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A Mécs László nagykaposi hagyatékát 

tartalmazó CD-t a jövőben szeretnék nagyobb 

példányszámban is kiadni (A szerző felvétele)  

 

Nagykapos. Az Ung-vidék központjában a hét végén rendezték meg a Mécs László 

Emléknapokat, a település a rendezvénynek az idén kilencedszer adott otthont.    

Gabri Rudolf, a Nagykapos és Vidéke Társulás elnöke lapunknak elmondta, pénteken 

a magyar közösségi házban a helyi magyar tanítási nyelvű alapiskola diákjainak részvételével 

rendhagyó irodalomórát és vetélkedőt szerveztek, délután pedig megkoszorúzták a papköltő 

Nagykaposon álló szobrát. Este a művelődési központban a Kor-Zár együttes lépett fel, majd 

másnap Értékünk, Mécs címmel mutatták be Mécs László hagyatékának digitalizált 

változatát. A közösségi házban őrzött hagyatékot korábban a papköltő keresztfia Skultéty 

Csaba író-publicista bocsátotta a nagykaposi szervezet rendelkezésére. A dokumentumok 

között korabeli családi fényképfelvételek, a költő kézzel írott versei, jegyzetei és személyes 

levelezése is megtalálható, de az eddig megjelent művei, a munkásságával foglalkozó 

újságcikkek, kritikák és egyéb írások, valamint eddig sehol sem publikált hangfelvételek, 

Mécs-interjúk illetve egyéb kordokumentumok is a hagyaték részét képezik. A Nagykapos és 

Vidéke Társulás célul tűzte ki, hogy a költővel kapcsolatos anyagait az érdeklődők számára 

hozzáférhetővé illetve kutathatóvá teszi, a tervek megvalósításához pedig az idén a 

kormányhivatal kisebbségi kultúra támogatására elkülönített pénzalapjából – pályázat útján – 

kért hozzájárulást, illetve később a munkálatok elvégzéséhez a Közép-Európai Alapítványtól 

is anyagi segítséget kaptak.     

Az intézményvezető tájékoztatása szerint mostanra sikerült létrehozniuk a www.nvt-

magyarhaz.eu elnevezésű weboldalt, melyen a birtokukban lévő képeket, verseket, 

hanganyagot és egyéb dokumentumot is a nagyközönség számára hozzáférhetővé tették. Az 
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internetes felület tartalma az elkövetkező időszakban folyamatosan bővülni fog, s a jövőben a 

nemrégiben összeállított, a Mécs László nagykaposi hagyatékát tartalmazó digitális 

adathordozót is szeretnék nagyobb példányszámban kiadni, illetve eljuttatni azt az egyes 

oktatási intézményekhez és könyvtárakhoz.   

Az első Mécs László Emléknapokat kilenc évvel ezelőtt szintén a Nagykapos és 

Vidéke Társulás kezdeményezésére szervezték meg. Az egyesület az Erdélyi János Napokhoz 

hasonló eseménysorozat életre hívásával kívánt hozzájárulni a Nagykaposon tíz évig – 1920-

tól 1930-ig – tevékenykedő Mécs László emlékének ápolásához. A később már minden 

esztendőben megtartott emléknapok megszervezéséhez és a helyi Mécs-kultusz 

kialakulásához nagy segítséget nyújtott a költő keresztfia, Skultéty Csaba, a tavalyi 

rendezvényre pedig Sólyom László volt köztársasági elnök is ellátogatott.  
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