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A kiállítás megnyitóján a nagykaposi Erdélyi János Vegyeskórus 
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A tárlatot Gabri Rudolf, a magyar közösségi ház igazgatója 
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A tablók magyarországi, európai, amerikai és ausztráliai 56-os 

magyar emlékhelyeket mutatnak be 
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LECZO ZOLTÁN 

 

Nagykapos. Az Ung-vidék központjában a napokban nyitották meg Az 1956-os emlékhelyek 

nyomában itthon és a nagyvilágban című kiállítást. A Nagykaposi Magyar Közösségi Házban 

rendezett fotodokumentációs tárlat anyagát a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület tagjai 

és támogatói állították össze. A felvételek és leírások Chikány Gábor, Deák Piroska, Gondos 

Béla, Horváth Zoltán, Messik Miklós, Molnár Ágnes és Sármány Ágnes magyarországi és 

külhoni gyűjtései, amelyeket néhány külföldön élő, segíteni szándékozó honfitárs képe egészít 

ki. Az 56 nagyméretű tablóból álló kiállítást először 2006 októberében Budán, a Magyar 

Kultúra Alapítvány Székházában mutatták be, a határon túl élők pedig első ízben itt, 

Nagykaposon láthatják azt. A majd´ ötszáz fényképfelvétel száznál több, zömmel 

magyarországi 56-os emlékhelyet mutat be, de a képeken franciaországi, svájci, svédországi, 



angliai, olaszországi, Amerikai Egyesült Államok-beli, argentínai, chilei és ausztráliai 

helyszíneket is láthatunk. Messik Miklós, a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület 

(MEVE) elnöke elmondta, hogy a társaság 2001 januárjában alakult, a világban fellelhető 

magyar emlékhelyek gyűjtése, bemutatása és megjelölése céljából. A 18 alapító tag között 

tanárok, könyvtárosok, mérnökök, jogászok és geográfusok is vannak, akik a közhasznú 

szervezet munkájában szabadidejüket feláldozva vesznek részt. Az egyesület évek óta 

különböző kiállításokat, előadásokat és filmvetítéseket rendez, nemrégiben jelent meg 

a Magyar múlt nyomában Itáliában – olasz emlékek hazánkban című kiadványuk. A jövőben 

ehhez hasonló publikációk kiadását tervezik. 2001 januárjától 2004 tavaszáig 22 alkalommal 

rendeztek különböző kiállításokat Magyarország és Európa több városában: Dijonban, Lille-

be, Pármában, Rómában, Zürichben, Párizsban, Edinburgh-ben és Marlow-ban. Az idén a hat 

éve működő egyesület 2007 első fél évében elsősorban olyan kiállításokat és előadásokat 

szervez, melyeknek tematikáját jelentős évfordulók határozzák meg: pl. a pozsonyi csata, 

Árpád-házi Szent Erzsébet, Szent Imre herceg, gróf Batthyány Lajos és más jeles magyarok 

évfordulói. A nagykaposi tárlatot egyébként 2007. február 25-éig tekinthetik meg az 

érdeklődők.    
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