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Úton vagyunk. Egész életünkben. 
Jövünk az édesanya méhéből, tisztán, tele 
életakarattal, tele vággyal, féltő szeretetben. 
S a sors felteszi a faragó fejszét vállaidra, és 
elindulsz. Ki-ki a maga útján. Ezen az úton 
aztán találkozol sok emberrel, akikkel együtt 
mentek. Egy cél és egy akarat, majd valaki 
másfelé indul, lemarad, újak jönnek. Csak a 
folyton úton levés marad. Így alakul, alakítod 
a sorsod. Azokkal, akikkel együtt jársz-kelsz 
poros utakon. Egy a sorsotok. Ők az útitár-
said a magányban, az árulások csendjében, 
az örömökben és fájdalmakban. A szülő-
földhöz ragaszkodás kötelékei, az édesanya 
útravalója, melyet a batyudba tett hamuba 

CSEMADOK

1949-2019

Isten éltesse a 70 éves 

Kedves Csemadok tagok !
 Köszönet az alapítóknak, a kitar-

tóknak a hűségeseknek. Köszönet 
a remény megtartóinak, a hitben 

megőszülőknek. S  köszönet azoknak 
a fiataloknak akik átviszik majd ma-
gukkal, magukban, fogukban tartva 

ezt a 70 évet  túlsó partra.

sült pogácsaként, s melyet naponta szétosz-
tasz újra és újra. De te is ebből élsz, táplálko-
zol egész életedben. Onnantól kezdve, hogy 
édesanyád beoltott az anyanyelv szépségével, 
megpecsételődött a sorsod. Önmagad elől 
ugyanis nem menekülhetsz. Valami végtelen 
nyugalommal áraszt el ez az érzés, amikor 
erre rájössz. Nincs mindenkinek késztetése 
arra, hogy valamit hagyjon maga után. Ez is 
sorsszerű! Ha Isten válladra teszi a keresztet, 
vinned kell életed végéig. Nincs menekvés. És 
nincs választás sem. Mert az élet téged választ 
ki valamire. Csak út van. A végtelenbe. 

Hrubík Béla:
“Sorsközösségben” - részlet

Csemadokot !
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A mi büszkeségünk:
Csongrády Lajos

(Képzelt interjú 100 év távlatából a szőgyéni kántortanítóval, iskolánk névadójával)

Csongrády Lajos bácsit életének 74. évében, Szőgyénben a 
családi házában kerestük meg azzal a kéréssel, hogy mesél-
jen nekünk az életéről. A mindig mosolygós, idős korában 
is optimista ember szívesen tett eleget kérésünknek …

Lajos bácsi mióta él Szőgyénben?
Hát kedveskéim, én ugyebár innen nem messze Bajtán 
születtem 1843. augusztus 19-én. Szüleimmel együtt még 
abban az esztendőben átköltöztünk ide Szőgyénbe, tehát 
lényegében én már ebben a faluban nőttem fel, minden 
emlékem ide köt.

Mesélne nekünk a szüleiről és a testvéreiről?
Nagyon szívesen. A szüleim nagyon jó emberek voltak. 
Édesapám, Csongrády István még Érsekújvárban született, 
majd a budai tanítóképzőben szerzett tanítói és jegyzői ok-
levelet. Nagyon derék ember volt. Bajtán, majd Szőgyénben 
szolgált, jegyző és tanító volt egy személyben. Valószínűleg 
ő volt az első a községben az addig működő tanítók közül, 
aki képesítéssel is rendelkezett ahhoz, amit élethivatásá-
nak választott. Édesanyám Kováts Katalin, az akkori nánai 
plébános húga volt. Négyen vagyunk testvérek, én vagyok 
a legidősebb. Mindannyian az édesapánk által választott 
pályán maradtunk egész életünkön át. Így elmondható ró-
lunk, hogy tanítói, jegyzői dinasztia vagyunk. Vince öcsém 
1848-ban született itt, Szőgyénben. Később Oroszkán lett 
kántortanító. Gyula rá három évre, 1851-ben látta meg a 
napvilágot. A jogi egyetem elvégzése után ő lett Szőgyén-
ben a főjegyző. Béla a legfiatalabb, ő 1855-ben született és 
esztergomban szerzett tanítói diplomát. 

Hogyan emlékszik vissza a katedrán töltött első évekre?
Hát az úgy volt, kedves fiaim, hogy 1861-ben szereztem 
meg a tanítói diplomát Esztergomban, s már ebben az esz-
tendőben segédtanítóskodni kezdtem Szőgyénben. Ezek 
voltak ám a szép idők! Az elemi iskola második osztályá-
ban tanítottam. Nagy lelkesedéssel, örömmel foglalkoztam 
a kisdiákokkal. 1866-tól 1873-ig szülőfalumban, Bajtán 
szolgáltam kántortanítóként. Ezen állás elnyerséhez nagy-
ban hozzájárult Papp Lőrinc, akkori szőgyéni iskolamester, 
főtanító ajánlása is, melyben így fogalmazott rólam: „sze-
líd, jámbor és erkölcsös életet tanúsított. A kisdedek képzé-
sében nagy törekvést fejtett ki. A tantárgyak előadását a kor 
igényelte szabályszerűséggel s nagy sikerrel teljesíté. Ami 
pedig a kántori hivatalt illeti, el lehet mondani, hogy abban 
is tökéletes segédem volt. Miért is őt, mint az iskolamesteri 
hivatalra igen alkalmas, kiképzett egyéniséget az illető elöl-
járóknak méltó figyelmében ajánlani lelkiismeretesen bá-
torkodom.” Az írásba foglalt ajánlást természetesen a mai 
napig megőriztem, nagyon kedves a szívemnek.

