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Minden ember életében elkövetkezik olyan idő-
szak, amikor nem teheti meg azt, amit szeretne. 
Hozzám is elérkezett! Ami nem azt jelenti, hogy 
ez a későbbiekben nem változik. Így történt, hogy 
idén először nem vehetek részt a szeptemberi ta-
lálkozáson. Szomorú vagyok emiatt, de remélem, 
hogy majd ismét együtt ünnepelhetünk. 

Életembe beépültek ezek a találkozások, attól 
kezdve, hogy 1965-ben először jártunk Kaposon, 
miután akkor még Zsuzsa testvéremmel jöttünk.  
Első találkozásunk volt Önökkel: Géczi Lajossal, 
Tolvaj Bertalannal, Petrik Barnával, Fuksz Sán-
dorral, sorolhatnám a kedves neveket, de megtöl-
tené az oldalt, nem folytatom. Mindegyikükre a fel 
nem soroltakkal együtt –jó érzéssel emlékezünk-, 
ismét megköszönve nekik azt, amit Erdélyi János 
születési helyéért tettek. Jól emlékszem arra, ami-
kor először jöttünk Kaposra vonattal. Átszállással 
érkeztünk meg Sátoraljaújhelyre, ahol négy „mar-

Kedves és hűséges Kaposiak, Hölgyeim és Uraim, kedves fiatal 
barátaim: kaposi diákok!

kos”, ám kedves férfiú várt minket. Leugrottunk 
a vonatról, amikor odaléptek az urak, és megkér-
dezték: „Az ’Unokák’ hol vannak?” Tisztáztuk, 
hogy nem kísérők vagyunk, mi volnánk azok.  
A bejelentés igen nagy meglepetést keltett. Mint 
kiderült, két idős és rozzant öreg hölgyet vártak, 
és arra készültek, hogy majd nekik kell leemelni 
őket a vonatról. Úgy gondolták, és joggal, hogy 
Erdélyi Jánosnak csak élemedett korú unokái le-
hetnek. A nemzedéki eltolódásokat elmagyarázva 
jó hangulatban folytattuk utunkat.  
Szép volt a kitűnően rendezett ünnep, lelkes, tö-
megeket megmozdító, szinte felszabadító volt 
a megemlékezés, számos illusztris szereplővel, 
lelkészekkel és az iskolás kislányokkal és fiúk-
kal. Ugyanilyen hangulatban követte a „műsort”  
a termelőszövetkezet rendezte vacsora, sok ven-
déggel. Ott újabb pohárköszöntők hangzottak el, 
az „unokák” pedig ugyancsak ropták a táncot. 

Az első találkozás után változtak az „Erdélyi-na-
pok”, Pozsonyból, Sárospatakról, Pestről jöttek 
vendégek, akik, mint pl. Dobos László, Czine 
Mihály, Béres Ferenc és a többiek. Béres népda-
lok előadásával hozta lázba a közönséget. Néhány 
évvel később, közadakozásból, elkészült a ko-
máromi szobrász, Nagy János Erdélyi-dombor-
művének felavatása, évenkénti megkoszorúzása. 
Mintahogy Nagykapos életébe beépült az ünnep 
tudatosulása, ugyanúgy számunkra is a mindig 
örömmel várt látogatás. Arra törekedtünk, hogy 
évenkénti előadásainkkal szélesítsük a kaposi 
születésű író munkásságának bemutatását.  A so-
rozatot Zsuzsa testvérem elmaradása törte meg 
2009-ben, most pedig ez évben én sem tudtam 
vállalkozni rá. Ugyanis „a legkisebb unoka” is 91 
éves korába lépett. Mint tavaly, idén is készültem 
a kedves kollégákkal történő utazásra. Közben 
azonban mégis soknak tűnt a hosszas út, le kellett 
mondanom arról, hogy idén is résztvegyek a bizo-
nyára most is méltó megemlékezésen. Remélem, 
hogy a legközelebbi alkalommal ismét Önökkel 
együtt ünnepelhetünk. Mert sok minden válto-
zott a több mint 50 éve történt első látogatásunk 
óta, csak egy nem változott: a kaposiak odaadó el-
kötelezettsége Erdélyi János szellemisége és mun-
kássága iránt, és az a megható szeretet, amellyel 
minden akadályt leküzdve évente megteremtik az 
ünnep lehetőségét a munkás hétköznapok ered-
ményeinek összegzésére.

Szívből örülök, hogy ez alkalommal, Arany János 
születésének 200- ik évfordulójára rendezett kon-
ferencián is megidézik Erdélyi János szellemét, aki 
Arannyal együtt küzdött a magyar nyelv és a ha-
zai irodalom értékeinek védelméért, fejlődéséért, 
a néphagyomány megőrzéséért. 

Kedves Kaposiak!
Mindenkinek, az egykori és mai szereplőknek, a 
rendezőknek, a vendégeknek ismét köszönetet 
mondok, hogy vállalták a rendezéssel, a fellépé-
sekkel járó munkát a hajdani község szülöttje, iro-
dalmunk kiváló munkása, Erdélyi János emléke-
zetének ébrentartására, megünneplésére. Kérem, 
hogy részvételükkel továbbra is hűségesen éleszt-
gessék városuk nagy fiának szellemét. 

