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Növényi száron, gyökerek
zajtalan, finom rendszerében
lejut a föld alá a fény,
s ragyog a halottak szemében.

Rám néznek. Talpig fényben élek.
Rokonuk vagyok, édes öccsük.
Hívogatnak, elvárnak engem,
szelídüljek holttá közöttük.

Nehéz a föld. Ahol beroskad,
megreng, ott még nem tartja senki.
Alattunk nyögnek a halottak.
Nagyon nehéz halottnak lenni.

S ha meghalok, hát épp ezért.
Tartassék a föld, meg ne rángjon;
hogy aki él, bátrabban éljen
ezen a reszkető világon.

Ratkó József
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támogatta.

A folyóiraton nyereség
nem képződik.

A címünkre beérkező kéziratok közlé-
sének és szerkesztésének jogát fenntartjuk,
azok recenzálását, visszaadását, levélben tör-
ténő megválaszolását, valamint más szerve-
zetekhez, intézményekhez való továbbítását
nem vállaljuk. A publikációkban közölt té-
nyekért és véleményekért minden esetben a
szerző viseli a felelősséget. A szerkesztőség
nem feltétlenül ért egyet a lapban közölt publi-
kációkkal.
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Kedves Olvasóink!
A  Kárpátaljai Szövetség honlapján  naprakészen tájékoztatjuk

az érdeklődőket az aktuális programokról, tervekről, beszá-
molunk korábbi rendezvényeinkről. Szeretnénk kikérni ezzel
kapcsolatos véleményüket: mit látnának még szívesen a
www.ksz.egalnet.hu  című honlapunkon.
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Vers mindenkinek

Látjátok, feleim, szem’ tekkel mik vagyunk.
Por és hamu vagyunk.
Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek.
Össze tudod még rakni a Margit-szigetet? ...
Már minden csak dirib-darab, szilánk, avitt kacat.
A halottnak szakálla nőtt, a neved számadat.
Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak
Elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt.
A „ pillangó ”, a „ gyöngy ”, a „ szív ”– már nem az, ami volt,
Amikor a költő még egy család nyelvén dalolt
És megértették, ahogy a dajkaéneket
A szunnyadó, nyűgös gyerek álmában érti meg.
Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké,
A gyereknek Toldi-t olvasod és azt feleli: oké.
A pap már spanyolul morogja koporsónk felett:
„A halál gyötrelmei körülvettek engemet!... ”
Az ohioi bányában megbicsaklik kezed,
A csákány koppan és lehull nevedről az ékezet.
A tyrrheni tenger zúgni kezd s hallod Babits szavát,
Krúdy hárfája zengi át az ausztrál éjszakát.
Még szólnak és üzennek ők, mély szellemhangokon,
A tested is emlékezik, mint távoli rokon.
Még felkiáltasz: „Nem lehet, hogy oly szent akarat ...”
De már tudod! Igen, lehet ... És fejted a vasat
Thüringiában. Posta nincs. Nem mernek írni már.
Minden katorga jeltelen, halottért sírni kár.
A Konzul gumit rág, zabos, törli pápaszemét,
Látnivaló, untatja a sok okmány és pecsét. –
Havi ezret kap és kocsit. A Mistress s a baby
Fényképe áll az asztalán. Ki volt neki Ady?
Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene?
Arany szava?... Rippli színe? Bartók vad szelleme?
„Az nem lehet, hogy annyi szív ...” Maradj nyugodt. Lehet.
Nagyhatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket.
Te hallgass és figyelj. Tudjad, már él a kis sakál,
Mely afrikai sírodon tíz körmével kapál.
Már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved
A mexikói fejfán, hogy ne is keressenek.
Még azt hiszed, élsz?... Valahol ?...És ha máshol nem is,
Testvéreid szívében élsz?... Nem, rossz álom ez is.
Még hallod a hörgő panaszt: „Testvért testvér elad...”
Egy hang aléltan közbeszól: „Ne szóljon ajakad...”
Egy másik nyög: „Nehogy ki távol sír e nemzeten...”
Még egy hörög: „Megutálni is kénytelen legyen.”
Hát így: Keep smiling. És ne kérdjed senkitől: miért?
Vagy: „Rosszabb voltam mint ezek?...” Magyar voltál, ezért.
És észt voltál, litván, román... Most hallgass és fizess.
Elmúltak az aztékok is. Majd csak lesz, ami lesz.
Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet,
A radioaktív hamu mindent betemet.
Tűrd, hogy már nem vagy ember ott, csak osztályidegen,
Tűrd, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten,
Tűrd, hogy az Isten tűri ezt s a vad, tajtékos ég
Nem küld villámot gyújtani, hasznos a bölcsesség.
Mosolyogj, mikor a pribék kitépi nyelvedet,
Köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet.
Őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat,
Ne mukkanj, amikor a boss megszámolja fogad.
Szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény
Emlékeid: egy hajfürtöt, fényképet, költeményt –
Mert ez maradt. Zsugorin még számba veheted
A Mikó-utca gesztenye fáit, mind a hetet,
És Jenő nem adta vissza a Shelley-kötetet,
És már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet,
És elszáradnak idegeink, elapadt vérünk, agyunk,
Látjátok, feleim, szem’tekkel, mik vagyunk?
Íme, por és hamu vagyunk.

Márai Sándor
Halotti beszéd

Mintegy tízmilliónyi magya-
rul beszélő ember él a Magyar
Köztársaságban, és a szomszé-
dos államokban több millióan
magyar anyanyelvűek. Ezen or-
szágok közül több is tagja az
Európai Uniónak. A kisebbségi
sorsban élő magyarságnak az I.
világháború befejezése óta szá-
mos helyen és számos alkalom-
mal súlyos sérelmeket kellett el-
szenvednie magyar anyanyelvű,
nem magyar állampolgárként.

1990 után reménykedtünk,
hogy Európa ezen részének de-
mokratizálódása, az Európai
Unió jogrendszere a térség or-
szágaiban is jótékony hatású
lesz, ám a 21. századba átlépve
is számos aggasztó jelenséggel
szembesülünk. Egyes államok-
ban jogszabályokkal korlátozzák
a magyarság nyelvhasználati le-
hetőségeit, s különösen a tanu-
lóifjúságét, akiket így gátolnak
anyanyelvüknek és az ahhoz
kötődő kultúrájuknak az elsajá-
tításában. Eltorzítják az egykori
Magyar Királyság hiteles törté-
nelmét, művelődéstörténetét,
nyilvános helyeken akadályoz-
zák, korlátozzák a magyar nyel-
vű feliratok elhelyezését. Az
egyik uniós tagállamban indoko-
latlanul váltják le a magyar nem-
zetiségű tisztviselőket. Szélsősé-
ges pártok magyarellenes kam-

Nyilatkozat a magyar nyelvről
pányokat folytatnak, ennek kö-
vetkeztében a megszédített em-
berek meggyalázzák a magyar
kulturális emlékeket, megvernek
magyar nemzetiségűeket, s ezért
még felelősségre sem vonják
őket.

A szomszédos államok euró-
pai uniós csatlakozási szándéka,
illetve uniós tagsága nem hozott
tartós és egyértelmű javulást a
Kárpát-medencében kisebbségi
sorban élő magyarság életlehe-
tőségeit illetően.

Felszólítjuk a velünk szom-
szédos országok kormányait,
pártjait, civil szervezeteit, író-
szervezeteit, az Európai Unió in-
tézményeit, jogvédő szervezete-
it: képviseljék és szorgalmazzák
azt, hogy a demokrácia és az
emberi jogok szellemében minél
teljesebben valósulhasson meg
a gyakorlatban a kisebbségi ma-
gyarok és minden kisebbség
jogegyenlősége nyelvének elsa-
játításában és szabad használa-
tában, valamint kulturális identi-
tásának megőrzésében is.

Budapest, 2009. július elején
Magyar Írószövetség

Tokaji Írótábor
Írók Szakszervezete

Fiatal Írók Szövetsége
Magyar Művészeti Akadémia

Magyar PEN Club (Benyhe
János főtitkár)

Szárnyaszegett nemzettársak
Mostanában gyakran jut eszembe Goethe híres mondása, misze-

rint „Két dolgot kell adni a gyereknek: gyökereket és szárnyakat.”.
Miért is gondolok erre? Elsősorban a szlovák nyelvtörvény kapcsán.
Bosszankodom: ki alkothat arról törvényt, és milyen jogon, hogy az
anyaországon kívülre szakadt Felvidék magyarlakta településein a
magyar anyanyelvű orvos szlovák nyelven magyarázza meg az
ugyancsak magyar nemzetiségű betegeinek, mi a bajuk?

Felvetődhet a kérdés: nekünk, Kárpátalján született magya-
roknak nincs elég bajunk, hogy más nemzetrészek gondjaival fog-
lalkozunk? De van! Van bizony, mert Ukrajna sem bánik kesztyűs
kézzel az ország területén élő kisebbségekkel.

 „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen so-
hasem”. A mondatot több mint két évszázaddal ezelőtt írta le Bes-
senyei György Magyarság című munkájában. Akkor a németség
„telepedett rá” a magyarok „szürkeállományára”. Túlélte népünk,
mert megóvták a „gyökerek és a szárnyak”, mert sok-sok „kimű-
velt emberfő” állt a nyelvvédő mozgalmak élére.

