A NAGYKAPOSI MAGYAR KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADVÁNYA, 5. évfolyam, 1. szám, 2017. március 31.

Nemzeti ünnepeink nagy eseményekről,
kiváló személyiségekről és felemelő eszmékről szólnak. Nekünk magyaroknak három
olyan kiemelkedő nemzeti ünnepünk van,
melyek között rangsort állítani szinte lehetetlen. Gondolok itt először is augusztus 20-ára,
Szent István országalapító királyunk ünnepére, aki élete munkájával, korszerű európai államot alapított, egyenrangú európai nemzetté
emelte a magyart. Másodszor 1956. október
23-ára, amikor a magyar nép fellázadt a szovjet
világhatalom diktatúrája ellen és megmutatta
a világnak, hogy egy kis nép is képes saját érdekeiért, függetlenségéért síkra szállni. De ha
megkérdezünk száz magyart a világ bármely
részén, hogy melyik a magyarság legnagyobb
nemzeti ünnepe, legalább kilencvenkilenc
gondolkodás nélkül fogja rávágni: március
15-e. Történelmünk legnagyobb betűvel jelzett
ünnepe 1848. március 15-e. A forradalom és
szabadságharc kezdő napja. Aki szeret belelapozni a 48-49-es dokumentumokba, szívesen
forgatja Kossuth, Deák, Széchenyi írásait, levelezéseit, az tudhatja, hogy a szabadságharc „irodalma” egészen varázslatos, különleges olvasmány. Az embernek bármilyen világmegváltó,
új gondolata támad a hazáról, a nemzetről, a
közös dolgainkról, biztos lehet benne, hogy

’48-ban ott már valaki azt megírta, kimondta –
még szebben, még jobban, még pontosabban,
mint a mai korban. Kicsit olyan ez a, mint a Biblia. Bárhol felütjük: megszólít. Éppen úgy és pont
azzal, amit olyan nagyon kerestünk. Sokat lehetne írni a szívet, lelket melengető márciusi ifjak
hőstetteiről, a forradalomról, a szabadságharcról,
és az azt követő kiegyezésről, melynek eredményeként a századforduló környékén soha nem
látott fejlődésen ment át Magyarország.
Szinte mindenkinek van valamilyen története
’48-ról! Minden településen van nyoma, emléke
a szabadságharcnak. Egy ismeretlen katona sírja
a temetőben, Kossuth-bankók, rozsdaszínűre fakult kokárda, vagy a toborzó-nóta helyben hozzáköltött strófái. Még ma is találkozhat az ember
falusi házaknál a Nemzeti dal bekeretezett példányával a falon, mely úgy óvta az ottlakókat, mint
egy házi áldás.
Sokat hallani, hogy páratlan nemzet a magyar,
mert vesztes csatáiból, forradalmaiból fel tud állni és sikert tud kovácsolni. Van egy megfejthetetlen erő, mely mindig előre viszi a nemzetet, de
sajnos minden kornak, valjuk be a jelenkornak
is, vannak olyan hamis prófétái akik hajlamosak
az ellenséggel lepaktálni, akik a hatalomért a pozicíókért bármire képesek.
Talán nem hiába mondták Mohácsra , hogy
az az Isten büntetése, amelyet a magyarság széthúzása, pártoskodása miatt érdemelt ki. Viszont
ami csodálatos, hogy 400 évvel a csata után,
a csatára már csak a vesztes magyar nemzet tud
emlékezni, hisz aki a győzelmét ünnepelhette
volna, a hatalmas oszmán világbirodalom, már

nem volt meg, a tatároknak is nyomuk veszett,
sőt időközben a szívós Habsburg-császárság is
eltűnt a történelem süllyesztőjében.
Nekünk a mai kor magyarjainak elsősorban az, a feladata hogy szót értsünk egymással.
Éppen úgy, mint 1848. március 15-én. Aki ott
volt értette, miért fontos a Nemzeti dal. Aki
ott volt, értette, hogy miért épp azt a 12 pontot
tartalmazzák a követelések. Aki ott volt, együtt
volt ott a többiekkel. Egy szívvel, egy lélekkel,
egy akarattal. Együtt voltunk ott 1848. március
15-én mi magyarok, együtt voltunk ott mindannyian. És egyszerre mozdultunk. És ez a
célja, szándéka minden megemlékezésnek is.
Hogy erőt adjon, irányt mutasson, felemeljen.
Hogy tudjuk, hogy merre kell tovább menni.
„Mit kívánt a magyar nemzet? Legyen béke,
szabadság és egyetértés.”
Adja a Jóisten, hogy így legyen.
Gabri Rudolf

A jubiláló T. Erdélyi Ilona köszöntése
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete és az ünnepelt családjának közös szervezésében került
sor T. Erdélyi Ilona irodalomtörténész 90. születésnapjának megünneplésére 2017. január 4-én
Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A
nagykaposi magyar közösség nevében Gabri Rudolf köszöntötte az ünnepeltet:
Mélyen Tisztelt Ilona Asszony !
Tisztelt Jelenlévők !
Van egy olyan állítás, hogy a nemzetükért felelősséget érző magyar emberek különleges teremtményei a mindenhatónak.
Ők azok, akik életművüket a műveltség alapjaira
és hagyományaira építik, akik meggyőződésből
cselekedve ráéreznek arra, hogy a nemzet jövője a
múltban és a kultúrában gyökerezik.
Számunkra, nagykaposiak számára, ilyen kimagasló személyiségek egyik legkiválóbbika, T. Erdélyi Ilona.
A kaposi Erdélyi János kultusz létrejöttében az
egyik legmeghatározóbb dolog- hadd mondjam
úgy, ahogy Kaposon használják – „az Erdélyi unokák” 1965-ös látogatása, majd tevékeny szerepvállalásuk a kultusz megerősítésében.
Az, hogy ma 500 diákot számláló Erdélyi János
Magyar Tannyelvű Általános Iskola, Erdélyi János