Elmagyarázná nekünk, hogy mit takar a kántortanító kifeje-
zés?
El én biza! Mikor már 10 éve tanítóskodtam, megkaptam 
a főtanítói kinevezést, ami nagy megtiszteltetés volt szá-
momra. Akkoriban a főtanítói tisztség egyet jelentett az 
iskolaigazgatóval. Később kántorkodni kezdtem a szőgyéni 
Nagyboldogasszony templomban, amiért ugyancsak hálás 
vagyok a jó Istennek, hogy megengedte. Mikor ezt a két 
tisztséget töltöttem be egyszerre, akkor neveztek kántorta-
nítónak. Abban az időben ez teljesen természetesnek szá-
mított.  44 éven keresztül működtem Szőgyénben, tanítot-
tam a nagymamákat és azok unokáit is.

Ezek szerint Lajos bácsi generációkat nevelt fel Szőgyénben. 
Miben merült ki akkoriban egy kántortanító járandósága, évi 
jövedelme?
A járandóságom egy évre volt megszabva a következő-
képpen: 33 kataszteri hold, 479 négyszögöl szántó és 59 
négyszögöl kert, 40 hektoliter búza a hívektől, 30 köbméter 
hasábfa, 125 korona 20 fillér készpénz az Osztrák-Magyar 
Monarchia pénzegységében, 56 korona 90 fillér kántori díj, 
161 korona 54 fillér stólapénz és bor a hívektől. Ezenfelül 
lakás, amely állott három szobából, konyhából, kamrából, 
melyekhez kapcsolódott pince, istálló és kocsiszín.
Úgy hallottuk, hogy Ön a munkája során felismerve ko-
rának követelményeit sok újítást vezetett be az oktatásban. 

Beavatna bennünket, hogy pontosan miket?
Hogyne, fiam. Azokban az években gyorsan nőtt a tanulók 
létszáma a faluban. 1904-ben új iskolaépületet építtettünk, 

ez volt akkor az első emeletes épület az egész környéken. 
Az új épületben szertárat és múzeumot rendeztünk be. A 
választókerület országgyűlési képviselőjének segítségével 
beszereztük a legszükségesebb tornaeszközöket. Miután a 
rendelkezésünkre álló tankönyvek kevésnek bizonyultak, 
kezdetleges házi technikával elkezdtük sokszorosítani őket. 
Tudatosan törekedtünk a gyermekek iskolai közösségének 
kialakítására. Évente egész napos majálisokat szerveztünk a 
Rendeskútnál lévő erdőben. A rendezvény színhelyére kö-
zösen, énekszóval vonult az ifjúság. Az erdő egy tisztásán 
az iskola apraja-nagyja együtt vigadozott. Szőgyénben én 
voltam az első tanító, aki év végén könyvet, képes folyóira-
tot adományozott a jól tanuló diákoknak. Drága gyerme-
keim, azt kell hogy mondjam, a legszebb emlékeim ebből 
az időszakból származnak, s kívánom őket mindenkinek. 

Hogyan tudta akkoriban összeegyeztetni az iskolai és a temp-
lomi teendőit?
Hát gyerekek, két foglalkozást összeegyeztetni sosem volt 
egyszerű feladat, de ha valakinek van kitartása és szereti a 
munkáját, akkor nem ismer lehetetlent.  Szerencsére én is 
beletanultam mindkét „hivatalba”, de nem mondom, kellet 
hozzá egy kis idő. Kántorként létrehoztam egy énekkart, 
felléptünk a templomban és az iskolában is, a gyermekek és 
a szülők előtt egyaránt. A hívek számára Ének- és imaköny-
vet szerkesztettem, amelyet első alkalommal az esztergomi 
nyomdában nyomtattak ki még1882-ben, de még most is 
használják. A század végére (megj. 19. sz.) a templom or-
gonája megrongálódott, kevéssé volt használható. A plé-
bános úrral közösen 1897-ben sikerült kieszközölnünk az 
új orgona megépítését a hívek és a gyermekek nagy-nagy 
örömére. Vasárnaponként a falu összes lurkója összegyűlt 
Isten házában, hogy a csodás orgonát hallhassák! 

A karácsonyi ostyasütésnek régi hagyománya van a környé-
ken. A legtöbb helyen a kántor szervezte ezt a tevékenységet. 
Szőgyénben hogyan alakult ki ez a szokás?
Szőgyénben én karoltam fel és tettem szervezetté ezt a szo-
kást, de egyedül semmire sem mentem volna. Drága jó ba-
rátom Haluska Feró már adventben nekikezdett az ostyák 
sütésének a kántorlakban. Több ezer ostya készült ott, köz-
tük egyszerű vizes, tejes, vajas, petrezselymes. Formája kör 
alakú, vékony, könnyen törhető, de készült csöves, sodrott 
alakú is. Az ünnep előtti napon, Ádám Éva napján a na-
gyobb iskolás gyermekek „keszkenyőbe kötött tányérban” 
minden házhoz elvitték az ostyákat. A vállalkozó diákok 
legtöbbször futva tették meg a kántori lak és a számukra ki-
jelölt házak közti utat, mert csak így volt lehetőségük arra, 
hogy minden családhoz eljussanak, és verssel köszönthes-
sék a családtagokat.  

Tetszik még emlékezni a vers szövegére?
Míg élek nem fogom elfelejteni: 

„Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindnyájan örülnek,

Ökör és szamár reája lehelnek,
Angyalok örömmel a pásztorokhoz mennek.

A mester urunktól én vagyok küldve,
Hogy vennék jó néven a háznak jó népe,

Mert igen fényes napunk Krisztus jövetele.”
Ezt követően átadták az ostyát a háziaknak, akik valamivel 
mindig megajándékozták a szorgos küldöncöket. A tányért 
pedig megtöltötték a nekem szánt ajándékkal. Ki-ki lisztet, 
mákot, diót, babot, borsót, túrót, vajat küldött. Némelyek 
az ünnepi disznóvágásból származó kolbásszal is körülke-
rítették a tányéron elhelyezett finomságokat. Ha hiszitek, 
ha nem, még ma is a számban érzem az ízét!

