
Egy vérből vagyunk!

A NAGYKAPOSI MAGYAR KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADVÁNYA, 7. évfolyam, 2. szám, 2019. augusztus 30.

Kedves Barátaim!

Egy vérből valók vagyunk, azt hiszem nyugod-
tan mondhatom, hogy nincs magyar ember, ki-
nek ne dobbanna meg a szíve, ha meghallja az 
Ismerős Arcok együttes lélekemelő sorait. Nem-
csak az 5 millió külhoni, de mind a 15 millió ma-
gyar érzi és érti, hogy mit jelentenek számunkra 
ezek a szavak s ezért bizton állíthatjuk, hogy a jó-
tékonysági futás résztvevői a nemzeti összetarto-
zás és a szolidaritás kifejezésére nem találhattak 
volna ennél megindítóbb címet. 
Isten hozta Önöket Nagykaposon, engedjék 
meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel és sze-
retettel üdvözöljem körünkben e nagyszabású 
sportmisszió fővédnökét Herczegh Anita Asz-
szonyt, Áder János köztársasági elnök úr felesé-
gét, továbbá Anita asszony édesanyját Herczegh 
Melindát, Nagykapos díszpolgárát, Gui Angélát, 
karitatív futónagykövetet és futótársait és a teljes-
ség igénye nélkül a közélet számos vezetőjét.
Köszöntöm köreinkben a Herczegh Géza Em-

lékév keretében kiemelkedő pályamunkákat be-
nyújtó diákcsapatokat, felkészítő tanáraikat, az 
iskolák megjelent igazgatóit, valamint a velünk 
ünneplő kárpátaljai nemzettestvéreinket, köztük  
a ráti gyermekotthon tanulóit és kedves mind-
nyájukat.
Rendhagyó találkozás ez a mai, hisz generációk 
-köztük az enyém is- abban nőtt fel, hogy ma-
gyarországi látogatásainkor egyesek  azon cso-
dálkoztak, hogy hol tanultunk meg ilyen szépen 
magyarul. De idézhetném a napokban  térségük-
be látogató Orbán Viktor miniszterelnök úr sza-
vait is, aki elmondta, hogy az ő generációjának  
az iskolában nem tanították, hogy ha az ember 
bármely irányban is átlépi Magyarország állam-
határait, ott magyarokkal találkozik, ott magyar 
emberek élnek.
De túléltük, és ahogy a mondás tartja, ami nem 
öl meg az megerősít, s ma már ott tartunk, hogy 
Magyarországon az alkotmány törvényileg ren-
delkezik arról, hogy az anyaország felelősséget 
visel mind a 15 millió magyarért. A 21. század 

elejére megtörtént a magyar nemzet határok fe-
letti egyesítése. Erről mindig Nelson Mandela hí-
res szavai jutnak eszembe, miszerint: mindenki 
lehetetlennek vélte, amíg valaki meg nem csinál-
ta. Ma már együtt szőjük a nemzet nagy színes 
kelméjét az élet minden területén külhoni és 
anyaországban élő magyarok, élő példa erre ez a 
mai nap is.
Az egy  vérből vagyunk jótékonysági futás szim-
bolikus jelentősége éppen az, hogy  a nemzeti 
összetartozás nem áll meg a határoknál, mi  Kár-
pát-medencei magyarok egy család vagyunk.  
E futás másik fontos célja, hogy felhívja a figyel-
met a véradás fontosságára. Ezúton is köszönöm 
azoknak, akik e rendezvény hatására itt Nagyka-
poson is  részt vettek a város által szervezett ön-
kéntes véradáson, büszkék vagyunk rájuk, hisz 
ahogy a mondás szól:
„Aki önzetlenül vérét adja embertársainak, az 
már mindent tud a szolidaritásról.”

Gabri Rudolf
(Elhangzott 2019. június 23-án, Nagykaposon)
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Kulturális szervezetek 
hálózatépítésének első workshopja

„A mi büszkeségünk…”
A Herczeg Károly Alapítvány a Nagykapos Vi-
déke Társulással karöltve „A mi büszkeségünk” 
címmel történelmi–irodalmi pályázatot hirdetett 
a Kárpát-medencei általános iskolák tanulói ré-
szére. A pályázat célja egy adott iskola településé-
nek vagy az iskola vonzáskörébe tartozó település 
egy-egy kiváló szülöttének életét és munkásságát 
bemutató alkotás megírása volt.
A kiírásra 23 pályamunka érkezett. Nagy öröm, 
hogy a Felvidék számos magyar alapiskoláját 
megszólította a felhívás. Csallóközaranyos, Vág-
farkasd, Vágselye, Kürt, Nagyfödémes, Szőgyén, 
Ipolyvarbó, Muzsla, Zsigárd, Fülek, Nagykapos, 
Királyhelmec, Bodrogszerdahely alapiskolái kap-

