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Erd é ly i  Jáno s : 
Könyörgés
Isten, magas vezére
Árpád csatáinak,
Buzdúlj dicső segélyre
Késő utódinak!

Te hívtad őt keresni
Bajtársival hazát,
Kárpátokon vezetted
Szép Hunniába át.

Azóta négy folyam közt,
Innen Kárpátokon,
Vész- s nyugalomban áll fenn
A vér-szerezte hon.

Fölötte új remények
Virági fejlenek,
Dicső napok korányi
Egén feltüntenek.

Ne hagyd sötét napokká
Borúlni hajnalát,
Mely századok homályin
Csak most ragyoghat át!

Ne nézd szegény apáid
Egyezredes bünét,
Hogy ők balul fogának
Föl, népek Istenét!

Nem hűtlenül, de gyarlón
Szegők törvényedet;
Gyarló bünért ne verd meg
Örökre népedet!

Ne verj, ha vad szokásból
Vért áldozánk neked,
S hadak futó lovával
Tiszteltük ünneped!

Bár véres ajkkal ittunk
Győzelmi áldomást;
De nagy nevedre eskve
Küzdők a bajvívást.

Durván, de hűn imádtunk,
Sok népnek Istenét,
Halmok fokán zajongván
Pogányok énekét.

Oh, áldj, miként megáldál
Vészinkben ekkorig,
Hirünk fényes kelettől
Hordozva nyugotig.

Polgárerényt lobogtass
A honfi keblében,
Tartsd fenn magad a földi
Királyok képében!

Támaszd fel újra e hont,
Erkölcsöt olts belé,
Hogy közhatás buzogjon
Közérdekek felé.

S ne lásson oly hazát, mint
Kedves magyar hazánk,
A messze elmenő nap,
S a nagy, kerek világ!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaim!
 Bár a koronavírus járvány átírta az életünket és a sok elmaradt rendezvényeink  egyike 
éppen április elején az Erdélyi János Napok voltak, úgy döntöttünk, hogy egyszerűbb és 
szerényebb eszközökkel rendhagyó időpontban, ősszel, de a tradíciókra építve az idén is 
megemlékezünk városunk leghíresebb szülöttéről, Erdélyi Jánosról.
 Van egy olyan állítás, hogy a nemzetükért felelősséget érző magyar emberek különleges 
teremtményei a mindenhatónak. Ilyen emberként tartja számon a magyar történelem a va-
lamikori Kiskaposon földművelő családban született Erdélyi Jánost is, aki már 25 éves korá-
ra a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává válik, a szabadságharc idején Kossuth 
Lajos a Nemzeti Színház igazgatását bízza rá, a szabadságharc leverése után Sárospatakon 
filozófia és irodalomtanár és a kollégium könyvtárosa. Erdélyi életét, emberi magatartását 
példaként lehet állítani a mai nemzedék elé is.
 Sokan, sokszor mondják, hogy rossz helyre születtünk, hisz szűkebb hazánk az Ung-vi-
dék és a Bodrogköz elmaradott vidék, itt nem volt és nem is nagyon lesz semmi. Ez tévhit, 
és hogy ez nem így van, elég megvizsgálni a magyar nemzet történelmét, s láthatjuk olyan 
kimagasló történelmi személyiségek születtek és munkálkodtak vidékünkön, melyekre a 
Kárpát-medence, sőt Európa más régiói tisztelettel és csodálattal néztek és néznek. 

II. Rákóczi Ferenc, Dobó István vagy Erdé-
lyi János nemcsak kardjával, tudásával, eszé-
vel szolgálta nemzetét és Európát, hanem 
ráadásul meg voltak bennük azok a külön-
leges tulajdonságok, hogy vasakaratuk, tisz-
tességük, becsületük igazi emberi nagyság-
gá tette őket.
Történelmi személyiségeinkben közös, hogy 
soha nem hódoltak be a már akkor is létező, 
de a mai világban még jobban felerősödő ja-
nicsárszemléletnek, melynek lényege, hogy 
tetteinket a következő kérdések határozzák 
meg:
Mit szól hozzá a többségi nemzet?
Nem sérti-e más nemzetek érzékenységét?
Megfelel-e a hatalmon lévők elvárásainak?
Pedig igazán ezek előtt a szempontok előtt 
egy egyszerű, sokkal fontosabb kérdésnek 
kellene lennie:
Amit teszünk jó e nekünk, magyaroknak? 
Széchenyi István gróf -a legnagyobb ma-
gyar- egy tanulmányában azt fejtegeti, hogy 
mely nemzet fiai mitől félnek a legjobban. 
Így fogalmaz:
Az angolok a szegénységtől, a franciák a ne-
vetségessé válástól, a spanyolok az ördögtől, 
az oroszok a cártól, mi magyarok az elfaj-
zott, fajtájához hűtlenné vált magyaroktól 
kell, hogy féljünk a legjobban.