Jól tudjuk, hogy Lajos bácsi régészeti kutatáskat is folytatott?
Igen, ez így volt. Akkoriban a kutatásokat elsősorban az 
erre vállalkozó, a téma iránt érdeklődő helybeli tanítók vé-
gezték. Mi ugyan nem rendelkeztünk a szükséges szakmai 
ismerettel, de szorgalmunk, érdeklődésünk sok mindent 
pótolt. Magunk mögött éreztük a kor szaktekintélyeinek 
és múzeumainak támogató magatartását, biztatását. Legy-
gyakrabban a testvéremmel, Gyulával közösen végeztük a 
kutatómunkát. Az általunk összegyűjtött leletek között ta-
lálhatóak a legrégibb korból származó kőbalták, vésők, a 
bronzkorból harci eszközök, díszek, edények. Képzeljétek 
aranyoskáim a Római Birodalom idején ezen a területen 

őrbástyák álltak. Ezt bizonyítják a vízmosások mentén ál-
talunk összegyűjtött kardok, pénzek, gyűrűk, melyek foko-
zatosan gyarapították a gyűjteményt. 

Mi lett a gyűjtemény sorsa a későbbiekben?
Az általunk gyűjtött leletek részben az esztergomi Régésze-
ti és Történelmi Társulathoz és a budapesti Nemzeti Múze-
umhoz kerültek. Az értékes anyag jelentős része azonban 
helyben maradt és az iskolában múzeumot rendeztünk be 
belőle. A gyűjteményt oktatási segédanyagként használtuk. 
Az itt felhalmozott értékes anyagról a korabeli összefoglaló 
művek is írtak. (Megj. Az értékes gyűjtemény túlélte létre-
hozóját, sőt az első világháborút követő eseményeket is. Az 
1930-as években is látható volt még az egyik emeleti terem-
ben. Azonban a második világháborút követő, politikailag 
zavaros esztendőkben nyoma veszett.) 

Ennyi elfoglaltság mellett jutott egyáltalán ideje a családjára, 
a gyermekeire?
Igyekeztem mindig úgy beosztani az időmet, hogy ahogy 
mondani szokás: jusson is, maradjon is. Sajnos a magá-
néletben elkerült a szerencse, sok szomorúság ért. Fiatalon 
nősültem, a szőgyéni Pathó Pál családjából származó Ilkát 
vettem feleségül. Nagyon jól megvoltunk, de a sors közbe-
szólt. A feleségem éppen gyereket várt, mikor ráborult egy 
bontás alatt álló fal, és agyonnyomta őt. A családi tragédi-
át fokozta az a gond, hogy akkoriban a fiatal tanítókat az 
én feleségemnek kellett ellátnia élelemmel. Nem volt más 
megoldás, gazdasszonyt kellet fogadnom a házhoz. Őt Zib-
rinyi Izabellának hívták, és ő lett a második feleségem. Ti-
zenegy gyermekünk született, de legnagyobb bánatunkra 
csak két lányunk érte meg a felnőttkort. Huszonhárom évi 
házasság és hosszú betegeskedés után ő is meghalt. 52 éves 
koromban harmadszor is megházasodtam. Feleségem, az 
esztergomi Neumayer Berta mindössze 25 éves volt akkor. 
Tőle négy fiúgyermekem született, közülük kettő érte meg 
a felnőttkort. Az idősebb fiam Géza Árpád a családi ha-
gyományokhoz híven kántortanító lett, fiatalabb fiam Béla 
orvosi diplomát szerzett a prágai Károly Egyetemen. Min-
den gyermekemre és unokámra nagyon büszke vagyok … 

1911-ben nyugdíjba vonult. Nem hiányzott Önnek ezután a 
közösségért végzett aktív munka?
Hosszú évtizedek teltek el az életemből a gyermekek és a 
felnőttek között végzett munkával, az egyházi szolgálattal. 
Nálam is elérkezett a pihenés korszaka, 1911 nyarán elkö-
szöntem a munkahelyemtől és nyugállományba vonultam. 
Kiköltöztünk a kántori lakásból, új otthonom ez az öreg 
családi ház lett. De ne higgyétek, hogy hűtlen lettem ön-
magamhoz, továbbra is megtaláltam azt az elfoglaltságot, 
amely nekem örömet, a helyi közösségnek pedig szellemi 
gyarapodást eredményezett. A mai napig rendezgetem és 
gyarapítom a múzeum állományát. Több időm maradt az 
irodalomra, a művészetekre. Elsősorban gyermekek oku-
lására írogatok tanító, erkölcsi nézeteimet tükröző versiké-
ket. A sikerülteket saját nyomtatásban közre is adtam. Ezek 
közül a legismertebb az Arany ABC című vers, melyben a 
tanuló ifjúság számára igyekeztem közvetlen hangnemben 
leírni korunk erkölcsi elvárásait. Ez a vers remélem még 
hosszú évtizedeken át megőrzi aktualitását. Mióta több 
időt töltök itthon, elkezdtem festegetni is. Alkotásaim kö-
zül a Szőgyént ábrázoló festményemre vagyok a legbüsz-
kébb.

Köszönjük szépen, hogy időt szakított erre a beszélgetésre …

A fenti interjú természetesen csak a képzelet játéka, hi-
szen a „jóságos mester úr” már 100 évvel ezelőtt – 1919. 
április 24-én - visszaadta lelkét teremtőjének. Egy egész 
falu gyászolta, az egyszerű emberek és a tisztségviselők 
egyaránt. Ez érthető, hiszen mindenki által becsült, állan-
dóan a községért tevékenykedő ember távozott közülük. 
A község plébánosa így írt róla: „Munkájában nem ismert 
fáradságot, csak a tanításnak s nevelésnek élt. Eredményes 
munkáját mint példát lehet említeni.” Ezek a szavak ön-
magukért beszélnek, meg a tisztelet is, amely halála után 
évtizedekig megnyilvánult iránta. Míg éltek a faluban, akik 
ismerték, akiket tanított, mindannyiszor jóságos mester 
úrként emlegették. Ez természetesnek tűnik, ha felidézzük, 
hogy sem előtte sem utána senki nem töltötte be ily hosz-
szú ideig az iskolaigazgatói, kántori állást, mint ő. Sírjának 
pontos helyét sajnos nem ismerjük.

