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Tisztelt emlékezők!
Mindenekelőtt az Ung-vidékiek nevében 
köszönöm a Szolyvai Emlékparkbizottság-
nak, hogy itt a Kárpát-medencei magyar-
ság zarándokhelyén emléktáblákat kapnak 
a „málenkij robot” Ung-vidéki áldozatai is 
és ezáltál segítik fenntartani az emlékezés  
lángját!
„Az emberi öntudat alapja az emlékezet, a 
nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet” – 
figyelmeztet minket Babits Mihály.
A „málenkij robot”, vagy ahogyan a népnyelv 
emlegeti, a „fogság” Ung-vidék múltjának 
kitörölhetetlen fejezete, valamennyi családot 
súlyosan érintett az esemény. Ereje teljében 
lévő férfiakat vittek el otthonukból. Apákat, 
férjeket, testvéreket. Minden család és falu-
közösség fájdalmasan megérezte a hiányukat, 
támasz nélkül maradtak az asszonyok és a 
gyerekek. Voltak, akik megtörve, legyengülve 
és lesoványodva bár, de hazatértek, nagyon 
sokan azonban idegen földben leltek örök 
nyugalomra. 
A történetírás hosszú éveken át hallgatott a 
fogságról, annak részleteiről csak családokon 
belül, a nyilvánosságot kizárva beszéltek a 
túlélők. Azonban egyre kevesebben vannak 
azok, akik még mesélni tudnak a történtekről. 
Ezért tartottuk fontosnak, hogy a Vályi Edit-
tel közösen elvégzett „Ung-vidékiek a Gulá-
gon” című regionális és helytörténeti kutatás 
alapján készült tanulmányunkkal az utolsó 
előtti pillanatban megőrizzük Ung-vidék 
múltjának e szeletét és közérthető formában, 
alapvető ismereteket is közölve mutassuk be, 
különösen a fiatal nemzedék számára, akik 

Szolyván
emlékeztünk

már nem hallhatták szüleik, nagyszüleik törté-
neteit, nem kötődnek hozzá személyes élmé-
nyen keresztül. Emberöltők és egy modern világ  
választják el őket az 1940-es évek történéseitől.
Itt, most újabb emléktáblákat állítunk azon 
Ung-vidéki férfiaknak, akik a XX. század leg-
nagyobb világégésének és egy embertelen biro-
dalomnak váltak az áldozataivá, azoknak, akik 
ezekben az ún. GULAG/GUPVI táborokban 
szenvedtek ártatlanul elhurcolt civilként. Akik-
nek a táborokba vezető út vagy a munkatáborok 
lettek földi életük utolsó állomásai, mert a ke-
gyetlen táborélet borzalmait már nem sikerült 
túlélniük. Ők többnyire valahol e táborok terüle-
tén vagy környezetében, jeltelen tömegsírokban 
alusszák örök álmukat. Ők és szerencsésebb, az 
elviselhetetlent túlélő, ugyanakkor testükben 
és lelkükben meggyötört sorstársaik áldozatok 

voltak, akiknek kijár a tisztelet, az emléke-
zés. Tudnunk kell, hogy e emléktáblák, mint 
történelmünk útjelzői, segítik majd a jövő ge-
nerációit a maga valóságában megismerni a 
múltat, segítik fenntartani az emlékezés láng-
ját. Emlékeztető jelek, s egyben emlékhelyek 
ezek.
Szükséges emlékeznünk és emlékeztetnünk, 
hogy ilyen borzalmakra soha se kerülhessen 
sor! Szükséges emlékeznünk, mert csak an-
nak a közösségnek, annak a nemzetnek, nép-
nek van jövője, amelyik emlékezik, amelynek 
fontos a múlt, a hagyományos, kipróbált  
értékek megőrzése és minden élő és eltávo-
zott tagja. 

Lakatos Denisza 
(Elhangzott 2017. november 18-án az Ung-vidék 

17 községéből elhurcolt 199 áldozat nevét 
megörökítő emléktáblák avatási ünnepségén 

a Szolyvai Emlékparkban)



2

Mécs László 

II. Rákóczi Ferenc török földre érke-
zésének 300. évfordulója alkalmából, 
Magyarország V4 elnökségi program-
jának keretében „Közép-Európa múltja, 
jelene, jövője” címmel programsorozat 

„... eloldottad azokat a 
köteleket, melyekkel a világ 
fogva tartott és széttépted 
egyiket a másik után....”