„Akik soha nem mernek folyam 
ellen úszni, azokat elviszi a víz”

- idézzük sokszor Erdélyi Jánost. Az előt-
tünk járó generáció kimagasló személyisé-
gei talán ezt a mondást hallgatták meg, hogy 
volt kurázsijuk, bátorságuk, és az 1960-as 
években útjára indították az Erdélyi János 
Napokat, amikor a korszellem inkább szo-
cialista forradalmakat ünnepelt, ők mégis 
széllel szemben Erdélyi szobát, Erdélyi szob-
rot, Erdélyi napokat szerveztek. Géczi Lajos 
és társai így vonultak be Nagykapos újkori 
történelmébe, életük személyes példaadás 
számunkra.
 2020 őszén e rendhagyó Erdélyi megem-
lékezésen, fejet hajtva Erdélyi János emléke 
előtt, az emlékezésen túl reménykedjünk 
egy új, szebb, felemelkedő magyar jövőben 
is. 
 Jó egészséget kívánva kedves mindnyá-
juknak, köszönöm, hogy meghallgattak.

  Gabri Rudolf
/Elhangzott az Erdélyi János Napokon, 
2020.szeptember 25-én Nagykaposon./
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Ahogy arról már tájékoztattuk olvasóinkat, 2020. 
szeptember 1-től elindult az Interreg V-A Szlo-
vákia – Magyarország Együttműködési Prog-
ram Kisprojekt Alapjából támogatott „Innovatív 
programok az IT ökoszisztéma szereplőinek 
határon túli együttműködéséért / Innov-IKT“ 
című projekt, melyet a Nagykapos és Vidéke Tár-
sulás az egri INNTEK Innovációs és Technológi-
ai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tár-
sasággal közösen valósít meg.
A projekt keretében sor került az első megbeszé-
lésre, melyen a partnerek egyeztettek az egyes 
projektelemek rendezvények megvalósításáról, 
lebonyolításáról. Ezek a következőket foglalják 
magukba:

1) Programozó versenyek szervezése középis-
kolás diákok részére, melyet a jelenlegi járvány-
helyzetre vonatkozó korlátozások miatt jövő 
év tavaszán valósítunk meg. Megkezdődtek az 
egyeztetések a régió középiskoláival.

2) Hackathon verseny szervezése, szintén jövő 
év tavaszán kerül megrendezésre. A verseny 
résztvevői az egri és a kassai egyetem programo-
zó- és dizájner hallgatói lesznek.

3) IT-ökoszisztéma látogatások szervezése 
Egerben és Kassán, melyre egyetemi és közép-
iskolai oktatók valamint a téma iránt érdeklődő 
szakemberek részvételét várjuk. Tervezett meg-
valósítása 2021. nyara. 

4) Innovációs fórum szervezése Egerben, mely-
re szakemberek részvételére számítunk és szintén 
jövő év nyár elején valósul meg. 

Bízunk az innovatív IT rendezvényekbe, progra-
mokba bevont résztvevők eredményes jövőbeli 
együttműködésében, ezáltal az online térbeni 
együtt gondolkodás és hatékonyabb közös mun-
ka sikerében.

Lakatos Denisza

Szeptemberben elindult 
az InnovIKT projekt

Az idei augusztus 20-i ünnepség egyik kísé-
rőrendezvényének adott ma otthont a Ma-
gyar Ház, ami Bálint Fuksz Annamáriának és 
Fuksz Emőkének köszönhetően percek alatt 
Kovász Műhellyé alakult át.
A kb. 50 főnyi lelkes csapat – óvodás korosz-
tálytól a nyugdíjasig – közreműködésével 
folyt Nagykapos Kenyere megsütésének az 
előkészítése.
A helyszínre érkezőket már a kenyér da-
gasztásának a látványa fogadta, a résztvevők 
pedig kezdeti félénkségüket leküzdve egyre 
bátrabban álltak a szakajtókhoz, edényekhez, 
hogy kipróbálják a tészta készítését, elsajátít-
sák, ill. tökéletesítsék a dagasztás technikáját.
Munka közben a két hölgy megosztotta ta-
pasztalatait a jelenlévőkkel. Miközben a 
tészta 20 percet pihent, Bálint Annamária 
beszámolt róla, hogy miért is jobb az otthon 
készült kovászból sült kenyér – egészsége-
sebb, a kovász pedig soha nem fogy el, ha 
megfelelően etetjük.  
A 20 perc letelte után a tésztát óvatosan át kell 
hajtogatni, majd ezt a műveletet még kétszer 
megismételni 20-20 perces időközzel.
A recept röviden: a liszt mennyiségéhez vi-
szonyítva 65-70% víz, 15-25% kovász és 2,5 % 
só. Kezdőknek a jénai tálban való sütés a leg-
egyszerűbb. 230-250 °C  –on sütjük 50 per-

