetunió területéről.“
A konferenciát követően az emlékezők az elhurcoltak emlékére állított
kopjafánál gyűltek össze. A koszorúzási ünnepségre eljöttek olyanok
is, akik a közeli családtagjaikat veszítették el a kommunista megtorlások
idején.
„Édesapámra emlékszem, Eszterhay
Sándor. 44-ben elvitték, eljöttek érte,
nem is jöttek érte, hanem üzenet által
vitték el, hogyha nem megyen, akkor
a családot is elviszik. És édesapám
gondolkodott, hogy most mit tegyen,
nem tudott mit tenni a család sem, de
aztán úgy gondolta, három napot kibír. De sajnos ebből egy örök élet lett.“
(Eszterhay Katalin, 6 éves volt, amikor édesapját elvitték)
A Nagykapos és Vidéke Társulás
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél elnyert pályázat keretében
programsorozattal adózik a II. világháborút követő évek áldozatainak
emlékének. Emellett helytörténeti

kutatást is végzett az Ung-vidékiek
a Gulágon címmel.
„A kutatás célja az volt, hogy összesítsük azokat a fellelhető információkat,
adatokat, neveket, akik érintettek az
elhurcolásban és a málenkij robotban. Személyes megkeresések, interjúk során a környező falvakban találkoztunk azokkal az emberekkel, akik
vissza tudtak még emlékezni erre az
időszakra.“ (Lakatos Denisza, kutató)
Mindössze két túlélőt leltek fel az
Ung-vidéken a kutatás során. Egyikük máig nem szívesen beszél az akkori történésekről, hisz vagy szóban,
vagy aláírással kötelezték a munkatáborokból hazaindulókat arra, hogy
ne beszéljenek a táborban történtekről. Amennyiben beszélnek róla, azt
újabb megtorlás követheti.
A cikk a 2016. október 28-án Tomojka
Tünde és Tomojka Vojtko Béla által készített videó nyomán készült. A híradás
a Hirek.sk hírportálon jelent meg október
31-én.

Tájékoztató az „Ung-vidékiek a Gulágon” c. szakmai konferenciáról
Magyarország Kormánya a 2015-ös
évet a kényszermunkára történő internálás 70. évfordulójáról történő
megemlékezés céljából a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévévé nyilvánította. Sajnos Nagykapos és környéke
lakosságát is súlyosan érintették a
„málenkij robot” eseményei, amire
sokan fájdalmasan emlékeznek vis�sza, hiszen többen apákat, férjeket,
gyermekeket, testvéreket veszítettek
el.
A „málenkij robot”, Gulág, fogság,
elhurcolás, internálás bármelyik kifejezését használjuk, mind egyet jelent,
mégpedig az elhallgatott történelmünket. Hosszú éveken keresztül a
fogságból hazatértek megfélemlítve,
csupán a szűk családi körnek mertek
beszélni az eseményekről. A szakmai
konferencia révén nyilvánosságot
kaptak az elhurcolással sújtott időszak Kárpát-medencét érintő tényei.
Az előadások az anyaországtól a Felvidéken és azon belül még bővebben
Ung-vidéken keresztül egészen a kárpátaljai eseményekig ismertették az
eseményeket.
A konferenciát Furik Csaba, Kassa
megyei képviselő köszöntötte. Beszédében felidézte azoknak a történelem
óráknak a hangulatát, amikor az elő-

írt történelmi anyagok mellett kitért
a tankönyvekben nem szereplő „málenkij robotra”.
Szakály Sándor, a budapesti Veritas
Történetkutató Intézet főigazgatója
elsősorban a Magyarországon végrehajtott magyar és német lakosság
elleni megtorlásokról beszélt. Többek között elmondta azt is, hogy a
fogságból hazatérőkkel teli vonatot
Nyíregyházán nem ünneplő tömeg
fogadta, hanem lezárták az ajtajait. A
hadifoglyoknak és kényszermunkásoknak a megpróbáltatásai tehát nem
értek véget a hazatéréssel, sőt volt aki
azt is elmondta, hogy inkább visszamenne, mert ott jobban bántak vele.
Ezt követően a Nagykapos és Vidéke Társulás munkatársai, Lakatos
Denisza és Vályi Edit ismertették az
„Ung-vidékiek a Gulágon” c. regionális és helytörténeti kutatás eredményeit.
A „málenkij robot” felvidéki eseményeit Köteles László, a Csemadok
általános alelnöke tovább taglalta.
Összefoglalójában a következőket
hangsúlyozta: „a szovjet fogságba
elhurcolt felvidéki magyarok és németek száma a mai napig pontatlan,
a deportálások első időszakaiban
még nem is vezettek pontos feljegyzéseket. Nem volt egyértelmű, hogy