Emlékmúzeum, és 20 éves jubileumát ünneplő Erdélyi János Vegyeskar van, hogy az utolsó szlovákiai népszámláláskor Nagykapos az egyetlen városi
rangú település, ahol számarányban és lélekszámban is nőtt a magyarság, igenis főleg a nagykaposi
Erdélyi kultusz megteremtésének és ápolásának
köszönhető, és ebben Önnek kedves Ilona óriási
szerepe van.
Ha Ön eddigi életében semmi mást nem tett volna
(ami persze nem így van), mint hogy évtizedeken
keresztül segíti a nagykaposi magyarok egészséges
lokálpatriotizmusának kialakulását, már emberi
léptékkel mérve ez akkor is hatalmas tett volna.
De ön és az Önnel együttműködő Erdélyi János
nagykaposi hagyatékát gondozó további kiváló
személyiségek ennél sokkal többet tettek: visszaadták a kaposi magyar emberek hitét.
Hisz a kommunizmus legvadabb évtizedeiben felismerni azt, hogy a kisebbségbe szorult nagyapai
szülőföldön, Erdélyi János földjén, csakis a közös
gyökerek ápolása tarthatja meg a kisebbségi létbe
szorultakat, hogy a nemzet felemelkedése csakis
az anyaországban élő és a kisebbségben élő magyarok, valamint az egymást követő nemzedékek
összefogásával lehetséges, ez történelmi felismerés
volt.
Nos, ezt köszöni Önnek és társainak Nagykapos!
Engedje meg, hogy a család, rokonok és barátok

közé sorakozva, Nagykapos, a Csemadok és a jómagam nevében is jó egészséget kívánjak! Isten
éltesse születésnapján, és még sok jó egészségben
és építő gondolatokban gazdag esztendőt kívánok
Önnek!

Jubiláló
az Ung-vidéken
Jégtörő Mátyás idén nem csak a szűrujjából kireppenő pacsirtáknak, madárkáknak osztotta
ki a sípokat, hangszereket. Február 24-én a farsang utolsó péntek estéjén az ötödik alkalommal
megrendezett Ung-vidéki Magyar Táncházban
mulathatták ki magukat Kaposkelecsényben. Az
esemény megnyitójaként megmutatkoztak a kaposkelecsényi óvodások is, akik október óta a Petőfi Sándor Program segítségével néptánc, népi
gyermekjáték foglalkozáson vesznek részt.
A CSEMADOK kaposkelecsényi Bercsényi Miklós Alapszervezete már hagyományos módon az
év elején szervezte meg az Ung-vidéki Magyar
Táncházat. Első alkalommal Kaposkelecsényben mulathattak a vendégek, majd három évig
Nagykaposon az Erdélyi János Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola adott otthont a táncháznak,
de idén az ötödik, jubileumi mulatság ismét vis�szakerülhetett a kaposkelecsényi községházára.
Nagy örömünkre elfogadta meghívásunkat Varga Brigitta és Györke Ákos a Kárpátaljai Magyar
Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének képvise-
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letében. Reméljük ez újabb kapocs lehet a határ
által kettévágott, de lélekben összetartozó régió
összefűzéséhez.
Megnyitásként a kaposkelecsényi óvoda csoportja készült rövid bemutatóval. A gyerekek a Petőfi
Sándor Program segítségével október óta vesznek részt hetente néptánc és népi gyermekjáték
foglalkozásokon, ahol az életkoruknak megfelelő
táncot, éneket játékot tanulnak. Ezekből kaphattak kis ízelítőt azok, akik már a megnyitóra megérkeztek.
Az óvodások kis műsoruk után is folytatták a

táncot, már a többi gyermekkel együtt, a gyermektáncház keretében.
Miután a kisebbek hazatértek a felnőttek mulatsága kezdődött, és folytatódott hajnalig.
A talpalávalót a kárpátaljai Csipkés Együttes húzta, két táncosuk segített a táncolni vágyóknak a
lépések elsajátításában.
Köszönjük Nekik, a Szervezőknek és minden jelenlévőnek a jó hangulatot, az újabb felejthetetlen
estét az Ung-vidéken!
Horti Réka, a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa

Díszpolgári címek adományozása
A Nagykapos és Vidéke Társulás , valamint a Csemadok Nagykaposi Alapszervezete beterjesztése alapján Nagykapos Önkormányzata
2017. március 31-én díszpolgári címben részesíti Herczegh Melindát és Mikolay Imrét. Az alábbiakban az általunk javasolt két új díszpolgár
életútjával ismerkedhetnek meg olvasóink.