Hálás szívvel és szeretettel köszönti Önöket: 
T. Erdélyi Ilona

Elhangzott 2017. szeptember 22-én az Arany János Emlék-
konferencia köszöntőjeként Demjénné Kovács Erna olvasa-
tában.
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Szeptember 15-16-án a Nagykaposi Római Katolikus Egyházközös-
ség és a Nagykaposi Magyar Közösségi Ház által közösen szervezett 
zarándoklatra indultunk Mátraverebély-Szentkútra illetve Pannon-
halmára.
Útközben a Szívem első gondolatával és a fájdalmas rózsafüzér el-
végzésével készültünk lelkileg, hogy átélhessük a kincseket, melyet 
ez a zarándoklat nyújthat számunkra.  Elsőként Sárospatakon áll-
tunk meg, ahol a református temetőben egy szavalat kíséretében 
megkoszorúztuk Erdélyi János, nagykaposi származású költő sírját.  
Következő megállónk során megcsodálhattuk a gyöngyöspatai Jesz-
sze-oltárt, mely hűen ábrázolja Megváltónk családfáját. Egy hely-
beli krisztushívő megismertetett bennünket a településsel, illetve a 
templom múltjával. 
Szentkútra érkezve elfoglaltuk szálláshelyünket, majd az ebéd után 
erdei túrára indultunk, mely során megnéztük a Szent László forrást, 
valamint Szent László királyunk lovának sziklába vájt patanyomát, 
melyből a monda szerint víz fakadt. Elsétáltunk a hegyen fellelhető, 
égbe emelkedő kereszthez is. A fárasztó túra után az egyik feren-
ces szerzetes a kegyhely történelmét ismertette velünk, elmondva a 
csodákat is, melyek a településhez köthetők. Ezután a szentgyónás 
szentsége által megszabadulhattunk bűneinktől, és így méltóképpen 
ünnepelhettük a szentmisét, melyet az egyik ferences atya közösen 
mutatott be a Nagykaposról velünk zarándokoló Susko Mihály plé-
bánossal. A zarándokként velünk tartó Mihály atya a Hétfájdalmas 
Szűzanya ünnepén homíliájában a Szűzanyáról elmélkedett, felhív-
va a figyelmünket arra, mennyi bizalom volt Máriában, pedig az Ő 
lelkét is tőr járta át (vö. Lk 2:35). Buzdított minket, hogy mennyei 
Édesanyánkkal együtt mondjunk mi is igent Isten hívására, enged-
jük, hogy legyen nekünk az ő igéje szerint (vö. Lk 1:38). Este a ke-
resztút járásával sok erőt, vigasztalást nyertünk, és imádkoztunk a 
mindenható Istenhez, hogy könyörüljön rajtunk. Másnap reggel a 
ferences testvérekkel együtt végeztük a reggeli zsolozsmát a baziliká-
ban, majd szentmisében adtunk hálát az Úrnak, hogy egy új napra 
ébredhettünk. A legszentebb áldozatban részesülve hagytuk el nem-
zeti kegyhelyünket, és indultunk Pannonhalma felé.
A déli harangszó az úton ért minket, így útközben közösen elimád-
koztuk az Úrangyalát. Pannonhalmára érve Ontko Henrik Ferdi-
nánd, Nagykaposról származó pannonhalmi bencés szerzetes atya 
fogadott minket. Elimádkoztuk a napközbeni imaórát a bencés 
testvérekkel ugyancsak az ottani, Szent Márton bazilikában, majd 
Henrik atya megismertetett minket Pannonhalmával, valamint a 
szerzetesek életével és minden napjaival. Megcsodáltuk a Pannon-
halmi apátságot, mely egyszerűségével a középkori hagyományok-
hoz nyúlik vissza. Megismerhettük az apátságban érzékelhető szim-
bólumok jelentését. A templom érdekessége, hogy az átépítés után 
(2012-ben fejeződött be) nem található benne hagyományos fali 
oltár, mivel a liturgiában a bencés lelkiség a fontos elemekre helye-
zi a hangsúlyt a „szent tér” elrendezésében. A bazilika belseje hűen 
tükrözi az emberi élet egyes szakaszait: a templomba lépve a kereszt-
kúttal találjuk szemben magunkat, mely az egyházhoz tartozás kez-
dete, majd tovább haladva a szentéjbe érünk, ami a szentmisék és 
imaórák helyszíne, majd a bejárattal szemben lévő fal ablakai az egy 
Istent és a Szentháromságot jelképezik. Henrik atya megmutatta ne-
künk a hatalmas könyvtárat, valamint a monostor turisták számára 
látogatható részeit. Szájtátva csodáltuk az apátság hegyekre néző pa-
norámáját. 
Henrik atya vezetésével átmentünk a pannonhalmi Boldogasszony 
Kápolnához is, ahol megkoszorúztuk Mécs László emléktábláját, 
majd a kriptában az egykor Nagykaposon szolgáló (1920-1930 
között) premontrei szerzetes sírja mellett imádkoztunk. A délután 
többi részében megszemlélhettük a bencések által művelt gyógynö-
vény-ültetvényeket. Hazaindulásunk előtt Henrik atya megáldott 
minket, hogy a gondviselő Isten segítsen minket utunkon. Útköz-
ben Nagykapos felé a dicsőséges szentolvasó elmondásával kértük 
a Szűzanyát járjon közben értünk, és imádkozzon értünk az Úrhoz.
Lelkiekben feltöltődve, sok lelki kinccsel gazdagodva értünk haza, és 
reméljük, hogy a zarándoklat által szerzett kegyelmek segítenek ne-
künk a minden napok hiteles megélésében. Köszönjük a Nagykapos 
Város mellett működő Határon átnyúló Együttműködés Bizottság 
pénzügyi hozzájárulását, amelynek köszönhetően megvalósulhatott 
ez a zarándoklat, valamint a helyi Magyar Ház készségét. 

Jeso Eszter, Susko Mihály

Augusztus 20., Nagykapos Szeptemberi kettes
zarándoklat Nagykaposról

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Magyar Testvéreim!

Mindenekelőtt köszönöm a Csemadok 
Nagykaposi Alapszervezetének, valamint 
Varga Tibor barátomnak a kedves meghí-
vást a mai ünnepi alkalomra. 
Mindig felemelő érzés anyaországiként a 
határon túli magyar közösségeket meglá-
togatni. A felvidéki magyarok is azok közé 
tartoznak, akiktől nekünk tanulnunk kell 
az egészséges nemzetszeretetet, a minden-
napjainkat átszövő közönyt felülíró bátor 
cselekvést és határozott céltudatosságot, va-
lamint akiktől nyugodt szívvel tanulhatunk 
a nemzetmegtartó küzdelemről is.