az elhurcoltat civilként, katonaként,
esetleg hadkötelesként, vagy leventeként deportálták. Utólag hirtelen
szemérmessé vált a csehszlovák közigazgatás is, mely 1947-től már csak
hadifoglyokról hajlandó beszélni.
Sőt 1949-ben hivatalosan kijelenti,
hogy Csehszlovákiának már nincsenek hadifoglyai Szovjetunióban. A
deportált polgári lakosok összlétszámát a szlovákiai diktatúrák időszakával foglalkozó Nemzet Emlékezete
Hivatala 7419-re, a „jogtalanul elhurcoltak” kárpótlásával foglalkozó
Igazságügyi Minisztérium 6973 deportált és 524 elhalálozott számában
határozza meg, aminek ellentmond
Dobos Ferenc felmérése, aki csak a
jelenleg szlovákiai Ung-vidékről és
Bodrogközből 885 elhunyt deportáltat vett számba.”
Az előadások sorozatát Dupka
György, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet igazgatója zárta, aki
elsősorban a kommunista katonai
diktatúra Kárpátaljára mért „népírtási” akcióira tért ki.
A konferencia zárórendezvényeként
a résztvevők átvonultak az elhurcoltak emlékére állított kopjafához, ahol
tisztelettel adóztak a fogságban elhunytaknak.

“Parancsszóra, hazug szóra
dobot vert a kisbiró:
tizennyolctól ötvenévig
ferfi aknak behívó.
Háromnapi eleséggel
indultak az emberek.
Kibírjuk ezt! – a sok férfi
bizakodva nevetett.
Három napnak elmúltával
lehervadott a mosoly,
megismerte kínok kínját
sokezernyi bús fogoly.
Puskás őrök árgus szemmel
vigyázták a menetet,
agyonlőtték az útszélen
a lemaradt beteget.
A létszámot bepótolták
bárkivel, ki arra járt,
ne lehessen kimutatni
darabszámra a hiányt.
A (szolyvai) nagytáborban
összegyűltek ezerek,
hóban-fagyban, étlen-szomjan
gyötrődtek az emberek.
Tifusz-lázban elemésztve
de sok férfi meghalt ott,
ártatlanok hűlt teteme
tömte meg a sirhantot.
Az élőket, „Davaj, bisztro!”,
terelték a vagonba,
vitték őket idegenbe
hosszú, nehéz robotra.
Szögesdrótos táborokban
kegyetlen a napirend,
sok jó apa, derék legény
belerokkant, tönkrement.
Hitvány étel, kevés étel,
de a robot nagyon sok:
igy tengődtek a lágerben
napról napra a rabok.
Szállt a panasz fel az égbe,
a sok férfi éhezett,
ez az idő életükben
a fekete fejezet.
Szemétdombon a hulladék
kárba bizony nem veszett:
megkeresték, megették azt
az éhező emberek.
Csupasz csontig elapadva
nem birták a robotot,
messze földön a lágerben
de sok ferfi maradt ott.
Oroszföldön meggyötörve
a halálé lettek ők,
titkon őrzik csontjaikat
a jeltelen temetők.”
(Ismeretlen szerző:
Lágerballada részlet)

Lakatos Denisza
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A fafaragó tábor alkotásai a Magyar Ház udvarán

A vasárnapi iskola résztvevői az ‘56-os
emlékoszlopnál

Petőfi szoboravató ünnepség

A fafaragó tábor alkotásainak elhelyezése

A Magyar Közösségi Ház munkatársai Erdélyi Ilonával
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A leleszi premontrei apátság története
a 2014. júniusi számban megkezdett könyv folytatása