Vajon most is ugyanez történik majd? Deák Ferenc aranymon-
dása („Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse
visszahozhatják”) mindig „kéznél van”. Vajon meg tudjuk ragadni
a kedvező szerencse üstökét, vagy az történik, amit a bölcs öregek
már évekkel ezelőtt megjósoltak: amit tatár, török, szlávság nem
végzett el a magyarságon, megteszi az Európai Unió „olvasztóté-
gelye”. Merthogy a „nagytanács” szemérmesen nem szól bele
olyan csip-csup ügyekbe, mint a szlovák nyelvtörvényben foglal-
taknak a kisebbségek lakóhelyein való érvényesítése.

Mit tehetünk a nagypolitikával szemben? Nem sokat! Marad
a szolidaritás, a bajba jutottak kitartásra biztatása. Ne engedjük,
hogy gyökértelen, szárnyaszegett nemzettársak lakják a Kárpát-
medence Magyarországgal szomszédos országait. Azét a Magyar-
országét, amely, Trianonnak „köszönhetően”, egyedüli államként
a világon, önmagával határos…

FÜZESI  MAGDA
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A Kárpátaljai Szövetség szeptember
11–13-án tartotta hagyományos őszi,
balatonföldvári találkozóját a Riviéra szál-
lóban. Nem véletlenül választottuk publi-
kációnk címét Vörösmarty Szózatából: a
találkozó három napja alatt a különböző
rendezvényeken számos alkalommal ke-
rült szóba a balszerencse, a sok viszály, de
az is, hogy „megfogyva bár, de törve nem /
él nemzet e hazán”.

Kibővített szerkesztő-
bizottsági ülés

A rendezvénysorozat keretében immár
harmadízben került sor a Kárpátaljai Hír-
mondó szerkesztőbizottságának kibővített
ülésére. A tanácskozást Katona Tamás, a
Kárpátaljai Szövetség elnöke, a folyóirat
felelős kiadója nyitotta meg. Szólt arról,
hogy a lap hiánypótló a maga nemében,
hiszen a híd szerepét is betölti a szülőföl-
dön maradt és az anyaországba áttelepült
kárpátaljai magyarok kapcsolattartásában.
Úgy értékelte, hogy a szerkesztőbizottság
szem előtt tartja az újság elé kitűzött célok
megvalósítását, a publikációk válogatásá-
nál a legfőbb szempont, hogy a folyóirat
pártsemleges, nem kívánja mélyíteni a ma-
gyarságon belüli megosztottságot, sőt, le-
hetőségei szerint a megbékélést támogatja.

Az ötödik éve megjelenő kiadvány fő-
szerkesztője, Füzesi Magda elmondta, hogy
a lap alapítása óta küzd a megjelenéshez
szükséges pénz előteremtésének gondjával.
Sajnos, az anyagi kiadások fedezése céljá-
ból benyújtott pályázatunkat ismét elutasí-
tották, így Hírmondónk idei, negyedik szá-
mának megjelentetése komoly problémát
okoz.

Benda István főszerkesztő-helyettes,
aki az olvasótábor szervezésének gondjait
is felvállalta, arról számolt be, hogy nő a
lap példányszáma, gyarapszik a szerzői gár-
da. Az olvasók sok értékes javaslattal, öt-
lettel segítik a szerkesztőbizottság munká-
ját. A Kárpátaljai Hírmondó eljut Magyar-

A Kár pá ta l ja i  Szövetsé g  ba la to nfö ldvári  ta lá lko zó ján
„Megfogyva bár, de törve nem...”

ország, illetve Kárpátalja legtávolabbi tele-
püléseire, valamint Ausztriába, Ausztráliá-
ba, Svédországba, Németországba, az USA-
ba és Svájcba is.

Pomogáts Béla irodalomtörténész, szer-
kesztőbizottsági tag szerint a jövőben új
rovatokat, sorozatokat kellene indítani a
Kárpátaljai Hírmondó hasábjain. Úgy vél-
te, számot tarthatna az olvasók érdeklődé-
sére egy cikksorozat a kárpátaljai templo-
mokról, még több művelődéstörténeti pub-
likációt kellene közölni. Javasolta, hogy a
szerkesztőbizottság vegye fel a kapcsola-
tot az anyaország határain túl tevékenyke-
dő (erdélyi, felvidéki, vajdasági), hasonló
profilú folyóiratok szerkesztőségeivel, hogy
cserepublikációk révén a Kárpát-medence-
i történések tárgyában lapunk olvasói még
inkább „képben legyenek”.

A kibővített szerkesztőbizottsági ülés
munkájában részt vett Skultéty Csaba, a
Kárpátaljai Hírmondó állandó szerzője, a
Szabad Európa Rádió egykori politikai kom-
mentátora, aki elismerését fejezte ki a fo-
lyóirat külalakjáért, igényes tördeléséért,
megfontolt szerkesztéséért. A képanyaggal
kapcsolatban megjegyezte: véleménye sze-
rint egy fotónak nemcsak az a szerepe, hogy
illusztráljon; legyen „mondanivalója” is.

Szöllősy Tibor közíró, szerkesztőbizott-
sági tag javasolta, hogy a lapban közöljünk
sajtószemlét: mérjük fel ezzel, hogy egy-egy
fontos, magyar nemzetünket is érintő kér-
désről hogyan cikkeznek az ukrajnai lapok.

A tanácskozáson jelen voltak Bereg-
szászból Szemere Judit és Molnár Bertalan
újságírók, a Hírmondó kárpátaljai munka-
társai, akik nemcsak publikációikkal járul-
nak hozzá a folyóirat színvonalának emelé-
séhez: őket dicséri a fényképek feldolgozá-
sa, a lap igényes tördelése is. Tőlük is szá-
mos megszívlelendő gyakorlati javaslatot
hallottunk.

A kibővített szerkesztőségi ülésen sok
észrevétel hangzott el. Füzesi Magda fő-
szerkesztő összefoglalójában megköszön-

te a résztvevők hasznos tanácsait, és biz-
tosította az egybegyűlteket, hogy a továb-
biakban is a jobbító szándék vezérli a lap
szerkesztőit és szerzőit.

A résztvevők megbeszélték a „Nyilat-
kozat a magyar nyelvről” című, több szer-
vezet által aláírt dokumentumot és úgy dön-
töttek, az olvasók tájékoztatására közzé kell
azt tenni a Kárpátaljai Hírmondó hasábjain.

A képen: ülésezik a Kárpátaljai Hír-
mondó szerkesztőbizottsága.
Képzőművészeti és fotókiállítás

A péntek este fénypontja a Harangozó
Miklós festőművész, Ukrajna Nemzeti Kép-
zőművészeti Szövetsége tagjának munkáit
bemutató kiállítás megnyitója volt. A ven-
dégeket Katona Tamás, a Kárpátaljai Szö-
vetség elnöke köszöntötte, majd átadta a
szót Schober Ottónak, a Kárpátaljai Szö-
vetség elnökségi tagjának, aki elmondta:
sajnos, technikai okok miatt nem látható a
kiállításra szánt valamennyi alkotás (a ta-
lálkozó zárónapjára megérkeztek a képek
– a szerk.). A műpártolók így is sok isme-
rettel gazdagodtak a Harangozó Miklós
munkásságát méltató értékelésből. Schober
Ottó átadta a szót Szöllősy Tibor közíró-
nak, aki segítségül hívta a betegsége miatt
„igazoltan hiányzó” Kutlán András festő-
művésznek, a Kárpátaljai Írók, Költők, Kép-
zőművészek Magyarországi Alkotó Közös-
sége társelnökének a festőről írt esszéjét.
Idézünk a szakember írásából: „Harango-
zó Miklós nem lett vándor soha. Salánkon
is megtalálta a helyét, s varázsló módjára
ellop a Nap aranyából, a Hold ezüstjéből,
a Kárpátok hegyeinek hangulatából, hogy
képzeletével és tehetségével szintetizáljon
mindent, és képpé formálva elénk tárja azt.
Ha van titka művészetének, talán elsősor-
ban az, hogy a sorscsapások, a történelem
viharai ellenére is derűlátó maradt, az em-
berek iránti szeretetet, a bizakodást képe-
in keresztül is felénk áramoltatja.” Nos, ezt
a derűlátást mi is bemutattuk a Kárpátaljai
Hírmondó 2008 júniusi számának galé-
riájában, a lap hátsó borítóján.
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Még aznap este alkalmunk volt
megtekinteni Kovács Sándor szakíró

fotókiállítását, amelyet Zubánics László tör-
ténész, az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács
elnöke nyitott meg. A bemutatott felvéte-
lekből olvasóink is ízelítőt kaphatnak, hi-
szen jelen számunkban a szakíróval készí-
tett interjún kívül néhány fotóját is közre-
adjuk.

Nagy örömet szerzett Kovács Sándor
az egybegyűlteknek azzal, hogy az érdek-
lődőket „moziba hívta”: a Riviéra szálló
egyik termében levetítette Verecke című film-
jét. Kedvet kapott a vetítéshez egyik csö-
möri tagtársunk, Bándiné Tóth Klára is, aki
falubelijeit vitte el egy kárpátaljai kirándu-
lásra és az arról készült videofilm bemuta-
tásával osztotta meg velünk ezt az élményt.

A képeken: Harangozó Miklós képző-
művész és felesége, Etelka a kiállításon;
Zubánics László történész bemutatja Ko-
vács Sándor fotókiállításának anyagát.