zetállamok nélkül. Európa történelme nem 
létezhet az olaszok, németek, lengyelek, vagy 
éppen a magyarok történelme nélkül. Euró-
pa addig létezhet és virágozhat, míg nemze-
tállamai erősek és stabilak.
Egy felelősen gondolkodó európainak nem 
lehet célja egy föderális, etnikailag direkt és 
irányított módon összezavart, félelemben élő 
közösség létrejöttének az elősegítése. Annál 
is inkább a cél a hangunkat hallatni mind-
ezek ellen és az ősi, keresztény Európa esz-
ménye és a nemzetállamok együttműködő 
Európája mellett.
A mai nap üzenete, hogy államalapító kirá-
lyunk példamutató életútjából merítve mer-
jünk bátornak és tehetségesnek lenni, vállal-
juk a küzdelmet nemzetünk és a keresztény 
Európa megőrzése érdekében, mert ahogy 
Madách fogalmaz: „az élet küzdelem, s az 
ember célja e küzdés maga.” Merítsünk erőt 
e kiemelkedő nemzeti ünnepünk örök üze-
netéből.
Tisztelt Jelenlévők!
Augusztus 20-a Magyarország születésnap-
ja, az államalapítás és az államalapító Szent 
István király emlékére. Nemzeti ünnepnap-
jaink sorában azért is kiemelkedő és egyedül-
álló, mert ezen a napon, valóban van okunk 
az ünneplésre, a büszke boldogságra. 
Kívánom, hogy ezen a napon a határokokat 
átlépve nyújtsunk kezet egymásnak, legyünk 
együtt kéz a kézben büszkék magyarságunk-
ra. 
Adjunk hálát azért, hogy a világ egyik legcso-
dálatosabb nyelvén érthetünk szót egymás-
sal. 
Fogadjuk meg közösen páratlan kultúránk, 
művészetünk, hagyományaink ápolását és 
megőrzését – mely bármilyen zivataros szá-
zadban megmaradásunk záloga.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nemzetünk legfontosabb jogszabálya, Ma-
gyarország Alaptörvényének Preambulumá-
ban a következőket olvashatjuk: 
„Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István 
királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra 
helyezte a magyar államot, és hazánkat a ke-
resztény Európa részévé tette.
Büszkék vagyunk az országunk megmaradá-
sáért, szabadságáért és függetlenségéért küz-
dő őseinkre.
Büszkék vagyunk a magyar emberek nagy-
szerű szellemi alkotásaira.
Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszá-
zadokon át harcokban védte Európát, s te-
hetségével, szorgalmával gyarapította közös 
értékeit.„
Kedves Jelenlévők!
Legyünk hát büszkék nemzetünkre, legyünk 
büszkék magyarságunkra!
Isten éltessen Magyarország! Isten éltessen 
bennünket, magyarokat!

Elhangzott Kavecsánszki Ádám, a Magyar Ifjak a 
Nemzeti Közösségvállalásért Egyesület sárospataki 
elnöke részéről az Államalapítás évfordulójára tartott 
ünnepi megemlékezésen. 
2017. augusztus 20.

A küzdelemről, mely minden magyar kö-
zösség sajátja – éljen az bárhol is a nagyvi-
lágban. Nemzetünk megtartásáért többször 
harcoltunk idegen, elnyomó eszmék nap-
számosai ellen, újonnan, pedig küzdünk 
anyanyelvünk és kultúránk megtartásáért, 
vagy éppen a gyarapodásunkat szolgáló 
magyar gyermekekért. Ahogy Sajó Sándor 
versében keservesen fogalmaz: Magyarnak 
lenni nem jelent mást, mint küzdelmet, fá-
jót, véges végtelent.
Ez a keserves küzdelem, nemzetmegtartó 
szándék volt az, mely 1000 éve Szent István 
királyunkat is vezérelhette és erősíthette, 
mikor nemzetünk történelmének, egyik 
legnagyobb és legfontosabb döntését hozta 
meg, a megmaradást és a túlélést választva 
népének. Szent István a kereszténységet és 
az európai értékeket választotta a magyar 
nemzet számára és mindezeket védte egész 
élete során. 
1000 év után ezen értékek napjainkban sin-
csenek teljes biztonságban. Vannak, akik 
hadjáratot folytatnak közös múltunk, iden-
titásunk és a hagyomány ellen. 
Európa sokunk számára nem egyszerű-
en egy földrajzi fogalmat jelent, hanem az 
egyedülálló kulturális, történelmi öröksé-
gével az ősi kontinenst. Európa és öröksége 
azonban nem értelmezhető a nemzeti sok-
színűség nélkül. Európa nem létezhet nem-
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lezésben című előadásából megismer-
hettük Arany és Erdélyi kapcsolatát és 
betekintést nyerhettünk a köztük zajló 
levelezésekbe is.
Arany János baráti kapcsolatainak sorát 
Kiczenko Judit „barát, barátság mind-
örökre.” című előadásával folytatta. „…
Köztudomású, hogy Tompa Mihály me-
leg barátságot érzett Arany János iránt. 
Tompa és Arany eleinte csak levelezés-
ben állt egymással, de Tompában egyre 
erősebb lett a vágy, hogy szemébe néz-
hessen „annak az embernek, aki, hogy 
nagy költő, bizonyos”. Miután Arany 
1851-ben a nagykőrösi gimnázium 
tanára lett, 1852  februárjában Tompa 
meglepte őt ismeretlenül, mint fejérme-
gyei poéta, aki régi tisztelője. A megle-
petés sikerült: boldog napokat töltöttek 
el együtt. Hazautazása után Tompa nem 
győzött sajnálkozni, hogy olyan hamar 
otthagyta Nagykőröst: „Mégis a vágy – 
írta levelében – oda menni ismét olyan 
nagy bennem, mint volt azelőtt; sőt 
sajnálom, hogy már megtettem az első 
legérdekesebb expeditiót s nem lehet 
ismét oda mennem.” Arany családjával 
együtt 1855 augusztusában viszonozta a 
látogatást Hanván, Tompa otthonában. 
Innen nagyobb kirándulásokat tettek a 
környéken...” A két nagyság barátságán 
túl az ő családtagjaik kapcsolatáról is tu-
domást szerezhettünk.
Végül Kulin Ferenc „Arany János költői 
énjének identitása” című előadásával 
részleteiben feltárta azt a személyiséget, 
mely megbújt Arany Jánosban és kibon-
takozott a költőben. Minderre az előadó 
a Dante című versén keresztül mutatott 
rá.
Az Arany János Emlékév rendezvényei 
a Nagykapos és Vidéke Társulás szerve-
zésében az Arany János Emlékbizottság, 
az NKA és Nagykapos város támogatá-
sával valósulnak meg. 