(A „Mi büszkeségünk” című történelmi-irodalmi pá-
lyázat II. helyezett pályamunkáját a szőgyéni Csong-

rádi Mihály Alapiskola tanulói készítették. 
Csapattagok: Forró Lilla, Molnár Dorottya, Blaho-

vics Nándor, Halász Lázár, Kovács Kristóf. Felkészítő 
tanár: Mgr. Nothart Erika)
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ÓVODAPEDAGÓGUSOK 
ÉS TANÍTÓK

TALÁLKOZÓJA
A Rákóczi Szövetség 2019 ősszén több mint 700 
külhoni magyar óvónőnek és tanítónak szerve-
zett hétvégi találkozókat azzal a céllal, hogy kife-
jezze az óvónők és tanítók iránti megbecsülését, 
különös tekintettel arra, hogy a magyar iskolavá-
lasztás elősegítésében meghatározó szerepet töl-
tenek be. A rendezvényen a szakmai és a kultu-
rális programok mellett kiemelt szerepet kapott 
a pihenés, a kapcsolatteremtés és nem utolsó sor-
ban a magyar iskolaválasztási kampány cselekvé-
si tervének egyeztetése.

Ez a rendezvény a kelet-felvidéki óvónők ré-
szére 2019. november 22. és 24. között zajlott 
Hajdúszoboszlón, melyen –a tavalyi évhez ha-
sonlóan- az idén is részt vettek Ung-vidék óvoda-
pedagógusai és tanítói. 

A találkozót Gabri Rudolf, a Rákóczi Hálózat el-
nöke nyitotta meg, majd az est további része Ho-
vánszki Jánosné és Barát-László Bernadett Erika 
előadásával folytatódott.

Szombat délelőtt Barthalos Réka, az Artis Cent-
rum alapítójának az előadását halhatták a képes-
ségfejlesztésről és tehetséggondozásról a résztve-
vők. A szombati nap folyamán előadást tartott 
Takaró Mihály irodalomtörténész, valamint 
Szerepi Sándor főiskolai docens. Végül Csáky 
Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke a magyar 
iskolaválasztás helyzetét taglalta. Az este színházi 
előadással zárult.

Vasárnap délelőtt Sikli László, költő tartott előa-
dást a magyar nyelv szépségéről. Az előadás 
végeztével a fórumon feltehették kérdéseiket a 
résztvevők, majd hazaindultak.

Gabri Kornélia

2019. november 3-án 16 órakor a málenkij robot-
ra elhurcoltakról emlékeztek meg Nagykaposon. 
1992 óta a helyi magyar közösség minden éven 
megemlékezik az elhurcolt és soha haza nem 
tért, jeltelen sírokban nyugvó helyiekről. Nagy-
kaposról 92 embert hurcoltak malenkij robotra 
a  Donyeck-medencei lágerbe. Ott hadifogoly-
ként vagy internáltként kemény fizikai munkát 
végeztek bányákban, építkezéseken, fakiterme-
lésben. Közülük harmincketten soha nem tértek 

Megemlékezés a málenkij 
robotra elhurcoltakról

vissza. Sokak leszármazottja, gyereke itt tud lenni 
a rendezvényen és itt tud igazán emlékezni a szü-
lőre, hozzátartozóra, akit hirtelen elvesztett. 
 A Református Ifjúsági Központban az Erdélyi 
János Vegyeskar a jelenlévőkkel közösen a him-
nusz eléneklésével nyitotta meg a  megemléke-
zést, majd  Gabri Rudolf, a Magyar Közösségi 
Ház igazgatója ismertette a további programot. A 
programismertetőt a vegyeskar műsora követte. 
Ezt követően Gilányi István, a helyi gimnázium 

történelem tanára mondott ünnepi beszédet. A 
történelmi egyházaktól Száraz János, római ka-
tolikus esperes-plébános, Iván Barnabás, görög-
katolikus parókus és Pándy Árpád, református 
lelkész imádkoztak közösen az emlékezőkkel. A 
megemlékezés a református templom előtt talál-
ható elhurcoltak emlékére állított kopjafa meg-
koszorúzásával ill. virágok és mécsesek elhelye-
zésével majd a szózat eléneklésével zárult. 

Gabri Lóránt

Lerakták az alapkövét a sátoraljaújhelyi 
Centenáriumi Turul szobornak

 2020 egy gyászos centenáriumi év lesz a magyarság számára, melyről kötelességünk méltóképpen meg-
emlékezni. Sátoraljaújhelyen a Magyar Kálvária állít emléket a történelmi Magyarországnak. 
A Magyar Kálváriát a sátoraljaújhelyi Szár-hegyen közadakozásból építették fel 1936-ban. 
Az összmagyarság számára egyedülálló emlékhely megálmodója és megvalósítója Szepesi Bódog piarista 
tanár volt, aki Felvidékről települt át Sátoraljaújhelyre a trianoni határok meghúzása után. 
1944 őszén a háború alatt szinte teljesen megsemmisült az emlékhely. Majd 1989-ben civil kezdeményezésre 
elkezdődött a felújítása. Közel negyed évszázad kellett ahhoz, hogy visszakerüljön eredeti állapotába. 
A mintegy két kilométeres úton lévő stációk az elcsatolt magyar városoknak állítanak emléket. Megjelené-
sükkel és a magyar szívhez szóló idézetekkel hatnak az ide látogatókra.
A Patrónus Alapítvány az emlékmű-együttest bővítve, egy Centenáriumi Turul szobor építését tűzte ki célul, 
amihez Sátoraljaújhely város is jóváhagyását és hozzájárulását adta. Ez a turul- emlékmű a méltó emlékezés 
jelképe lesz.  A 7 m magas Centenáriumi Turul szobor elkészítője a Magyar Örökségdíjas Matl Péter lesz, aki 
a Vereckei Emlékmű, az ópusztaszeri turul és sok más alkotás megvalósítója. 
A szobor alapkövét október 24-én ünnepélyes keretek között  helyezték el a Magyar Kálvárián.
Beszédet mondott Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely polgármestere, Gabri Rudolf a Rákóczi Hálózat el-
nöke, valamint a szobor megálmodója Szajkó Gábor a Patrónus Alapítvány elnöke, aki hangsúlyozta, hogy 
a közadakozás még tart, azt szeretnék ha a határon túlról is minél több magyar szervezet, önkormányzat, 
magánszemély csatlakozna, ezzel is hitet téve a nemzeti összmagyar egység mellett.