A gyakori árvizek azonban gyenge
terméshozamot eredményeztek. Ez az
állapot eltartott egészen a XIX. század
közepéig. A Tisza szabályozása véget
vetett a nagy árvizek korszakának, új
földterületeken kezdték meg a termelést, de még így is nagy veszélyt jelentettek a Latorca áradásai. Elengedhetetlenné vált a folyó bal partján felépítendő
töltés, ami a XX. század közepére készült el véglegesen. A Bodrogközi Tiszaszabályzó Társulatot 1846-ban alapították meg a prépostság épületében.
Az alapítók között szerepelt: Széchenyi
István, Majlát Antal, Szögyényi Imre,
Barla Samu és Sennyei Pál.
A millenniumi eseményekre készülődve, 1892-1896 között, az egész
épületegyüttest felújították. 1920-tól
1934-ig a szolgálatban és az oktatásban
kiöregedett rendtagok éltek itt.
A Felvidék egy részének visszacsatolása után Gerinczy Pál prépost
(1938-1945) tataroztatta a monostort,
és visszaállította a konventi szervezetet.
1944 őszéig még öt idős pap élt
a monostorban. Ezek közül kettő, János és Lipták, gyengeelméjűek voltak.
Ahogy a front közeledett, a három
egészséges pap a község orvosával
együtt elmenekült. Mire az orosz katonák 1944. november 26-án megérkeztek, a rendházban már csak a két öreg
papot találták. A konventhez tartozó
állatállományt mind elhajtották. Tömösvári László megpróbálta a gazdaságot helyreállítani, de 1948-ban bekövetkezett államosítás egy időre újra
felfüggesztette a leleszi rendház működését.

II. világháború utáni évek
1945 után a rendházban talált otthonra több intézmény is. A krónika
adatai szerint 1947-ben nevelőnői
tanfolyamot indítottak a rendház épületében, de otthont adott az első állandó jellegű napközinek és óvodának is.
Ebben az időben még két beteg pap élt
itt csendes magányban. 1950 tavaszán
a szerzeteseket is intézetbe szállították,
így az emeleten lévő lakószobák felszabadultak. A monostor berendezését
az állam elszállította. Az 5000 kötetes
könyvtár sorsáról egyetlen tanulmányban sem találtam információt.
1951-ben nagy átalakításokra került
sor az épületben. A belső terek átformálására azért volt szükség, mert az
objektumban kétéves mezőgazdasági
mesteriskolát terveztek elhelyezni kollégiummal együtt. Az építkezés, melyet
Kulik István, helybeli kőműves vezetett,
gyors ütemben folyt. A szobák újra
lakhatóvá váltak, 1951 őszén 32 gyerek
kezdhette meg a tanulást magyar nyelven. A tanítás megkezdésével az építkezés nem szűnt meg, hanem tovább
folytatódott a külső részeken. Megszélesítették a bejáratot, és a 25 m-es kutat
is megpróbálták kitisztítani, sajnos, ez
nem járt sikerrel.
A kétéves mezőgazdasági mesteriskola megszűnt, mikor a diákok befejezték tanulmányaikat, és átadta helyét
a négyéves mezőgazdasági technikumnak, mely 1960-ig működött a történelmi falak között. Az iskolát a területi
átszervezés miatt Nagykaposra telepítették át.

Rólunk írták ...

Múzeum lett az Erdélyi János Emlékszobából
A tárlat anyagát jelentősen bővítették, és a bemutatás módja is változott.

Múzeumot alakítottak ki a Nagykaposi Magyar Közösségi Házban
található Erdélyi János Emlékszoba
helyén.
Írta: Leczo Zoltán
Új Szó, 2016. október 26.
Gabri Rudolf, a Nagykapos és Vidéke
Társulás elnöke lapunknak elmondta, a magyarországi nemzetpolitikai
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államtitkárság támogatásával megvalósult projekt keretében a magyar
házban lévő helyiségben Erdélyi
János költő, néprajztudós, Skultéty
Csaba újságíró, publicista, Herczegh
Géza Gábor nemzetközi hírű jogtudós, Erdélyi Zsuzsanna néprajztudós,
folklorista, Mécs László pap-költő,
valamint Géczi Lajos író, tanár hagyatékából állítottak össze állandó
tárlatot. A felsorolt személyek vagy