Lakatos Denisza

A Lorántffy Zsuzsanna Hímző Műhely munkáiból 
nyílt kiállítás 2017. szeptember 18-án a nagykaposi 
Magyar Közösségi Házban. 
Az egybegyűlteket Csatlósné Komáromi Katalin, a 
Sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára igazga-
tója köszöntötte és ismertette a Lorántffy Zsuzsanna 
Hímző Műhely történetét és tevékenységét. A hím-
ző műhely „Díszítőművészeti kör” néven, 1974-ben 
alakult, Fráter Józsefné kezdeményezésére, és azóta 
folyamatosan működik és igen gazdag tevékenységet 
folytat, jelenlegi elnevezését 2010-ben kapta. A törté-
nelmi Magyarország területén készített minden hím-

zésfajtával foglalkozik, így többek között a torockói, 
udvarhelyi, kalotaszegi hímzéseket is jól ismerik. Az 
intézményvezető ismertette a hímző műhely veze-
tőinek névsorát, méltatta tevékenységüket valamint 
az általuk és a kör tagjai által elnyert magas szakmai 
kitüntetéseket, de leginkább azt a szellemiséget, ame-
lyet képviselnek, és amelynek közös mottója: „tudo-
mányos alaposság és kézműves precizitás”.
Ezt követően Pocsainé dr. Eperjesi Eszter a Sárospa-
taki Református Kollégium Tudományos Gyűjtemé-
nyei Múzeumának igazgatója az úrihímzés történel-
mi, kultúrtörténeti  jelentőségéről értekezett, amelyet 
a pataki úrihímzéses úrasztali terítők bemutatásával 
példázott. A lenyűgöző, vetített előadásból megtud-
hattuk, hogy a tudomány mai állása szerint, a törté-
neti Magyarország hímzései egy közös ősre, az ország 
három részre szakadásának idején a főúri udvarhá-
zakban kialakult úgynevezett úri hímzésre vezethe-
tők vissza. Az úrihímzés egyik fellegvára Sárospatak 
volt, ahol Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony 
udvarában a nemes hajadonok elsajátíthatták a hím-
zőművészetet. Szerencsére az ebben a műhelyben ké-
szült alkotások közül többet is sikerült megőrizni az 
utókor számára. A Sárospataki Református Kollégi-
um Múzeumába a környék református gyülekezete-
iből felbecsülhetetlen értékű úrasztali terítők kerültek 

Arany János a magyar irodalom leg-
nagyobb epikus költője 1817. március 
2-án látta meg a napvilágot Nagysza-
lontán. Születésének bicentenáriuma 
alkalmából a 2017-es esztendőt a Ma-
gyar Tudományos Akadémia és a szü-
lőváros Arany-évnek nyilvánította. Az 
ünnepi évben a Nagykapos és Vidéke 
Társulás szervezésében megvalósuló 
programokkal jelképesen mi is fejet 
hajthatunk a költő emléke előtt.
Az Arany János Emlékév első nagyka-
posi rendezvénye a 2017. szeptember 
22-i Arany János Emlékkonferencia 
volt, melyen neves irodalomtörténé-
szek, kutatók előadásaikkal méltatták a 
kétszáz éve született költő szellemiségét, 
életművét. A rendezvény nyitó prog-
ramjaként a helyi gimnázium tanulói 
által Arany János: A walesi bárdok mo-
dern kori feldolgozása majd a nagy-
kaposi Erdélyi János Vegyeskar ünne-
pi műsora hangzott el. Ezt követően  
T. Erdélyi Ilona, Nagykapos díszpol-
gára, Erdélyi János unokája nevében 
Demjénné Kovács Erna; E. Csorba 
Csilla, az Arany János Emlékév kuráto-
ra valamint Petrikán Péter, Nagykapos 
polgármestere köszöntötték a konfe-
rencia résztvevőit és megidézték nem-
csak Arany János, de a vele barátságban 
lévő Erdélyi János, Nagykapos szülött-
jének szellemét is. 
A szakmai előadások sorát Csörsz  
Rumen István: „melyben a dal megfo-
ganhat” című Arany János 1874-es dal-
gyűjteményének bemutatásával kezdte: 

„…Arany János 1874-ben készítette 
dalgyűjteményét, feltehetően Bartalus 
István nógatására, bizonyosan korábbi 
kottavázlatok letisztázásával. A költő 
ugyanis jártas volt a kottaírásban és a 
muzsikában, zenei emlékezete legalább 
olyan kiváló lehetett, mint a szöveges 
memóriája. A gyűjtemény eredeti cél-
ja is meglepő: azokat a népi és társasá-
gi dalokat írta össze benne, amelyekre 
gyerek- és ifjúkorából emlékezett, tehát 
jórészt az 1820–30-as évekből. A kéz-
iratra vonatkozó összehasonlító vizs-
gálatok nyomán ezt a törekvést tökéle-
tesen hitelesnek minősíthetjük, hiszen 
a feljegyzett dallamok és szövegrész-
letek pontos párhuzamait megtaláljuk 
az említett időszak magyar kéziratos 
és nyomtatott közköltészetében, illetve 
hangjegyes emlékeiben. Az emlékezé-
sen és egyfajta „leletmentésen” túl azon-
ban az is fontos, hogy ez a gyűjtemény 
Arany Jánosnak nemcsak zenei tudását 
érzékelteti, hanem egy összefüggő szel-
lemi ihletrendszert is, hiszen az idősö-
dő költő itt kendőzetlenül feltárja előt-
tünk a nagyszalontai és debreceni évek 
– sokáig rejtegetni vágyott – zenei és 
szöveges dokumentumait. Akkor is, ha 
némelyikre csak töredékesen emlékszik, 
vagy ha nagyon trágár. Az anyag stiláris 
értéke számára sem volt egyenletes, s jól 
tudta, hogy sok korabeli slágerdallamot 
jegyez le, nem feltétlenül a népi kultú-
ra legrégibb rétegéből válogatva (hiszen  
az nem volna hiteles önnön előtörté-
netére nézvést). A formai hatásokon 