Íz, élmény, ünnep – Nagykapos 
kenyere – Kovász műhely

Élménybeszámoló a 2020. augusztus 19-i Kovász Műhely foglalkozásáról

cig, majd a tál tetejét és a hőfokot 200 °C  -ra 
levéve további 20 percet, de ezt mindenkinek 
a saját sütőjében kell kitapasztalnia.
Sütés előtt ajánlott zsilettpengével bevagdal-
ni a cipó tetejét, és pici vízzel megspriccelni. 
Ezután a cipóformák bekerültek a kizsírozott 
vagy sütőpapírral bélelt jénai tálakba, faze-
kakba.
Az önként jelentkezők (velem együtt), otthon 
sütik majd meg Nagykapos Kenyerét, amit 
holnap államalapítási ünnepünk alkalmából 
a Szent István szobornál megáldanak törté-
nelmi egyházunk képviselői, s később lehető-
ség nyílik a kóstolásra is.  
A rendezvény alatt remek volt a hangulat, ki- 
ki elbeszélgethetett rég nem látott ismerőse-
ivel, barátaival, ízelítőt kapott a kenyérsütés 
tudományából. Megkóstolhattunk egy fris-
sen sült kenyeret libazsírral, libamájjal, friss 
zöldséggel körítve. Nagyon finom volt!
Biztos vagyok benne, hogy aki ezen az esős 
délutánon e program mellett  döntött, az él-
ményekben, ízekben, illatokban gazdagon 
tért haza, és hozzám hasonlóan azzal az elha-
tározással, hogy a kapott kovászból hamaro-
san a kis családja asztalára varázsol egy friss, 
ropogós magyar kenyeret.

Kovács Judit

Szent István napján méltóságteljes, ugyanak-
kor rendhagyó ünnepi műsorral lepte meg a 
nagykaposiakat a helyi Csemadok alapszer-
vezete. Ennek első helyszíne a református 
templom kertjében álló Szent István-szobor 
volt, míg a második rész már a városháza 
előtt álló Turul-szobornál folytatódott. Bár 
ha őszinték akarunk lenni: az emlékezés –a 
magyar házban –  a kenyerek dagasztásával 
már előző este elkezdődött.
Ami a 20-ai műsort illeti, azt az Erdélyi János 
Vegyeskar a himnusz eléneklésével indította 
útjára, majd Mihók Gábor állt a mikrofon elé, 
hogy elmondja ünnepi köszöntőjét. Beszélt a 
magyarság megpróbáltatásairól és Szent Ist-
ván nagyságáról. Arról, hogy az uralkodó 
életéből erő, hit és bátorság meríthető napja-
inkban is. Utalt rá, hogy neki köszönhető a 
független keresztény állam megteremtése, a 
szent korona eszmeisége. Ma is ezer szállal 
kapcsolódunk hozzá, hiszen ő a mérce, a pél-
da az itt élő népek számára.
Éljünk mi is jogainkkal, kövessük a szabad, 
keresztény magyar utat, éljünk István király 
intelmei szerint!
Gondolatait a Cantabile énekkar rövid mű-

Méltóságteljesen 
és rendhagyóan

sora követte, majd a helyi történelmi egyhá-
zak képviselői megszentelték és megáldották 
Nagykapos új kenyerét. A közös ima és a 
Fohász Szent Istvánhoz elhangzása után – a 
közönség kíséretében – a helyi cserkészek át-
vitték az új kenyeret a városháza elé.
Ott a Komócsa Táncegyüttes erdélyi táncá-
ban gyönyörködhetett a nagyérdemű, majd a 
helyi alapiskola diákjai, a Béres testvérek elé-
nekelték a Felvidék „himnuszát”, az Ismerős 
Arcok  Nélküled című számát. Őket egy gim-
nazista, Üveges Eszter gondolatai követték. A 
diáklány arról elmélkedett, vajon milyen ér-
tékrend szerint éljük életünket. Bizonyította, 
hogy Szent István Imre herceghez írott intel-
mei, amelyek azért fogalmazódtak, hogy fel-
készítsék az ifjút  az életre és az uralkodásra, 
mind a mai napig aktuálisak, hiszen már ő is 
az élet legfőbb értékeinek a hitet, a tiszteletet, 
az alázatot, a türelmet és a szeretetet tartotta. 
Ezek legyenek a mi életünk alapkövei is!
Ezen a napon került sor a Vándorbölcső to-
vábbadására is, amelyet Herczeg Anita a Há-
rom Királyfi, Három Királylány Mozgalom 
keretén belül  Nagykaposnak ajándékozott, 
ezzel is buzdítva az itt élő magyarokat a gyer-
mekvállalásra.
Ezúttal a bölcső néhány hónapra Tasko Szi-
lárdhoz és feleségéhez vándorolt. A szép ün-
nep a Komócsa Táncegyüttes felvidéki tánca-
ival és az új kenyér megszegésével zárult.

Ma7: Zsebik Ildikó, 2020. augusztus 20. 
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Családi nap 
a Magyar 
Házban