A Kárpátaljai Szövetség
közgyűlésén

Szeptember 12-én tartotta közgyűlését
a Kárpátaljai Szövetség. Katona Tamás el-
nök köszöntötte a jelenlévőket, majd el-
mondta: a közgyűlést szomorú hírekkel kell
kezdenie, mivel a közelmúltban több tag-
társunktól vettünk örök búcsút. S. Bene-
dek András irodalomtörténész, a Kárpátal-
jai Írók, Költők, Képzőművészek Magyar-
országi Alkotó Közösségének (KIKKMAK)
társelnöke 62 éves korában hagyott itt ben-
nünket. Róla barátja, Kovács Sándor szak-
író mondott emlékbeszédet. Benda István,
a Kárpátaljai Hírmondó főszerkesztő-he-
lyettese, a Beregszászért Alapítvány elnö-
ke ugyancsak elhunyt tagtársainkra emlé-

A Kár pá ta l ja i  Szövetsé g  ba la to nfö ldvári  ta lá lko zó ján
„Megfogyva bár, de törve nem...”

kezett, méltatva érdemeiket, a Kárpátaljai
Szövetség javára végzett gyümölcsöző te-
vékenységüket.

Ezután Katona Tamás elnök beszámolt
az utóbbi egy esztendő alatt elvégzett mun-
káról, vázolta a feladatokat. Elmondta: a
szövetség minden kárpátaljai magyar szer-
vezettel jó kapcsolatokra törekszik, szeret-
né, ha nem egymás ellen, hanem a kárpátal-
jai magyarok közös érdekeiért politizálná-
nak. Szólt a szlovákiai nyelvtörvény káros
hatásáról, amely érzékenyen érinti, veszé-
lyezteti valamennyi határon túlra szakadt
nemzettársunk érdekeit. Utalt arra, hogy e
kérdésben a magyar parlamentnek is állást
kellene foglalnia. Az együttgondolkodást
ajánlotta minden téren. Hangsúlyozta: nem

baj, ha a vélemények különböznek, a lényeg
az, hogy ne söpörjük a szőnyeg alá a prob-
lémákat, ne beszéljünk el egymás mellett,
ne azt keressük, ami elválaszt, hanem azt,
ami összeköt.

Dr. Damjanovich Imre, a Kárpátaljai
Szövetség társelnöke a szövetség műkö-
désének gazdasági hátteréről számolt be.
Elmondta: bár valójában eredményes évet
tudhatunk magunk mögött, benyújtott pá-
lyázataink felét (a négyből kettőt) elutasí-
tották. Megköszönte a támogatást mind-
azoknak, akik a 2008. évi adójuk 1 százalé-
kával a Kárpátaljai Szövetségre gondoltak.
Ugyanakkor leszögezte: ez az összeg
(340 822 forint) mintegy 20 százalékkal ke-
vesebb, mint az elmúlt években, márpedig
egy-egy sikeres pályázathoz 30 százalékos
önrészt fel kell mutatni. Szólt a Kárpátaljai
Szövetség elnökségi tagjainak önzetlen te-
vékenységéről, akik szakszerűen elkészített
és lebonyolított pályázatokkal segítik a szö-
vetség működését, megköszönte a lelkiis-

meretes munkát, a baráti találkozók, a Kár-
pátaljai Napok, a közgyűlések, a kiállítások
szervezését. Beszélt a tagszervezetek
eredményes működéséről is.
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A Kár pá ta l ja i  Szövetsé g  ba la to nfö ldvári  ta lá lko zó ján
„Megfogyva bár, de törve nem...”

Ezután Zubá-
nics László, az
Ukrajnai Magyar
Nemzeti Tanács
elnöke, egyetemi
tanár, illetve Dr.
Kiss Éva akadé-
mikus, az Ungvá-
ri Nemzeti Egye-
tem Magyar Tör-
ténelem és Euró-
pai  Integrációs
Tanszékének ve-
zetője tartott elő-

adást „Ukrajna Oktatásügyi Minisztériumá-
nak rendeletei és hatásuk a kárpátaljai ma-
gyar oktatásra” címmel. (A témához kap-
csolódóan jelen lapszámunkban több ada-
lékkal is szolgálunk majd.)

Micik Julianna, a Kárpátaljai Szövetség
Ifjúsági Szervezetének (KÁRISZ) alapító
tagja „Ukrajna Európai Uniós csatlakozá-
sának perspektívái” címmel mondta el gon-
dolatait a közgyűlés résztvevőinek.

Sok értékes
javaslat hang-
zott el a hozzá-
szólásokban is.
Tó th Benő, a
Sz i ge t s z e n t -
miklósi Ifjúsági
Parlament elnö-
ke, a helyi múze-
um igazgató ja
többek között a
„Hídépítés köny-
vekkel” címmel
meghirdetett ak-
cióról beszélt, amelynek során Mezővári és
Nagymuzsaly református gyülekezeteit, il-
letve honismereti szakköreit támogatták.
Skultéty Csaba politikai szakíró a szlováki-
ai nyelvtörvény veszélyeire figyelmeztetett.
Pocsai Vince lelkipásztor a beregvidéki re-
formátusok mindennapjairól számolt be.
Pocsai Ibolya, a Kárpátaljai Református Nő-
szövetség elnöke az egyház és az iskola
kapcsolatát vázolta, támogatást kérve a
Kárpátaljai Szövetség tagságától a gyer-
mekétkeztetéshez: több település taninté-
zetében ugyanis a gyülekezetek vállalták
fel a gyerekek uzsonnáztatását. Bándiné
Tóth Klára Csömörön élő tagtársunk vál-
lalkozott rá, hogy lakóhelyén gyűjtést szer-
vez a kígyósi iskola javára.

A közgyűlés munkájában részt vett dr.
Tóthné dr. Tőkey Mária, a Miniszterelnöki
Hivatal Stratégiai és Fejlesztési Osztályá-
nak tanácsosa.

A képeken: Katona Tamás elnök és dr.
Damjanovich Imre társelnök;  a közgyű-
lés résztvevői; Dr. Kiss Éva akadémikus
előadást tart; Pocsai Ibolya, a Kárpátal-
jai Református Nőszövetség elnöke meg-
osztja gondolatait az egybegyűltekkel.

Délután egy koncert erejéig az operett
kedvelői csemegézhettek. Nagy Anikó és
Csobolya József kárpátaljai művészeket
Schober Ottó elnökségi tagunk, a Bereg-
szászi Népszínház egykori neves, Erzsébet-
díjas rendezője mutatta be az egybegyűl-
teknek. Az énekesek műsorszámait vastaps-
sal jutalmazta a nagyérdemű közönség.

Kovács Sándor útikönyvíró előadásá-
ra is sokan voltak kíváncsiak. A szakíró ve-
títéssel egybekötött könyvbemutatója után
számos kérdést tettek fel a jelenlévők, ame-
lyekből kiderült, mennyire hiánypótlók a
Kárpátalja várairól, nevezetes épületeiről
szóló kiadványok, ismeretterjesztő előadá-
sok, térképek, fotók, DVD-k.

A képeken: Nagy Anikó és Csobolya József előadóművészek fellépés közben; Ko-
vács Sándor bemutatja új könyvét; Benza Györgyi, a Müncheni Operaház magánéne-
kese férjével, Marco de Prosperis neves karmesterrel; Bendász Dániel görög katolikus
esperes és Pocsai Vince református lelkipásztor házigazdánkkal, Benza Györggyel, a
Kárpátaljai Szövetség elnökségi tagjával.

Jó volt, szép volt, rövid volt az a három nap, amelyet a kárpátaljai magyarok – az
anyaországba települtek és a szülőföldön maradottak – egymás társaságában töltöttek.
Talán közhelyszámba megy, de sokan az idén is így búcsúztak barátaiktól: „Jövőre
veletek, ugyanitt!”.

Tudósítónk
Fotó: MOLNÁR BERTALAN

Szórakoztunk és tanultunk
Egy meglepetésvendége is volt az idei

balatonföldvári találkozónak: Benza Györ-
gyi, a Müncheni Operaház magánénekese
adott fergeteges sikerű koncertet az opera-
barátoknak. Ez úton is köszönjük a művész-
nőnek és az őt zongorán kísérő Marco de
Prosperis neves karmesternek, Benza Györ-
gyi operaénekes férjének a felejthetetlen
élményt.

Vasárnap délelőtt Pocsai Vince reformá-
tus lelkipásztor és Bendász Dániel görög
katolikus esperes ökumenikus istentiszte-
letet tartott.
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Időszerű

Az Ukrajnai Tudásfelmérő Központ köz-
zétette az idei emelt szintű érettségi-felvé-
teli kampány eredményeit. Ezek szerint a
legtöbben (közel 434 ezren) ukrán nyelvből
és irodalomból írtak tesztet – e nélkül ugyan-
is sehová nem vennék fel a jelentkezőket. A
legkevesebben (165-en) spanyol nyelvből
mérették fel tudásszintjüket – írja a
Szegodnya c. orosz nyelvű lap.

A különböző tantárgyakból legmaga-
sabb pontszámot szerzett diákok számát
tekintve Lemberg megye áll az élen, míg
Kárpátaljáról és a Krímről jelentkezett a leg-
több olyan végzős, aki megbukott a tesz-
tek során. Ez utóbbiak közül például ukrán
nyelvből és irodalomból országos viszony-
latban közel 50 ezren nem érték el a 124-es
ponthatárt, azaz veszítették el a továbbta-
nulás lehetőségét az idén.

Az adatok szerint nem igazolódott az a
vélemény, miszerint a falusi tanintézmények
végzősei jobban szerepelnek a teszteken.
Kiderült ugyanis, hogy 150 ponton felül
minden tantárgy tekintetében több a váro-
si végzős. Legjobban azok szerepeltek, akik
gimnáziumokban, líceumokban és kollégi-
umokban tanultak, míg a legrosszabb ered-
ményt azok produkálták, akik a korábbi évek-
ben fejezték be a középiskolákat.