túl felfigyelhetünk arra, hogy egyes 
dalszövegeket idézetként használ saját 
verseiben, másokat nótajelzésként vagy 
jellegzetes ritmikájuk által idéz fel….” 
Az előadás ilyen összefüggésekből adott 
ízelítőt, a költő kevésbé ismert háttér-
tudásának és közösségi dalismeretének 
fényében. Természetesen az emlékkon-
ferencia során hallhattunk is ezekből a 
dalokból Csörsz Rumen István előadá-
sában, gitár és duda kíséretében.
Kardeván Lapis Gergely, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem oktatója „És 
üres markunkban csillog az aranypénz.”   
A tékozló fiú példázata a modern ma-
gyar költészet Arany János – emlékeze-
tében címmel fejtette ki gondolatait. Azt 
vizsgálta, hogyan épül be a tékozló fiú 
példázata 20. századi költők Aranyhoz 
írott verseinek metaforarendszerébe, és 
hogyan kapcsolódnak ezzel a modern 
utódok Arany pályájához, illetve ho-
gyan értelmezik azt. A jól ismert versek 
között Babits és Juhász Gyula Arany 
Jánoshoz című szonettjei, József Attila 
Arany című verse és Orbán Ottó Arany 
Jánoshoz című költeménye szerepelt. 
Arany több művében is benne van  
a tékozló fiú motívuma – akár a Toldi 
bűnbeesés-megtisztulás-kegyelem tör-
ténetére gondolunk –, az ő örökségéhez 
kapcsolódó költők pedig hozzá térnek 
vissza tékozló fiúként. 
Sziklay Cs. Mónika „… Ítélj meg Uram 
engemet, lám: te vagy az én erősségem” 
Arany János írói arcképe Erdélyi János 
bírálataiban és az Erdélyi-Arany leve-

E m l é k k o n f e r e n c i a

ÚRIHÍMZÉS KIÁLLÍTÁS A MAGYAR KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
be szakszerű tárolásra, tudományos feldolgozásra és a 
mintakincseknek a jövő nemzedék számára történő 
átadására. Ennek a textilgyűjteménynek legértéke-
sebb része az úrihímzéses úrasztali terítők gyűjtemé-
nye. A közel 300 darabból álló textilgyűjtemény (ame-
lyet eddig 5 kötetben mutattak be) megőrizte hímző 
művészetünknek háromszáz évét, a 16. századtól egé-
szen a 18. század végéig. A minták, bekerülve a népi 
hímzés mintakincseibe, máig meghatározóvá váltak 
a magyar nép díszítő művészetében. Ezek a páratlan 
szépségű terítők az egyetemes magyar múltra, mű-
velődésre jellemző nemzeti örökségek. Az úrihímzés 
kifejezést először Divald Kornél használta 1918-ban 
a Régi magyar hímzések című közleményében, addig 
a régi magyar hímzések kifejezést használták.
A kiállítás megnyitója során jelen voltak a Lorántffy 
Zsuzsanna Hímző Műhely tagjai is, akik az előadás 
alatt mindvégig szorgalmas öltögetéssel mutatták be 
az úrihímzés technikáját. 
A különleges rendezvény Bordás Istvánnak, a sáros-
pataki városi képtár igazgatójának, az EMKE tiszte-
letbeli tagjának köszönhető, aki több mint 10 éve építi 
a magyar–magyar kapcsolatokat, ő ajánlotta a nagy-
kaposiak figyelmébe e különleges kiállítási anyagot.

Lakatos Denisza







6

A leleszi premontrei apátság 
története

a 2014. júniusi számban megkezdett könyv folytatása

Registrumvezetés 

	 Az	oklevélszövegek	megőrzésének	
a legrégebbi módja a chirographálás 
volt. Az oklevelet annyi példányban 
készítették el, amennyire az ügyben 
érintettek száma szerint szükség volt. 
Kezdetben az egyes példányok közé 
nagy	nyomtatott	betűkkel	a	kézirat	szó	
görög	 nyelvű	 változatát	 (chirograp-
hum)	kalligrafálták.	Később	ezt	felvál-
totta	a	latin	ábécé	kezdő	sora.	A	szét-
választás mentén szabdalták szükséges 
számúra az okiratot. Egy példány a 
hiteleshelyen maradt. Ezt használták 
újabb másolatok készítésére, vagy két 
oklevél összeillesztésével határozták 
meg az eredetiségét. A chirographá-
lás	 jelentősége	 teljesen	 megszűnt	 a	
registrumvezetés meghonosításával. 
Ez sokkal tökéletesebb módja volt az 
oklevelek	megőrzésének.
 A leleszi konventben a registrum-
vezetés	 a	 XV.	 század	 elején	 kezdő-
dött. A legrégibb registrumtöredék 
1418–1419-ből	 való,	 és	 időrendi	 sor-
rendben kivonatos oklevélszövegeket 
tartalmaz. A töredék régi lapszámozá-
sa	276.,	ebből	az	következik,	hogy	az	
elveszett lapok a XIV. századra vonat-
koznak.	 1450-től	 a	 registrumtöredé-
kek egész sorozata megmaradt. A XV. 
században már általános és rendsze-
res lehetett a registrumvezetés. 1519-
től	 használatba	 lépett	 a	 protocollum,	
amely	 teljesen	 kiszorította	 az	 előző	
megnevezést. A registrum tulajdon-
képpen	 több	 ívből	 összehajtott	 füzet	
volt,	s	ha	megtelt,	a	jegyző	újat	készí-
tett magának. A protocollum könyvet, 
bekötött registrumot jelentett.
 A XIV. századtól többfajta registru-
mot is vezettek:
 - tulajdonképpeni registrumok és 
protocollumok vezetése
 - nyomozásokról és tanúsításokról 
írt registrum