Gyerekzsivaj és vidámság töltötte meg szeptem-
ber 26-án a Magyar Közösségi Házat. A Nagy-
kapos és Vidéke Társulás a Csemadok Erdélyi 
János Területi Választmányával karöltve Családi 
napot tartott az intézményben. Az eredeti tervek 
szerint felnőtteknek és kisebb-nagyobb gyere-
keknek egyaránt kínáltak programokat, a járvá-
nyügyi intézkedések azonban csak korlátozott 
keretek között hagyták a rendezvényt megvaló-
sítani – a közös bográcsozás, gulyásfőzés sajnos 
az idén elmaradt.
A Családi napon a rossz idő ellenére is szép 
számmal vettek részt a környékbeli családok. 
Az eső ugyan tető alá kényszerítette a szülőket 
és gyerekeket, ez azonban semmit nem vont le a 
rendezvény hangulatából – tánc, zene, szaladgá-
lás és játszás fogadta az érkezőket.
A rendezvény a gyermekfoglalkoztató fából fa-
ragott „Magyar Házacska” átadásával indult, 
melyet erdélyi és kárpátaljai fafaragó mesterek 
készítettek az ung-vidéki gyermekek számára. 
A kis fa játszóház a Magyar Ház udvarán várja 
a magyar közösségi rendezvények legkisebb tag-
jait, kiváló terepet szolgáltatva egy kis játszásra, 
bújócskázásra.
A nap folyamán a pici babáktól kezdve a nagyobb 
gyermekekig mindenki talált megfelelő elfoglalt-
ságot. Gyerektáncházra, játékos mozgásra várta 
a családokat Ádám Norbert és felesége, Csilla. A 
csicseri óvoda Százszorszép Játékszigete hagyo-
mányos népi játékokkal szórakoztatta a kicsiket 
és nagyobbakat. A babáknak, totyogónak és szü-
leiknek pedig hosszú hónapok óta először Jakab 
Krisztina tartott Ringató foglalkozást. 
A Családi napon a 6. sz. Mécs László Cserkész-
csapat tagjai is képviseltették magukat, bekapcso-
lódva a játékokba, táncba, foglalkozásokba.
A Családi nap programjai és a „Magyar Házacs-
ka” elkészítése a Magyar Kormány és a Bethlen 
Gábor Alap támogatásával valósult meg. 

Vályi Edit

A Nagykapos és Vidéke Társulás sajtótájékozta-
tót tartott a „The Cross-Border Culture Art Spa-
ce“ című projekt keretén belül 2020. szeptember 
25-én a Nagykaposi Magyar Közösségi Házban. 
A projekt a Magyarország-Szlovákia-Romá-
nia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműkö-
dési Program 2014-2020 keretében valósul meg 
az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz és 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával.
A pályázatban a szlovákiai szervezet egy ma-
gyarországi (Kárpátok Kulturális és Művészeti 
Egyesület, Nyíregyháza) és ukrajnai (Pro Cultu-
ra Supcarpatica non-profit szervezet, Berehovo) 
partnerrel közösen valósítja meg a projektcímbe 
is belefoglalt határon átnyúló kulturális művésze-
ti tér létrehozását.
A Nagykapos és Vidéke Társulás projektcsapata a 
sajtótájékoztatón bemutatta a 805 ezer eurós pro-
jektet a szlovákiai médiának. 
Gabri Rudolf, a Nagykapos és Vidéke Társulás 
elnöke elmondta, hogy az eredetileg tervezett 
minden partner jelenlétével zajló nyitórendez-
vényt sajnos a járványhelyzet miatt nem sikerült 
megvalósítani, de a közös munka továbbra is 
zajlik. Véleménye szerint az érintett régiókban a 
kultúrát egyben kell felkínálni és eladni, hiszen 
Sárospataktól Munkácsig csaknem az összes fon-
tos helyszín egy nap alatt bejárható, ezért is fon-
tos egy közös tér kialakítása.
Lakatos Denisza projektmenedzser ismertette a 
pályázat részleteit. A májusban indult pályázat-
ban egy-egy régióban idegenforgalmi-kulturális 
központokat hoznak létre. Szlovákiában felújítják 
a Magyar Közösségi Házat, Ukrajnában pedig 

Megvalósult a „The Cross-Border Culture Art 
Space“ projekt sajtótájékoztatója

berendezésre kerül a Perényi kúria. Ezenkívül 
mindhárom ország területén felmérést vé-
geznek a régiók építészeti, kulturális, néprajzi 
örökségének feltárására, melynek célja, hogy 
felkutassák az adottságokat és azokat az érté-
keket, amelyeket az idelátogatóknak meg kell 
ismerniük. 
A felmérés alapján készül majd egy oktatási 
anyag, melyet közművelődési szakemberek 
képzésére használnak fel. A projektben továb-
bi érdekes tevékenységek valósulnak meg a 
következő év folyamán: sokrétű kulturális ren-
dezvények, színházi-, folklór-, népművészeti-, 
kézműves- és gasztronómiai programok, kiál-
lítások, koncertek, művészeti tábor és konfe-
rencia várja a résztvevőket mindhárom ország 
területén.
Vályi Edit, kommunikációs menedzser beszá-
molt a projektben jelenleg is zajló felmérésről. 
Az örökségkutatás egyik célja, hogy új megvi-
lágításba helyezzék a térség meglévő értékeit 
és felkeltsék irántuk az érdeklődést a látoga-
tókban. Ennek egyik eszköze a projektben 
létrejövő honlap (cbc-artspace.com), melyen 
a teljes kutatási anyagot elérhetővé teszik 4 
nyelven (magyarul, szlovákul, ukránul és an-
golul), valamint ugyanitt megtalálható a kuta-
tás alapján készülő turisztikai látványosságok 
és programok interaktív térképe. Szlovákiában 
egyébként Bodrogköz és Ung-vidék térségét 
érinti a felmérés, és mintegy 35-40 helyi érték 
kerül benne feldolgozásra.

A pályázat 2022. május közepéig tart.
-szerk.