csolódtak be a megmérettetésbe. De 3 pályamű 
érkezett a határon túlról is. A szerbiai – Magyar-
kanizsáról és Torontálvásárhelyről és a magyar-
országi – Kálmánházáról.
Köztudott, hogy történelemben, irodalomban, 
természettudományokban, sportban élen járunk 
nemcsak Európában, hanem a nagyvilágban is. 
Számos pályamunka közismert személyiségek-
ről szól: II. Rákóczi Ferenc, Erdélyi János, Mécs 
László, Jedlik Ányos mellett az egyik pályamun-
kában az alapítvány létrehozója, a nemzetközi 
jogtudós, Herczeg Géza Gábor is szerepel. Két 
közismert színész, Kaszás Attila és Kerekes Vica 
is a büszkeségek között jelenik meg. 
Magam is új ismereteket szereztem a pályamun-
kákból. A települések híres személyiségei között 
meglepően sok volt a népoktató-tanító és a lel-
kész. Fő mozgatórugói egy-egy közösségnek. 
Mindannyian megbecsült, értékes, pótolhatatlan 
tagjai voltak szűkebb környezetüknek. Oszté-
nyi Leander, akit Letinek szólítottak, mert nem 
tudták kimondani franciás nevét, tanító volt, 
majd híres porcelánfestőként élt Csehországban. 
Izsóp Etelka, mindenki Bábi nénije, iparművész 
és illusztrátor, akinek tehetségét a tanító nénije 
fedezte fel még az általános iskolában. Losonczi 
Piroska és Sasi István zenetanárok voltak, akik 
nemcsak hazai, hanem európai versenyekre is 
eljutatták pártfogoltjaikat. Májer István és Boros 
Mihály lelkészek mellett egy pap-tanító lógott ki 
egyedül a sorból, akiről a csallóközaranyosi hívek 
azt mondták, hogy nekik nem kell az úrvacso-
ra olyan pap kezéből, aki rúdhajigálás közben 
minduntalan a markába köp. Kóczán Mór még 
abban az évben 1908-ban a londoni olimpián 
bronzérmet szerzett gerelyhajításban. 
Minden egyes pályamunka egy-egy ember, egy-
egy egyedi sors, megismételhetetlen, tartalmas 
élet.

Végül szeretném ismertetni a bírálóbizottság által 
figyelembe vett kritériumokat. A pályamunkák 
összpontszámát: a témaválasztás, az adott téma 
többoldalú megközelítése-feldolgozása, az önálló 
munka, a külalak és a csatolt melléklet határozta 
meg. A pályamunkák műfaja sem volt elhanya-
golható kérdés. A nyertes beadványok is három 
különböző műfajban születtek: levél, képzelt 
interjú, esszészerű bemutató formájában. Ezen 
munkákból nem hiányzott a témamegjelölés. Az 
ismert személyiség többoldalú bemutatása. Ér-
dekességek az életműből. Személyes érintettség, 
frappáns befejezés.
Tehát az eredmények: 
3. helyen a királyhelmeci Helmeczy Mihály 
Alapiskola csapata végzett – a nyelvújító, Helme-
czy Mihály sokoldalú bemutatásával. Csapatta-
gok: Eszenyi Réka, Tóth Orsolya, Lakatos Cynt-
hia, Majer Noémi, Pcsolinszky Chiara. Felkészítő 
tanáruk: Leczo Kornélia és Pandi Zsuzsanna.
2. helyen a Szőgyéni Csongrády Mihály Alapis-
kola végzett. A képzelet interjúban iskolaalapí-
tójuk Csongrády Mihály munkásságát mutatták 
be. Csapattagok: Forró Lilla, Molnár Dorottya, 
Blahovics Nándor, Halász Lázár, Kovács Kristóf. 
Felkészítő tanáruk: Mgr. Nothart Erika
Az 1. helyet pedig a Füleki II. Kohári István 
Alapiskola diákjai szerezték meg Hulita Vilmos-
ról írt tartalmas és érdekes fiktív levelükkel. Csa-
pattagok: Fajd Dávid, Fazekas Zsófia, Hizsnyai 
László, Karcag Levente, Tóth Viktória. Felkészítő 
tanáruk: Mgr. Ferenc Izolda.
Mindhárom pályamunka főhőse sokat tett az 
adott közösség érdekében, az egyikük szóalko-
tásait a mindennapban is használjuk, mégsem 
jegyezték a nevüket országos szinten, mégis a 
szülőföld, az ott élő emberek emlékeznek rájuk. 
„A szülőföldnek sírhantjelöltjei vagyunk, és egy-
hangúlag megválasztott emlékei. Mert az utolsó 
hely az, ahol nevünk emlegetése kilobban... Mert 
amikor mindenütt elfelejtettek: a szülőföldnek 
még mindig akad mondanivalója rólunk” – írja 
Sütő András.
Gratulálok a nyerteseknek!
     Pankovics Andrea,

a pályamunkákat értékelő bírálóbizottság tagja 

A 3 FOLYÓ, 2 ORSZÁG, 1 RÉGIÓ – Kulturá-
lis szervezetek határon átnyúló együttműködé-
si hálózata című, FMP-E/1801/4.1/001 számú  
INTERREG V-A SK-HU Együttműködési Prog-
ram Kisprojekt Alap pályázata keretén belül 
2019. június 18-án a Magyar Közösségi Házban 
megrendezésre került a kulturális szervezetek 
hálózatépítésének első workshopja. 
E projektnyitó rendezvény során létrejött egy  
8 szervezetből álló bázishálózat, melynek tagjai 
egymás tevékenységeinek ismertetése mellett 
lefektették a hálózat működési feltételeit, melyek 
biztosítják a hosszú távú együttműködést és eljá-
rást a fejlődés érdekében. 

A bázishálózat tagszervezetei: a királyhelme-
ci Tempora Orientia  - A Jövő Nemzedékek, 
Dél-Zemplén Kultúrájáért és Fejlődéséért Pol-
gári Társulás , az imregi Pro Cultura Imregh, a 
kaposkelecsényi Bercsényi Miklós Csemadok 
Alapszervezet, a nagykaposi Nagykapos és Vi-
déke Társulás, a cigándi Sarkantyús Néptánc 
Együttes, a hercegkúti Hercegkútért Közala-
pítvány, a sárospataki Amatőr Művészekért 
Alapítvány valamint a sárospataki Kult-túra 
Közművelődési és Idegenforgalom Fejlesztési 
Alapítvány.  
A workshop keretén belül a jelenlévők továbbá 
megismerkedtek azzal a kérdőívvel is, mellyel a 

kulturális célú adatfeltárás fog zajlani a projekt 
keretén belül. A célterületek kulturális szerveze-
teinek feltérképezésével egy áttekintést kapunk a 
térség kulturális tevékenységeinek és szolgáltató-
inak jelenlegi kínálatáról. Az adatbázis elektroni-
kus és nyomtatott formában is elérhető lesz.  
A kulturális szolgáltató hálózattal kapcsolatos 
tevékenységek koordinálásáért 1 részmunkaidős 
belső hálózat szervező munkatárs felel. 
A jövőben a hálózat kapcsolatrendszerének  
bővítésére további workshopok keretén belül  
kerül sor. 