Nagykaposon 1996. augusztusában -különböző nehézségek és akadályok ellenére- sikerült 
méltó módon megünnepelni a magyarság honfoglalásának 1100. évfordulóját. A városhá-
za előtti téren felavatásra került a helyi Csemadok alapszervezet által állíttatott millecen-
tenáriumi emlékmű.  A bronzból kiöntött turul madár  márvány talapzatán Nagykapos 
város címere és a következő felirat található: 

A Nagykapos és Vidéke Társulás és a CSEMADOK Nagykapo-
si Alapszervezete Mécs László Emléknapokat rendezett 2017. 
október 14-én és 15-én Dobóruszkán és Nagykaposon. 
A városunkban 1920 és 1930 között plébánosként szolgáló 
Mécs László papköltőről 2005-től emlékezünk meg az emlék-
napok keretében. Idén a dobóruszkai helyszíneken megvalósult 
első napi programokkal tettük változatossá az emléknapokat. 
A délutáni római katolikus szentmisét a templomban található 
Dobó István sírjának megkoszorúzása követte. Ezután a felújí-
tott kántorházban, mely Pásztor Ferenc nevét viselő emlékház 
jelenleg, az Erdélyi János Vegyeskar kulturprogramjára került 
sor. A kora estébe nyúlva, a dobóruszkai programot a Keller 
Péterrel, Gárdonyi Géza dédunokájával, való beszélgetés zárta. 
Beszélgetőtársa Sallai Éva, a Magyar Katolikus Rádió szerkesz-
tője volt.
Keller Péter mérnökként dolgozó szakember, szabadidejében 
régóta foglalkozik híres őse életének kutatásával, műveinek mi-
nél szélesebb körben való megismertetésével. Az évek során ez 
nemcsak a hobbija lett, hanem egyfajta életcél is. Keller Péter, 
aki Az élő Gárdonyi-arc című könyv szerzője is, a beszélgetés 
során felfedte Gárdonyi Géza ezerarcúságát. Gárdonyit első-
sorban az Egri csillagok regény írójaként ismernek azonban 
ezen túl volt néptanító, újságíró, fordító, zenét szerzett, dalokat 
írt, jól rajzolt, festett és még tovább is sorolhatnánk sokolda-
lúságát. Keller Péter többek között beszélt dédapja mélységes 
hitéről, a Titkosnaplóról, a Földre néző szem és az Égre néző 
lélek című nem nyilvánosságnak szánt írásairól is. Az est során 
az is kiderült, hogy Keller Péter Gárdonyi emberfogalmát alap-
tételnek tartja: „Agyagedénybe zárt Isten-sugár az ember”.
Az Emléknapok második napján Dr. Korzenszky Richárd OSB 
konventuális perjel, a Tihanyi Bencés Apátság elöljárója celeb-
rált szentmisét Susko Mihály plébánossal a nagykaposi római 
katolikus templomban. 
A délutáni program a templom előtti téren álló Mécs László 
szobor megkoszorúzásával kezdődött, mely alatt az Erdélyi Já-
nos Vegyeskar énekelt. Ezt követően Dr. Korzenszky Richárd 
„Mécs László, a politikus költő (Politizálhat-e az egyház?)”-
című előadását hallgathattuk meg. Az 1964-ben bencés pappá 
szentelt Korzenszky Richárd sokáig tanított Győrben, a Bencés 
Gimnáziumban, majd Pannonhalmán Szennay András főapát 
titkáraként tevékenykedett. Tíz évig igazgatta a Pannonhalmi 
Bencés Gimnáziumot, perjele volt a Pannonhalmi Főapátság-
nak. Miniszteri biztosként és a Magyar Katolikus Püspöki Kar 
iskolai bizottságának elnökhelyetteseként szerepet vállalt az ok-
tatásszervezésben. 1994 óta a Tihanyi Bencés Apátság házfőnö-
ke. Az előadása során elmondta, hogy „..Mécs László bátor volt 
a maga korában. Lelkesít, hogy merjünk értékrendünk szerint 
élni, merjünk egy szebb és jobb keresztény Európát létrehozni, 
melynek elsődleges eszköze a belső megtérés”. Kiemelte: szük-
ség van olyan vezetőkre – úgy egyháziakra, mint világiakra 
– akiknek van bátorságuk „vadócba rózsát oltani, hogy szebb 
legyen a Föld”.
A Mécs László Emléknapokat Pregitzer Fruzsina, Jászai Ma-
ri-díjas színművésznő, Mécs László műveiből összeállított estje 
zárta Bata Hajnalka, népdalénekes, citera és ének kíséretében.  

Lakatos Denisza

Emléknapok
zajlott Isztambulban illetve Rodostón 
október 11-14 között. A  14 fős    ma-
gyar küldöttséget Potápi Árpád János 
a  Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
államtitkára vezetésével többek között 
Kiss-Rigó László, szeged-csanádi me-
gyéspüspök, valamint a Rákóczi Szövet-
ség vezetői alkották. A küldöttség tagja 
volt Kelet-Felvidék képviseletében Gab-
ri Rudolf és Szajkó Gábor is. Elmondá-
suk szerint török barátaink körében Ro-
dostón óriási kultusza van II. Rákóczi 
Ferencnek, nagyon tisztelik és szeretik 
a  magyar embereket, Török-magyar  
Baráti Társaságot is működik Rodostón, 
mely élve a Magyar Kormány támoga-
tásával emlékmúzeumként működteti 
Rákóczi egykori rodostói házát. 