A Szegodnya szóvá teszi, hogy a teszt-
feladatok között számos hibás kérdés is
szerepelt.

A tesztírás nyelvéről szólva a lap azt
közli, hogy a jelentkezők többsége – Ukraj-
na történelme esetében például 78 százalé-
ka – ukránul válaszolt a kérdésekre. A fenn-
maradók legtöbbje orosz nyelvű tesztlapo-
kat kért, de válaszoltak magyar, román,
moldáv, lengyel és krími-tatár nyelven is.

A Szegodnya arról ír, hogy a legjobb
eredményeket a nyugat-ukrajnai régiókban
élő fiatalok érték el, akiknek anyanyelve az
ukrán. Az erőszakosan ukránosított keleti
és déli vidékeken élők (ahol a gyerekek több-
sége nem anyanyelvén tanul) viszont ke-
vésbé sikeresek e téren.

A lap szerint a következő évtől még to-
vább mélyülhet ez az aránytalanság, mivel
az Oktatási és Tudományos Minisztérium
ígérete szerint csak ukrán nyelvű tesztla-
pok lesznek. „Már ha nem változik meg a
hatalom” – teszi hozzá a lap.

Az anyanyelvi oktatás, illetve az anya-
nyelven történő tesztírás fontosságára
Szevasztopol példájával hívja fel a figyel-
met a Szegodnya. Ez az egyetlen olyan dél-
keleti régió, amely az élmezőnybe került a
teszteredmények alapján – itt ugyanis na-
gyon kevés az ukrán tannyelvű iskola, s a
végzősök több mint 98 százaléka anyanyel-
vén mérette fel tudásszintjét.

Ukrajnában a falusi
középiskolák végzősei,

illetve a nemzeti kisebbségekhez
tartozók szerepeltek

leggyengébben a tesztírás során

A Beregvidék oktatási hálózatát 43 is-
kola (ebből 7 elemi, 21 általános, 9 középis-
kola, 1 gimnázium, 2 líceum, 2 óvoda-isko-
la, 1 bentlakásos iskola), 2 sportiskola, 36
óvoda, a járási Gyermek Alkotóház és Nem-
zeti Kisebbségek Kulturális-Oktatási Köz-
pontja képezi.

A középiskolákban az utóbbi években
sikeresen térnek át a szakirányú oktatásra,
amelybe a 2008–2009-es tanév során 27 osz-
tályban 1229 diák kapcsolódott be. A leg-
népszerűbbek a fizika-matematikai, a bölcsé-
szettudományi, a műszaki és a sportszakok.
A diákok megfelelő felkészítéséről 846 peda-
gógus gondoskodik. Az augusztusi állapo-
tok szerint angol nyelv-, matematika- és fizi-
katanári állások voltak még betöltetlenek.

A járás vezetősége kiemelt figyelmet for-
dít az óvodai nevelés feltételeinek biztosítá-
sára, hiszen nem mindegy, hogy az elsősök
milyen tudással felvértezve kerülnek az isko-
lapadba. A járási költségvetésből tavaly 650
ezer, az idén pedig 600 ezer hrivnyát fordítot-
tak az óvodák tatarozására, anyagi-műszaki
bázisuk javítására*. Bár majdnem minden te-
lepülésen működnek óvodák, a 2377 bölcső-
dés- és óvodáskorú gyermekből csak 1210
gyerek jár óvodába (50,6 százalék). Természe-
tesen van előrehaladás, hiszen 2001-ben ez a
mutató mindössze 24,7 százalékot tett ki.

Valószínűleg ennek az az oka, hogy a
gyerekek étkeztetési költségeinek az orosz-
lánrészét a szülőknek kell biztosítaniuk. Ez
napi három hrivnyát tesz ki (az önkormány-
zati hozzájárulással és a szponzori segítség-
gel együtt a napi háromszori étkezés bizto-
sítására 4,52 hrivnya áll rendelkezésre az
előírt 10 hrivnya helyett). Dicséretet érde-
melnek a muzsalyi, a kaszonyi, a bátyúi, a
dédai, a vári, a borzsovai és a nagyberegi
önkormányzatok, amelyek tízezer hriv-
nyánál nagyobb összeget fordítanak az

Eredmények és távlatok az oktatásban
óvodai étkeztetésre. Persze vannak olyan
települések is, ahol erre a célra csupán 200–
400 hrivnya összeget irányoztak elő.

Javult az iskolák műszaki ellátottsága
is. Az elmúlt tanév során az iskolák számí-
tástechnikai berendezésekkel való ellátott-
sága és az Internet-elérhetőség biztosítása
elérte a 90 százalékot. Hasonlóan jó az is-
kolabusz-ellátottság is.

A gyerekek nyári üdültetésének lebonyo-
lítására a járási költségvetés ebben az eszten-
dőben 900 ezer hrivnyát irányzott elő, amiből
a tanulók mintegy felének sikerült megfelelő
színvonalú nyári táborozást biztosítani.

A független tudásfelmérő tesztelés so-
rán végzőseink számot adtak a tananyag el-
sajátításának szintjéről, ami által felvételt
nyertek valamely felsőoktatási intézmény-
be. Középiskolai érettségi bizonyítványt 390
végzős kapott, az érettségi vizsgák és a tu-
dásfelmérő tesztek összesített eredményei
alapján 1 diákot tüntettek ki aranyéremmel.

A megfelelő diáklétszámnak köszönhető-
en a Jánosi Középiskola bázisán zajlott két
tantárgy, az ukrán nyelv és irodalom, illetve a
matematika tesztfeladatainak megoldása. A
független tesztelésen való részvételre a Be-
regszászi járásból 188-an regisztrálódtak, kö-
zülük összesen 1 személy nem jelent meg. A
független tesztelések eredményeit a mellékelt
táblázat mutatja.  A független tudásfelmérés
eredményeit elemezve el kell mondani, hogy
matematikából, valamint ukrán nyelvből és
irodalomból a diákok tudásszintje inkább kö-
zepes és alacsony szintű. Sajnálattal kellett
megállapítani, hogy a tanulók 40 százaléka 1–
3 pont közötti eredményeket ért el ukrán
nyelvből is irodalomból. Ha viszont összeha-
sonlítjuk az eredményeket az azelőtti eszten-
dővel, a mutatók javulása 17 százalékos. Egé-
szen mást mutatnak az Ukrajna történelméből
lebonyolított tesztek eredményei. A “csapni-
való”(!) fordítások ellenére a résztvevők 56
százaléka teljesített 7–12 pont között.

Mindezen eredmények ellenére a diá-
kok, a tanárok és a szülők körében aggoda-
lomra ad okot, hogy a 2009–2010-es tanév
végén előreláthatólag csak ukrán nyelven
(!) adhatnak majd számot a diákok tudás-
szintjükről. Ez pedig még több végzőst sar-
kall arra, hogy felsőfokú tanulmányait az
anyaországban végezze.

ZUBÁNICS  LÁSZLÓ
* Az Eximbank 2009. szeptember 18-i

árfolyama szerint 1 hrivnya=23,25 forint.

A tanítás nyelve

ukrán
26%

magyar
53%

ukrán-magyar
21%

A 2009. évi független tesztelések eredményei

3
4
10
9
4
4
1
1
-

Ukrán nyelv és irodalom
Matematika
Ukrán történelem
Biológia
Fizika
Földrajz
Kémia
Angol nyelv
Német nyelv

188
88
63
31
20
24
11
26
2

187
87
63
31
20
23
11
26
2

Eredmények a 12 pontos
rendszer alapján

1-3             4-6              7-9          10-12
76
22
3
2
2
-
-
2
-

91
35
25
10
4
3
5
12
1

17
26
25
10
10
16
5
11
1

Részt-
vevők

Jelentkezők
száma

Tantárgy

Ezt olvastuk
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Történelmi eseménynek voltak részesei
a viski házigazdák és vendégeik, akik augusz-
tus 15-én délelőtt ellátogattak a nagyköz-
ségnek a református erődtemplomot övező
emlékparkjába, ahol kezdetét vette a
máramarosi koronavárosok találkozója. A
természet is kegyes volt hozzánk: a több
napos esőzést követően hétágra sütött a nap.

Tíz órakor ifj. Ötvös Sándor, az esemény
ötletgazdája lépett a mikrofonhoz. Üdvözölte
a megjelenteket: Huszt, Técső, Hosszúmező,
Máramarossziget képviselőit, a vendéglátó
viskieket, valamit az érdeklődőket, majd szólt
a kétnapos együttlét céljáról, kiemelve: fon-
tos, hogy újjáéledjen az a kapcsolat, amely
jellemezte e települések lakosainak minden-
napjait, amely meghatározta a történelmi
Máramaros megye arculatát, fontos, hogy
sok évtizedes megszakítás után folytatódjon
a kor követelményeinek és kihívásainak kö-
rülményei közepette. Ezután szólásra biztatta
a testvérvárosok képviselőit.

Elsőként Jenei Károly helybeli reformá-
tus lelkipásztor üdvözölte a megjelenteket,
és az Ige gondolatával erősítette: amit egy-
beteremtett az Isten, azt ember el nem vá-
laszthatja. Szajkó Károly, Visk polgármeste-
re örömének adott hangot, hogy elsőként
fogadhatják a koronavárosok képviselőit,
hangsúlyozva: élvezzék a messzi földön hí-
res viski vendéglátást és szeretetet. Lator
Enikő, a Viski Kölcsey Ferenc Középiskola
diákja Wass Albert „Üzenet haza” című ver-
sének elszavalásával fokozta a hangulatot.