Lakatos Denisza
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Beszámoló

A Ringató egy zenei nevelési módszer, ame-
lyet sok évvel ezelőtt indított útjára a program 
alapítója Dr. Gállné GRÓH ILONA, kisgyer-
mekeknek és szüleiknek szóló énekes-játékos 
foglalkozás formájában.  Mára már bejárta Ma-
gyarországot, a Kárpát-medencét és több euró-
pai országot is. Amit megvalósít, az pedig jóval 
túlmutat egy zenei nevelési módszeren. Énekelni, 
játszani tanít, és örülni a szépnek. Segít egymásra 
találni, felismerni az összetartozás csodálatos ér-
zését, divatos kifejezéssel élve: közösséget épít. A 
foglalkozásokon a legfontosabb az élménynyúj-
tás az egész család számára. Miközben éneke-
lünk és játszunk, a legkisebb gyerekek ízlelgetik 
a magyar nyelv és a zenei anyanyelv szépségeit, 
találkoznak a magyar kultúrával. Az értékes zene 
a teljes személyiséget formálja. A hagyományos 
dalok, mondókák, ölbeli játékok a világra nyit-
nak ablakot, s a lélekbe jutva élni segítenek, sőt 
ha kell, gyógyítanak.
„Ezért fordulunk a művészethez tanítványaim-
mal, hogy eszközként használjuk a neveléshez. 
Szeretnénk a családoknak egy lehetséges utat 
mutatni a boldogulás felé. Nem az egyetlent, nem 
a legjobbat, hanem egyet a sok közül – egy biztos 
jót!”  Dr. Gállné GRÓH ILONA.   /Bővebb infor-
máció www.ringato.hu /
2018. szeptember 8-án, Nagykaposon a Magyar 
Közösségi Házban megtartottam az első Rin-
gató foglalkozásomat.  A foglalkozásokra heti 
rendszerességgel került sor, ahol hétről-hétre új 
arcok, babák – mamák, jöttek, s maradtak! Az 
édesanyák a foglalkozáson néphagyományokból 
merített játékokkal, mondókákkal, dalokkal is-
merkedtek, énekeltek, csiklandoztak – játszottak. 
Úgy vélem, bensőséges kapcsolat alakult ki, hi-
szen az ölelés a babusgatás, ringatás az, ami erő-
síti az anya-gyermek közti bizalmat, s így meg-
születik a varázslat, az érzés, hogy játszani, együtt 
lenni jó. Az édesanya hangját, érintését, ölelését 
semmi sem pótolhatja, lelki táplálék az a kisgyer-
meknek. A foglalkozások, (melyek egyébként tel-
jesen ingyenesek) a szülőknek mintát adnak arra, 
miként lehet pici kortól játszani, énekelni gyer-
mekeikkel. A foglalkozás a magyar közösségek 

megmaradását és segítését is célozza. Ilyen a Rin-
gató! Egy kikapcsolódási forma, ahol jól érezzük 
magunkat, ahol a foglalkozás után a szőnyegen 
tovább játszanak a gyerekek, ahol ismeretségek, 
barátságok kötődnek, ahol együtt lenni jó.
 A foglakozások a CSEPEREDŐ program kere-
tein belül valósulnak meg.  Jelenleg Szlovákiában 
47 helyszínen tartanak, heti rendszerességgel 
Ringató foglalkozásokat és havi rendszerességgel 
Szülők iskoláját. A Cseperedő program 2015 má-
jusában indult útjára, melynek célja az országos 
mama-baba klubhálózat kialakítása, a program 
koordinátora Berky Angelika. A programot az 
idén már három fő irányvonal határozza meg, 
egyrészt a Ringató-foglalkozások, másrészt a 
Szülők Iskolája, valamint kiépülőben van a Baba-
színház előadássorozat. A szülők iskolája keretén 
belül előadásokat szervezünk, ahol az édesanyák 
szakemberekkel beszélgethetnek a nevelést érin-
tő kérdésekről, véleményt, tapasztalatot cserél-
hetnek. /Bővebb információ a www.cseperedo.
sk/. A Szülők Iskolájában lehetőség nyílik az 
édesanyáknak különféle témák körüljárására, 
szakértői választ kapnak a neveléssel kapcsolatos 
kérdéseikre. Igyekszünk a szülők igényeit, kéré-
seit figyelembe venni, s olyan előadást szervezni, 
ami valós segítséget nyújt számukra. 