Herczegh Melinda
Herczegh Melinda 1941-ben született Budapesten.
Tanulmányait szülővárosában végezte. Családját
arisztokrata származása miatt a Rákosi-érában osztályidegennek minősítették, és „kényszerlakhelyet”
kijelölve számukra, vidékre költöztették. Szokatlan,
embertelen körülmények közt éltek. A megpróbáltatások a fiatal lányt megedzették, fizikailag és pszichikailag is szívósabbá tették.
A Herczegh család hosszú évszázadokon keresztül
élt az ungi és beregi tájakon, bírtak kisebb-nagyobb
javakat és tehetségükkel szolgálták hazájukat. Épp
az elveszett haza érlelte meg benne az elhatározást
kötelességévé téve, hogy küzdjön az emberi jogok
tiszteletben tartásáért és segítsége kisebbségi sorsban maradt honfitársait.
Herczegh Melinda férjével Herczegh Gézával, a
férje édesapjának emlékére 2007-ben Herczegh
Károly Alapítvány néven alapítványt hozott létre az
Ung-vidék és Bodrogköz -beleértve Nagykapos és
környéke - fiataljai számára, az anyanyelvi kultúrájuk fejlesztésére.
Az alapítvány céljai között szerepel többek között: a
nagykaposi magyar közösség, különösen a fiatalok
nyelvi kultúrájának, nyelvi ismereteinek, szellemi
színvonalának, oktatási és vallási intézményeinek,
kulturális értékeinek és hagyományainak megőrzése és fejlesztése; a magyarországi és a határon kívüli
területen élő fiatalok kapcsolatainak építése, nyelvi
kultúrájának megismerése, a magyar nyelv mind
teljesebb megismerése, ápolása és fejlesztése.

Mikolay Imre
1927. június 16-án született tanítói családban
Nagykaposon. Édesapja, Mikolay János a Nagykaposi Római Katolikus Népiskola kántor-tanítója volt, édesanyja az iskola tanítónője. A család
1943-ban Mikolajcsikról Mikolayra magyarosította
nevét. A tanítói házaspárt nagy szeretet és tisztelet
övezte. Tanítványaik hosszú évekig emlegették őket
mint nagytudású, következetes és szigorú pedagógusokat.
Neveltetésére szülein kívül nagy hatással volt Mécs
László, aki ebben az időben plébános volt Nagykaposon és anyai nagybátyja, a Dobóruszkán szolgálatot tevő Pásztor Ferenc plébános.
Gyermekéveit nagyobb részt Nagykaposon töltötte, pontosabban megfogalmazva, Kiskaposon.
A rokoni szálak révén kedvenc színhelye volt Csap
és Beregszász is.
1939 őszén szülei beíratták a Kassai Premontrei
Gimnázium első osztályába és a rend konviktusába, azaz kollégiumába. Az Ungváron megjelenő
Kárpátaljai Hírlapot tudósította a kaposi labdarúgó-mérkőzésekről, a Levente Újság számára pedig
keresztrejtvényeket készített.
A Kassát ért bombázás és a frontvonal előretörése
miatt szülei úgy határoztak, hogy bejáró tanulóként
az ungvári Drugeth Gimáziumban folytassa tanulmányait. Az Ungvárra való mindennapos utazgatásnak is megvolt a maga élménye. 1944 március
végén befejeződött az iskolai év, és egyúttal lezárult
a felhőtlen gyermekévek korszaka is.
1944. november 23-án a koraesti órákban az orosz
katonák elérték Kapost. Néhány nap múlva, egyik
este bekopogott lakásukba L.J. kaposi milicista egy
GPU-s orosz katona kíséretében, és felszólították
édesapját, hogy öltözzön és menjen velük. Ekkor

Herczegh Géza 2010-ben bekövetkezett halála
után Melinda asszony tovább viszi az alapítvány
munkáját, és a helyi magyar közösség vezetőinek
bevonásával egyre élénkebb, Nagykapos és a régió
magyarságának közéletére kiható tevékenységet
fejt ki az általa létrehozott alapítvány.
2008 és 2012 között 17 pályázatot támogat meg
különböző nagyságrendekben. Többek között támogatásban részesül a nagykaposi Erdélyi János
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, a nagykaposi
református gyülekezet, a nagyszelmenci Dobó István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, a Vajáni
Református Egyházi Alapiskola, a Nagytárkányi
Magyar Szülők Szövetsége, a nagykaposi Magán
Szakközépiskola a Bodrogszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, a Bélyi Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola, a Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola a Csicseri Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és a deregnyői alapiskola.
A támogatott célok között a teljesség igénye nélkül,
bábcsoport, irodalmi színpad, hátrányos helyzetű
tehetséges diák útiköltségén át, hittankönyvek vásárlása és roma gyerekek szavalóversenyének támogatása is szerepel.
2014-ben Mesél a múlt címmel történelmi-, irodalmi pályázatot ír ki az általa vezetett alapítvány az
ung-vidéki és bodrogközi általános iskolai tanulók
számára. Az alkotások témája: Családunk ill. községünk és a 20. század (Hogyan avatkozott bele a
két világháború egyének, családok, közösségek életébe).