Ezt követően szólt az egybegyűltekhez
Józan Lajos huszti református lelkész, Máté
Ottó, Hosszúmező alpolgármestere, Rátz
István atya, majd Bíró Ilona tanuló előadá-
sában elhangzott a „Szeretet himnusza”.
László Károly técsői református lelkész,
Sipos István máramarosszigeti református
esperes Isten áldását kérte az eseményre,
szervezőire, résztvevőire.

Bacskai József, a Magyar Köztársaság
beregszászi főkonzulja méltatta az esemény
határokon átnyúló történelmi jelentőségét,
a magyar kormány támogatásáról biztosí-
totta a szervezőket.

Gajdos István, Beregszász polgármeste-
re, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség
elnöke, ifj. Sari József, a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség Felső-Tisza-vidéki Kö-
zépszintű Szervezetének elnöke a két magyar
tömörülés nevében méltatta a találkozót. A
técsőiek üdvözletét és jókívánságait Hajnász

A máramarosi koronavárosok találkozója

Vaszil, a város alpolgármestere tolmácsolta.
Az elhangzottakat követően a jelenle-

vők elhelyezték a megemlékezés és tiszte-
let koszorúit és virágait az öt koronaváros
együvé tartozását jelképező, stilizált Tisza-
hullámokkal egybeforrasztott koronaváro-
si címereket hirdető emlékoszlop (Balázs
István viski fafaragó munkája) talapzatánál,
majd százak ajkán csendült fel a Himnusz.

A szíveket-lelkeket gazdagító ünneplés
után a résztvevők a helyi magyar tannyel-
vű iskola konferenciatermében tudomá-
nyos tanácskozásnak voltak a résztvevői
és hallgatói.

Ötvös Ida, a Viski Zöld Falusi Turizmus
Szövetség elnöke köszöntötte a megjelen-
teket, majd átadta a szót dr. Szöllősy Tibor
helytörténésznek, aki „kirándulást tett”
Máramaros megye múltjában, megosztotta
a hallgatósággal korábbi és újabb kutatá-
sainak eredményeit.

Igyártó István és Ötvös István valamiko-
ri máramarosszigeti gimnáziumi éveikre emlé-
keztek, majd ifj. Ötvös Sándor tudományos
megalapozottsággal vázolta az öt koronavá-
ros összefogásának lehetőségeit, szólt a tu-
risztikai és gazdasági együttműködés szük-
ségességéről, az együttműködés terveinek
kidolgozásáról és elfogadásáról, a közeljövő-
ben megvalósítható elképzelésekről.

Tarpai József, az Ukrán–Magyar Terület-
fejlesztési Iroda igazgatója – szakszerűen ele-
mezve az elhangzottakat – a tervek megvaló-
sulásának lehetőségeiről tájékoztatott.

A tanácskozáson elhangzottakat Ötvös
Ida elnök asszony összegezte, majd meg-
köszönve a gyümölcsöző együttgondolko-
dást, ajándékokkal lepte meg a koronavá-
rosok képviselőit. Elismerő díszoklevelet
vehettek át az esemény szervezésében te-
vékenyen részt vett személyek is.

Végezetül a Viski Tájházban terített asz-
talok fogadták a résztvevőket, ahol újra
meggyőződhettek a messzi földön híres
viski vendégszeretetről, a viski különleges-
ségek egyedülálló ízeiről. Ezután a helyi
művelődési ház nagytermében a koronavá-
rosok énekesei és táncosai mutatták be sze-
met gyönyörködtető műsorukat.

Másnap istentiszteleten adtak hálát a
Teremtőnek a koronavárosok lakóinak ké-
sei utódai Deák Ferenc örök érvényű meg-
fogalmazásának szellemében: „Amit erő és
hatalom elvesz, azt idő és kedvező szeren-
cse ismét visszahozhatják.”

Visk, Técső, Hosszú-
mező, Huszt 1329-ben Ká-
roly Róberttől kapott koro-
navárosi rangot, majd 1352-
ben Máramarossziget is.
Ezt a kiváltságot, amelyet 17
pontban foglaltak össze, tör-
ténelmünk során még hét-
szer erősítették meg a ma-
gyar királyok és az erdélyi
fejedelmek. E kiváltságok-
kal a koronavárosok a XIX.
század derekáig éltek.

y-r

Beregszász és Nyíregyháza az Európai
Gazdasági Társaság (EGT) és a Norvég Fi-
nanszírozási Alap által támogatott "Hatá-
ron átnyúló együttműködés fejlesztése a
magyar–ukrán határtérségben" program
keretében valósította meg „A Nyíregyhá-
za–Beregszász gazdaságfejlesztési együtt-
működésének erősítése” című projektet. A
projekt június 17-i nyíregyházi nyitókonfe-
renciáján többek között részt vett Ivan
Ivancso, Ukrajna nyíregyházi főkonzulja.

Csabai Lászlóné, a megyei jogú város
polgármestere és Kincs Gábor, Beregszász
alpolgármestere elmondták, nagyon örül-
tek annak, hogy a két város „személyében”
tökéletesen megbízható partnerre találtak.
A konferencia munkájában részt vett
Szentpéteri Bertalan, a közelmúltban alakult
Magyar–Ukrán Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnöke is. A konferencia beregvidéki
résztvevői ellátogattak a Primom Inkubá-
torházba, az ipari parkba, valamint a Sóstó
gyógyfürdőbe.

Tanfolyam menedzsereknek
Június 19-én a kanadai–ukrán közös-

ségfejlesztő projekt keretében került sor
Ungváron a projektmenedzser-képző tan-
folyam "záróvizsgájára". A megye járásai-
ból jelentkezett csapatok feladata egy-egy,
a nemzetközi szabványoknak megfelelő,
kis költségvetésű projekt kidolgozása volt
a gazdasági, szociális, turisztikai és kör-
nyezetvédelmi területeken. Mint kiderült,
valamennyi benevezett csapat megbirkó-
zott a feladattal, különösen érdekesnek bi-
zonyult a nagyszőlősi járási csoportnak a
mezőgazdasági szolgáltató szövetkezet lét-
rehozására irányuló terve, a Beregszászi
Járási Állami Közigazgatási Hivatal csa-
patának a Bereg–Kárpáti ukrán–magyar
ipari park létesítésére kidolgozott projekt-
je, az Ungvári járás képviselőinek a turisz-
tikai információs központ létrehozását cél-
zó munkája, illetve Beregszász városa csa-
patának a Vérke csatorna megtisztítására,
a csatorna zsilipjeinek rekonstrukciójára és
egy strand kialakítására vonatkozó elkép-
zelése.

Tanácskoztak a civil
szervezetek képviselői
A hagyományos Budakalászi Találko-

zón, amelyet az idén június 19–21-e között
rendeztek meg, a jelenlegi gazdasági hely-
zet miatt 8 országból (Bosznia-Hercegovi-
na, Csehország, Horvátország, Magyaror-
szág, Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukraj-
na) 68 civil szervezet képviseletében 56 fő
vett részt. A tanácskozáson a résztvevők
elfogadták a Kárpát-medencei Kisebbségi
Magyar Közművelődési Civil Szervezetek
Fórumának a Zárónyilatkozatát. A fórum
munkájában részt vett a Szanyi Béla
ungvidéki képviselő vezette értelmiségi de-
legáció is.

Gazdaságfejlesztési
együttműködés

Ez történt
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Hírek, események

A Magyarok Szövetsége szer-
vezésében augusztus 21. és 23.
között a Kunszentmiklós köze-
lében lévő bösztörpusztai termé-
szetvédelmi területen rendezték
meg a magyarok első modernkori
országos gyűlését. Gazdag prog-
ram várta az érdeklődőket: kira-
kodó vásár, táncház, kézműves
foglalkozás, lovasbemutató,
néptáncos találkozó, könyvsá-
tor, történelmi élőkép, gyógyító
sátor, koncertek, közös étkezé-
sek. Emellett számos rendezvény
és szertartás idézte fel az ősi
magyar vallást és szokásokat.
Ilyen volt például a vérszerző-
dés felelevenítése, vagy a külön-
böző sámán és táltos szertartá-
sok. Még a hirtelen feltámadt
vihar és záporeső sem tudta
megtörni a szakrális hangulatot.

A háromnapos rendezvény
alatt több százezer ember fordult
meg Bösztörpusztán. Magyar-
ország megyéi mellett képvisel-
tette magát a teljes Kárpát-me-
dence magyarsága, de jöttek
magyarok az USA-ból, Auszt-
ráliából, Nyugat-Európából is.
A magyarok mellett ujgur kül-
döttség is érkezett. A tájegysé-
gek képviselői rendezett sátor-

táborokban, az úgynevezett me-
gye-bokrokban (egy bokor há-
rom megyéből állt) voltak elszál-
lásolva. A tavalyi Kurultájtól el-
térően, Erdély, a Felvidék, Őrvi-
dék és a Délvidék mellett ezút-
tal Kárpátalját is hivatalos kül-
döttség képviselte, ahol nemrég
alakult meg a Magyarok Szövet-
ségének helyi szervezete. Kü-
lön beregszászi és nagymu-
zsalyi csoport is jelen volt.

A szórakoztató és egyéb
programok közepette a záró na-
pon választották meg a szövet-
ség elnökségét, a megyék pe-
dig elöljáróikat. A Magyarok
Szövetségének meghirdetett
programja elveti a pártoskodó
széthúzást, a magyarság össze-
tartására szólított fel. Minden-
kit várnak soraikba vallási fele-
kezettől, politikai hovatartozás-
tól függetlenül. Elképzelésük
szerint a közösségeknek önma-
gukat kell megszervezniük.