Eseményeink képekben
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A leleszi premontrei apátság 
története

a 2014. júniusi számban megkezdett könyv folytatása

 Négy körtetagos pálcával tagolt, 
csúcsíves ajtó vezet az északra fekvő 
sekrestyébe, amelyhez ugyancsak észak 
felől kapcsolódik a kápolna. A temp-
lom boltozása, különösen a szentélyé az 
1360-as éveknél idősebb lehet. 1389-ből 
maradt egy oklevél, amelyben Zsigmond 
király a leleszi prépostságnak vámmen-
tességet adott. E kedvezmény a kolostor 
állataira, valamint fára, mészre, kőre 
vonatkozik, vagyis olyan anyagokra, 
amelyek építkezéshez szükségesek. Ez 
az adat jól összeegyeztethető a templom 
és a kápolna boltozatainak, valamint a 
kápolna csúcsíves földszinti és emeleti 
ajtainak formáival, és az építkezés má-
sodik szakaszát a XIV. század végére 
rögzíti. Ez időre tehető annak a ková-
csoltvas ajtónak az elkészítése is, amely 
minden valószínűség szerint a sekrestye 
délkeleti sarkából nyíló csigalépcsőt 
zárta le. A lépcső a sekrestye emeleté-
re vezetett, ahol a prépostság kincstárát 
őrizték. A hatalmas szögekkel vasszár-
nyra erősített, csúcsukra állított négy-
zetekből álló hálózat mezőiben gótikus 
majuszkuláris1 felirat van. A három ki-
rályok neve mellett a prépostság nevével 
– „Dominicus Prepositus Lelesziensis 
Monasterii Sancte Crucis” – majd vá-
gott pajzsban a pólyás Árpád-házi és a 
liliomos Anjou-címerrel. Alul 1871-ben 
még kiolvasható volt az évszám: 1400. 
Pálóczy Domokos 1378–1403 között 
volt prépost, az 1389-es oklevél is őt ne-
vezi meg a készíttetőnek.2 
 Az oltárok a barokk templomok 

1 két párhuzamos, vízszintes vonal közé helyezhető 
 nagybetű
2 Marosi 1987: 403-404

leghangsúlyosabb berendezési tárgyai. 
Kunitz-Weissenburg Károly Ferenc meg-
rendelésére készült a főoltár a két mel-
lékoltárral és a szószékkel együtt. Az 
alkotójuk valószínűleg Hartmann József 
(1719-1764) szobrász volt, az ő nevéhez 
fűződött számos északkelet–magyar-
országi templom oltára is. Mivel nem 
tartozott az országszerte ismert és mű-
vészettörténeti szempontból is jelentős 
alkotók közé, ezért elég nehéz megtalálni 
a leleszi templomhoz fűződő kapcsolatát. 
Fa- és kőfaragóként egyaránt számon tar-
tották, oltárok, antependiumok, egyházi 
berendezési tárgyak, faragott egyházi 
székek kötődnek a nevéhez. Az okiratok 
szerint az 1740-es években dolgozott elő-
ször a templom részére. Szószék faragá-
sára kérték fel. 1750 és 1760 közé tehető 
a leleszi főoltár szobrainak a kifaragása, 
és a retabló3 elkészítése. Valószínűleg 
nem egyedül dolgozott. A legtöbbször 
feljegyzett segítők a következők voltak: 
Schwaba György, Lernecker Mihály, 
Schmid József.4 
 A főoltár gazdagon díszített, oszlo-
pokkal, párkányokkal tagolt többemele-
tes, mozgalmas barokk faépítmény. Az 
arany szín erősen domináns a márvá-
nyozásként használt vörösesbarnával és 
zölddel szemben. A szobrokon is szinte 
csak az ezüst töri meg az arany fényét, 
ennek ellenére mégis egységes összhatást 
kölcsönöz az egész oltártáblának. Közé-
pen a Szent Kereszt felmagasztalását 
ábrázoló festmény dominál. A két korint-
hoszi oszlop enyhe félkörívet kölcsönöz 
az egész oltárépítménynek. Az oszlopok 

3 szobrokkal gazdagon díszített oltártábla, amely 
 gyakran a szentély boltozatáig ér
4 Chmelinová 2013

mögött díszes pilaszterek5 tartják a kettős 
párkányzatot. Központi részén életnagy-
ságú szoboralakok patetikus mozgásuk-
kal, eleven kifejezésükkel fokozzák az 
összhatást. Az oltár két oldalán stuk-
kókkal díszített diadalkapukon áll Szent 
László (szemben jobbra) és Szent István 
(balra) királyunk. A párkányos konzo-
lokon Szent Norbert, a premontrei rend 
alapítója és Szent Ágoston fogják közre a 
tabernákulumot.6 Az oltáriszentség állan-
dó őrzését szolgáló szentségtartó maga 
is különálló építmény. Forgatható három 
bemélyedése az úrmutatót és az áldozási 
ostyákat rejti magában. Első harmada a 
hajó felé néz, benne a keresztre feszített 
Jézus szobrával. Két kis angyal tartja az 
oldalát, két térdeplő angyal pedig az íve-
sen hajló orompárkányokon zárja a ta-
bernákulumot, kezükben koronát tartva. 
A szentségtartó lábától két lépcsőzetes 
oldalpolc indul a korinthoszi oszlopo-
kat tartó tömör oszloplábakhoz, melyek 
gyertyatartóként szolgálnak. A bal oldali 
apró dombormű Szent Norbert legendá-
ját ábrázolja, amint a villámcsapás leveti 
a lováról. A jobb oldali képfaragás Vajk 
megkeresztelését jeleníti meg. A gyer-
mek István mellett Szent Adalbert püs-
pök látható, aki nemcsak megkeresztelte, 
de bérmálta is Istvánt. A felhők között 
pedig egy angyal nyújtja a Szent Koronát 
és a jogart, mint az államiság jelképeit. 
Szent István keresztapja a Képes Króni-
ka szerint az Itáliából származó Deoda-
tus gróf volt, ő tartotta a keresztvíz alá 
Vajkot. István a grófot Tatának szólította. 
A hagyomány szerint Tata városa róla 
kapta a nevét. A képfaragás szimbolikus 
jelentéssel bír, mivel Vajkot ifjú korában 
keresztelték, és nem kisgyermekként.
 A főoltárt az oszlopok felett kettős 
orompárkányzat zárja. Ívesen hajló pár-
kányzatán két hatalmas szárnyas angyal 
mutat a baldachinnal7 fedett mennyor-
szág szimbolikus, angyalokkal teli vilá-