 - fassiókról felvett jegyzetek és 
szignatúrák.
	 Az	első	komoly	rendszerezés	1726-
ben	kezdődött	és	tartott	1779-ig	tekin-
tettel az anyag gazdagságára.  A regiszt-
rálás	 hosszú	 időt	 vett	 igénybe,	 mert	
a levéltár összes anyagára kiterjedt, 
végezetül minden anyagot bekötöttek. 
Eredménye	a	következő:	Protocollum 
Parvum – amely az 1418-1419-es és 
az	1450-es	registrum	10	füzetéből	áll,	
tekintet nélkül tartalmaz teljes oklevél-
szövegeket és szignatúrákat. Protocol-
lum Authenticum	 –	 1569-ig	 terjedő	
registrumokból összeállított 16 kötet, 
amely	szintén	nem	veszi	figyelembe	a	
tartalmi eltéréseket. Liber Signatura-
rum Notarialium – az 1560 utáni be-
vallásokról felvett notulákat tartalmaz-
za két kötetben. Maguk az oklevelek 
viszont csoportosítottak: Acta anni 
– évszám szerint, Metales, Statutori-
um	–	határjáró	és	birtokba	vezető	ira-
tok szerint, Acta Bercsényiana – Ber-
csényi által megmentett, és a családi 
iratokat is tartalmazó okiratok anyaga 
szerint.1 
 1871-ben a leleszi levéltárat kutató 
Magyar Történelmi Társulat eredmé-
nye alapján az okleveleket a követke-
zőképpen	osztályozták:
 1. Vegyes tartalmúak – XIII. szá-
zadtól a XIX. századig, századokra le-
bontva. A 709 csomag összesen 24 305 
darab oklevelet tartalmaz. Ezek között 
szerepel az Árpád-kori levéltár 49 ok-
mánya.
 2. Beiktatási és ellenmondási ok-
iratok – 3973 darab.
 3. Bercsényi-akták	 –	 1399-től	 kü-
lönféle okmányokat tartalmaz, amelyek 
a leleszi prépostság birtokviszonyaira, 
különböző	családokra,	jószágaikra,	pe-
reikre vonatkoznak. Számuk összesen 
1699 darab.
 4. Határjárási okiratok – Abaúj, 

1 Kumorovitz 1228

Bereg, Máramaros, Szatmár, Szabolcs, 
Ung, Ugocsa és Zemplén vármegyékre 
vonatkoznak. 449 darab.
 5. Nemesi címeres levelek – felso-
rolva 215 család évszám szerint kiadott 
levele.
 6. Adománylevelek – 2 darab az 
1807-ből	és	1808-ból.
 7. Fasciculus signaturarum – 
jegyzők	 jegyzetei.	Bekötve	 36	 könyv,	
be nem kötve 65 darab.2 
 Még egy érdekességet szeretnék ki-
emelni	a	leleszi	bizottság	jelentéséből.	
Lehóczky Tivadarnak az oklevelek 
vizsgálata	során	feltűntek	a	papírokon	
lévő	vízjelek.	1348-tól	 egészen	a	mo-
hácsi vészig lerajzol összesen 274 kü-
lönleges, igen érdekes jelet. Nagy La-
jos király idejében „papírgyári” jegyül 
keresztek, kulcsok, tegezek, felajzott 
nyilak, virágok, levelek, gyümölcsök, 
kecskék,	 lovak	 és	 erődtornyok	 szere-
peltek. Zsigmond király idejében jött 
divatba a bikafej, és a XVI. század 
közepéig	 különböző	 díszekkel	 a	 feje	
körül	meg	is	maradt.	1414-től	hitregék	
alakjai,	 egyszarvú,	 halban	 végződő	
nőalak,	szárnyas	oroszlán,	szarvas	feje	
agancsokkal. 1417-ben hármas halom, 
kettős	kereszttel.	1422-ben	 jelent	meg	
először	 a	 horgony,	 amely	 különféle	
alakokban megmaradt. Rá egy évre az 
olló, amely teljesen hasonlít a maira. 
Hunyadi János korában a szárnyas an-
gyalok	 és	 nemtők	voltak	 divatban,	 de	
előkerült	egy	magyar	nadrág	is.	1448-
49	között	gyakori	a	szőlőfürt,	sőt,	egy	
papír	 megőrzött	 egy	 falusi	 menyecs-
kefejet, szalaggal díszített varkocsban 
végződő	hajjal.	1450-ből	előkerült	egy	
csókolódzó csuklyás barát. Mátyás 
idejéből	 rendalakú	 keresztek,	 össze-
tett nyilak, hold fölött kereszt, harang, 
nyakvért, korona. II. Lajos okmányain 
majdnem	 kizárólag	 mérők	 és	 horgo-
nyok szerepeltek.3  
 A fejezet lezárásaként érdemes em-
lítést tenni néhány okmány tartalmáról, 
közöttük	az	első	ismert	Leleszen	kiállí-
tott	okmányról,	amely	1271-ből	került	
elő,	 méghozzá	 Csicsery	Antal	 családi	
levéltárából.4 Tartalma ezen okmány-
2 Nátafalussy 1871
3 uo.
4 uo.

nak, hogy Benedek prépost a leleszi 
konvent	 előtt	 Zekleni	 Máté	 fia	 Be-
nenyg,	Ung	vármegyében	Batua	 nevű	
földjét	 Imre	fiának,	 Jánosnak	16	már-
káért eladja. Nagy Imre bizottsági tag 
azt is megjegyzi, hogy ezen okmány-
ban a szomszédok között egy József 
nevezetű	 is	 említést	 nyert.	 Ez	 volt	 az	
első	eset,	hogy	a	József	keresztnévvel	
a XIII. században találkozott.5 
	 1441-ben	I.	Ulászló	Ákusnak,	Csa-
pi	 Imre	 fiának	 adományozza	 a	 leleszi	
egyház feletti kegyuraságot. Ez az ok-
irat	azért	érdekes,	mert	Ákusnak	őseit	
mondja a leleszi prépostság alapítóinak 
minden más hiteles okirattal szemben.6 
 Politikai célzattal is érkezetek or-
szágos	 érdekeket	 érintő	 rendeletek.	
Perényi János, Máramaros és Szepes 
vármegyék	 főispánja,	 felkéri	 Miklós,	
leleszi prépostot, hogy a Szepességet 
pusztító lengyelekkel barátkozó huszi-
ták ellen, a Szent Kereszt felmagaszta-
lása alkalmából tartott szokásos vásá-
ron, hirdessen általános felkelést. 
 1461-ben pedig Mátyás király kéri 
Bacskai Balázs prépostot, hogy a haza 
ellenségei – Jiskra és a csehek – ellen 
mielőbb	táborba	vonuljon.	
 A Széchényi Könyvtár 64. számú 
magyar nyelvemléke a leleszi konvent 
külső	 hiteleshelyi	 munkája	 során	 jött	
létre. Tárgyát tekintve tanúvallomás. 
Az	eljárásban	részt	vevő	királyi	ember	
Zalontai Bálint és a leleszi kiküldött 
Zalánkeményi Péter volt. Szomotor 
és Vécs közötti határ ügyében vallat-
ták a tanúkat. A feljegyzést Vécsen és 
Ladmócon	vették	fel.	Készítője	Zalán-
keményi Péter volt, aki jártas lehetett 
a hiteleshelyi munkában. Az irat érde-
kessége, hogy magyar nyelven készült 
1562-1567 között. A hiteleshelyi mun-
ka latin nyelven folyt, ezért fontos ez 
a	magyar	 nyelvű	 irat,	mert	 képet	 fest	
a nyelvünk akkori állapotáról is. A je-
lentés megírása és az oklevél elkészí-
tése után a jegyzet a leleszi levéltárba 
került,	 ahonnan	 egy	 idő	 után	 eltűnhe-
tett. 1891-ben ajándékozta Fejérpataky 
László a Széchényi Könyvtárnak.7 