A három nap alatt a nagyszá-
mú jelenlévő ellenére sem tör-
tént rendzavarás, egy kis időre
valóban sikerült megvalósítani
a határokon átívelő nemzeti
egységet.

LENGYEL  JÁNOS

MAGYAROK ORSZÁGOS GYŰLÉSE
BÖSZTÖRPUSZTÁN

Hazaérkezett Donyec-me-
dencéből a Matkovits Kretz Ele-
onóra irányításával tevékenyke-
dő Pécsi Német Kör által szerve-
zett és nagyrészt az EU által fi-
nanszírozott Utak a gyökerekhez
című pályázat 23 tagú kutatócso-
portja,  amelynek tagja volt a Há-
borús Keresőszolgálat is. A ku-
tatócsoport munkájában Kárpát-
aljáról részt vett Dupka György, a
Szolyvai Emlékparkbizottság fe-
lelős titkára, a korszak  kutatója,
Kovács Elemér, a KárpátInfo
munkatársa, Bakura Sándor husz-
ti tanár, helytörténész. A csoport
felkereste Donyeck (Sztalino), 
Makejevka, Ilovajszk-Sirokoe
(Szpartak), Zugresz, Sahtyorszk
(Katik), Kantarna, Gorlovka,
Luganszk (Vorosilovgrád), Szta-
hanov (Kagyijevka),  Lutugino,
Uszpenka, Perevalszk (Parka-
mona), Krasznij Lucs, Novij
Donbassz településeket.  A 9 na-
pos kutatóút legnagyobb ered-
ménye, hogy harminc helyszínt
jártak be a résztvevők Donyeck
és Luganszk megyékben.

Katonatemető Kárpátalján
Az Ukrajnában a világháborúkban elesett magyar – illetve más

nemzetiségű – katonák, valamint munkaszolgálatosok végső nyug-
helyéül szolgáló központi temető alapkövét tették le a kárpátaljai
Dercen községben dr. Szekeres Imre magyar honvédelmi miniszter
és Volodimir Gyibrova ukrán védelmi miniszterhelyettes részvéte-
lével. A „Megbékélés a közös Európáért” elnevezésű leendő kato-
nai temető alapkőletételi ünnepségét a Kárpátaljai Magyar Szer-
vezetek Fóruma szervezte.

“Hol sírjaink domborulnak…”
A két régióban mintegy 25

ezer magyar és német hadifo-
goly, illetve internált civil nyug-
szik jeltelen sírokban. Rengeteg
fotó, dokumentum és a helyi la-
kosoktól összegyűjtött adat vár
feldolgozásra. Filmen és fotó-
kon megörökítették az omlado-
zó barakképületek mellett bezárt
bányákat, a közelben levő sze-
gényes bányászkolóniákat, a
felszámolt temetőket. A Ma-
gyarországról, illetve Kárpátal-
járól 1944–45 telén a Donyeck-
medencébe internált német és
magyar nemzetiségű férfiak és
nők, illetve a későbbiekben
1947–1950-ben Kárpátaljáról
ugyanide rabszolgamunkára
besorozott katonaköteles korú
fiatalok nyomát kutató csapat
tagjai csak a központi utasítás-
ra felszámolt temetők vélt helyét
találták, amelyekre lakótelep,
gyár épült, meddőhányó került,
esetleg benőtték a fák és a bok-
rok. A kutatás anyagának egy
része hamarosan könyv alakban
is megjelenik.

Együttműködési szerződés
Együttműködési szerződést írt alá Zubánics László, a Kárpátal-

jai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) és Bartos Éva, az Országos
Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézete (OSZK KI) nevében, amely-
nek keretében a közeljövőben a kárpátaljai magyar könyvtárosok
számára rendszeres továbbképzéseket tartanak. Dupka György, a
KMMI igazgatója üdvözölte az Európa–Magyar Házban tartott ren-
dezvényen Bartos Évát, az OSZK Könyvtári Intézet vezetőjét, Bar-
tók Györgyit, az oktatási és humánerőforrás-fejlesztési osztály mun-
katársát és Vraukóné Lukács Ilonát, a Nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Megyei Könyvtár munkatársát, illetve a megjelent kárpátaljai
magyar könyvtárosokat. Megállapodás született arról, hogy szep-
temberben néhány napos képzés során elsősorban csapatépítés,
konfliktuskezelés, illetve informatikai ismeretek témakörben tarta-
nak foglalkozásokat. Az OSZK KI az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium "Határon túli magyar könyvtárak fejlesztési programja" című
pályázatának révén nagy értékű műszaki eszközöket (laptop,
projektor, scanner) adott a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet-
nek használatba a továbbképzések lebonyolítására.

Tudósítónk

E-magyar pontok Ukrajnában
Magyarország Miniszterelnöki Hivatala (MeH) újabb lehe-

tőségeket biztosított a régió magyarságának arra, hogy Kárpát-
alján, sőt az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ)
közbenjárásának köszönhetően a hágón túl is tovább bővüljön
az e-magyar pontok (Internet-hozzáférés) száma. Ezek a fejlesz-
tések tovább erősítik a kapcsolatot.  Szentgyörgyi Lajos, a MeH
Közpolitikai Igazgatóságának igazgatóhelyettese többek között
azért látogatott Kárpátaljára, hogy áttekintse a lebonyolítás fo-
lyamatát. Nem érkezett üres kézzel: modern technikai felszerelést
hozott a nagyszőlősi e-magyar pont részére. Az értékes felszere-
lést Tóth Bálint, az UMDSZ nagyszőlősi járási szervezetének
elnöke vette át.

Popovics Pál, a Munkácsi
II. Rákóczi Ferenc Középiskola
és a Szent István Líceum szá-
mítástechnika-tanára, a Zrínyi
Ilona Cserkészcsapat parancs-
noka magyar könyveket forgal-
mazó Polibri nevű kisvállalko-
zást alapított, amely rendsze-
resen szervez egész hetes

könyvvásárokat Kárpátalja ma-
gyar iskoláiban. A Polibri első-
sorban  a magyarországi STB
Kiadó könyveit értékesíti. A
kisvállalkozás elérhetősége: a
polibri.konyvek@gmail.com
vagy a poppali@gmail.com
e-mail címen, illetve a 80-50-
9791137-es telefonszámon.

Könyvvásár az iskolában
Hulladékgazdálkodás, ipari parkok, klaszterek,  területfejlesz-

tés, falusi turizmus és teleházak. Ezek a fogalmak kerültek terítékre
azon a tanácskozáson és üzletember-találkozón, amelyet Técsőn a
járási tanács konferenciatermében rendeztek. Vitaindító előadást
tartott Gérnyi Gábor, a Magyar Köztársaság Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztériumának főosztályvezető-helyettese és Dr.
Hanusz Árpád professzor, a Falusi és Agroturizmus Országos Szö-
vetségének (FATOSZ) alelnöke.

Együttgondolkodás
a környezettudatos életmódért
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Az Apostolok cselekedeteiről írott
könyvnek ebben a részében egy igehirdető-
nek és egy igehallgatónak az áldott találko-
zásáról van szó. A szentírásnak minden mon-
data éppen azért van úgy leírva, ahogy ol-
vasható, hogy a kegyelmes Isten mindenki-
nek a számára lehetővé tegye a megváltott
élethez vezető út megismerését. Két életút
találkozását végzi el a Szentlélek azért, hogy
abból az egyik – az igehallgató – eljusson az
élet teljességével való találkozásra, azaz meg-
ismerje az élő Jézus Krisztust.

Először az igehallgató útját állítja elénk
az Ige üzenete: őróla az van megírva, hogy
nem akármilyen ember, hanem fontos sze-
mélyiség, mert ő: „Kandakénak, a szerecse-
nek királyasszonyának hatalmas komornyik-
ja, ki az ő kincstárának felügyelője” (Ap. csel.
8,27.). Hatalommal rendelkező ember, akinek
parancsolási joga van másokkal szemben,
sokak élete felett rendelkezik. Igaz, nem a
maga nevében, mert ez a hatalom csak szol-
gai megbízatás. Ugyanakkor nagyon fontos
személyiség, mert a királynő kincstárának a
felügyelője. De ennek az embernek az életé-
ről azt mondja az Ige, hogy most egészen
mást készített el számára az Isten. Egy vá-
gyat helyezett el a szívében, és ez a belső
vágyakozás viszi fel Jeruzsálembe az imád-
kozás órájára.  Szüksége van arra, hogy ta-
lálkozzon Valakivel, és ennek a találkozás-
nak az első lépése, hogy ott volt az imádko-
zás óráján Jeruzsálemben. Nemigen tudja
még, legalábbis világosan nem, hogy ki Ő,
de az ereje már munkálkodik a szívében. Az
Isten Szentlelke ez a Valaki, Ő adta a kezébe
az Írást, ami abban az időben az akkori Bib-
lia, az Ószövetség volt. Nyilván már régeb-
ben is olvasott ebből a könyvből, és ezt ol-
vasgatja az imádkozásból hazatérőben. Íme,
egy ember, akit megérintett a Lélek, de aki-
nek az életében nagyon komoly munkára van
még szükség ahhoz, hogy meg is érkezzen
oda, ahová elindította.