Gabri Rudolf

A honfoglalási emlékmű felújítása

„A honfoglalás 1100. évfordulójá-
nak a tiszteletére közadakozásból 
állította: Abara, Bés, Budaháza, 
Csicser, Deregnyő, Dobóruszka, 
Hegyi, Imreg, Iske, Kaposkelecsény, 
Kisráska, Mátyóc, Mogyorós, Mok-
csakerész, Nagykapos, Nagyráska, 
Nagyszelmenc, Szirénfalva, Szür-
nyeg, Vaján, Vajkóc, Veskóc közös-
sége”.
1996-tól minden év március 15-
én az 1848-49-es szabadságharcra 
emlékezvén megkoszorúztuk, de  
2016-tól az Összetartozás Napjára 
emlékezünk a honfoglalási em-
lékmű előtt.
Az elmúlt 20 év sajnos rajta hagy-
ta nyomát az emlékművön is, a 
talapzat állaga jelentősen meg-
romlott. A nagykaposi Csemadok 
Alapszervezet pályázatot nyújtott 
be a Bethlen Gábor Alaphoz, az 
őseink emlékére állított emlékhely 
felújítására. A Magyar Kormány 
jóvoltából a talapzat alsó része 
gránitból készült borítást kapott, 
ezáltal továbbra is fennmarad utó-
daink számára.

Gabri Kornélia
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Népdaléneklő verseny II. kategória:
1. Dubík Sonja Antoinette, 
 AI Királyhelmec
2. Tokár Dorka Fruzsina, 
 AI Bodrogszerdahely
3. Ignác Levente,
 Dobó István AI Nagyszelmenc

Különdíjban Ragány Szidónia és Ra-
gány Vivien a Szomotori AI tanulói 
részesültek.

Mesemondó verseny I. kategória:
1. Bertics Boglárka, AI Csicser
2. Varjassy Eszter,
 Erdélyi János AI Nagykapos
3. Pogány Emese Eneh, 
 Erdélyi János AI Nagykapos

Mesemondó verseny II. kategória:
1. Dóczi Boldizsár, 
 AI Bodrogszerdahely
2. Kovács Lilla, 
 Erdélyi János AI Nagykapos
3. Palencsár Kristóf, AI Buzita

Különdíjban Kozma Mihály a nagy-
kaposi Erdélyi János AI tanulója va-
lamint Pogány Zsófia a Királyhelme-
ci AI  tanulója részesültek.

Az Arany János Emlékév rendezvé-
nyei a Nagykapos és Vidéke Társulás 
szervezésében az Arany János Em-
lékbizottság, az NKA és Nagykapos 
város támogatásával valósultak meg. 

Lakatos Denisza

November 24-én, pénteken 17 órai 
kezdettel került sor a „Fociológia – 
minden ami foci” című előadásra a 
Magyar Közösségi Házban, amely a 
nemzetközi és  a magyar labdarúgás 
kérdéseit érintette. Az est előadó-
ja Kun Ferenc, labdarúgó szakértő 
volt. További beszélgető vendégek 
Lukács Ferenc, a Fradi örökös szur-
kolója és Ricardo Vallejo, volt spa-
nyol labdarúgó voltak. 
Az előadás során betekintést nyer-
hettünk abba, hogy a foci milyen 
hatással van a társadalomra, a politi-
kára és a közéletre. Szó esett továbbá 
a foci történetéről, s a magyar futball 

múltjáról, jelenéről és jövőjéről. A 
magas szintű előadást még élvezete-
sebbé tette Kun Ferenc humora és jó 
előadásmódja. 
Az előadás után egy kötetlen be-
szélgetés vette kezdetét, amely által 
különböző szakmai véleményeket 
ismerhettünk meg, majd ezt egy jó 
hangulatú anekdotázás követte. A 
találkozó és a beszélgetés megerősí-
tett minket abban, hogy a labdarú-
gás egy örök kimeríthetetlen téma, 
amely története által sok hasznos 
információra tehetünk szert. 