5 Nátafalussy 1871
6 uo.
7 Kertész 2013

Beiratkozási program
2017 – Ung-vidék

Ung-vidéken 119 gyerek kezdte meg  
a 2017/18-as tanévet magyar nyel-
vű iskolában. 

2017. szeptember 14-én három hely-
színen 98 iskolakezdő részesült a Rá-
kóczi Szövetség Beiratkozási Prog-
ramjának ösztöndíjában, továbbá 21 
nagyszelmenci diák még szeptem-
ber 2-án, a szlovákiai és kárpátaljai 
magyar iskolák országos tanévnyitó 
ünnepségén elsőként vehette át az 
ösztöndíjat. 

A Rákóczi Szövetség képviseletében 
Pálinkás Barnabás és Kun Ferenc 
köszöntötte a helyszíneken résztve-
vőket és megköszönték a szülőknek, 
hogy magyar nyelvű iskolába íratták 
be a gyermekeiket.

A Rákóczi Szövetség Beiratkozási 
Programja 2004 óta zajlik annak ér-

dekében, hogy minél több külhoni 
magyar család merje vállalni gyer-
meke magyar tannyelvű iskolába 
íratását, vállalva ezzel a magyar kö-
zösségek megmaradását is. A prog-
ram minden év decemberében veszi 
kezdetét az óvodások megajándéko-
zásával, illetve a szülők levél útján 
történő megszólításával, amiben a 
magyar iskola előnyeire, az ott meg-
szerezhető többlettudás lehetősé-
gére, valamint a magyar közösség 
megmaradása és a magyar iskolavá-
lasztás közötti összefüggésekre hív-
ják fel a szülők figyelmét.
A Beiratkozási Program mögött 
nagyszabású társadalmi összefogás 
jött létre. A támogatók között több 
száz magyarországi önkormányzat, 
civilek, közéleti személyiségek és ala-
pítványok sorakoztak fel.

Lakatos Denisza
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Rólunk írták ...
Arany János Emlékév az Ung-vidéken

Több rendezvényt is szervez idén 
az Arany János Emlékév kapcsán  
a Nagykapos és Vidéke társulás.

Gabri Rudolf, a szervezet elnöke el-
mondta, a rendezvénysorozat meg-
szervezéséhez az Áder János köz-
társasági elnök vezette Arany János 
Emlékbizottságtól kaptak anyagi 
támogatást. Mivel a Nagyszalontán 
1817-ben született költőt és Nagy-
kapos híres szülöttét, Erdélyi Jánost 
nemcsak szakmai kapcsolat, hanem 
meghitt barátság is összekötötte, az 
Ung-vidék központjában működő 
társulás kötelességének érezte, hogy 
a kerek évforduló alkalmából ebben 
a régióban is szervezzen rendezvé-
nyeket. Gabri Rudolf tájékoztatása 
szerint ezeket úgy szeretnék össze-
állítani, hogy az érdeklődők ne csak 

Arany János munkásságáról, hanem 
a két irodalmár közti kapcsolatról 
is képet kaphassanak. (Arany Erdé-
lyihez írt levelét, melyben Erdélyi 
János munkásságát dicséri, Erdélyi 
unokája, T. Erdélyi Ilona őrzi, és az is 
kevesen tudják, hogy a néprajzkuta-
tó halálakor Arany János is méltatta  
Erdélyit). A Nagykapos és Vidé-
ke Társulás az ősz folyamán Arany 
János Emlékkonferenciát szervez, 
melynek szakmai mentora Kiczenko 
Judit, a Magyar Irodalomtudományi 
Tanszék nyugalmazott docense lesz.  
Az Arany János Gálaesten az Ung-vi-
déki magyar tanítási nyelvű okta-
tási intézmények diákjai lépnek fel.  
A Magyar Emlékekért a Világban 
Egyesületnek köszönhetően lesz 
egész estés filmbemutató, a hagyo-
mányos népdal- és mesemondó 
verseny előtt pedig idén arra kérik 
az indulókat, hogy Arany- és Erdé-
lyi-művekkel is készüljenek.
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Hazai és határon túli partnerekkel 
közösen valósítaná meg elképzeléseit 
a nagykaposi szervezet.

Rendhagyó projekt megvalósításá-
hoz igényelt európai uniós támo-
gatást az Ung-vidék központjában 
működő magyar közösségi ház fenn-
tartója, a Nagykapos és Vidéke Tár-
sulás.