Itt van szükség egy másik utasra: az ige-
hirdetőre, aki a Jézus Krisztus tanítványa,
akit úgy hívnak, hogy Filep. Ez a tanítvány
már eddig is engedelmes szívvel és a Lélek
erejével hirdeti a tévtanítók hamis tudomá-
nyával szemben a Krisztusban elkészített
kegyelemnek az üzenetét, az üdvösség aján-
dékát. Hogy nem eredménytelen a szolgála-
ta, az így van leírva: „De miután hittek
Filepnek, aki az Isten országára és a Jézus
Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgo-
kat hirdette, megkeresztelkedtek mind a fér-
fiak, mind az asszonyok” (Ap.csel. 8,12). De
ebben a szolgálatban nincs megállás, ebben
nem lehet pihenőt tartani, és ebből nem le-
het nyugdíjba menni. A Lélek minden szol-
gálat után újabbakra küld, és ebben a szol-
gálatban az a csodálatos, hogy akármilyen
sok is, nem lehet belefáradni, mert ez a Lélek
a sok nehéz szolgálat közben naponként új
erőt ad, és a következő szolgálatra újra fel-
tölt. Filep sem ülhet le egy eredményes szol-
gálat után, hogy élvezze az elvégzett munka

örömét, és hogy feltöltekezzen a következő
küldetésre: a szolgálat örömét és a feltölte-
kezést is menet közben adja meg a Lélek.

Két szolgának a találkozásáról szól az Ige:
az egyik a komornyik, aki egy világi hatal-
masságnak a szolgálatában járja a maga élet-
útját, bár már közben ott van a szívében egy
belső vágy, az Élet Urával való találkozás. A
másik a Megváltó Isten szolgája, akit azon
az úton járat az ő Ura, amelyiken embereket
kell halásznia: elveszett embereket elvezetni
az Isten dicsőségének a megismerésére és
az Isten kegyelmének a szolgálatára. És en-
nek a két különböző utat járó szolgának a
találkozásával az élő Isten úgy mutatja meg
magát, hogy az igehirdetőnek a szolgálatá-
val elvezeti a másikat a Krisztusban adott
kegyelem megismerésére. Ez a Lélek munká-
jának a gyümölcse.

Amikor Filep, engedelmeskedve az Úr
parancsának, odaér a komornyik szekeréhez,
egy nem mindennapi dolgot tapasztal: egy
ember, aki szemmel láthatóan nem az Isten
választott népe közösségébe tartozik, Bibli-
át olvas. „És visszatérőben volt és az ő sze-
kerén ült és olvasta Ésaiás prófétát… Az Írás-
nak helye pedig, amelyet olvasott, ez volt:
Mint juh, viteték mészárszékre, és mint a
bárány az ő nyírője előtt néma; azonképpen
nem nyitotta fel az ő száját” (Ap. csel. 8, 28-
32). Ésaiás ebben az Igében évszázadokkal
előbb arról a Jézus Krisztusról tesz bizony-
ságot, aki, mint az élő Isten egyszülött Fia
(mint az Isten Báránya) a golgotai kereszt
szenvedéssel teljes áldozatát úgy vállalta el,
hogy amikor a főpapok vádolták, a félreve-
zetett nép gyalázta, egyetlen szóval sem
védekezett, némán tűrte a hamis vádakat és
a meggyaláztatást. De amikor a főpapok át-
küldték Őt Pilátushoz, hogy ítélkezzen felet-
te, és az feltette a kérdést: „Király vagy-é hát
te csakugyan? Jézus így felelt: Te mondod,
hogy én király vagyok. Én azért születtem és
azért jöttem a világra, hogy bizonyságot te-
gyek az igazságról.” (Jn 18,37.).

Mi is ez az igazság? Az, hogy az Isten
nem gyönyörködik a bűnös halálában, ha-
nem azt akarja, hogy a bűnös megtérjen és
éljen. Pál apostol a Római gyülekezethez írt
levelében az 5. rész 8. versében ezt így írja le:
„Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét
abban mutatta meg, hogy mikor még bűnö-
sök voltunk, Krisztus érettünk meghalt”. Ezt
az újszövetségi igazságot íratta le a Lélek
Ésaiás prófétával az Ószövetség üzeneteként
az 53. rész 7. versében, és ezt olvasta az imád-
kozásból hazatérő komornyik.

Ennek az igehirdetésnek a megértését
kérdezteti meg a Lélek Filep által: „Érted-é,
amit olvasol?” Nem arról van szó, hogy Jé-
zusnak egy tanítványa, aki már megismerte
az Isten igazságát, és akit az ő Ura elküldött
ennek az igazságnak a hirdetésére, most,
amikor hallja ennek a pogány embernek a
szájából a Krisztus megváltó szeretetének
az üzenetét, ki akarná próbálni, hogy mit ért-
het meg egy pogány ember az evangélium

üzenetéből. Mert a maga életéből is jól tud-
ja, hogy az emberi értelemmel megérthetet-
len. De őt a Lélek irányította erre az útra:
„Járulj oda, és csatlakozzál ehhez a szekér-
hez!” (Ap. csel. 8,29.). Itt nem Filep kérdez,
hanem az ő szájával maga az élő Isten. Az az
Úr, aki jól tudja, hogy ezen a földön sem Filep,
sem a komornyik, de egyetlen ember sem
érti meg az Ő igazságát. De ennek az Úrnak a
Lelke itt van és munkálkodik ebben a világ-
ban azért, hogy sokakat megtanítson az Igaz-
ságra: „Ne félj, mert megváltottalak, neve-
den hívtalak téged, enyém vagy!” … „Ímé,
az én markomba metszettelek fel téged”
(Ésaiás 43,1 és 49,16).

Mikor Filep „Odafutván hallja, amint az
Ésaiás prófétát olvassa. És megkérdezi: Va-
jon érted-é, amit olvasol?” (Ap. csel. 8,30.),
akkor a Lélek nem azért kérdez, hogy zavarba
hozza, vagy megszégyenítse a tudatlant, ha-
nem azért, hogy megtanítsa arra az igazságra,
amely emberi értelemmel felfoghatatlan.

A komornyik a válaszadásban arra kéri
az apostolt, hogy mondja meg neki: „Kiről
mondja ezt a próféta? Magáról-é, vagy más
valakiről? Filep pedig száját megnyitván és
elkezdvén ezen az íráson, hirdette neki a Jé-
zust” (Ap. csel. 8, 34-35.). Nem a maga érzel-
meiről, vagy élményeiről beszélt, mert a ke-
reső embernek nem emberi bölcselkedésre
van szüksége, hanem magára az útra, azaz a
Jézus Krisztusra, aki maga jelentette ki: „Én
vagyok az út, az igazság és az élet; senki
sem mehet az Atyához, hanem ha én álta-
lam”. (Jn 14,6.) Filep ezt az utat mutatta meg
– ezt az igazságot hirdette a kérdező komor-
nyiknak. Arról a Jézus Krisztusról beszélt,
akit az Atya Isten azért küldött erre a világra,
hogy az engedetlenekért, a Szent Isten ellen
lázadókért elvégezze a megbántott Istent ki-
engesztelő áldozatot a Golgota keresztjén.
Aki a maga hatalmával legyőzte a bűn hatal-
mát, és mindenkinek hatalmat adott a bűn
elleni harcban a győzelemre! Elsősorban
mindenkinek a saját bűneivel való harcában.
Ezt a Krisztust viszont csak az ismerheti meg,
csak az találkozhat vele, aki elkéri a Szentlé-
lek Isten kegyelmét bűnbánatban és rábízza
magát az Ő vezetésére.

A komornyik azt kérdezte Fileptől: mi gá-
tolja meg őt, hogy ennek az Úrnak a követője
legyen? A válasz így hangzik: „Ha teljes szív-
vel hiszel, meglehet”. A viszontválaszt pedig
így adta a Lélek a komornyik szájába: „Hi-
szem, hogy a Jézus Krisztus Isten Fia.” (Ap.
csel. 8, 37.) Igen! Ez a célba érkezés! Ez a Lélek
munkája az engedelmes szolgálat által.

Most vizsgáljuk meg magunkat: hol tar-
tunk egyen-egyen a magunk útján?

Imádkozó ember vagy, aki naponta ké-
red az élő Isten vezetését, aki nemcsak akkor
kiáltasz Őhozzá, amikor bajban vagy? Egy-
szóval kereső ember vagy. De tudod-e, kit
kell keresni, és hol lehet Őt megtalálni? Hát
azért íratta le az élő Isten a teljes Írást – a
Bibliát. És ezért hirdetteti a templomokban, a
gyülekezetekben, a templomokon kívül az
Igét, hogy a kereső ember olvashassa, meg-
hallhassa, amire szüksége van ahhoz, hogy
odataláljon a bűnbocsátó Isten kegyel-
méhez, hogy megismerje a maga elve-

„Érted-é, amit olvasol?”
(O lvasa nd ó:  Ap osto lok  cs elekede tei  8 ,26 -4 0)
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szett, reménytelen állapotát,
de ugyanakkor azt az ingyen

kegyelmet is, amelyet az irgalmas
Isten minden bűnbánó bűnös
számára elkészített a Jézus Krisz-
tus áldozatában. Aki nem ilyen
minőségben próbálja olvasni az
Igét, vagy hallgatni az igehirde-
tést, az egyiket sem fogja meg-
érteni, mert az olvasott Ige is,
meg a hirdetett Ige is csak azok-
nak szól, akik rászorultak a Jé-
zus Krisztus megváltó szerete-
tére és keresik azt.

Éppen azért jogos minden
igeolvasásnál és minden igehall-
gatásnál a kérdés: érted-e, amit
olvasol? Érted-e, amit hallottál?
Ha igen, akkor bizonyára tudod,
ki az, aki megértette veled az Ige
igazságát. Nem egy bölcs rabbi,
nem egy aranyszájú pap, nem
egy csodálatos tudós, hanem az
élő Istennek az a Lelke, akit a
bűnt és a halált legyőző Úr Jé-
zus Krisztus küldött el hozzád,
hogy az emberi bizonyságtéte-
lek nyomán Ő maga értesse meg
veled, kiről van szó az igeolva-
sásban és az igehirdetésben.