Gabri Lóránt

A 2017. szeptember 22-én lezajlott 
Arany János Emlékkonferenciát kö-
vetően az elmúlt hónapokban foly-
tatódtak az Arany János Emlékév-
hez kapcsolódó rendezvények.
Október 19-én a királyhelmeci 
Alapiskolában több mint 100 fős 
nézőközönség megtekintette a „Ma-
gyar irodalmi emlékhelyek, emléke-
zés a legnagyobb szókincsű népi köl-
tőfejedelemre, Arany Jánosra” című 
érdekes vetítést és meghallgatta dr. 
Messik Miklós, A Magyar Emléke-
kért a Világban Közhasznú Egyesü-
let elnökének, információkban gaz-
dag elbeszélését. A vetítés és előadás 
során bemutatott fényképanyag 
éreztette, hogy az Elnök úr több éves 
gyűjtési és kutatói munkája során 
rengeteg nemcsak Arany Jánoshoz 
kötődő emlékhelyet rögzített az utó-
kor számára. 
 Az Arany János Emlékév kicsú-
csosodása az Arany János Gála volt. 
2017. november 16-án a nagykaposi 
Művelődési Házban az Erdélyi Já-

nos Alapiskola tanulói, pedagógusai, 
volt diákjai egy órás zenés irodalmi 
műsorral emlékeztek, tisztelegtek a 
leggazdagabb szókinccsel rendelke-
ző költő nagysága előtt. A műsor bő-
velkedett az életrajzi elemekkel, ver-
sekkel, balladákkal. A gála szintjét 
emelték az alapiskola által meghívott 
vendégzenészek, akik Id. Fazekas Ist-
ván citerán, Bajusz Barnabás hege-
dűn, Kanóc Zoltán gitáron valamint 
Ifj. Fazekas István énekkel kísérték a 
színes előadást. A több mint 40 főből 
álló előadók és felkészítőik több heti 
felkészüléssel járó áldozatos munká-
ját a nézőközönség álló tapssal kö-
szönte meg, megérdemelten.
 Végezetül, szintén az Erdélyi Já-
nos Alapiskola társszervezésével és 
segítségével 2017. november 24-én 
Népdaléneklő versenyre és Mese-
mondó versenyre került sor a nagy-
kaposi Városi Hivatal két termében. 
A versenyzők 2-2 kategóriában mé-
rettetek meg korosztály szerint (I. 
kategória: alapiskolák 1-2. osztályos 

tanulói, II. kategória: alapiskolák 3-4. 
osztályos tanulói). A népdaléneklők 
32-en versenyeztek, akiket Baloghné 
Domonkos Malvin, Kurdi Gábor és 
Kovács Aladár zsűritagok értékeltek. 
A mesemondók 34 főből álló cso-
portját pedig Hajdu Valéria, Vetre-
cin Ilona és Pankovics Andrea zsűri-
tagok értékelték. A délelőtt folyamán 
a gyönyörű népviseletbe öltözött 
gyerekek magas színvonalon adták 
elő produkcióaikat, ami köszönhe-
tő a felkészítőiknek. Összességében, 
mindannyian, akik részt vettek ver-
senyzőként ezen a délelőttön vala-
milyen módon sikert arattak, de had 
álljon itt azoknak a névsora, akik ki-
emelkedő eredményt értek el:

Népdaléneklő verseny I. kategória:
1. Horňák Júlia és Dobos Boglárka, 
 AI Buzita
2. Takács Anna és Mártha Mátyás, 
 AI Buzita
 Balogh Viktória, 
 AI Királyhelmec

EMLÉKÉV RENDEZVÉNYEI

Az

F    CI    LÓGIA

A Nagymihályi járásban a 2011-es 
népszámláláskor 12 122 magyar élt, 
ami a lakosság 10,94%-a. A megyei 
választásokon így önállóan indulva 
nagyon kevés az esély a magyarok 
mandátumszerzésére. Az MKP 1 je-
löltet indított, a Most-Híd 3-at, egyik 
sem jutott be. A járásnak 8 helye van 
Kassa megye parlamentjében, az 
idén 3685 szavazat kellett a képvi-
selőséghez.
Az MKP Varga Tibort indította, aki 
2034 szavazattal a 20. helyet szerezte 

Megyei választások az Ung-vidéken
Varga Tibor hat ung-vidéki településen is 

győzni tudott 
meg a 74 fős listán. Hat első helye-
zése is van, Nagykapos városában 
pedig 555 szavazattal lett a második. 
A Most-Híd jelöltjeinek eredménye: 
14. helyen Varga Mária (2 645), 18. 
Jakab Péter (2 325), 19. Bálint Mária 
(2 255). A Most-Híd jelöltjei átlago-
san 2 408 szavazatot kaptak.
Egyéni győzelmek a Nagymihályi 
járás magyarok által lakott települé-
sein (Táblázat: Oriskó Norbert)