A szobor felállításához a következő számlaszámon lehet hozzájárulni:
Számlaszám: 11734138-20012773-00000000 
IBAN: HU02117341382001277300000000 

OTP Bank SWIFT azonosítója (BIC): OTPVHUHB

„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.”

Szerk.





Eseményeink képekben
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A leleszi premontrei apátság 
története

a 2014. júniusi számban megkezdett könyv folytatása

	 A	jobb	oldali	freskó	két	nőalakot	ábrá-
zol	a	fejük	körül	glóriával,	a	hátuk	mögött	
pedig	egy	épület	tűnik	fel.	A	bal	oldali	alak,	
Árpád-házi	 Szent	 Erzsébet	 egy	 meztelen	
gyermeket	öltöztet,	utalva	áldozatvállalásá-
ra,	 adakozására,	 szegények	 gyámolítójára.	
A	mellette	lévő	alak	kilétének	megállapítá-
sa	már	nehezebb,	mivel	épp	a	kezében	lévő	
attribútumokat	fedi	el	a	vakolat.	Erzsébet	II.	
András	lánya	volt,	és	köztiszteletnek	örven-
dett	 egész	 Magyarország	 területén.	 Édes-
anyja	a	merániai	Gertrudis.	Novotná	szerint	
a	 másik	 nőalak	 Szent	 Hedvig,	 Gertrudis	
testvére,	 így	 II.	 András	 és	 felesége	 földi	
maradványainak	lévén,	mindketten	kapcso-
lódnak	Leleszhez.1	Gertrudis	királyné	nem	
volt	közkedvelt	alakja	a	magyar	történelem-
nek,	ezért	valószínűbb	Kalinová	és	Žažová	
állítása,	 miszerint	 mindkét	 alak	 Szent	 Er-
zsébetet	 ábrázolja	 jótékonykodás	 közben.	
A	 háttérben	megjelenő	 épület	 pedig	 az	 az	
ispotály,	melyet	Erzsébet	alapított	Marbur-
gban	szegény	és	elesett	betegek	számára.2 
	 A	festmények	könnyed,	elegáns	figura-
stílusa,	mint	erre	Josef	Krása	utalt,	nem	az	
internacionális	 gótika	 általánosan	 elterjedt	
csehországi	mintaképeire,	hanem	az	itáliai,	
talán	a	dél-tiroli	falfestészet	udvari	stílusára,	
1	 Juránková	2012
2	 uo.

például	Runkelstein	várának,	vagy	a	trentói	
Adlertum	falképeinek	stílusára	emlékeztet.3 
	 Az	előző	fejezetben	említett	Ippisch-féle	
„átalakítás”	nyertese	kétségkívül	a	kápolna	
és	 rajta	keresztül	pedig	az	utókor.	Az	újjá-
építés	a	mai	kápolnát	teljesen	megszüntette	
volna,	és	a	templom	keleti	részébe	helyezte	
volna	át.	A	földszinti	részt	nagyszobává,	az	
első	emeletit	 jegyzői	és	hivatali	 iktatóvá,	a	
második	 emeletit	 pedig	 hálószobává	 ala-
kította	volna	át.4	Adódnak	a	 történelemben	
helyzetek,	amikor	a	megvalósulatlan	tervek	
érik	 el	 valódi	 céljukat.	A	 véletlen	 vagy	 az	
isteni	 gondviselés	 az	 egyik	 legpompásabb	
kincset	őrizte	meg	számunkra,	a	Szent	Mi-
hály-kápolnát.	

A templom
	 A	templom	egyhajós,	hosszú	szentélyű,	
csak	 diadalív	 által	 tagolt.	A	 torony	 a	 hajó	
délnyugati	sarkához	illeszkedik.	A	szentély	
keleti	fekvésű,	déli	részén	hármas	papi	ülő-
fülke	található.	A	három	csúcsívbe	orrtagos	
lóherével	illeszkednek.	A	nyílásokat	három-
szögű,	kúszólevelekkel	díszített	és	kereszt-
virággal	 koronázott	 oromzatok	 zárják.	 A	
hajó	és	a	szentély	három-három,	szakaszos	
négyosztagú	 keresztboltozatát	 gyámokban	
3 Marosi 1987
4	 Kalinová	2012