A győztesek jutalmat kapnak, de Melinda asszony
úgy dönt, hogy minden versenyző részt vehet egy
budapesti kiránduláson, ahol jóvoltából a Sándor-palotában a köztársasági elnök és neje is fogadja a gyerekeket, valamint az Operaházat is meglátogathatják.
Ugyanebben az évben az Ung-vidéki peremvidéki
falvak gyerekei számára szervezett vasárnapi iskolásoknak kirándulást biztosít Nyíregyházára.
2015-ben felvállalja - férje és Géczi Lajos tanár
úr közös álmának megvalósítását - Bél Mátyás:
Ung-vármegye leírása címmel a 18. században megjelent latin nyelvű kiadásának magyar nyelvre való
fordíttatását és megjelentetését. A könyvbemutatót
az ötletgazdákra való tisztelgésből Nagykaposra
szervezi meg. A magyar nyelvű oktatás újrakezdésének 65. évfordulója alkalmából a Herczegh Károly Alapítvány az Erdélyi János Irodalmi Kisszínpad eddigi kiemelkedő kulturális tevékenységét
jutalmazza.
2016-ban tekintettel a Kárpátalján kialakult nehéz
helyzetre, a Herczegh Alapítvány tevékenységével
elsősorban az Ung-vidék Kárpátaljára eső részét
próbálja meg segíteni.

látták őt utoljára, sokáig reménykedtek és várták
hazatérését. Kerestették, de nem találtak nyomára sem. A négy gyermekről való gondoskodás az
egészségében megrokkant édesanyára maradt.
A háború utáni szegénység, a magyarokat érintő
megtorlások mint a malenkij robotra való elhurcolás, a reszlovakizáció, a kitelepítés szinte elviselhetetlenné tette az apa nélkül maradt család életét.
Édesanyjuk a kántorság mellett zongoratanítást is
vállalt, majd később megkapta nyugdíját.
Imre számára, ahogyan ő maga is megfogalmazta,
elkezdődött a kalandozások kora. Előbb Kaposon
kapott munkát, majd a csehországi Chomutovban.
A negyvenes évek végén az emberek gyakran lépték át Magyarország felé az országhatárt illegálisan.
1948-ban ily módon került egyik nagybátyja családjához Mérkre.
1949-ben érettségi vizsgát tett a nyíregyházi Királyi
Katolikus Főgimnáziumban, és megkapta a magyar állampolgárságot.
1951-ben távközlési műszerész-oklevelet szerzett,
majd Székesfehérvárott helyezkedett el. Édesanyja
és két húga még Nagykaposon lakott.
Az 1956-os forradalmi eseményeknek szemlélője
volt, nem foglalkozott aktívan a politikával. Segített
a „Szabad Székesfehérvári Vörösmarty Rádióadó”
kialakításában. Ennek révén tudott szeretteinek
üzenni Nagykaposra.
1958-ban hirtelen meggazdagodott, mert négyes
találata lett a Lottón. Ekkor vásárolta Villányi uti
lakását Budán. 1960-ban megtörtént a családegyesítés, édesanyja és két húga áttelepült Magyarországra.
1961-ben családot alapított. A házaspárnak két
gyermeke született, sőt már három gyönyörű unoka boldog nagyszülei.

Mikolay Imrét a történelem vihara korán elsodorta szülővárosából, de nem feledte sohasem honnan
indult. Szívében az az egykori kiskaposi maradt, aki
mindig is volt: hazaszerető, családcentrikus, hitét és
magyarságát soha meg nem tagadó ember. Aki, ha
tehette, képzeletben Kapos utcáit rótta, sőt „beteg
lett”, ha huzamosabb ideig nem foglalkozhatott
Nagykapossal.
Édesapja páratlanul gazdag nagykaposi közegben
készült fénykép-gyűjteményt hagyott örökül, alapként, amit az évek folyamán szorgalmasan gazdagított ő is. Szabadidejében lelkesen, szinte megszállottan gyűjtögetett Nagykapos történelmével
foglalkozó írásos anyagokat. Gyűjtött a Magyar Országos Levéltárban, az Országos Széchenyi Könyvtárban, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban és a
Magyar Posta Könyvtárában. Ha újságban olvasott
Nagykaposról vagy az innen elszármazottakról,
gondosan kivágta a cikkeket és összerakta azokat.
Szép gyűjteményre tett szert azokból az írásokból,
amelyek Dr.Herczegh Géza professzor úr és Dr. Erdélyi Zsuzsanna néprajztudós munkásságával, ill. a
már öregedő Mécs László tevékenységével voltak
kapcsolatosak. Jó barátja, Dr. Skultéty Csaba publicista írásait, rádióban, televízióban elhangzott beszédeit rögzítette, megmentve az utókor számára.
Gyűjteményének egy részét átadta a Magyar Közösségi Háznak azzal a céllal, hogy alapjául szolgáljon történészek, publicisták munkájának vagy
éppen az egyszerű, tudását gazdagítani kívánó embereknek.
Minden nagykaposi nevében szívből gratulálunk
ehhez a szép, de egyben kötelezettséget is jelentő
kitüntetéshez. Kívánunk sok erőt és jó egészséget,
a jövőben pedig még sok-sok örömteli találkozást
itt, Nagykaposon.

Herczegh Melinda személyében olyan embert tisztelhetünk, aki életével és munkájával kapocsként
köti össze Nagykapost a Kárpát-medence más tájaival, akit nem vendégként, hanem hozzánk hazatérő családtagként tisztelünk és szeretünk.
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A leleszi premontrei apátság története
a 2014. júniusi számban megkezdett könyv folytatása