Az elmúlt 10 hónapban Nagykaposon a Ma-
gyar Közösségi Házban, először 2018. novem-
ber 14–én a szülők iskolája rendezvényen, Dr. 
Süll Tamás komáromi lelkész, párkapcsolati 
tanácsadó előadását hallgatták meg a Ringató 
foglalkozásokra járó anyukák és az érdeklő-
dők. Az előadás témája: Feleség és/vagy édes-
anya  volt. 
Majd januárban a miskolci Pillangóház Korai 
Fejlesztő és Tehetséggondozó Központ fejlesz-
tő és gyógypedagógusai tartottak előadást A 
mozgás, a beszéd és értelem összefüggései cse-
csemő és kisgyermek korban címmel.
Március 7-én, a pici gyerekek nagy-nagy örö-
mére ellátogatott hozzánk a miskolci Csoda-
malom Bábszínház, majd 29-én Szanyó Gab-
riella klinikai logopédussal beszélgettünk a 
Beszédfejlődés sajátosságairól születéstől óvo-
dáskorig.
Áprilisban a szülők iskolája előadás sorozat-
ban a Kriston Intim Tornáról kaphattak az 
érdeklődők bőséges információt. A beszélgetést 
Mórocz Magdolna tartotta, aki a gátizmaink 
védelméről, tudatos alhas védelemről és a női 
egészségről beszélt.
A májusi hónap sem zajlott előadás nélkül, 
a beszélgetést Molnár Marianna sárospataki 
pszichológussal folytattuk, aki a Dackorszak…. 
és ami mögötte és utána van! kérdésben nyúj-
tott hasznos tanácsokat az anyukáknak.
Június 3-án, a győri Vaskakas Bábszínház 
hangulatos és megnyerő előadásával elrabolta 
a gyermek szíveket. Az előadás után interaktív 
játék következett, amikor mindent kipróbál-
hattak, megfoghattak a gyerekek, s így aktív 
részesei lettek az előadásnak.
Végül június 19-én, Dr. Szabó Bodák Mag-
dolna, Fogápolás csecsemőkorban című előa-
dásán szintén hasznos tanácsokat kaptak az 
érdeklődő szülők.

Remélem, hogy az elmúlt időszak elnyerte a kör-
nyékbeli anyukák, apukák, nagyszülők tetszését, 
új ismeretekre tettek szert, nevelési kérdéseikre 
szakértői válaszokat kaptak, érezték, hogy kis-
gyermekeikkel tartalmas időt töltöttek el egy kö-
zösségben. Szeptemberben folytatjuk ezt a cso-
dát, mert a magyar népdal szép, valódi érték és 
a sajátunk.

                                Jakab Krisztina, a nagykaposi Magyar 
Közösségi Ház Ringató foglalkozásvezetője





Eseményeink képekben
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A leleszi premontrei apátság 
története

a 2014. júniusi számban megkezdett könyv folytatása

A lakószobák is igen fényesen voltak 
berendezve. Minden szobában külön-
böző színű plüsshuzat a bútorokon. Az 
egyiken világoskék, a másikon sötétkék, 
a harmadikon bíborvörös, a negyediken 
zöld, majd mindez ismétlődött. A szo-
bákban lévő szőnyegek színe megegye-
zett a huzatok árnyalatával. A falakon itt 
is olajfestmények függtek, de mellettük 
egy díszes rokokó tükör is helyet kapott. 
A tükör előtt márványfedelű asztalka 
állt. A szobák főfalán ott volt a feszület 
és előtte pedig az imazsámoly.
 Az emeltre vezető lépcső alján még 
ott állt ebben az időben egy rokokó dí-
szítésű vaskapu, rajta egy tábla ezzel 
a felirattal: „CLAUSURA“, azaz rend-
ház.
 A monostorban még 1947-ben is mű-
ködött az 1940-es évekből származó víz-
vezeték, amely annak idején egyedülálló 
volt a községben. Ennek segítségével ju-
tott fel a víz az épület alatt lévő hatalmas 
kőkútból.1 
 A háború után fokozatosan foglalta 
el az állam a konvent emeleteit. Először 
az állami gazdaság irodái, majd a mező-
gazdasági technikum kapott benne he-
lyet. A berendezést elszállították.
 A rendszerváltás után a premontreiek 
visszakapták az épületet a hozzá tarto-

1 Krónika

zó birtokokkal együtt. Újabb felújítások 
kezdődtek, hogy az épület egyes részei 
lakhatóvá váljanak. Sajnos, a teljes külső 
és belső átalakítás még várat magára.

A kápolna
 A Szent Mihály-kápolna a rendház 
keleti részében található, közvetlenül a 
sekrestye mellett. Háromszintes. A szen-
télyt kétszintessé osztja a két pilléren álló 
nyugati karzat. A harmadik szint a kápol-
na kriptája.  A karzat csak a Kunitz-féle 
barokk átalakítás után került a mai helyé-
re, mint ahogy a falakat díszítő párkányos 
falpillérek is. Magas, karcsú, lóherés ab-
lakok helyett három keskeny, félkör ala-
kú barokk ablakból ömlik a fény a kápol-
nába, amelyek alatt még felfedezhetők 
az eredeti gótikus ablakok maradványai. 
Keleti része a nyolcszög három oldalával 
záródik. A még eredeti gótikus boltozatot 
jellegzetes Nagy Lajos korabeli, faragott 
gyámköveken nyugvó bordázat tartja. 
A kápolnának két bejárata van. Egyik a 
földszinten, faragott kövekből csúcsívbe 
ágyazva. A másik az emeleti folyosóról 
nyílik, egy szintén csúcsíves, vasalt ajtón 
át a karzatra. 
 A kápolna falait körös-körül XIV. 
századi falképek borították. Mára már 
csak egy töredéke maradt meg a freskók-
nak. A  2004-ben befejezett restaurálás 