Fejlesztenék a gyógynövénytermesztést
közt szerepel, hogy a munkaerőpi-
acon jelenleg hátrányos helyzetben 
lévő emberek megélhetési lehetőséget 
találjanak a gyógynövénytermesztés-
ben vagy -forgalmazásban, úgy, hogy 
közben a határon átnyúló együttmű-
ködés lehetőségei is bővülhessenek. 
A program részeként adatbázist hoz-
nának létre, interjúkat készítenének 
gyógynövénytemelőkkel és -feldol-
gozókkal, az egyes régiókra jellemző 
hagyományokat, sajátosságokat is 
összegyűjtenék. Elemzés készülne az 
iparág támogatásának lehetőségeiről, 
szakmai konferenciákat és worksho-
pokat szerveznének. Webes portál 
készülne, melyen a Kárpát-meden-
cében élő regisztrált feldolgozók nép-
szerűsíthetnék szolgáltatásaikat és 
termékeiket. Egységes képzési prog-
ramot is kidolgoznának, melynek 
részét képezné az oktatási anyagfej-
lesztés és a képzési mintaprogramok 
megvalósítása. Ennek eredménye-
ként oktatási technológiai kézikönyv 
készülne, valamint elméleti és gya-
korlati képzés is indulhatna.
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Gabri Rudolf, az egyesület elnöke el-
mondta, hazai és határon túli partne-
reikkel közösen a Herbaland néven 
elkészített pályázatuk megvalósításá-
hoz kértek hozzájárulást, a gyógynö-
vénypiacon tevékenykedő magánsze-
mélyek, vállalkozások, szervezetek és 
potenciális munkavállalók felmérését 
és integrálását szeretnék elvégezni. 
Ugyanakkor az egyes régiókban a 
gyógynövénygazdaság lehetőségeit, 
feltételrendszerét és a fejlesztés lehe-
tőségeit is szeretnék felmérni. Céljaik 

SZÍNHÁZ A HATÁRON
Első kézből

2017. szeptemberi száma

Az ötödik alkalommal megvalósuló 
„Színház a határon” című rendez-
vény az Ung-vidéki Nagyszelmenc 
szabadtéri színpadán zajlott augusz-
tus 11-12-én. A kétnapos program 
szervezője a Nagyszelmenci Finire 
Csemadok Alapszervezet volt Va-
szily Péter irányításával. Péntek dél-
után „Okoska botocska” címmel 
interaktív, zenés mesét mutatott be 
a miskolci Kalamajka bábszínház.  
A szombati programot a Nagyszel-
menci Dobó István Alapiskola diák-
jainak műsora nyitotta, akik énekkel, 
néptánccal és hagyományőrző jele-

nettel szórakoztatták a nagyérdeműt. 
Majd népi hangszerbemutatót tartott 
és muzsikált Kurdi Gábor, a Fölszál-
lott a páva népzenei tehetségkutató 
verseny különdíjasa. Ezt követően fel-
lépett a kárpátaljai Csipkés együttes és  
a nagykaposi Komócsa hagyo-
mányőrző néptánccsoport. Záróelő- 
adásként „István a király” cím-
mel musical válogatás hangzott el  
a miskolci 4 Dance Club Táncstúdió 
előadásában. A rendezvény támoga-
tója a nagyszelmenci önkormányzat 
volt. 
Az igényes előadások színesebbé tet-
ték az itt élők kulturális életét, köze-
lebb hozták a színházat, a kultúrát  
a község és a környék lakosaihoz. 

Imregről és Szürnyegről 35–40 éve 
nem járnak magyar iskolába a gye-
rekek. Most remény van a változásra.

Megtartották a tanév utolsó foglalko-
zását a szlovák–magyar nyelvhatáron 
élő gyerekek számára indított vasár-
napi iskolában, a Nagykaposi Magyar 
Közösségi Házban. Gabri Rudolf, az 
intézmény vezetőjének tájékoztatása 
szerint imregi és szürnyegi szülőktől 
olyan jelzést kaptak, hogy ezekben 
a falvakban, melyekben az elmúlt 
35–40 évben nem voltak magyar 
elsősök – valószínűleg a vasárnapi 
iskolának is köszönhetően – most 
újra lenne érdeklődés az anyanyelvi 
oktatás iránt. Az érintett gyerekekkel 
és szülőkkel közösen meglátogat-
ták a Vajáni Magyar Tanítási Nyel-
vű Református Egyházi Alapiskolát, 
melynek vezetése felajánlotta, isko-
labuszukkal Abaráról minden reggel 
elszállítja a gyerekeket az intézmény-
be. A Nagykapos és Vidéke Társulás, 
a magyar ház fenntartója pedig azt 
vállalta, hogy támogatóikkal közösen 
megoldja a gyerekek szállítását Im-
regről és Szürnyegről Abarára. Gabri 
Rudolf elmondta, nagyon örült, hogy 
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Több évtized után újra 
lehetnek

magyar elsősök

a találkozón a szürnyegi református 
lelkész jelezte, ő is magyar iskolába 
fogja járatni a gyerekét. Gabri tájé-
koztatása szerint a Rákóczi Szövetség 
képviselői azt is felajánlották a szür-
nyegi és az imregi szülőknek, hogy 
tekintettel nehéz helyzetükre, a ma-
gyar iskolát választók számára nem a 
szokásos 10, hanem 20 ezer forintot 
ítélnek meg támogatásként.
A vasárnapi iskola egyébként  
2014-ben indult. Az Ung-vidéki 
községekből származó gyerekeket 
és szüleiket a magyar ház által bé-
relt kisbusz ingyenesen szállította 
Nagykaposra. Áder János magyar 
köztársasági elnök támogatásának 
köszönhetően 2015-ben már min-
den hónapban tartottak legalább egy 
összejövetelt, később egyebek mellett 
a néhai Skultéty Csaba újságírótól, a 
szlovák kormányhivataltól, valamint 
a Rákóczi Szövetségtől kapott tá-
mogatásokból szervezhették meg a 
találkozókat. A gyerekek ezen kívül 
– például a Herczegh Károly Alapít-
vány segítségével – magyarországi 
tanulmányi kirándulásokon és egyéb 
programokon is részt vehettek.



Kiadta a Nagykapos és Vidéke Társulás. Nyilvántartási szám: EV 4922/14, ISSN 2453-8094. Postacím: Csepely  64, 079 01 Nagykapos. ičo/reg.szám: 35538368
Felelős szerkesztő: Gabri Rudolf. Nyomdai előkészítés: Tomojka Vojtko Béla. E-mail: nvtmagyarhaz@gmail.com. Kereskedelmi forgalomba nem hozható. 

Példányszám: 1000. Megjelenik évente négyszer. 