5 a falból kiemelkedő, de a fal részét képező, statikai 
 funkciót és tagoló szerepet ellátó elem 
6 szentségtartóként szolgáló díszes építmény az oltáron
7 díszes védőtető az oltár fölött

gára. Közvetlenül a baldachin alatt Isten 
szeme, mint a Szentháromság jelképe, 
majd aranyozott barokk pajzsban a lele-
szi prépostság címere. 
 A háromszintes oltárépítményt sza-
bályosan elhelyezett stilizált kagylódí-
szek, virág- és levélfüzérek, kartusok,8 a 
két oldalát pedig fodorszerű aranyozott 
lambrequinek9 díszítik.
 A főoltár felállításával a keleti ablak 
elvesztette funkcióját, így azt befalaz-
ták. Mindemellett részben eltakarja a 
templom dél- és északkeleti szegletének 
epitáfiumait. Az egyik síremlék Szegedy 
Pál, csanádi választott püspök és leleszi 
prépost számára készült, aki itt halt meg 
Leleszen 1597-ben. A sírkő a prépost 
alakját formázza, kerületén latin felirat-
tal.
 Az északkeleti sarokban az 1620-ban 
elhunyt Dóczy András magyarországi 
főkapitány epitáfiuma látható. A sírkövet 
a felirata szerint felesége, Paczoht Judit 
és annak második férje, Sennyei Sándor, 
udvari tanácsos és kamarás készítette 
1631-ben.
 „Nagy Luchei Dóczy András, Má-
tyás és II. Ferdinánd Császár tanácso-
sa, a magyarországi részek főhadvezére, 
Bars és Zabolcs vármegyék kapitánya. 
Miután Bethlen Gábor felkelésekor, an-
nak katonái által – a kassaiak hüségök-
ben állhatatosan megmaradván – elfo-
gatott, Fogaras várába elhurcoltatott, 
ahol 1620. február havában meghalt 
és Leleszen eltemettetett. Ezen emléket 
emelt neki Tekintetes és Nagyságos Seny-
nyei Sándor ur, ő cs. kir. Felségének ta-
nácsosa és kamarása, miután Nagyságos 
Paczoth Judith aszonnyal, ugyanezen tá-
bornok ur özvegyével házasságra lépett 
és mindketten a hitvesi szeretet érzetében, 
ezt hálásan emelték. 1631. Eltávozott és 
nyugszik, lásd hogy gondosan kövesd.“10 

8 palasztikus díszítőmotívum, amely kétoldalt 
 felkunkorodó papírra emlékeztet
9 fodor- vagy csipkeszerű díszítmény
10 Dongó AZT XIII/1908:41

A nagykaposi Magyar Házban találkoztak az Ung-vi-
déki iparisták. Az első találkozón 31 egykori diák vett 
részt, a legidősebb 1961-ben, a legfiatalabb 2006-ban 
érettségizett.

Az alacsonyabb létszám elsősorban annak tudható be, 
hogy néhány nappal a találkozó előtt a Nagymihályi járás 
egész területén, tehát Nagykaposon is rendkívüli korlátozó 
intézkedéseket vezettek be a koronavírus megfékezésére. 
A találkozót csak korlátozott létszám mellett engedélyez-
ték és kötelezővé tették a védőmaszk használatát, valamint 
a kéz fertőtlenítését.
Az egybegyűlteket  Soltész Zsolt, a  találkozó ötletgazdája 
és főszervezője üdvözölte. Felhívta a figyelmet az iparista 

Írta:  Albert Sándor
2020.09.18. Megjelent a felvidek.ma-n

Találkoztak az Ung-vidéki iparisták 
rajzokból, taneszközökből, füzetekből, beadványokból 
készült kiállítás megtekintésére, és kedvcsinálóként is-
mertette a Kassai Iparista Klub /KIK/ tevékenységét.
Az ipariskola jelenlegi életéről annak tanára, Asszonyi 
Árpád számolt be, majd Albert Sándor szólt a megje-
lentekhez. Egy Ung-vidéki iparista klub létrehozását 
szorgalmazta és jelezte, hogy nemsokára megjelenik 
az IPARI-trilógia harmadik kötete, melynek címe „Az 
IPARI mindnyájunk kincse”.
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Kultúra határok nélkül a keleti végeken

Írta: Németi Róbert 
Új Szó 2020. szeptember 22.