Gabri Rudolf



Mesemondó versenyző Dr. Messik Miklós előadása Királyhelmecen

A Népdalverseny egyik nyertes csoportja

Arany János gála

A Vasárnapi iskola tanulói fellépés után Imregen

Az emléktáblák felavatása

Az Ung-vidékiek küldöttsége

A Szolyvai emlékpark

Megkezdődött a Rákóczi Szövetség karácsonyi ajándékcsomagjainak osztása



Mécs László szobránál

Sallai Éva és Kelller Péter Dobóruszkán

Pregitzer Fruzsina és Bata Hajnalka

Vásárosok

A háztáji vásárudvart Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért 
felelős államtitkár nyitotta meg

A nagyszelmenci Dobó István Alapiskola tanulóinak 
kultúrprogramja

A ’-48-as szabadságharcosok emléktáblájánál 
az isztambuli temetőben

Megkezdődött a Rákóczi Szövetség karácsonyi ajándékcsomagjainak osztása
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A leleszi premontrei apátság 
története

a 2014. júniusi számban megkezdett könyv folytatása

A prépostság tagjai 

 Prépost – Az egész monostor veze-
tője és felelőse a prépost. Az oklevele-
ken mindig ott szerepelt a neve, kivéve, 
ha éppen széküresedés volt. A préposti 
szék betöltése általában választás út-
ján történt. A megválasztott prépostnak 
először a király jóváhagyását kellett el-
nyernie, mivel a király volt a monostor 
kegyura. Ezután erősítette meg hivata-
lában az esztergomi érsek. Több prépost 
is a királyi udvarból emelkedett a leleszi 
préposti székbe. Így volt 1334-ben Pál 
prépost, I. Károly király káplánja, IV. 
Balázs (1334-1244), a királyné káplán-
ja, I. Péter (1345-?), Nagy Lajos király 
káplánja. A vegyesházi királyok alatt is 
fenntartották ezt a gyakorlatot. Hunya-
di János kormányzósága alatt a konvent 
választotta a prépostot. Az 1458-ban kelt 
58-59. számú cikkely minden kegyura-
ságot Mátyásra ruházott, hogy a szerze-
tesrendekbe maga nevezze ki az apátot 
és a prépostot az illető rend szabályaiban 
járatos ember személyében. A monosto-
rok iparkodtak szabadulni a kegyuraktól, 
és a királyokkal szemben is igyekeztek 
biztosítani a prépostválasztás jogát. 
 A hiteleshelyi működés felett is a 
prépost szava volt a döntő. Szabadon 
rendelkezett a levéltárral, és a befolyt 
összegek elosztása is az ő feladata volt. 
Néha személyesen is részt vett az egyes 
hiteleshelyi eljárásokban, e működé-
se alapján jövedelemben is részesült.1 
(Melléklet 3) 
	 Prior,	 subprior	 –	 házfőnök	 és	 he-
lyettes – A prior volt a prépost után a 
rend első embere. A konventi élet veze-
tésén kívül a hiteleshelyi működés szel-
1 Varga 1994, Kumorovitz 1928

lemi irányítása is hozzá tartozott.
	 Custos	–	őrkanonok –  A hiteleshely 
működésének legfőbb irányítója volt, 
működése kiterjed annak jogi és írásbeli 
részére is. A custos állása bizalmi állás 
volt. Megbízatását a préposttól nyerte. 
Hatásköre kiterjedt az összes hiteleshelyi 
ügyre és az egész kancelláriára. A cus-
tos vagy a prior bontotta fel a beérkezett 
mandátumokat, és ő bízta meg a hiteles-
helyi eljárás végrehajtásával a hatósági 
embereket. Részt vett a bevallásoknál, 
a letisztázott okiratok felolvasásánál, és 
neki állt jogában azokat kijavítani. A cus-
tos őrizte a konvent pecsétjét, így az ok-
levelek lepecsételése is az ő jelenlétében 
zajlott. Az oklevelek díját ő szedte be, és 
kezelte a pénztárat is. A nagy felelősség-
gel járó állása miatt jogi képzettséggel 
is kellett rendelkeznie, és gondoskodott 
arról is, hogy a kancellária személyzete 
is tanult emberekből álljon. Fontosabb 
ügyekben maga is részt vett a kikülde-
tésekben. A custosi állás előszoba volt a 
priori méltóságra. Helyettese a levéltári 
őr, subcustos volt.2 
	 Konventuálisok,	 plébánosok,	 káp-
lánok – A rendház hierarchiájának al-
sóbb fokán álltak. A hiteleshelyi munka 
hétköznapi teljesítői. A kiküldetésekben 
gyakran vettek részt, ezért nevük ott 
szerepelt az okiratokon. A többségük a 
környékről származott, csak néhányan 
kerültek Leleszre az ország távolabbi ré-
széről. A plébánosok segédei a káplánok.
	 Clerikusok – A konvent hierarchiájá-
nak legalsóbb fokát alkották. Valószínű-
leg ők voltak a rend növendékei. Számos 
helyen a nevük átkerült a rendtagok név-
sorába. Kiküldetésben csak ritkán vettek 
részt. 
2 Kumorovitz 1928