A község e pár év alatt, míg a mezőgazdasági technikum működött,
kulturális téren is sokat fejlődött. Az
iskola tanárai és diákjai aktívan bekapcsolódtak a hagyományok felvirágoztatásába. Különösen Bohony Ernő tanár
úr fejtett ki eredményes munkát, mert
az iskolai zenekaron kívül, énekkart
és színjátszó kört is vezetett. Az iskola
igazgatója ebben az időben Könözsi
István volt.
1997-ig mezőgazdasági szakiskola működött, majd állami gondozott
gyermekek mezőgazdaságra irányuló
oktatása folyt a régi konvent falai között. Az évenkénti állagmegóváson,
meszelésen túl az 1980-as években az
épületet kívül-belül renoválták. Új tetőt
kapott a rendház északi főbejárata is.
Az iskola utolsó igazgatója Pankovics
László volt.
Nem jutott hát a premontreiek ősi
monostora a környéken funkció nélkül
maradt, szép főnemesi kastélyok szomorú sorsára, mint Battyánban, Szinyérben vagy Zétényben.
A leleszi monostor a törvény értelmében 1997-ben visszakerült a premontreiek tulajdonába. Bartal Tamás
Károly apát (1990-2009) megkezdte a
rend újjászervezését. Sajnos, a leleszi
konvent eredeti funkcióját nem állították vissza. A rendtagok létszáma minimálisra csökkent. A premontreiek központja továbbra is Jászóvár maradt.
Az elmúlt évek alatt néhány emeleti
szobáját felújították, de az épület külső
és belső renoválása még várat magára.
A Leleszen szolgálatot teljesítő rendtagok a parókiát használják egyházi
hivatalként és lakásként egyaránt. Jó

nagykaposi születésűek, vagy életük,
illetve munkásságuk egy-egy szakasza köthető az Ung-vidéki településhez. A nyáron elkezdett munkálatok
során a termet átalakították, modern
tárlókkal szerelték fel, de korszerűsítették a ház fűtését, felújították a padlózatot, megjavították az ablakokat és
az ajtókat. A létesítmény vezetőjének
tájékoztatása szerint a kiállítás anyagának egy része már korábban is a
társulás birtokában volt, most bővítették, digitalizálásukról és korszerű
bemutatásukról is gondoskodtak.
A Nagykapos és Vidéke Társulás
idén egyébként emlékévet hirdetett a
város jeles szülöttének tiszteletére. A
jubileumi rendezvényeket Erdélyi János híres művének, a Magyar népköltési gyűjtemény első megjelenésének
170. évfordulója alkalmából szervez-

hír azonban, hogy a monostor belső
és külső udvarában ásatások folynak,
amelyet a premontrei rend és a Szlovák Kulturális Minisztérium egyaránt
támogat. Tudomásom szerint, a leletek
még a premontreiek letelepedése előtti
időkből származnak. A domb, amelyen
a monostor épült, temetkezési helyként
funkcionált.
A premontrei rend jelenlegi jászói
apátja Štrbák Ambórz Martin. Leleszi
adminisztrátora Szakács Richárd Péter.

A levéltár
A Szent Keresztről elnevezett leleszi
prépostság hiteleshely előjoggal rendelkezett. Pontosan nem tudjuk, hogy
melyik évben kezdte meg hiteleshelyi
működését, de abból kifolyólag, hogy
a királyi monostorok sorába tartozott,
feltehetőleg nagy tekintéllyel rendelkezett, s korán fordulhatott feléje a közbizalom. A váradhegyfoki konvent a
XIII. század legelején már működött
ilyen minőségben, és a jászói pedig
1255-ben kapta meg a hiteleshely jogot, így feltételezhetjük, hogy a leleszi
konvent is a XIII. század első felében
kezdte el oklevélkiadó működését. A
leleszi prépostság alapítása időrendben
még a jászói előtt történt, sőt, a leleszi
monostor hiteleshelyi működésére nagyobb szükség volt, mint az előbbiekére. Váradon a székeskáptalan maga is
elvégezhette a környék okleveles ügyeit,
és a jászói konvent körzetét a szepesi
káptalan és Eger is elláthatta. Zemplén
és Ung vármegyéknek azonban szüksége volt a leleszi oklevélkiadó helyre.
folytatjuk

ték meg. A háromkötetes mű egyik
része több mint 10 ezer, Erdélyi által
összegyűjtött magyar népmesét és
mondát tartalmaz, ezért mesemondóversenyt rendeznek a városban.
Dokumentumportált is szerkesztenek, melyen a társulás tulajdonában
lévő összes, Erdélyivel kapcsolatos
anyagot – levelet, könyvet és fotót –
elérhetővé teszik. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet társszervezésében
megvalósuló rendezvények sorában
kétnapos tudományos konferencia
is szerepelt, melynek egyik napját Erdélyi szülővárosában, Nagykaposon,
a másikat pedig Sárospatakon tartották, abban a városban, ahol a néprajztudós 53 éves korában elhunyt.
Az Erdélyi János Emlékmúzeum
ünnepélyes megnyitóját november
16-án tartják.