és állagmegóvás örökre megőrizte azt 
nemcsak a Bodrogköz, de a történelmi 
Magyarország egyedülálló festett műem-
lékeként is.
 A kápolna falképeinek az értelme-
zésében Jana Juránková és Fabrakyné 
Deklava Lilla tanulmánya, valamint A 
keresztény művészet lexikona és a Ma-
gyarországi művészet 1300-1470 körül 
című monumentális művészettörténeti 
összefoglalója segített. 
 Leleszen az Utolsó ítélet XIV. századi 
magyarországi ábrázolásának legszebb 
ciklusa maradt az utókorra a Szent Mi-
hály-kápolna déli falán. A téma három 
sávban bontakozik ki. Ezen ábrázolás ki-
indulópontját Jézus szavai jelentik máso-
dik eljöveteléről, az Utolsó ítéletről Máté 
és János evangéliuma alapján, továbbá az 
apokalipszis víziója a Jelenések könyve 
és az ótestamentumi próféták, Ezekiel és 
Dániel látomásai szerint. 
 A középső sáv központi alakja Jé-
zus mandorlában. Felső teste fedetlen, 
végtagjain látszanak a keresztre feszítés 
sebei, szivárványon ülve felemeli két 
kezét, hogy megáldja az üdvözülteket, 
és elutasítsa a kárhozottakat. Két olda-
lán közbenjáróként Mária és Szent János 
evangélista, illetve az apostolok. Fejénél 
angyalok. Az alsó sávban a holtakat har-
sonás angyalok keltik életre. A feltáma-
dottak teste meztelen. Krisztus jobb ol-
dala az üdvözülteknek, a mennynek van 
fenntartva, balra tőle az angyal karddal 
mutatja az utat a kárhozottaknak a pokol 
felé. A pokolbeli jelenetek a karzat alatti 
boltíven tovább folytatódnak. Szürke és 
vörösesbarna ördögök az elveszett lelke-

ket Lucifer elé vezetik. A bukott főangyal 
oszlopszerű magaslaton ül, termete a töb-
bi pokolbeli lényhez képest hatalmas. A 
kezében, szinte átölelve egy nehezen fel-
ismerhető kínzóeszközt tarthat.
A felső sáv falfestményei nemcsak az 
időnek estek áldozatul, hanem a kápol-
na XVIII. századi barokkos átalakításá-
nak is. A Krisztus feletti freskótöredék 
megfelelt az Utolsó ítéletek Arna Christi2 
ábrázolás-szabályának. Krisztus szenve-
désének eszközei közül a töviskorona, 
a kereszt, a lándzsa és az oszlop látha-
tó, amelynél megostorozták. A mellette 
lévő freskón Mihály arkangyal lelkeket 
mérlegelő melléktémája menekült meg 
a pusztulástól. Jól láthatóak a démonok, 
akik malomkövek segítségével próbálják 
meg a mérleget a maguk javára állítani. 
 A déli freskótöredékek domináns szí-
ne a háttér azúrkékje. A festő szívesen 
használta a zöldet, vörösesbarnát, rózsa-
színt, szürkét és a feketét.
 Az északi fal freskótöredékeinek az 
értelmezése sokkal nehezebb. Az ép-
ségben maradt falfestmények művészet-
történeti tanulmányai sem egyértelmű-
ek. Nem Krisztus és nem tiszta bibliai 
ábrázolások. A karzat északi lunettáján 
vagy a Három királyok hódolata, vagy a 
próféták, vagy az Árpád-házi uralkodók 
láthatóak.3  A középső sávot királyok 
alakja tölti ki, akik határozott gesztussal 
társalognak. Balra a karzaton egy gótikus 
trónszerű építmény, jobbra tőle tizenegy 
koronás uralkodó korabeli öltözetben or-
szágalmával a kezükben.

2 Krisztus szenvedésének eszközei
3 Juránková 2012

2019. április 5-6-án a Nagykapos és Vidéke 
Társulás, Nagykapos Városa, a Nagykaposi 
Erdélyi János Alapiskola, a Csemadok Erdélyi 
János Területi Választmánya és Nagykaposi 
Alapszervezete szervezésében került sor az Er-
délyi János Napokra.

Péntek  délelőtt a nagykaposi Városháza Dísz-
termében, 64 diák részvételével kezdődött el az 
Erdélyi János Mesemondó- és Népdalverseny, 
melynek eredményhirdetésére és díjkiosztójára 
a délutáni órákban az Erdélyi János Alapiskola 
udvarán került sor. A 18 mesemondó két kate-
góriában küzdött meg egymással, az elsőben a 
Vajáni Református Egyházi Alapiskola diákja, 
Beňadik Sára lett a győztes, míg a második ka-
tegóriában Pogány Zsófia győzedelmeskedett 
Királyhelmecről. Ami pedig a 46 versenyzőt 
felvonultató népdalversenyt illeti, abban az 
alsó tagozatosok  közül a királyhelmeci Dobos 
Emma és a nagykaposi Boczán Anna Fruzsina 
bizonyult a legjobbnak, míg a felső tagozatos 
diákok között is megosztott első helyet hir-
dettek, s azt  Tokár Dorka Fruzsina és Estefán 
Vanda nyerte el. Az előbbi a bodrogszerda-
helyi, az utóbbi a nagyszelmenci Dobó István 
Alapiskola tanulója.

Az eredményhirdetés után került sor Erdélyi 
János szobrának koszorúzására, mely a róla el-
nevezett Alapiskola udvarán áll. A koszorúzás 

alatt az Erdélyi János Vegyeskar énekelt. Majd a 
rendezvény résztvevői a város másik híres szülöt-
tére, Herczegh Gézára emlékezve megkoszorúz-
ták az elmúlt éven felállított szobrát.

Az esemény ezután a városháza dísztermében az 
Erdélyi János Gálaesttel folytatódott. A rendez-
vényt az Imregi Asszonykórus műsora nyitotta 
meg. A hagyományőrző csoport az imregi kari-
kázót és  imregi népdalokat adott elő, melyekkel 
sikeresen szerepelnek egész Kárpát-medencé-
ben. 