A 805 ezer eurós, három partnert 
magába foglaló projekt 90 százalékát 
az ENI finanszírozza 

lis művészeti tér fő feladata egy közös 
platform létrehozása a célrégiók nép-
szerűsítésére, mint közös idegenfor-
galmi célpontra, amely alapját képezi 
a közös kulturális eseményeknek, a 
helyi borászati és a gasztronómiai 
piac megteremtésének, valamint a 
promócióknak és  képzési tevékeny-
ségeknek a kulturális vezetők és a he-
lyi termelők számára„ – magyarázta 
Gabri Rudolf.

Rotációs módszer
Az elnök elmondása szerint a projekt 
azért is jött létre, mert a keleti régió-
ban, egész pontosan a Bodrog- köz-
ben és az Ung-vidéken meglátásuk 
szerint eléggé kaotikusan szerveződ-
nek a kulturális rendezvények. Nincs 
egy olyan naptár vagy átfogó nyilván-
tartás, mely kellőképpen informálná 
az embereket arról, mikor, hol, mi-
lyen rendezvény vagy esemény vár-
ható. „Az egészben az a legrosszabb, 
hogy ezzel az úgynevezett mestersé-
ges határral elzárt régió (Szlovákia, 
Magyarország és Ukrajna találko-
zása) egymásról sem tud. Mi úgy 
érezzük, hogy a kultúrát  itt egyben 
kell tálalni és eladni, hiszen Sáros-

Rólunk írták . . .
NAGYKAPOS | Az Ung-vidéki Nagykapos és Vidéke Társulás vezetése 

egy nemzetközi projekt segítségével tenné működőképesebbé és 
vonzóbbá a régióbeli, valamint az ukrán és magyar államhatárokon 
átnyúló idegenforgalmi tevékenységeket, illetve a turisztikai és kul-
turális programokat. A tervezett fejlesztésekről Gabri Rudolf, a tár-

sulás elnöke számolt be lapunknak.

Kelet-Felvidéken mintegy 400 kiselsős szülei személyesen vették át 
a Rákóczi Szövetség ösztöndíját

Gabri Rudolf, a Rákóczi Szövet-
ség felvidéki célalap hálózatá-
nak elnöke az elmúlt napokban 
munkatársaival mindhárom ré-
gió minden egyes iskoláját meg-

iban ebben a nehéz időszakban 
is a „család asztalára” kerüljön 
a magyar szolidaritást kifejező 
ösztöndíj.
Mindez számokban kifejezve: a 
2020. augusztus 30-tól szeptember 
8-ig terjedő időszakban, 5 napos 
körút keretén belül az Ung-vidé-
ken összesen 9 iskolában 124 gye-
rek, Bodrogközben 17 iskolában 
150 gyerek, valamint Szepsiben és 
környékén 6 iskolában 103 gyerek 
kezdte meg az iskolalátogatást a 
Rákóczi Szövetség támogatásával.

Írta: Gabri Rudolf 
felvidek.ma, 2020.09.10.

Tekintettel a járványhelyzetre, az előző évekhez képest rendhagyó 
formában, de mégis személyes találkozás keretében sikerült átadni az 
Ung-vidéki, bodrogközi és Szepsi környéki magyar iskolát választó ki-
selsősök szülei számára a Rákóczi Szövetség Magyar iskolaválasztási 
programja által nyújtott iskolatáskát és a 10 ezer forintos ösztöndíjat.

látogatta. Bodrogközben Leczo 
Bernadett, Szepsiben Köteles 
László célalapvezetők segítet-
ték, hogy a tanévkezdés napja-

pataktól Munkácsig igazából szinte 
minden fontos helyszín egy nap alatt 
bejárható. Éppen ezért szeretnénk 
elérni azt, hogy a rendezvényeket 
a határok figyelembe vevése nélkül 
szervezhessük. A cél elérése érdeké-
ben mindhárom ország területén egy 
építészeti, egy néprajzi és egy kultu-
rális felmérést hajtunk végre, hogy 
az ebből létrejövő tananyagot köz-
művelődési szakemberek képzésére 
fordíthassuk. Mindhárom országból 
tíz szakembert választunk ki, ők az 
elméleti tananyag elsajátítása mellett 
fizikailag is bejárnák és megtapasz-
talnák a szóban forgó régiókat. A 
tapasztalatszerzés mellett a rendezvé-
nyek szervezésébe is bekapcsolódná-
nak, melynek köszönhetően később 
saját régiójukban is alkalmazhatnák 
a külföldön kipróbált módszereket„ 
– magyarázta Gabri Rudolf.