végződő	oszlopok	hordják.	Csak	a	szentély-
záródás	hat	oszlopa	ér	le	a	padlóig.	A	gyá-
mok	a	hajóban	leveles	díszűek,	a	szentély-
ben	árkádos	kiképzésűek.	A	záróköveket	az	
oltártól	nyugatra	Isten	báránya,	 lobgallérba	
ágyazott	fej	és	kétsoros	rozetta	ékesíti.	
	 A	 boltsüvegeket	 a	 szentélyben	 kelet–
nyugati	 irányban	 a	 következő	 festmények	
díszítik.	Két-két	boltsüvegen	monogramok:	
IHS	 –	 Jézus	 nevének	 rövidítése,	 INRI	 –	 a	
názáreti	Jézus,	a	zsidók	királya.	Krisztogram	
–	Krisztus	nevének	rövidítése,	a	két	keresz-
tezett	szár	a	görög	Ieszuosz	Khrisztosz	kez-
dőbetűi,	a	középen	látható	P	a	Pantokrátor,	
azaz	a	Világ	Ura	első	betűje.	AMR	–	Szűz	
Mária	 nevéből	 készített	 monogram.	A	 kö-
vetkező	 négy	 boltsüvegen	 a	 négy	 evangé-
lista	szimbóluma:	a	szárnyas	angyal	Máté,	a	
szárnyas	oroszlán	Márk,	a	sas	János,	az	ökör	
Lukács	 evangélista	 jelképe.	A	 következőn	
püspöksüveg	 kettős	 kereszttel	 és	 pásztor-
bottal,	 a	 szemközti	 süvegen	pápai	 szimbó-
lumok.	Közvetlenül	a	diadalív	előtt	Krisztus	
kínszenvedésének	 eszközei:	 a	 lándzsa,	 a	
nád,	az	ecetes	szivacs	és	a	Jézus	arcát	őrző	
Veronika	kendő.	A	baloldalon	pedig	Krisztu-
si	jelképek	jelennek	meg:	kereszt,	horgony,	
lángoló	szív	és	a	pálmaág.	
	 A	diadalívtől	nyugatra	rozettaszerű	fest-
mények	 láthatók	 két	 pár	 kivételével,	 ame-
lyeknek	a	gótikus	feliratán	a	Szent	Kereszt	
nagypénteki	hódolatának	egyik	latin	szöve-
ge	olvasható:	„Ecce lignum crucis, in quo 
salus mundi pependit. Venite adoremus!” 
Jelenése:	„Íme, a kereszt fája, melyen a világ 

Üdvössége függött. Jöjjetek, imádjuk”!5 
	 Négy	körtetagos	pálcával	tagolt,	csúcsí-
ves	ajtó	vezet	az	északra	fekvő	sekrestyébe,	
amelyhez	 ugyancsak	 észak	 felől	 kapcsoló-
dik	a	kápolna.	A	templom	boltozása,	különö-
sen	a	szentélyé	az	1360-as	éveknél	idősebb	
lehet.	1389-ből	maradt	egy	oklevél,	amely-
ben	 Zsigmond	 király	 a	 leleszi	 prépostság-
nak	 vámmentességet	 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	for-
máival,	és	az	építkezés	második	szakaszát	a	
XIV.	század	végére	rögzíti.	Ez	időre	tehető	
annak	a	kovácsoltvas	ajtónak	az	elkészítése	
is,	amely	minden	valószínűség	szerint	a	sek-
restye	délkeleti	 sarkából	nyíló	csigalépcsőt	
zárta	le.	A	lépcső	a	sekrestye	emeletére	ve-
zetett,	 ahol	 a	prépostság	kincstárát	őrizték.	
A	hatalmas	szögekkel	vasszárnyra	erősített,	
csúcsukra	állított	négyzetekből	álló	hálózat	
mezőiben	gótikus	majuszkuláris6	felirat	van.	
A	három	királyok	neve	mellett	a	prépostság	
nevével	 –	 „Dominicus Prepositus Leleszi-
ensis Monasterii Sancte Crucis”	 –	 majd	
vágott	pajzsban	a	pólyás	Árpád-házi	és	a	li-
liomos	Anjou-címerrel.	Alul	1871-ben	még	
kiolvasható	volt	 az	 évszám:	1400.	Pálóczy	
Domokos	1378–1403	között	volt	prépost,	az	
1389-es	oklevél	 is	őt	nevezi	meg	a	készít-
tetőnek.7 
5	 Éneklő	egyház	1991:1423-1424
6	 két	 párhuzamos,	 vízszintes	 vonal	 közé	 helyezhető	
nagybetű
7	 Marosi	1987:	403-404

Október 28-án ismét nagyszerű élményben lehe-
tett része a kifejezetten 1-4 éves korosztálynak szó-
ló bábos mese előadáson résztvevő gyerekeknek. 
A magyar kormány által támogatott Cseperedő 
programnak köszönhetően, ellátogatott hozzánk a 
Babos Bábos Társulat, akik a Zápor, eső, bogarak 
című előadással kedveskedtek a gyerekeknek – 
mondókák, gyerekdalok hangoztak el az ismerke-
dés jegyében. Megtudhattuk mi történik, ha nyár 
után őszre fordul az idő! Hol találnak vajon me-
nedékre a kis bogarak? És mi lesz velük tavaszig? 
Kukucsjátékkal puha, meggyúrható bábok kerültek 
kézközelbe. Ismerős dallamokkal, mondókákkal 
körítve a gyerekek közelebb kerültek a bábelőadás 
élményéhez, rá tudtak csodálkozni, milyenek is a 
bábok és hogyan tudnak azok mesélni.
Novemberben felvidéki turnéra indult Szarka Gyu-
la Kossuth-dijas   előadó művész zenekarával. A 
tíz állomásból álló sorozatban Nagykapos is részt 
vett. A „Bennünk van a kutyavér“ elnevezésű prog-
ramjukat az óvodások és az általános iskolák alsó 
tagozatos tanulói kitörő örömmel fogadták a nagy-
kaposi művelődési házban. Az előadó egy igazi 
gyerekkoncertel kedveskedett közel 200 gyereknek, 
amelynek a részesei lehettek a nagykaposi, a szirén-
falvai, a nagyszelmenci, a dobóruszkai, a kaposke-
lecsényi és a csicseri magyar óvodások, továbbá a 
vajáni és csicseri alapiskolások alsó tagozatos gye-
rekei.
Köszönjük, hogy ilyen nagyszerű élményekben le-
hetett részünk. 