Ezt követően „…a népek ajkiról eltanulva…” Vá-
logatás Erdélyi János népköltési gyűjteményéből 
című könyv bemutatására került sor. A könyv 
szerkesztőjével, Demjénné Kovács Ernával Gilá-
nyi István, a helyi gimnázium történelemtanára 
beszélgetett. A 2017-ben napvilágot látott könyv 
hivatalos bemutatójára 2018. január 22-én Bu-
dapesten  a Petőfi Irodalmi Múzeumban került 
sor, ahol jelen volt többek között T. Erdélyi Ilona, 
Erdélyi János unokája és szellemi hagyatékának 
gondozója valamint Sebestyén Márta is.

Demjénné Kovács Erna anno magyar-orosz 
szakos tanárként tevékenykedett a helyi alapis-
kolában, több könyv szerzője. A pódiumbeszél-
getésből kiderült többek között az, hogy Erdélyi 
János végzettségét illetően jogász volt, de már 
Sárospatakon folytatott tanulmányai idején is 

foglalkozott az irodalommal. Joggyakorlatra 
Budapestre került, ahol előbb a Magyar Tudós 
Társaságnak, majd a Kisfaludy Társaságnak 
lett a tagja, és kiadott egy gyűjtési felhívást a 
népköltészeti alkotásokra, népdalokra vonat-
kozólag. Ezekből a művekből született meg a 
Népdalok és mondák c. kötete, amely a maga 
nemében első volt a könyvpiacon, hiszen előt-
te még soha senki nem adott ki népköltészeti 
gyűjteményt. Ráadásul 5000 példányszámban 
jelent meg. A népdalokból felhívására mintegy 
8000-9000 darab érkezett, meg még 30 mon-
da és 9000 közmondás. Ezek közül válogatott, 
témák szerint rendszerezve azokat. Kötetébe 
1320 darab népdalt válogatott be, ezek közül 
legnagyobb számban a szerelmi énekek vannak.  
Sajnos, a kották Buda ostroma idején eltűntek, 
azért nem kerülhettek be Erdélyi könyvébe. 
Erna néni is megőrizte Erdélyi rendszerezési 
elvét, és szubjektíven, a neki leginkább tetsző 
darabokat válogatta be könyvébe, amely Szász 
Jenő előszavával került kiadásra, és a népdalo-
kon, közmondásokon kívül tartalmazza még  
T. Erdélyi Ilona és Demjén Erna tanulmányát.

A programot az egy éve újjáalakult Ung-vidéki 
és Bodrogközi Tanítók Énekkarának műsora 
zárta. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével 
Erdélyi János dédunokája, Erdélyi Balázs és 
felesége, jelen volt továbbá Herczegh Melin-
da, Herczegh Géza özvegye, valamint a város 
polgármestere, Petrikán Péter és alpolgármes-
tere, Boczán Ferenc. A rendezvény támogatói 
a Bethlen Gábor Alap, Rákóczi Szövetség, Ki-
sebbségi Kulturális Alap és Nagykapos városa.

(A Ma7 nyomán)

Erdélyi János Napok 



7

Rólunk í r ták  . . .
Emlékkonferencia Herczegh Gézáról

Írta: Zsebik Ildikó, ma7.sk
2019. április 07.

Herczegh Géza Gábor, a XX. szá-
zad magyar jogtudományának 
jeles képviselője, ugyancsak Nagy-
kapos szülötte.

A magyar Himnusz elhangzása és a 
tudós emléktáblájának megkoszo-
rúzása után a Nagykaposi Magyar 
Közösségi Házban vette kezdetét 
az a konferencia, amelynek előadói 
Szalayné Sándor Erzsébet egyetemi 
tanár, nemzetiségi ombudsmanhe-
lyettes, Buza János nyugalmazott 
egyetemi tanár, illetve Gabri Ru-
dolf, a Herczegh Károly Alapítvány 
kuratóriumi elnöke volt.
A konferenciát Varga Tibor, a 
Csemadok Országos Elnökségének  
tagja vezette. Az előadásokat meg-
előzően egy kellemes meglepetéssel 
szolgált a jelenlévőknek Vályi Edit, 
a magyar ház munkatársa, aki egy 
dokumentumportált mutatott be 
Herczegh Géza Gáborról, ahol a 
fényképek mellett beszédek, kö-
szöntők, méltatások, cikkek olvas-
hatóak a 2010-ben elhunyt jogtu-
dósról.
Az első előadó, Szalayné Sándor 
Erzsébet azonnal fel is ajánlott 
olyan ereklyéket, amelyekkel bőví-
teni lehet a gyűjteményt. Ő előbb 
tanítványa, majd kollégája lett 
Herczeghnek, aki élete során volt 
egyetemi tanár, a MTA tagja, az Al-
kotmánybíróság elnökhelyettese, a 
Hágai Nemzetközi Bíróság bírája, 
szülővárosa díszpolgára, a Magyar 
Örökség- díj posztumusz kitünte-
tettje.
Az előadó kiemelte Herczeg hatal-
mas tudása mellett megnyerő, nyu-
galmat árasztó egyéniségét, értékte-
remtő és értékőrző tevékenységét. 
Beszélt könyveiről, tanulmányai-
ról, valamint azokról a nemzetkö-
zi ügyekről, amelyekben a Hágai 

Nemzetközi Bíróság --Herczegh 
működése alatt -- hozott döntést.

Buza János a 60-as években ta-
nársegédként találkozott először 
Herczegh Géza Gáborral, akinek 
akkor már meredeken felfelé ívelő 
volt a pályája, s ezért hamarosan 
elváltak útjaik. Azután a Királyhel-
meci Városi Egyetem létrehozása 
kapcsán találkoztak újra /Géczi 
Lajos közvetítésével/, amelyet több 
támadás ért mint támogatás.

Meghallgathattunk egy bejátszást 
az egyik portréműsorból, amely 
felidézte Herczegh hangját, gondo-
latait, és könnyekre fakasztotta csa-
ládja tagjait. Buza örömmel kons-
tatálta, hogy azok a törekvések, 
amelyekért Herczeg harcolt, mára 
megvalósultak, így Mécs László 
Magyar Örökség- díja, Bél Mátyás 
Ung vármegye leírását tartalmazó 
munkájának magyar fordítása stb.