Egymástól tanulni
Az elnök úgy véli, hogy míg a ke-
let-szlovákiai Ung-vidéken vagy a 
Bodrogközben viszonylag jobban 
működik a rendezvényszervezés és 
a velük párhuzamos marketing, Kár-
pátalján sokkal emberibb a vendéglá-
tás, a vendéglátók jóval közelebb tud-
nak kerülni a vendégekhez. „A mi és 
a magyarországi kollégák »előrehala-
dottsága« szerintem pusztán annak 
köszönhető, hogy hamarabb nyitot-
tunk a nagyvilág felé, így érhető mó-
don valamivel előrébb járunk. Ettől 
függetlenül a kárpátaljaiak szívélyes-
sége és mentalitása kimondottan pél-
daértékű„ – magyarázta Gabri. Mint 
kiderült, a keleti szomszédainkkal 
szembeni  előny ellenére itthon sem 
könnyű felkelteni az emberek érdek-
lődését, sőt mi több, a hónapok óta 

tartó vírushelyzet sem könnyíti meg 
a kulturális intézmények dolgát. „A 
nagykaposi Magyar Ház is szem előtt 
tartja az emberek igényeit. Vasárnapi 
iskolánk működik, a kicsik számára 
pedig ringatóórákat tartunk. Nálunk 
találkoznak a cserkészek, és itt pró-
bál az egyik helyi énekkar is. Aktívak 
vagyunk, de még bőven van hová 
fejlődnünk. A látogatottság növelése 
érdekében nemrégiben beindítottuk 
a háztáji piacot, ami órási siker volt, 
de a koronavírus miatt ezt is leállítot-
tuk. Nyilvánvaló, hogy az emberek 
becsalogatása állandó kihívást jelent, 
éppen ezért tartjuk olyan fontosnak 
ezt a projektet„– mondta a társulás 
elnöke.

Kézzel fogható fejlesztések
Mint kiderült, a Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2014– 
2020 (ENI) keretében megvalósuló, 
az Európai Szomszédsági Támoga-
tási Eszköz és az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 
megvalósuló projektből infrastruk-
turális beruházásokra, többek között 
a nagykaposi Magyar Ház szociális 
helyiségének kibővítésére, az Er-
dély János Múzeum modernizálá-
sára, illetve a Mécs László Könyvtár 
bővítésére is sor kerül. „A nálunk 
megtekinthető 56- os emlékszoba az 
egyetlen olyan felvidéki emlékhely, 
amely részletesen bemutatja az 1956-
os forradalom felvidéki történéseit. 
Ez a mi büszkeségünk, hiszen ren-
geteg pozitív visszajelzést kaptunk 
ennek kapcsán. Nem egyszerű fel-
adat a mai világban lokális szinten 
megmozgatni az embereket, de kellő 
erőfeszítéssel hiszem, hogy ezen is 
tudunk változtatni„– zárta az elnök.

A Nagykapos és Vidéke Társulás el-
nöke elmondta, a projekt általános 
célkitűzése megteremteni a feltéte-
leket a határ menti régiók kulturá-
lis örökségén alapuló helyi idegen-
forgalmi fejlesztés kapacitásának 
hatékony felhasználásához. „A The 
Cross-Border Culture Art Space cím 
alatt futó projekt célja a részt vevő 3 
kulturális szervezet együttműködé-
sének erősítése a turisztikai és kul-
turális programok, határon átnyúló 
tevékenységek és rendezvények fej-
lesztése terén, hozzájárulva a régió 
lakosságának társadalmi, gazdasá-
gi fejlődéséhez és jólétéhez. Ez az 
együttműködés ezen kívül elősegíti 
a helyi kultúra előmozdítását és a 
történelmi örökséggel rendelkező 
épületek megőrzését. A részt vevő 
intézmények a határokon átnyúló 
kulturális központok szerepét fogják 
ellátni. A határokon átnyúló kulturá-
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LAPIDARIS 
„ k ő b e  v é s e t t  t ö r t é n e t ”

A Lapidaris online emlékoldalak for-
májában nyújt lehetőséget nemcsak 
elhunyt szeretteink emlékének meg-
őrzésére, de történelmi és mindennapi 
hősök tetteinek megörökítésére is.
2020. szeptember 25-től a Nagykaposi 
Magyar Közösségi Ház falán található 
Erdélyi János reliefre rákerült Lapida-
ris Kövön keresztül online bemuta-
tásra kerül nemcsak a Közösségi Ház, 
de méltó módon ápolja Erdélyi János 
emlékét is. 
A Lapidaris rendszer két fő részből áll: 

az emlékművön elhelyezett Lapidaris 
Kőből és az ehhez kapcsolt, www.lapi-
daris.com weboldalon elérhető online 
emlékoldalból. A Lapidaris Kő tartalmaz 
egy NFC chipet, melyet az NFC kom-
munikációra alkalmas készülékkel (mo-
biltelefon, tablet) a Kőhöz érintve azon-
nal megnyílik a hozzá tartozó online 
emlékoldal. Amennyiben nincs NFC-vel 
ellátott készülékünk, akkor a Lapidaris 
Kőről leolvasható link beírásával nyitha-
tó meg a felület.
A Lapidaris az online szerkeszthető 
személyes emlékoldalon megosztott 
történetek, emlékek mellett további le-
hetőségeket kínál, mint virtuális gyer-
tyagyújtás, elhunyt távoli rokonok, isme-
rősök felkutatása az emlékoldalon vagy 
elhunyt rokonaink sírhelyének felkutatá-
sa egy ismeretlen temetőben.
A Lapidaris egyedülálló szolgáltatása 
arra hivatott, hogy egy olyan jövőbe 
mutató, a világon egyedülálló megol-
dással adjon lehetőséget elhunyt szeret-
teink emlékének megőrzésére, amely 
felbecsülhetetlen értéket ad az utókor, 
valamint a távol élő rokonok, barátok és 
hozzátartozók számára.

A Lapidaris.com weboldal alapján