A levéltár rendszerezése 1726-ban kezdődött el Tahy Ferenc
Károly (1710-1728) prépost idejében. Majd Kunitz-Weissenburg Károly Ferenc prépost elrendelte a levéltári agyag
évrendbe sorolását, részbeni átmásolását, a jegyzőkönyvek
bekötését és leltározását. Megerősítette a helyiséget is, ahol
az anyagot őrizték, az ablakokat vastáblákkal biztosította.
A hatalmas munka 1779-ig folytatódott.1 Schochovszky
Ágoston adminisztrátor a teljes anyagot elenchusok2 szerint rendezte 1781 és 1787 között, mely alapján a Szlovák
Állami Levéltárban a mai napig kutatható.3
II. József feloszlató rendelete a levéltár sorsát is érintette.
1788. június 11-én Budára a királyi levéltárába szállították,
innen pedig 1791-ben az egri káptalanba került. Az 1802ben visszaállították a premontrei rendet. Ugyanezen évi
országgyűlés 16. cikkelye visszaadta a leleszi konvent hiteleshelyi működését is. Zasio András prépost Mallyi József
jászóvári kanonokot Leleszre küldte, hogy az itteni levéltárat is rendezze. Bernáth Miksa prépostsága alatt a rendezési munka folytatódott. További rendszerező munkában
vett részt Bánóczy Ignác, Novák Ignác, Nátafalussy Ferenc
és Zsarnay Márton, akik közül a két utolsó az Akadémia
számára több ívű magyar nyelvű okmányt szerkesztett,
amelyek a „Nyelvemlékek” fontos részét alkotják.4
A végleges levéltárrendezés 1839-ben ért véget. Együttvéve körülbelül 42 500 oldalnyi iratot másoltak át. A hiteleshelyek végleges felszámolására 1875-ben került sor.
Ezután tevékenységük már csak az oklevelek hiteles másolatainak kiadására vonatkozott. A levéltárat 1935-ben
Jászóvárra szállították, ahol a jászóvári országos levéltártól
elkülönítve, más helyiségekben és külön vezetés alatt őrizték.5 A premontrei rend csehszlovákiai felszámolása után
mindkét levéltárat Pozsonyba szállították, ahol azóta is az
1954-ben létrehozott Szlovák Állami Levéltár egyik gazdag
1
2
3
4
5
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vizsgálat
Žažová 2012
Nátafalussy 1871
Spielka 1944

Hiteleshelyi működés

A hiteleshelyek valójában a mai közjegyzői munkát látták el. Hatáskörükbe tartozott a becsük, zálogok, adás-vételek, végrendelkezések írásba foglalása, és mindemellett a
nyomozati munka is. A kijelölt királyi ember, a homo regius mellett a hiteleshely kiküldötte volt az a másik személy,
aki felderítette a lopások, rablások, emberölések, károkozások, hatalmaskodások, vitatott földterületek tulajdonjogának körülményeit.6
Ennek alapján az oklevelek tartalmilag két nagy csoportra bonthatók. Az elsőbe tartoznak a fassiók – jogi természetű akaratnyilvánítások, bevallások, vallomások. Ide
tartozik: a becsüs levél, biztosítás, zálogvalló levél, szabadon bocsátó levél, adásvétel, végrendelet, tilalmazó levél,
bizonyságlevél, ajándékvalló levél, szavatossági levél, szemrevételezés.
A második csoportba a relatiók tartoznak, amelyek királyi, királynéi, országbírói, érseki, főkapitányi, kormányzói vagy nádori mandátumra – rendeletre, utasításra,
parancsra születnek.7 Ide tartozik: a bírói megintés, fellebbezés, bajvívásról szóló levél, perbehívás, idézőlevél, tanúkihallgatás, birtokba való beiktatás, perhalasztás, beiktatás,
határjárás.
Formai szempontból háromféle okiratot különböztetünk meg:
- Litterae privilegiales – ünnepélyes formában
		 kiadott, véglegesen lezárt, örökérvényű oklevelek.
		 Az anyaguk pergamen, alakjuk fekvő téglalap. Az
		 írásképek díszesek, gondosak. Első soruk általában
		 nagyobb betűvel íródott, gyakran a nevek is
		 kiemeltek. Iniciáléval kezdődnek, néhány esetben,
		 különösen díszesek. A díszítés az oklevél megírása
		 után történt. A pecsétet a privilégiumokon kizárólag
6
7

Tompa Mihály szavalóverseny járási
fordulója zajlott Ung-vidéken

A nagykaposi Magyar Közösségi Házban 2017.
március 3-án zajlott a XXVI. Tompa Mihály Országos Verseny járási fordulója. Az Ung-vidékről
összesen 47 alap- és középiskolás tanuló mérette
meg magát 4 kategóriában versenyezve vers, illetve próza műfajban.
A 2017. március 31-én Nagykaposon zajló országos
elődöntőre továbbjutott versenyzők:
I.
I.
II.
II.

kategória vers: Rezeš Sylvia, Bertics Boglárka,
kategória próza: Szabó Zille, Kozma Mihály
kategória vers: Géczi Máté, Jacko Tibor
kategória próza: Jakab Levente,
Krausz Viktor Máté
III. kategória vers: Üveges Eszter, Jakab Elemér István
III. kategória próza: Tóbiás Zsombor, Takács Simona
IV. kategória vers: Pracu Eszter
IV. kategória próza: Szallár Krisztina