A kancellária személyzete 

	 Notarius	 –	 jegyző – Neve notarius, 
litteratus notarius vagy magister notari-
usként szerepelt az okiratokon. Általá-
ban világi ember, de gyakran került ki a 
rendtagok sorából is. Jogi végzettséggel 
rendelkezett. Hivatalba lépésekor esküt 
tett, hogy hűen fogja ellátni feladatát. 
Legfőbb kötelessége volt a kancelláriai 
munka vezetése és végzése. A jegyző fo-
galmazta meg az okleveleket és ő vezette 
a registrumot is. A bevallásoknál jegyze-
teket készített, és gondoskodott a fogal-
mazványok helyes letisztázásáról, vagy 
erre utasítást adott. Sok esetben maga is 
másolt. Saját vagy aljegyzője fogalmaz-
ványait maga olvasta fel  a lemásolás ill. 
pecsételés előtt a konvent jelenlétében. 
A XVI. század elején a registrumok szö-
vege alatt a „lecta” szó a jegyző általi 
felolvasást igazolta. Az oklevelek lepe-
csételésénél ő is részt vett. Nagy tekinté-
lye volt a kancelláriában, a felek sokszor 
igyekeztek a jóindulatát megnyerni. Mű-
ködésében a custosnak tartozott felelős-
séggel.   
	 Subnotarius	 –	 aljegyző – A jegy-
ző segédje az aljegyző. Valószínűleg az 
iroda írnokaiból került ki. Felvételéről a 
prépost dönthetett. Feladata volt a kan-
celláriai tevékenység végzése, de külső 
hiteleshelyi munkában is részt vett. Se-
gített a registrum vezetésében. A jegyző 
halála vagy távozása után az aljegyző 
vette át a hivatalt, hiszen jól ismerhette 
a kancellária helyi szokásait, módszerét 
és gyakorlatát. A XVI. század közepétől 
már ritkábban fordult elő a neve az ok-
iratokon, ekkor tűnt fel a juratus scriba 
(titkár) kifejezés. Valószínűleg ő vette át 
az aljegyző munkakörét.
 Írnokok, officiálisok (egyházi bírók), 
familiárisok (bizalmasok), procurátorok 
(számtartók), famulusok (segítők) – A 
kancellária alkalmazottai voltak. 1332 
és 1336 között hét személy írása ismert 
a jegyzőn és az aljegyzőn kívül. Volt idő-
szak, amikor csak három vagy négy kéz 
írása szerepelt, de az 1413 és 1414 kö-

zötti időszakban tíz kéz írása ismert. Az 
írnokok nagy része a rend tagjaiból került 
ki, más részük a „clericus chori”, nagy 
részben a rend növendékei voltak. Akadt 
közöttük egyetemi fokozatú személy is, 
például magister Gregorius baccalaurea-
tus 1429-ben, vagy 1430-ban magister 
Ladislaus artium baccalaureatus.3 

A leleszi premontrei rend pe-
csétje és címere

 A prépostság régi címerét a levéltári 
pecsétről ismerhetjük. Kumorovitz Ber-
nát Lajos pontos leírását adja az 1273-
ból való privilégium pecsétjének. Az 
oklevél érdekessége, hogy két pecséttel 
is ellátták. Az egyik oldalon a préposté a 
másokon pedig a rendházé függött. Az is 
különlegessé teszi az oklevelet, hogy ez 
volt az egyetlen alkalom, amikor az okle-
vélre két pecsétet is felfüggesztettek.
 A legrégebbi pecsét kerek alakú, át-
mérője 29 mm, és kerületét egy gyöngy-
sor alkotja. Ezen a gyöngysoron belül 
van még egy kisebb, vele koncentrikus 
20 mm átmérőjű gyöngysorkör. Közöt-
tük 4,5 mm széles körirat: „S.CONU-
ENTUS.DE.LELES†”4 A belső mezőben 
található a konvent jelképe egy lebegő 
kettős kereszt – magassága 16 mm, a 
szárai 7 és 16 mm, vastagsága 2,5 mm – 
jobbján hatágú csillag (vagy a nap), bal-
ján sarkaival felfelé forduló holdsarló. A 
kereszt tövéből két kifelé hajló, négyágú 
lombág emelkedik ki. A konvent abban 
az időben szerzetesi telepet jelentett.5 

3 Kumorovitz 1928, Varga 1994
4 Kumorovitz 1928: 2
5 Kumorovitz 1928

II. Óvópedagógusok 
találkozója 

Hajdúszoboszlón

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az „érté-
kek megbecsülőinek” a Rákóczi Szövetség mun-
katársainak, elsősorban Halzl József elnök úrnak 
az áldozatos munkájukért, ami a határon túlra is 
átnyúlik.
A három napban lehetőséget kaptunk a testi, lel-
ki feltöltődésre, közvetlenül is megismerkedhet-
tünk a Rákóczi Szövetség munkatársaival, mun-
kájával. Nagy tapasztalattal és szakmai tudással 
rendelkező előadók előadásait hallgathattuk 
meg, melyek még jobban megerősítettek min-