Jakab Krisztina

A  nagykaposi Magyar Közösségi Ház adott 
otthont a  Szlovákiai Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete és a  budapesti Könyvtári Intézet 
szervezésében 2019. november 15-én a szlová-
kiai magyar könyvtárosok és iskolai könyvtáro-
sok, pedagógusok ingyenes továbbképzésének. 
A képzést az egri Bródy Sándor Megyei Könyv-
tár könyvtárosa Luzsi Margó tartotta, aki me-
sélőként és meseterapeutaként is tevékenyke-
dik. A  résztvevők Rimaszombatból, Kassáról, 
Vajánból, Királyhelmecről, Nagykaposról és 
Bodrogszerdahelyről érkeztek. Voltak közöttük 
pedagógusok, iskolai könyvtárosok, városi és 
községi könyvtárosok és kulturális referensek 

Mesék, mondókák és játékok világában 
– könyvtárosok képzése

egyaránt. A  nap folyamán négy felvonásban 
meséken, mondókákon és játékokon keresztül 
ismerkedhettek meg a  jelenlévők a  szavak és 
történetek erejével. Margó vezetésével betekin-
tést nyerhettek a mesék, szövegek által közvetít-
hető értékek világába. A saját bőrükön tapasz-
talhatták meg a  mesés foglalkozásokban rejlő 
erőt és lehetőségeket. A  jelentkezők legtöbbje 
tapasztalatot, ötleteket és feltöltődést várt a kép-
zéstől, a visszajelzésekből pedig egyértelműen 
meg is kapták ezt. Margó személyiségéből ára-
dó tudás és a bemutatott módszerek, gyakorlati 
tanácsok mindenki számára hasznosíthatóak 
lesznek a jövőben.

Egyházi Dóra
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Rólunk í r ták  . . .Ismét cserkészek
Nagykaposon

KI TÁNCOL ÉS ÉNEKEL, AZ BOLDOGABB

Írta: Zsebik Ildikó, Magyar7
2019. november 05.

Napjainkban, amikor a  ha-
gyományőrzés a  virágkorát éli, 
a  Bodrogköz és az Ung-vidék 
nem jeleskedik olyan együttesek-
kell, amelyek például a minőséget 
jelentő Fölszállott a  páva című 
műsorban ezt a  vidéket képvi-
selhetnék. Ám az is tény, hogy 
a  Felvidék legkeletibb végén is 
megmozdult végre valami. Gye-
rektánccsoportok és újabb felnőtt 
éneklőcsoportok alakultak, mu-
tatkoznak be rendszeresen.

Az Ádám házaspár, Norbert és Csil-
la az Ilosvai Selymes Péter Néptánc-
együttes egykori táncosai. Habár 
Kassán laknak, mégis főleg Buzitán, 
Nagyidán és Imregen teszik dolgu-
kat. Azzal az ötlettel keresték meg 
jó egy évvel ezelőtt a  Nagykaposi 
Magyar Házat, hogy szükség lenne 
egy olyan seregszemlére, amelyen 
a  legkisebbektől a  legnagyobbakig 
mindenki bemutatná a  tudását, 
hogy azt egy szakmai csoport ki-
értékelhesse, irányt mutatva a  to-
vábbfejlődés lehetőségében. Gabri 
Rudolf, aki már rég munkakapcso-
latban áll a házaspárral, megvalósí-
tásra érdemesnek ítélte az ötletet, de 
mert a támogatáskérést nem tudták 
egyetlen pályázati rendszerbe se 
besorolni, ezért személyesen Kásler 
Miklóshoz, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának vezetőjéhez for-
dultak anyagi segítségért. Ahogyan 
azt Gabri Rudolf lapunknak elme-
sélte: a  miniszter mintegy 3 héten 
belül válaszolt levelükre, amelyben 
3,5 millió forintot ajánlott fel a  se-
regszemle lebonyolítására. Így már 
csak a helyszín kiválasztása, a szak-

Ádám Csilla mondja, utánpótlás 
nélkül a  hagyományaink óhatatla-
nul feledésbe merülnének. A  hét 
gyerekcsoport bemutatkozása azért 
volt fontos, hogy a  fiatalok megis-
merhették egymást, ugyanakkor 
a  Szinvavölgyi Néptáncműhely 
fellépése után azt is megtapasztal-
hatták, hová lehet fejlődni. Amíg 
a gyerekek ebédeltek, majd a hang-
szerekkel ismerkedtek, nemezeltek, 
addig a vezetőik meghallgatták a tel-
jesítményük értékelését. Ezek a cso-
portok még nyilvánvalóan az út 
elején tartanak; lelkesedésben nincs 
hiány, de a rutin, a sok-sok gyakor-
lás eredménye még hiányzik. Jövő-
jük nagy mértékben függ majd a ve-
zetőjüktől. Ígéretes próbálkozásokat 
láttak a színpadon, így ha anyagi és 
szakmai támogatást kapnak, lehet 
jövőjük. Az elbírálók azt javasolták 
a csoportok vezetőinek, hogy a jö-
vőben tartsanak egy szakmai napot, 
ahol a most készült felvételeket kie-
lemzik, és mindenkire kellő meny-
nyiségű időt szánva határozzák meg 
a haladás irányát.
Kora délután már a felnőtt éneklő-
csoportok vették birtokba a színpa-
dot. Összesen 11 együttes mutatta 
be a szakemberek és a kollégák előtt 
a tudását, s ezek közül csupán egy 
volt férfi népdalkör.
Richtárcsik Mihály az elhangzott 
produkciókat követően kifejtette, 
hogy a XXI. században a népmű-
vészetet is be kell tudni a megfelelő 
módon csomagolni. Nem szeren-
csés, ha az énekesek úgy állnak 
meg a színpadon, mintha kórus 
lennének, hiszen ők nem azok. Az 
éneklést életszerűvé kell tenni! Eb-
ben a műfajban is szükség van a jó 
ötletekre, ugyanakkor fontos, hogy 
a színpadon állók lélekben is kom-
munikáljanak egymással.
Furik Rita mindezt azzal egészítette 
ki, hogy a népzene szakrális kom-
munikáció. Mélységeket nyitunk 
meg vele. Ha a gondjainkat kiéne-
keljük magunkból, akkor meg is 
szabadulunk tőlük. Engedjük, hogy 
a zene felszabadítson bennünket, 
de amit kimondunk, az csillogjon! 
Általa találjuk meg magunkban újra 
az embert. Kevés, ha szeretjük azt, 
amit csinálunk, éljük is meg, hogy 
továbbadhassuk. A népzenében 
nem versenyzünk egymással, hiszen 
mindannyian egymás testvérei va-
gyunk. Elég baj az, hogy a világunk 
hamis dolgokra épül, ezért is műkö-
dik rosszul. Eredetiség, könnyedség, 
rugalmasság, alázat kell az élethez! 
Ezek a fogalmak jellemezzék szelle-
mi kultúránk, azaz a népi hagyomá-
nyok képviselőit. Igyekezzünk min-
dig meghaladni önmagunkat.