Lakatos Denisza

6

anyagát képezi. A leleszi konvent levéltára Pozsonyban és
Budapesten az országos levéltárakban kutatható.
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		 függő alakban alkalmazták, anyaguk sárga viasz.
		 A felfüggesztés hártyaszalaggal vagy selyemsodrattal
		 készült. Legrégebbi privilégium 1271-ből való, majd
		 a következő 1273-ból, a harmadik pontosan
		 1286.X.6-án került kiadásra. Állandó elemekből,
		 megfogalmazásokból tevődtek össze.
- Litterae patentes – egyszerűbb, nyílt formában,
		 ideiglenesen kiadott oklevelek. Általában be nem
		 fejezett ügyekről szóltak. A pátensekben gyakran
		 megjegyezték, hogy a felek kívánságára a kérdéses
		 oklevelet bármikor készek privilégium formájába
		 átírni. Pátenseket abban az esetben is készítettek, ha a
		 felek a konventnél személyesen vették át az okiratot.
		 Kezdetben pergamenre íródtak, majd a XIV.
		 századtól papírt is használtak. Sokszor a pátens is
		 iniciáléval kezdődött. A sárga befüggesztett pecsét
		 ebben az esetben a szöveg alatti kézjegyek közé vagy
		 az oklevél hátlapjára került. A pecséttartó vékony
		 szalagja még az újkorban is pergamenből készült.
		 Megfogalmazásuk egyszerűbb volt, gyakrabban
		 állították ki.
- Litterae clausae – zárt formában írt, rövid, átmeneti
		 jellegű jelentések készültek így. Volt eset, hogy a zárt
		 oklevelet is átírták privilégiumra.
		 Kezdetben pergamenre íródtak, majd a XIV. század
		 második felétől kizárólag papírt használtak. Írásuk
		 dísztelen, egyszerű. Ezeket az okiratokat
		 összehajtották, és a pecsétet zárásra használták.
		 Abban az esetben is zárt okiratot készítettek, ha az
		 ügyfél nem tudta személyesen átvenni, és
		 a lakóhelyre küldték ki. Az eddigi ismeretek szerint
		 nem maradtak fent zárt oklevelek a XIII. századból.
		 Egyszerűbb formai szempontot követtek.
		 A relátiókat zárt formában állították ki.8
A hiteleshehyi oklevélkiadást két szerv működtette. Az első
egy jogi természetű, előkészítő jellegű rész volt, amelyet a
konvent tagjai együttesen, a vidéki végrehajtásoknál pedig
a kiküldött megbízottak láttak el. A második pedig az ezt
követő írásbeli rész, amely magát az oklevélkiadást érintette. Az ügyek természete szerint oszlott meg fassiókra és
relátiókra.
8
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Beszámoló a Csemadok Nagykaposi Alapszervezetének évzáró üléséről
Ismét eltelt egy eseményekkel teli év a nagykaposi
Csemadok Alapszervezete „életében”, melyet a 2017.
február 12-én megtartott évzáró ülésen összegzett
Gabri Rudolf elnök.
A 40 fő jelenlétében zajló rendezvényt az Erdélyi János Vegyeskar műsora valamint a Cantabile kamarakórus műsora nyitott meg. Ezt követően az elnök
beszámolójában összegezte a szervezet előző évben
végzett munkáját és ismertette a 2017-es évre vonatkozó programokat. A hagyományos nemzeti összetartozást erősítő programok mellett az idei évben 3
fontos eseményt emelt ki:
1. Az év folyamán megkezdi működését az Önkéntes színjátszócsoport (az első találkozók már megtörténtek 12-15 fő jelenlétében – a szerk.), melynek
munkáját többek között a régiónkban tevékenykedő
Petőfi Program ösztöndíjasa, Horti Réka koordinálja
2. A 2017-es év kiemelt rendezvényei között szerepel a XXVI. Tompa Mihály Vers- és Prózamondók,
Énekelt Versek és Lírai Színpadok Versenyének országos elődöntője, mely 2017. március 31-én valósul
meg Nagykaposon. Ezen kívül szintén ezen a napon
díszpolgári elismerésben részesülnek Herczegh Melinda és Mikolay Imre. Ezt követően április 1-jén
megtörténik a Nemzet Vándorbölcsőjének átadása.
3. Mindemellett az Alapszervezet vezetősége elhatározta, hogy 2017. június 2-4 között zarándokutat
szervez a Csíksomlyói búcsúra, melyre már most
túljelentkezés van.
A CSEMADOK 2017-es évi tervének ismertetése:
Február:
Évzáró közgyűlés
Március:
Tompa Mihály szavalóverseny,
országos elődöntő
Március 15-iei ünnepség
Április:
Kitelepítettekre való megemlékezés
Erdélyi János Napok

Május:

Erdélyi János Mesemondó Verseny
Hagyományos Csemadok-nap,
majális
Június:
Zarándokút Csíksomlyóra
Géczi Lajosra való megemlékezés
Az Összetartozás Napjára való
megemlékezés
Augusztus: Augusztus 20-ai ünnepség
Szeptember: Thália előadás
Mécs László emléknapok
Október:
Megemlékezés az elhurcoltakról
Az 1956-os forradalomról való
megemlékezés
November: Erdélyi János Népdalgála
A beszámoló végén az elnök köszönetét fejezte ki az
együttműködő partnereknek: Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Erdélyi János Alapiskola, Nagykapos és
Vidéke Társulás, Rákóczi Szövetség, Komócsa, Magyar Óvoda, Horti Réka. Ezen kívül megköszönte a
támogatást a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek, a
Rákóczi Szövetségnek, a Bethlen Gábor Alapnak,
a Herczegh Alapítványnak, a Szlovák kormány kisebbségügyi osztályának, valamint azon személyeknek, akik a jövedelmi adójuk 2%-át a szervezetnek
ajándékozták.
Az évzáró ülés programja részeként Baloghné Domonkos Malvin, az Erdélyi János Vegyeskar karnagya is beszámolt az énekkar tevékenységeiről, végül
Horti Réka a Petőfi Program ösztöndíjasa ismertette
a régióban eddig végzett tevékenységeit és a jövőbeni terveit. A hozzászólásokban Barkó Attila, a Komócsa néptánc csoport vezetője röviden tájékoztatta a résztvevőket a csoport eddigi tevékenységéről.
A résztvevő Csemadok tagok az ülés befejeztével
még szabadon folytatták a beszélgetést, és egy kellemes vasárnapi délutánt tölthettek el így együtt.
Lakatos Denisza