Kiderült, hogy jogtudósunk a köz-
történelmi kérdések iránt is érdek-
lődött, szívósan dolgozott egy-egy 
téma felgöngyölítésén. Így született 
meg pl. a Görgeiről írott munkája, 
vagy a Nagy Imre-porté.

Végül Gabri Rudolf kuratóriumi 
elnök emelkedett szólásra, aki el-
mesélte első találkozását Herczegh 
Gézával, beszélt arról, hogyan és 
milyen célból született 2007-ben a 
Herczegh Károly Alapítvány.

A folyamatban lévő Herczeg-emlé-
kévnek ez a konferencia volt a má-
sodik rendezvénye. A következőt 
majd június 23-án tartják, amely 
egy gyerekeknek kiírt pályázat 
eredményhirdetése is lesz egyben a 
család jelenlétében. Gabri végezetül 
beszámolt az alapítvány forrásaiból 
történő támogatásokról.

A rendezvényt a helyi Erdélyi Já-
nos Alapiskola összeállítása zárta 
Herczegh Géza Gábor életének és 
tevékenységének bemutatásával.

A jogállam nem egyik napról a másikra születik

Írta: Zsebik Ildikó, ma7.sk
2019. június 13.

Értékes vendégei voltak a Nagyka-
posi Magyar Háznak június 12-én. 
A Magyar alkotmány története cím-
mel tartottak rendezvényt, amelynek 
előadója Tordáné dr. Petneházy Ju-
dit, a Magyar Polgári Együttműkö-
dés Egyesület alelnöke és Juhász Imre 
alkotmánybíró volt. 

A Himnusz elhangzása után az Er-
délyi János Vegyeskar rövid műso-
rával kezdődött a program, majd 
Gabri Rudolf, a magyar ház igaz-
gatója bemutatta és köszöntötte a 
vendégeket. Judit asszony röviden 
felvázolta az egyesület megszüle-
tésének körülményeit, céljait, és 
rendezvényeit. Elmondta többek 
között, hogy egyesületük 1996-ban 
alakult a polgári, nemzeti és keresz-
tény közéleti erők összefogása, a 
polgári értékek, erények megóvása 
és országos kiterjesztése céljával.
Az egyesület számos fontos és idő-
szerű témában szervez társadalmi 
és szakmai egyeztetést, vitafórumot, 
kulturális eseményt, országos és ha-
táron túli rendezvénysorozatot a ki-
tűzött célok és a polgári gondolko-
dás kultúrájának ápolása érdekében. 
Az egyesület létrehozása a  Polgári 
Gondola keretén belül vetődött fel 
először, ezt a kétórás hajóutat azóta 
is minden évben megtartják. 1999-
ben ők kezdeményezték Orbán Vik-
tor évértékelő beszédének megtar-
tását is, amelyből azóta hagyomány 
lett.  Első elnökük a volt köztársasági 
elnök, Mádl Ferenc volt, pillanatnyi-
lag ezt a posztot  dr. Vízkelety Mari-
ann tölti be. 
Létrejöttüknél 9 egyesület és 131 
alapítótag bábáskodott, ma 700 civil 
és 126 jogi személy a  tagjuk. 2015 
óta nemcsak az országon belül, ha-
nem a határon túl is ismertetik te-
vékenységüket és bemutatják az új 
alaptörvényt. Legutóbb egy filmet 
készítettek a  4 sarkalatos erényről, 
amelyben azt kutatták, mennyire is-
meri ezeket a ma embere, illetve mit 
gondol róla. 
Juhász Imre alkotmánybíró a  mai 
alaptörvény történelmi hátterének 
bemutatásával kezdte előadását. Az 
alkotmány azon törvényeket tartal-
mazza, amelyek a mindenkori ma-