Petőfi-szobrot avattak

a nagykaposi Erdélyi János Vegyeskar jubileumi ünnepségén
“Történelmünk bizonyítja, hogy
közösségként csak akkor lehetünk
valóban sikeresek, ha vállaljuk identitásunkat, gyökereinket, tehát önmagunkat” - jelentette ki Bárdos Gyula
az Ung-vidék központjában
Írta: Varga Tibor
Felvidék.ma, 2016.09.27.
Szobrot állítottak Petőfi Sándornak
Nagykaposon. A város főterén elhelyezett alkotást a jubiláló Erdélyi János Vegyeskar ünnepsége keretében
avatták fel szeptember 24-én. Ünnepi
beszédet Bárdos Gyula, a Csemadok
országos elnöke mondott.
Fennállásának húszéves jubileumát
ünnepelte a nagykaposi Erdélyi János
Vegyeskar szeptember 24-én. A Dobó
István téren megtartott szoboravatás
volt az ünnepség első felvonása.
A Himnusz közös eléneklése után
Gabri Rudolf, a Nagykaposi Csemadok Alapszervezet elnöke üdvözölte az egybegyűlteket. Megtisztelte az
ünnepséget jelenlétével többek között
Herczeghné Petneházy Melinda, a
Herczegh Károly Alapítvány társalapítója, Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke, Tarnóczi József, Ónód
város polgármestere, Mihók Gábor,
az MKP Nagymihályi járási elnöke,
Túri Török Tibor, a szobor alkotója,
Petrikán Péter, Nagykapos polgármestere, valamint több intézmény és
civil szervezet vezetője.
Ünnepi beszédet Bárdos Gyula, a
Csemadok országos elnöke mondott,
aki hangsúlyozta: “Történelmünk
bizonyítja, hogy közösségként csak
akkor lehetünk valóban sikeresek, ha
vállaljuk identitásunkat, gyökereinket, tehát önmagunkat. Petőfi Sándort
és az 1848-49-es események szellemi
örökségét, mint a magyar nemzettudat szilárd alapját említette. A Csemadok elnöke rámutatott, hogy: “Petőfi költészetének legerőteljesebb
szólama, mintegy imába foglalva azt
hangsúlyozza, hogy a mi mindennapi
szabadságunkat adja meg nekünk az
élet, pontosabban: inkább harcoljuk
ki magunknak, mert akkor talán nagyobb becsben fogjuk tartani.”
Bárdos köszönetét fejezte ki a jubiláló Erdélyi János Vegyeskar egykori és jelenlegi tagjainak azért, hogy
ösztönzésükre ezentúl egyik legnagyobb költőnk mellszobra is gazdagítja Nagykapos szobrainak sorát. A
Csemadok országos elnöke emlékeztetett, hogy 1968-ban az első világháború utáni felvidéki történelem első
köztéri, magyar vonatkozású szobrát
épp az Ung-vidéki városban állították

fel, ez pedig Erdélyi János képmása,
amit a későbbiekben a milleniumi
Turul madár, illetve Szent István király egészalakos szobra is követett.
A sors szerencsés játékaként megemlítette, hogy a Petőfi Sándor Program
ösztöndíjasa, Horti Réka éppen Petőfi
szobrának avatása előtt érkezett az
Ung-vidékre, így a Nemzetpolitikai
Államtitkárság időzítésének és a helyi csemadokosok figyelmességének
hála az ünnepély konferálásával tevékenyen részt tudott venni az emlékállításon.
Bárdos Gyula beszéde után Gabri Rudolffal és Túri Török Tibor keszthelyi
szobrászművésszel leplezte le az alkotást, majd Pándy Árpád, nagykaposi
református lelkész megáldotta azt.
Végül a jelenlévő intézmények, szervezetek képviselői, illetve a további
résztvevők elhelyezték koszorúikat a
szobornál. Közben közreműködtek
a Kárpát-medencei Kórustalálkozón
résztvevő kórusok.