Rólunk írták ...
Baloghné Domonkos Malvin:

Magyarrá a lélek, a gondolat, a cselekedet és
anyanyelvünk szeretete tesz
Írta: Varga Tibor
Felvidek.ma - 2017.02.02.
Baloghné Domonkos Malvin 1948-ban
született a csallóközi Csicsón, de közel ötven éve az Ung-vidéki Mokcsamogyoróson él. Végzettsége szerint
alapiskolai tanító és ének-zene szakos
pedagógus, magyar nyelv és matematika szakos tanár, illetve karvezető. 1981ben Pozsonyban végzett Vass Lajos
Erkel-díjas zeneszerző tanítványaként,
mint magyar kórusok dirigense. Elkötelezett híve a felvidéki kórusmuzsikának.
Szakmai tapasztalatai alapján országos
szintű népdalversenyek zsűritagjaként
is szerepel. A nagykaposi Csemadok
mellett működő Erdélyi János Vegyeskar karnagyaként immár 20 éve a
nagykaposi magyar közösség életének
meghatározó alakja. Huszonkét éve vezetője a Búzavirág Dalkör ökumenikus
egyházi énekcsoportnak Mokcsamogyoróson. A közelmúltban megkapta a
Csemadok Közművelődési Díját, valamint Budapesten a Magyar Kultúra Lovagja címmel tüntették ki.

Malvin néni, az Ung-vidéki magyar
közösség kiemelkedően tevékeny tagja
a Csallóközből származik. Hogyan emlékszik vissza ifjúkori éveire?
Meghatározóak számomra a Csicsón
töltött évek. A háború után nagyon
szerény körülmények között éltek ott
az emberek, de nagyon boldog gyermekkorunk volt a festői szépségű
Duna partján, a ma már államilag
védett Lion-tó környékén. Szerencsésnek mondhatom magam, mert
olyan képzett pedagógusok tanítottak, akik az elsők között végeztek az
akkor induló magyar pedagógusképzőn Pozsonyban. Nagyon szigorú,
következetes munkával sok későbbi
értelmiségit neveltek a magyarság-

nak. Büszke vagyok arra, hogy a gimnáziumi éveim alatt Gyüre Lajos író,
tanár, Mokcsamogyorós díszpolgára
volt az osztályfőnököm. Felejthetetlen évek voltak a Csicsón, Nagymegyeren és Nyitrán eltöltött diákéveim.
Mikor került ilyen távol a szülőfalujától?
Házasság révén költöztem a „keleti
végekre” 1971-ben. A nagyszelmenci alapiskolában kezdtem tanítani.
Most már elmondhatom, hogy teljesen más környezetbe kerültem. Nem
akartam mindenképpen megfelelni
az itteni elvárásoknak. Mindig azt
tartottam szem előtt, hogy nem elég
kisebbségi magyarnak születni, magyarrá a lélek, a gondolat, a cselekedet és anyanyelvünk szeretete tesz.
Hogyan került kapcsolatba a zenével?
Zenekedvelő családban nőttem fel.
Édesanyám jól játszott hegedűn,
egy csicsói búcsúban még a házaló
cigányprímást is megszégyenítette. Szűkebb családomban jelenleg is
négy hivatásos zenész, zenepedagógus van, de úgy néz ki, utánpótlás is
lesz. Jó zenetanítóim voltak, ötödikes
koromtól kórusban énekeltem, majd
később Nyitrán az egyetemi évek
alatt is aktív kórustag voltam.
Miért lett kórustagból kórusvezető?
Évekig voltam a Pozsonyban működő Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Vass Lajos Kórusának tagja, itt Királyhelmecen pedig az akkor még működő Pedagóg II. kórus szólamvezetője.
A keleti régióban úgy láttam, nagy

Milyen további közéleti szerepet tölt
be?
A helyi református gyülekezetnek
huszonhárom évig voltam presbitere,
pénztárnoka, jegyzője, lapterjesztője, évekig az egyházi anyakönyv vezetője, több mint húsz évig az ökumenikus éneklőcsoporttal egyházi
ünnepek állandó fellépője. 2016-ban
mindezen tisztségemről lemondtam.
Indokom az egyházmegyénkben, a
vajáni egyházi alapiskolában történt
megfontolatlan igazgatócsere volt.
Hitemben semmi és senki meg nem
rendít. Én nemcsak szűkebb egyházközségem sikereit és problémáit