A nap fellépői áhítattal hallgatták 
az értékes gondolatokat, majd részt 
vettek azon a gálaesten, amelyen 
olyan hagyományőrző együttesek 
léptek fel, mint például a nagyidai 
Ilosvai Selymes Péter és a nagyka-
posi Komócsa Néptáncegyüttes, a 
Fabotó citerazenekar vagy a Dűvő 
Zenekar.

mai tanácsadók és a hagyományőr-
ző csoportok meghívása maradt 
hátra, és kezdődhetett a szervezés.
Már a  mintegy 400 embert felvo-
nultató rendezvény helyszínének 
kiválasztása sem bizonyult egy-
szerűnek, hiszen olyan helyszínre 
volt szükség, ahol a  fellépés és az 
étkeztetés egyaránt megoldható. 
Szerencsére a nagyszelmenci Dobó 
István Alapiskola igazgatója nem-
csak hogy ingyen bocsátotta az is-
kola épületét a  rendelkezésére, de 
még annak alkalmazottait is csa-
tasorba állította. Egyszerűen azért, 
mert közösségünk és haladásunk 
érdekében ezt így tartja helyesnek 
és természetesnek. Furik Rita és 
Richtárcsik Mihály személyében 
meglettek a  hagyományőrzésben 
jártas szakemberek is, ráadásul Rita 
a  Bodrogköz szülötte, tehát neki 
szívügye mindaz, ami ebben a régi-
óban történik. Mihály pedig kassai 
származású, és egész életét betöltöt-
te a néptánc. Oktatott és koreográfi-
ákat készített az egész világon.
Október 26-án délelőtt először 
a  gyerekcsoportok bemutatójával 
kezdődött a  rendezvény. Ahogy 

Majd húsz év szünet után újra feléledt a nagykaposi cserkészmozga-
lom. Az egykori 6. sz. Mécs László cserkészcsapat tagjának, Tóth Koz-
ma Katalinnak a szándékai találkoztak Ádámosy Gábor törekvéseivel, 
aki különös véletlen folytán –már amennyiben véletlenek egyáltalán 
léteznek– a Petőfi Program keretén belül tíz hónapon át segítette a 
Magyar Közösségi Ház munkáját. Gábor, az erdélyi tordai 122. sz. 
Jósika Miklós cserkészcsapat parancsnoka, természetesen azonnal lel-
kesen bekapcsolódott a csapatalapítási folyamatba. 
Már 2018 őszétől rendszeressé váltak a cserkészfoglalkozások, közös 
programok, kirándulások, amelynek megkoronázása volt a nyári Ha-
tártalanul tábor Budapesten. Itt már lelkesen csatlakozott hozzánk Hi-
res Zsóka, aki az egykori 8. sz. Erdélyi János cserkészcsapat tagja volt 
Kisráskán. 
Az egész csapat nagy izgalommal várta 2019 adventjének első vasár-
napját: a cserkészavatás napját. Pénteken és szombaton Danczi Ákos 
csapatmentor biztosított izgalmas, élményekben gazdag programot 
a gyerekeknek a helyi Magyar Közösségi Házban, amelynek vezető-
je és munkatársai készségesen és sokoldalúan segítettek mindenben. 
A szombati foglalkozásokon részt vettek a királyhelmeci cserkészek 
Szerdi Flóra vezetésével és néhány lelkes nagytárkányi gyerek, Tarr 
Ivett lelkésznő kíséretében. A gyerekek teljesítettek egy „lehetetlen 
küldetést”, rejtélyeket fejtettek meg, számháborúztak, dolgoztak önál-
lóan, párban, csapatban, játszottak bent és a szabadban, bújócskáztak 
gyertyafény mellett, együtt ebédeltek, finom pudingot uzsonnáztak, 
pizzáztak, sokat beszélgettek és nevettek.
Ez a hétvége jó előkészítése volt a vasárnapi fogadalomtételnek. Az 
újjáalakuló ünnepséget megtisztelte jelenlétével Gál Erik, a Szlová-
kiai Magyar Cserkészszövetség elnöke, Danczi Ákos csapatmentor, 
Ádámosy Gábor, Dr. Száraz János római katolikus esperes-plébános,  
Dr. Iván Barnabás görög katolikus plébános, végül, de nem utolsósor-
ban Pospisil Miklós református lelkipásztor. A két kiscserkész ígéret-
tétele és a tizenkét cserkész fogadalomtétele után közös énekléssel zár-
tuk a hivatalos programot, majd közösen fogyasztottuk el az ünnepi 
tortát.
Ez az ünnepség fontos mérföldkő volt az életünkben. Igazi, nyakken-
dős cserkészekként folytatjuk tovább a megkezdett munkát.

-tkk-
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