Az ünnepélyes szoboravató a Szózat
közös eléneklésével zárult, majd a IV.
Kárpát-medencei Kórustalálkozóval
folytatódott a műsor, amit az Erdélyi
János Vegyeskar megalakulásának 20.
évfordulója tiszteletére a helyi rendezvényközpontban tartottak.
Gabri Rudolf a Felvidék.ma-nak a
szoborállítás kapcsán elmondta, hogy
a nagykaposi 48-as emlékhely kialakításának ötletével az Erdélyi János
Vegyeskar állt elő. Az egyeztetések
során arra jutottak, hogy a szabadságharc költőjének állítsanak emléket.
A megvalósításhoz szükséges támogatásért a kezdeményezők az önkormányzat kulturális bizottságához
fordultak, viszont a kérelmüket elutasították. A Bethlen Gábor Alaphoz
azonban sikeresen pályáztak, melynek köszönhetően megvalósulhatott
a szoborállítás, így ezentúl Nagykapos főterén a kor kiemelkedő alakja
emlékeztet az 1848-49-es magyar forradalomra és szabadságharcra.

Ung-vidéken 114 kiselsőst jutalmazott meg a Rákóczi Szövetség
A beiratkozási ösztöndíjak értéke
10 ezer forint, amit támogatási szerződés keretében vehetnek át az iskolakezdők szülei.
Írta: Varga Tibor
Felvidék.ma, 2016.09.22.
A Kárpát-medence 5900 magyar iskolakezdőjét részesíti ösztöndíjban a
Rákóczi Szövetség az ősz folyamán
Beiratkozási Programja keretében.
Az ösztöndíjak átadása augusztus 29én Hanván, a szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségen
vette kezdetét. Az Ung-vidéken szeptember 20-án tartották az ünnepélyes
átadókat.
A Rákóczi Szövetség Beiratkozási
Programja 2004 óta zajlik annak érdekében, hogy minél több külhoni
magyar vállalja gyermeke magyar
tannyelvű iskolába íratását, elősegítve ezzel a magyar közösségek megmaradását is.
Az Ung-vidék 9 magyar iskolájának
114 kiselsőse részesült ösztöndíjban,
melyet hozzátartozóik egy támogatási szerződés kitöltése után kaptak
meg. A tízezer forintból álló jutalmak
átvételére a nagykaposi Magyar Közösségi Házban, a Vajáni Református
Egyházi Alapiskolában és a nagykaposi Erdélyi János Alapiskola alsó
tagozatos épületében volt lehetőség.
A Szövetség budapesti központjából
Petrovay László és Czáboczky Szabolcs vett részt az átadókon, őket a
szervezet helyi képviseletében Gabri
Rudolf, valamint Horti Réka, a Petőfi
Sándor Program ösztöndíjasa és Varga Tibor, a Via Nova elnökhelyettese
kísérte el.
Mint az az egyes helyszíneken elhangzott, a program a Felvidéken
indult és az ott elért pozitív eredmények alapján – a szlovákiai magyar iskolakezdők száma az utóbbi években
stabilizálódott, az elmúlt két évben
növekedett – terjesztették ki olyan
erdélyi, kárpátaljai és délvidéki területekre, ahol az asszimilációs folyamatok felgyorsultak.
A program célja, hogy ráirányítsa a
magyar családok figyelmét a magyar