Nagy öröm volt számunkra, hogy a Rákóczi Szövetség 
jóvoltából 2017 októberében részt vehettünk a 

II. Óvópedagógusok találkozóján. 
A háromnapos rendezvény Hajdúszoboszlón kapott 
helyet, ahová Felvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyből 

érkezett közel 100 óvópedagógus.
„ Egy nemzetnél nemcsak az a fontos, vannak - e 

értékei, hanem az is, 
hogy vannak - e értékeinek megbecsülői.”

(Egry József)

ket abban, hogy magyarok vagyunk, és nemcsak 
ápolni, de harcolni is kell a létünkért, fennmara-
dásunkért.
A szakmai előadások mellett lehetőségünk nyílt 
megismerkedni az anyaország második legna-
gyobb városának kulturális örökségeivel. Külön 
élmény volt, hogy a reformáció 500. évforduló-
jának a jegyében tekinthettük meg a Debreceni 
Nagytemplomot és a hozzá köthető látnivalókat, 
eseményeket.
Az értékes előadások mellett a szórakozás is 

helyet kapott, hisz igénybe vehettük a szálloda 
wellness – szolgáltatásait, ami kiváló lehetőséget 
nyújtott új ismerősök szerzésére és szakmai ta-
pasztalatok cseréje is. 
A háromnapos találkozó hozzájárult a magyar 
óvodák közti együttműködés kialakításához, a 
szakmai kultúra fejlesztéséhez, óvodáink ver-
senyképességének növeléséhez, a bennük folyó 
oktató-nevelő munka színvonalának emeléséhez.
Köszönjük, és várjuk a folytatást!

Hires Erzsébet és Kássa Melinda óvónők
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Rólunk írták ...
Az egykori szolyvai gyűjtőtáborban

emlékeztek a deportáltakra

Az egykori gyűjtőtábor helyén lé-
tesített emlékparkban elhelyezett 
márványlapokon a magyarországi 
Csonka-Bereg megye 23 településé-

ről elhurcolt 1768, valamint a szlo-
vákiai Ung-vidék 17 községéből de-
portált 199 áldozat neve olvasható. A 
megemlékezésen a rossz idő ellenére 
több százan vettek részt, az elhur-
coltak hozzátartozóin kívül többek 
közt ukrajnai, szlovákiai és magyar-
országi politikai és civil szerveze-

Írta: Leczo Zoltán
Új Szó - 2017. 9. 21.

NAGYKAPOSON ÁTADTÁK A HELYI MAGYAR 
KÖZÖSSÉGI HÁZ 1956-OS EMLÉKSZOBÁJÁT

Forrás: MTI
2017. október 25.

Őseink 1956-ban azért harcoltak, 
hogy nekünk saját, szabadon válasz-
tott életünk legyen, s mi tartozunk 
nekik azzal, hogy független hazán-
kat megvédjük – jelentette ki Potápi 
Árpád János, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikai államtitkára szer-
dán a felvidéki Nagykaposon (Velké 
Kapusany), ahol köszöntőt mondott 
a helyi Magyar Közösségi Ház 1956-
os Emlékszobájának és Háztáji Vá-
sárudvarának átadásán.

radalom és szabadságharc a magyar 
nemzet összteljesítménye volt, olyan 
küzdelem, melynek céljai máig köte-
leznek.

Vannak pillanatok a történelemben, 
amelyek a magyarság közös pilla-
natai, amelyek összefogják a térben 
szétaprózódott nemzetet, s ilyen volt 
1956 is, amely nem egy-egy társa-
dalmi csoport, nem egy város, nem 
egy ország, hanem a magyar nem-
zet küzdelme, összteljesítménye volt 
– mondta Potápi Árpád János. Le-
szögezte: 1956 – amely megmutatta, 
hogyha legnagyobb próbáink együtt 
találnak bennünket, akkor nagy tet-
tekre vagyunk képesek – minden 
magyaré.