gyar állam fejlődésére vonatkoztak. 
Szóba kerültek Szent István törvé-
nyei, a három aranybulla, Werbőczy 
Hármaskönyve. Ez utóbbira ugyan 
nem került rá a királyi pecsét, még-
is évszázadokon át használták. Ezt 
az  utolsó magyar rendi országgyű-
lésen   elfogadott áprilisi törvények 
követték. Az 1848/49 –es szabadság-
harc utáni szomorú éveket követően 
1867 és 1914 között Magyarorszá-
gon boldog békeidők következnek, 
ekkor születnek meg a modern ma-
gyar jogállam törvényei. 
Első írott alkotmánya a Magyar Ta-
nácsköztársaságnak lett, de ez csak 
napokig voltak   hatályban, majd 
a  Kassai Kormányprogramnak kö-
szönhetően a  teljes jogfosztottság 
állapota kezdődött el az itt élő  ma-
gyarság és a  németség számára. 
Beneš 13 darab rendelete azóta is 
érvényes, ezért nem kerülhet sor va-
gyoni restitúcióra sem. 
A magyarellenes atrocitások csupán 
a  szocializmus megerősödésével 
szűntek meg. 1949-ben Rákosi is írt 
egy alkotmányt, amelyről gyorsan 
kiderült, hogy az 1936-os szovjet al-
kotmány szolgai másolata. Ráadásul 
olyan korban íródott, amikor nem is 
létezett magyar jogállam. A  követ-
kező alkotmány 1958 és 1990 között 
volt érvényben,  ugyanakkor alapja-
iban nem került sor lényeges változ-
tatásra. 1989/90-ben sem született 
új alkotmány, csak a volt alkotmány 
módosult némileg. 
Az új alaptörvény elfogadására és 
kihirdetésére végül 2011 tavaszán 
került sor, és az 2012. január elsején 
lépett érvénybe. 
Ezután Posta Victor, a  Madách 
Színház művésze felolvasta annak 
preambulumát, amely egyrészt 
nemzeti hitvallás, másrészt tartal-
mazza a  történelmi alkotmányok 
vívmányait és a  jogalkotó szándé-
kát. Ez   az alaptörvény egységes 
magyar nemzetről beszél leszögez-
ve: Magyarország felelősséget visel 
a  kisebbségként ill. diaszpórában 
élő magyarság iránt, minőségileg 
magasabb szintű támogatást nyújt-
va számukra. 
A  rendezvény nem jöhetett volna 
létre Herczegh Géza özvegye, Me-
linda asszony segítsége nélkül, aki 
szintén jelen volt a  rendezvényen, 
ahogyan a  város polgármestere és 
alpolgármestere is.
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Kaposkelecsény és a magyarországi Tiszakanyár ponto-
san 40 éve állnak baráti kapcsolatban egymással. Igaz, ez a 
barátság nem az akkori polgármesterek szintjén köttetett, 
hanem a települések futballrajongói találtak egymásra, ám 
azt máig megőrizték. Június 23-án a kelecsényiek jártak 
Kanyáron, ahol a falunapon futballmérkőzést is játszott 
egymással a két település csapata. Egy héttel később pedig 
Tiszakanyár érkezett Kaposkelecsénybe, hogy a fiatalok és 
az öregfiúk a pályán ismételten összemérjék erejüket . A 
műsor 14 órakor a helyi futballpályán az ifjúsági mérkőzés-
sel kezdődött, majd a megnyitó után az öregfiúk meccsét 
láthatta a közönség. Aki nem érdeklődik túlzottan a sport 
iránt, az is talált magának elfoglaltságot, hiszen Horváth 
Imre zenekara húzta a talpalávalót, a gyerekeknek volt óri-
ás ugrálóvár, légcsúszda, arcfestés, kézműves foglalkozás, 

Kapcsolatának 40. évfordulóját 
ünnepelte Kaposkelecsény és Tiszakanyár

sőt a Karosról érkező Szabó Péter a hagyományőrző íjászat 
rejtelmeibe is bevezette az érdeklődőket. 
Eljött Tiszakanyár polgármestere, Háda György is, aki 
elmondta, hogy a 40 éve tartó kapcsolatot hellyel-közzel 
végigasszisztálta, hiszen valamikor amatőr zenészként is 
közönség elé állt. Kezdetben, a kapcsolatok kialakításánál 
a vendégek még a családoknál aludtak, ennek köszönhető, 
hogy a két falu lakóinak nagy része ma is barátként össze-
jár. Ráadásul anno háromnaposra tervezték a találkozókat, 
s nemcsak a falun belül tartózkodtak, hanem pl. a Šíravá-
hoz is eljutottak. 
Varga Tibor, Kaposkelecsény első embere vendéglátói fel-
adatai mellett elárulta: egy olyan faragással kedveskedtek 
vendégeiknek, amelyre felkerült a két falu címere és egy 
idézet az Ismerős Arcoktól Nélküled című dalából. Mint a 

polgármestertől megtudtuk, a találkozóra a rossz állapot-
ban lévő kaposkelecsényi sportöltözőt és az évek óta hasz-
nálatlan futballpályát is sikerült felújítani. Az elmúlt évek-
ben a rossz körülmények miatt Nagykaposon tartották a 
találkozót, így az is külön ünnepnek számított, hogy újra 
visszatértek a régi szép idők helyszínére. 
A találkozó, miután a hazaiak mindkét meccset megnyer-
ték, a tombolahúzással folytatódott és László Attila kon-
certjével zárult. Ő az a fiatalember, aki erdélyiként 2011-
ben megnyerte a Csillag születik tehetségkutatót. Végül a 
jelenlévők közösen elénekelték a magyar és a székely him-
nuszt. A vendégek, a kapcsolatot évek óta ápoló családok 
ellátogattak még a községházára is, ahol jó hangulatban, 
nótázgatva és régi fotókat nézegetve emlékeztek az elmúlt 
évtizedekre.                                                     (A Ma7 nyomán)

12 érv a magyar iskolaválasztás mellett
1. Az évszázadokon át továbbadott magyar nyelv és kultúra olyan érték, amelyet megőrizni erkölcsi kötelesség

2. A magyar iskola a magyar közösség fennmaradásának záloga
3. A magyar iskola kialakítja a gyermek biztos identitását, ami abban segít, hogy a szűkebb és tágabb közösségében, így az egész Kárpát-medencében 

otthon érezze magát
4. A magyar nyelv és a magyar kultúra csak magyar iskolában sajátítható el

5. A magyar iskola nagyobb érvényesülést jelent, mert több tudást, több ismeretet nyújt, hiszen két nyelvet, két kultúrát tanít
6. A vegyes családban élő gyermek számára is a legjobb választás a magyar iskola, abban az esetben is, ha szülő nem magyar iskolában tanult

7. Tudományosan bizonyított tény, hogy az ismeretek megszerzésének leghatékonyabb módja az anyanyelven történő tanulás
8. A magyar iskolák versenyképes tudást nyújtanak, mert jól felszereltek és felkészült pedagógusok várják a gyermekeket

9. A magyar iskolába járó gyermek számára könnyen elérhetővé válik a hazai mellett a magyarországi felsőoktatás, illetve a munkaerőpiac is
10. A magyar intézménybe járó diákok minden évben számíthatnak a magyar állam anyagi támogatására

11. A Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei magyarságot megszólító programjai elérhetővé válnak a magyar iskolák diákjai számára
12. A Rákóczi Szövetség minden magyar iskolába lépő gyermeknek felajánlja a magyar összefogást jelképező ösztöndíjat