tartom szem előtt, de a lelkiismeretem úgy kívánja, hogy ezeken túl is
nézzek, s kötelességemnek tartom
esetleges nemtetszésemnek, véleményemnek hangot adni.
Mik a jövőbeni tervei?
Nagy megtiszteltetés számomra,
hogy munkám elismeréseként január 22-én Galántán ötödmagammal
megkaptam a Nagykaposi Magyar
Ház és a Magyar Közösség Pártja
nagymihályi járási szervezete javaslatára a Csemadok megtisztelő Közművelődési Díját, valamint
ugyanekkor Budapesten a Magyar
Kultúra Lovagja címet, amit lakhelyem önkormányzatának javaslatára
ítéltek nekem. A továbbiakban sem
szándékozom pihenni. A Búzavirág
Dalkörrel hanghordozót készítettünk, már az utolsó munkálatoknál
tartunk. Ezen a korongon csak egyházi számok szerepelnek. Még ebben
az évben sor kerül egy új lemez felvételére, melyre csak népdalcsokrok
kerülnek zenekari kísérettel. Tervezem még – és erre biztatást is kaptam
– a már megkezdett munkám befejezését. Régiónk egyik jelentős grófi
családjának történetét dolgozom fel,
a deregnyői Lónyay Gábor gróf életét és munkásságát felölelő anyagot.
Mindezek mellett továbbra is szándékomban áll folytatni munkámat a
nagykaposi kórusban.

Budaházán, Csicserben, Dobóruszkán, Iskén, Kaposkelecsényben, Kisráskán, Mátyócvajkócon, Mokcsamogyoróson, Nagykaposon, NagyÍrta: Leczo Zoltán
ráskán, Nagyszelmencen, Veskócon
Új Szó - 2017. 3. 7.
és Vajánban összesen 18 interjút kéKönyv formájában is megjelent a szítettek, illetve két túlélővel, a nagyII. világháború után szovjet munka- szelmenci Gilányi Jánossal és a bési
táborokba deportált Ung-vidékiekről Fekete Gézával rögzítettek beszélgekészítettek legújabb kutatás anyaga.
tést.
Az Ung-vidékiek a gulágon című
Gabri Rudolf, a Nagykapos és Vidéke kiadványt Gabri Rudolf tájékoztaTársulás elnöke lapunknak elmondta, tása szerint minden régióbeli önmunkatársaik, Vályi Edit és Lakatos kormányzathoz és magyar oktatási
Denisza 2016 májusa és szeptembere intézményhez ingyen juttatják el,
között összesen 15 régióbeli telepü- az érdeklődők pedig a Nagykaposi
lésen vizsgálódtak. Abarán, Bésben, Magyar Közösségi Házban juthat-

nak hozzá. A kutatás után oktatási
segédanyag is készült, mely most
szintén nyomtatásban látott napvilágot. Ezt a társulás szintén ingyen
adja az alap- és középiskoláknak. A
nagykaposi intézmény egyik dolgozója, Gabri Lóránt szintén sikeresen
pályázott, ennek köszönhetően Mesél a múlt – dédnagyapám története
címmel kiadványt jelentethetett meg
a témában. A szerző dédnagyapja,
Szabó Józsefnek történetét dolgozza
fel, aki ugyancsak szovjet munkatáborban hunyt el. A kiadványok ünnepélyes bemutatóját az idei Erdélyi
János Napok keretében tartják, a magyar házban.

Könyv az elhurcolt Ung-vidékiekről

A könyv a 2016 májusa és szeptembere között
végzett kutatás anyagát tartalmazza
A szerző felvétele

szükség van az ilyen jellegű munkámra, ezért erre fordítottam nagy
hangsúlyt. Munkahelyeimen folyamatosan vezettem gyermekkarokat.
Húsz évvel ezelőtt kértek fel karvezetőnek Nagykaposon az Erdélyi János
Vegyeskarban, ahol jelenleg Bacskai
László mérnök, a kórus elnöke a segítőm. Mivel nagy szükség mutatkozott lakhelyemen, Mokcsamogyorós
községben egy éneklőcsoportra, itt is
indítottunk egyet. Büszkén elmondhatom, hogy Ung-vidéken miénk az
első ökumenikus egyházi éneklőcsoport. Ma tizenhárom állandó taggal
működünk Búzavirág Dalkör néven.
Szakmai segítőm e csoportban Vass
István, a református gyülekezet kántora.
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Felhívás - Beiratkozási Program 2017

A felvidéki iskolai beiratkozások esedékessége folytán
a Rákóczi Szövetség a
2017/2018-as tanév
magyar iskolakezdői
számára is meghirdeti beiratkozási ösztöndíj pályázatát.
A program a tavalyi
évhez hasonlóan minden
magyar tanítási nyelvű iskolába
beíratott iskolakezdőre vonatkozik Szlovákia területén.
A Rákóczi Szövetség a programot továbbra is elsősorban a magyarországi civil társadalom és az önkormányzatok adományaira alapozva hirdeti meg.
A Szövetség december folyamán 12 409 szlovákiai
magyar óvodás szüleinek juttatta el levelét a magyar
iskolaválasztás érveivel együtt, karácsonyi ajándékcsomaggal összekötve.
Ebben a levélben tájékoztatták a szülőket a beiratkozási ösztöndíjról, jelezve számukra, hogy az ehhez szükséges pályázati adatlapot az
iskolai beiratkozáskor tölthetik ki. 3 964 olyan óvodásról sikerült tudomást szerezni, akik beszélnek magyarul és 2017 szeptemberében iskolakötelessé válnak. A Szövetség azzal a kéréssel fordult partnereihez, hogy a pályázati felhívását használják fel az iskolaválasztási kampányban, illetve az adatlapot az iskolai beiratkozások alkalmával töltessék ki a beiratkozó gyermekek szüleivel.
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