Hatvanegy évvel ezelőtt őseink azért 
harcoltak, hogy nekünk saját, szaba-
don választott életünk legyen, azért, 
hogy ez a föld, amelyen élünk, to-

SZOLYVA
A II. világháború után szovjet munkatáborokba hurcoltakra 

emlékeztek a hétvégén Kárpátalján, a Szolyvai Emlékparkban. 
Huszonkét új emléktáblát avattak az elhunytak tiszteletére.

tek, valamint a történelmi egyházak 
képviselői is lerótták tiszteletüket. A 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szö-
vetség (KMKSZ) választmánya 1989. 
október 14-én tett közzé egy felhí-
vást arról, hogy az egykori szolyvai 
gyűjtőtábor helyén emlékparkot kell 
építeni, és gyűjtést indított e célból. 
Még ugyanebben a hónapban a kár-
pátaljai Nagypaládon emlékművet 
állítottak a szolyvai áldozatok tiszte-
letére. A KMKSZ kezdeményezésére 
a Szolyvai Városi Tanács Végrehajtó 
Bizottsága 1989. október 29-én járult 
hozzá, hogy a város területén emlék-
parkot alakítsanak ki. Az alapkövet 
1990. november 24-én tették le, ám 
az emlékpart építése pénzhiány miatt 
leállt. Áprilisban Tóth Mihály vezeté-
sével megalakult a Kárpátaljai Alapít-
vány, mely a munka folytatását tűzte 
ki céljául. Az egyesület új gyűjtést is 
indított, a munkálatok 
1993-ban folytatódhattak. Mivel az 
összegyűlt pénz hamar elfogyott, 
Tóth Mihály az Illyés Gyula Közala-
pítványtól  (IKA) kért segítséget. Az 
IKA kuratóriuma kedvezően bírálta 
el a Kárpátaljai Alapítvány pályáza-
tát, cserébe azonban azt kérték, hogy 
az emlékpark ügyeit külön bizottság 
felügyelje. 1994. július 9-én Ungvá-
ron megalakult a Szolyvai Emlék-
park Bizottság. Az IKA ezután 10 
ezer dollárral támogatta a park ki-

alakítását, melyet 1994. november 
27-én felavattak. Másnap több ezer 
fő részvételével megemlékezést tar-
tottak, melyen Dupka György, az 
emlékparkbizottság titkára felolvasta 
azon települések nevét, ahonnan em-
bereket hurcoltak el a táborba. Ezt a 
listát  Göncz Árpád  akkori magyar 
köztársasági elnök és Szerhij Usztics, 
a Kárpátaljai Területi Tanács elnöké-
nek levelével együtt egy urnában a 
falba helyezték.
Az emlékpark építése 1995-ben foly-
tatódott, segítséget nyújtott a mun-
kálatokhoz a német hadisírgondozó 
szervezet is. Az emlékpark legmaga-
sabb pontján emlékoszlopot emeltek, 
amit 1995. november 19-én avattak 
fel. Az emlékpark később újabb em-
lékművekkel bővült. 2004-ben  má-
sodik világháborús  magyar kato-
nasírokra került szabványos katonai 
kereszt, a polgári áldozatok emlékére 
pedig kopjafát állítottak. Több éves 
gyűjtő- és kutatómunka eredménye-
ként 2004-ben elkészülhettek az ál-
dozatok nevét tartalmazó márvány-
táblák is, melyeket a fő emlékmű 
falára szereltek fel. A fekete márvány-
ból készült táblákra akkor több mint 
12 ezer nevet véstek fel. 2008-ban 
avatták fel a Szolyvai Emlékpark ká-
polnáját, melynek harangját  a ma-
gyarországi Vásárosnamény adomá-
nyozta.

vábbra is az otthonunk maradhasson, 
ahol jó élni, ahol lehet jövőt tervezni 
– hangsúlyozta a nemzetpolitikai ál-
lamtitkár. Rámutatott: ezért a harcért 
őseinknek tartozunk azzal, hogy tér-
ségünk biztonságát ma nem hagyjuk 
veszélyeztetni, hogy független hazán-
kat megvédjük és azzal is, hogy szü-
lőföldünket élhető hellyé varázsoljuk.

Az átadott Háztáji Vásárudvart pél-
daként említve hozzátette, hogy ez a 
létesítmény is a térségben élők itthon 
boldogulását szolgálja, olyan közös-
ségi tér, amely hozzájárul majd az 
Ung-vidéki magyarság megmaradá-
sához.

A Kassától keletre, a szlovák-ukrán 
határ közelében lévő, többségében 
magyarok lakta város Magyar Közös-
ségi Házában az 1956-os Emlékszo-
ba kialakítása az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának (Emmi) egymillió 

forintos támogatásából valósult meg, 
a Háztáji Vásárudvar létrehozását a 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkársága támogatta 7 millió 
forinttal.

Az új létesítmények színes kulturális 
műsorral átszőtt ünnepélyes átadó-
ján – amelyen mintegy százan vettek 
részt – a nemzetpolitikai államtitkár 
1956 céljairól, azok máig ható üze-
netéről beszélt, hangsúlyozva: a for-
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Áldott, békés karácsonyi ünnepeket 
  és sikerekben gazdag új évet kíván 
        a Magyarház