iskolaválasztás fontosságára és helyességére. A Beiratkozási Program
minden év decemberében veszi kezdetét az óvodások megajándékozásával, illetve a szülők levél útján történő
megszólításával, amiben a magyar iskola előnyeire, az ott megszerezhető
többlettudás lehetőségére, valamint
a magyar közösség megmaradása
és a magyar iskolaválasztás közötti
összefüggésekre hívja fel a szülők figyelmét.
Gabri Rudolf a nagykaposi viszonyokat illetően a Felvidék.ma-nak
elmondta, nagyon fontosnak tartja,
hogy önálló magyar óvoda működik a városban. Tapasztalatai szerint
önálló anyanyelvi óvodával biztosítottabb a magyar oktatásban való
részvétel és annak folytonossága,
ezért mindent el kell követni annak
érdekében, hogy senki se maradjon
ki. “Amennyiben növelni kell a befogadóképességet, mindenképpen oda
kell hatni” – fogalmazott Gabri.
A Beiratkozási Program mögött
nagyszabású társadalmi összefogás
jött létre. A támogatók között több
száz magyarországi önkormányzat,
civilek, közéleti személyiségek és
alapítványok sorakoztak fel. A Rákóczi Szövetség arra törekszik, hogy
az egyes ösztöndíj átadási ünnepségeken a program támogatói is jelen
legyenek és ebben a formában is kifejezzék szolidaritásukat és bátorításukat a gyermeküket magyar iskolába
írató családokkal.
Az ösztöndíjakat szeptember és december között több mint 200 kárpát-medencei helyszínen, közel 5900
diáknak tervezi ünnepélyes keretek
között átadni a Szövetség. A program
érinti a teljes Felvidéket, ahol 3550
diák részesül az ösztöndíjban, a teljes
partiumi Bihar megyét, Temesvárt,
Dést és a Dél-Erdélyi szórvány több
települését, ahol 1900 iskolakezdőhöz jut el a támogatás, része a programnak a kárpátaljai Felső-Tisza
vidék 100 iskolakezdője, továbbá
40 délvidéki szórványtelepülés 350
első osztályosa, Horvátországot és a
Muravidéket is beleértve.
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Színházlátogatás Kassán

A Csemadok Erdélyi János Területi
Választmánya szervezésében 2016.
október 30-án autóbusz indult Kassára A fejedelem című rockmusicalre. A teltházas előadásra II. Rákóczi Ferenc újratemetésének 110.,
ill. az 1956-os magyar forradalom
és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából került sor a kassai
Grand színházban. A rendezvény
többek között Magyarország kassai

főkonzulátusa, a Csemadok Kassai Városi Választmánya és
a kassai Thália Színház szervezésében zajlott.
A Rákóczi fejedelemről szóló darabot az egri Gárdonyi Géza
Színház művészei tolmácsolták fergeteges sikerrel. Főbb
szerepekben Sasvári Sándor, Kelemen Csaba, Herczeg Flóra.
Írója, rendezője és producere Moravetz Levente, aki a darab
honlapján így vall a mű születéséről: „meg akartunk emlékezni egy olyan magyar emberről, akinek törekvéseit a mai
napig zászlóira tűzték azok, akik szebbet és jobbat akartak
ennek az országnak“.
Gabri Kornélia

Erdélyi
János

Népdalgála
Felhívás
A Nagykapos és Vidéke Társulás, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet,
a Csemadok Erdélyi János Területi Választmánya és a nagykaposi Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola az Erdélyi János Emlékév
keretében Népdalgálát szervez a Kárpát-medencei általános iskolás tanulók számára, amelyre 2016. november 22-én 9.00 órai kezdettel kerül
sor a nagykaposi városháza dísztermében.
Részvételi szabályok :
A gálán résztvevő tanuló a tájegységéhez kapcsolódó népdalokból
fűzze csokorba műsorszámát 5-6 perc terjedelemben. A dalok témája a
tanuló életkorának megfelelő legyen.
A gálára iskolánként max. 6 résztvevő nevezhető be.
Külön örömmel töltene el minket, ha a népdalok előadásához illő népviseletben jelennének meg a gálára jelentkező diákok.
A gálán résztvevő diákok mindannyian jutalomban részesülnek, külön
jutalomban részesülnek a legszebb, legautentikusabb viseletben megjelenő
fellépők.
A szervezők biztosítják a frissítőt és az ebédet a résztvevők és kísérőik
részére, az Erdélyből és Kárpátaljáról érkezők számára igény szerint a szállást is.
A jelentkezési lapokat postai vagy elektronikus úton a következő
címre kérjük elküldeni:
E-mail: nvtmagyarhaz@gmail.com
Postacím: Magyar Közösségi Ház
Csepely 64, 079 01 Nagykapos, Szlovákia
(Čepeľ 64, 079 01 Veľké Kapušany, Slovakia)
Kapcsolattartó: Vályi Edit

Jelentkezési határidő: 2016. november 12.
Mindenkinek jó felkészülést kíván a szervezők nevében

						Gabri Rudolf
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