Az a nagy ajándéka a kegyel-
mes Istennek, hogy mindenki
számára gondoskodik arról,
hogy akihez eljut az Ige üzenete
akár olvasás, akár hallgatás út-
ján, ne maradjon magára az Ige
megértésénél. Ez pedig úgy tör-
ténik meg, hogy az olvasó és a
hallgató számára küld testvéri
segítséget: igehirdetőket, igema-
gyarázókat. De azokat előbb a
Lélek felkészíti – mint ahogy
Filepet is felkészítette –, és utá-
na küldi el őket a segítő szolgá-
latra. És az ő szájukkal maga a
Lélek kérdezi meg: „Érted-é, amit
olvasol?” Érted-e, mit tett értünk
Jézus? Csak annak van joga –
de annak kötelessége is – meg-
kérdezni az Igével találkozótól,
hogy hol tart annak a megérté-
sében, aki előzőleg kijárta a ta-
nítványi iskolát, akinek a Szent-
lélek a tanítómestere. Így aztán
a kérdező és a kérdezett együtt
tudja vallani mindazt, amit meg-
értetett velük a Lélek: „Hiszem,
hogy Jézus Krisztus az Isten
Fia”. (Ap. csel. 8,37.). Igen, mert
az Ige olvasása, hallgatása és
magyarázása azért van, hogy a
benne részesülők eljussanak
erre a bizonyosságra.

GÉCZY  TIHAMÉR
református lelkipásztor,

Debrecen

A beregszászi nagytemplomban került sor a
kárpátaljai református líceumok közös tanévnyi-
tó ünnepségére.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével töb-
bek között dr. Csepregi András evangélikus lel-
kész, a Magyar Oktatási és Kulturális Minisztéri-
um Egyházi Kapcsolatok Titkárságának vezető-
je, Bacskai József, a Magyar Köztársaság bereg-
szászi konzulátusának főkonzulja, Pető János
konzul, dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola elnöke.

Az ünnepi rendezvény a líceumok zászlós
bevonulását követően istentisztelettel vette kez-
detét, amelyen Zán Fábián Sándor püspök hirde-
tett igét. Dr. Csepregi András a Magyar Köztár-
saság nevében mondott köszöntőt.

Bacskai József a Magyar Köztársaság Mi-
niszterelnöki Hivatalának köszöntőjét olvasta fel.
Dr. Zilahy László, a MeH Nemzetpolitikai Ügyek
Főosztályának főigazgató-helyettese levelében
köszönetet mondott az egyházi intézmények elöl-
járóinak az eddig tanúsított együttműködésért,
amelynek központjában a kárpátaljai magyarság
nyelvének, kultúrájának és identitástudatának
megőrzése állt. A magyar kormány továbbra is
kiemelt fontossággal kezeli a külhoni magyar ok-

tatást, és támogatja azokat az intézményeket,
amelyek mindent megtesznek az anyanyelv meg-
őrzéséért.

Orosz Ildikó köszöntőjében hangsúlyozta,
hogy a hit, a magyar kultúra és az anyanyelv volt
az, ami megtartotta a kárpátaljai magyarságot.
Széchenyi szavait idézve így fogalmazott: jó ma-
gyarnak lenni, igen nehéz, de nem lehetetlen.

Héder János, a Kárpátaljai Református Egy-
ház főjegyzője a magyar nyelv és a magyar okta-
tás védelmére hívta fel a jelenlévők figyelmét.

A köszöntő beszédek után Ivaskovics József
és Varga Katalin közös zenés összeállítását hall-
hatták a jelenlévők, amelyben Reményik Sándor,
Siklósi András és Endrődi Sándor megzenésített
versei hangzottak el.

A rendezvény zárszavában Zán Fábián Sán-
dor köszönetet mondott a tiszapéterfalvai, a
nagydobronyi, a nagyberegi és a técsői reformá-
tus líceumok oktatóinak a munkájukért, a diáko-
kat arra biztatta, hogy odaadással tanuljanak, fi-
gyelembe véve, hogy a tudomány a szeretettel
előbbre visz.

Az ünnepélyes megnyitó nemzeti imánk el-
éneklésével zárult. MOLNÁR  BERTALAN

„Érted-é, amit
olvasol?”

(Olvasandó: Apostolok
cselekedetei 8,26-40)

Líceumok tanévnyitója

Urunk Színeváltozása és
Szent István király tiszteletére
szenteltek templomot Tisza-
csomán. A másfél évtizedes
építkezés befejezése után Ke-
resztelő Szent János fővéte-
lének ünnepén Milan Sasik püs-
pök és Udvardy György, az Esz-
tergom-Budapesti Főegyház-
megye segédpüspöke a beregi
esperesi kerület papjaival közö-
sen felszentelték a templomot.

Aranyosszájú Szent János li-
turgiájának megfelelően a fő-
pásztor szentelt vízzel, szentelt
borral és rózsavízzel kevert szen-
telt olajjal felkente a templom ol-
tárát (amelybe a négy evan-
gelistát ábrázoló ikont helyeztek
el), majd boldog Romzsa Tódor
vértanú püspök ereklyéit tartal-
mazó oltárterítőt terített fel.

A HIT ÉS AZ ANYANYELV MEGTARTÓ EREJE
A templom oldalainak meg-

szentelése és szentelt olajjal
való megkenése után a hívek a
püspökök és a papság vezeté-
sével körmeneten vettek részt,
majd az ajtók megáldása után
tértek vissza.

A templomszentelést követő-
en szentmisére került sor, amely-
ben az evangéliumi szakaszt Ke-
resztelő Szent János történeté-
ből olvasták fel. Milan Sasik
püspök prédikációjában a hitbeli
kiállás, az elkötelezettség fontos-
ságára hívta fel a figyelmet. Kö-
szönetet mon-
dott dr. Erdő  Pé-
ter bíboros-prí-
másnak, eszter-
gom-budapesti
érseknek az egy-
há zm egyének
a já ndékoz o t t
Szent István-
ereklyéért, amely
a tiszacsomai
templomban került elhelyezésre.

Bacskai József, a Magyar Köz-
társaság beregszászi konzulátu-
sának főkonzulja Gémesi Ferenc,
a Miniszterelnöki Hivatal nemzet-
politikai ügyekkel foglalkozó
szakállamtitkárának jókívánságait
tolmácsolta, Csizmár Béla, a Be-
regszászi Járási Tanács elnöke
pedig a jókívánságok mellett ki-
fejtette: fontos az egyházi szerep-
vállalás, a vallásos nevelés, hi-
szen fiataljaink olyan sok nega-

tív példát látnak, hogy csak az
egyházak képesek olyan értéke-
ket felmutatni, amelyek ellensú-
lyozni tudják azokat. Zubánics
László, az Ukrajnai Magyar Nem-
zeti Tanács elnöke a közösség
összetartozása és elhivatottsága
jelének nevezte a templomépítést,
ami azt mutatja, hogy a kárpátal-
jai magyarság életképes és jövő-
jét tekintve is előrelátó.

Milan Sasik püspök főpász-
tori oklevéllel jutalmazta mind-
azokat, akik hozzájárultak a
templom építéséhez.

Az ünnepség a csomai em-
lékparkban folytatódott, ahol
Bacskai József főkonzul, Sin
József, a járási állami közigaz-
gatási hivatal elnökhelyettese,
Kádár Rozália, az UMDSZ járá-
si szervezetének elnöke és
Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főis-
kola elnöke méltatták a magyar
honfoglalás és a szentistváni
államalapítás szerepét a magyar
történelemben.

FOGARASI
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Miután a Vörös Hadsereg
1944. október végén elfoglalta
Kárpátalját, a Kárpátontúli Uk-
rajna Néptanácsa mellett megala-
kult egy különleges bíróság. Ez
a különleges bíróság bárkit el-
ítélhetett, aki a magyar rendszer-
ben valamilyen pozíciót betöl-
tött, függetlenül tetteitől. Ügy-
védi védelem nélkül hoztak ön-
kényes ítéleteket, mi több, joguk
volt főbelövést is kiszabni. Az
ítélet pedig „nem volt megfelleb-
bezhető”. Ez volt a hírhedt 22.
sz. dekrétum, amelyet 1944. de-
cember 18-án fogadtak el, és a
későbbi koncepciós perek lebo-
nyolítására szolgált.

1945 tavaszán ilyen kirakat-
perek áldozata volt az elsők kö-
zött Dr. Fenczik István görög
katolikus teológiai tanár és
Demjanovics Péter Pál rahói
görög katolikus esperes.

Dr. Fenczik István 1892. ok-
tóber 13-án született Nagylucs-
kán görög katolikus lelkész csa-
ládjában. A gimnáziumot 1910-
ben Beregszászban kitüntetés-
sel végezte el. 1910-től 1914-ig
Budapesten teológiát, 1914-től
1915-ig Bécsben bölcsészetet
és teológiát, majd Párizsban jo-
got tanult, 1918-ban pedig
Bécsben és Budapesten ered-
ményesen elvégezte a zeneaka-
démiát és oklevelet is kapott.
Valóban zseniális, nagy tudású,
jól felkészült papja lett egyház-
megyénknek, aki anyanyelvi
szinten beszélte mind a német,
mind a francia nyelvet.

A Görögkatolikus Szemle
1916. február 20-i száma a kö-
vetkező örömteljes hírt tette
közzé: „Fenczik István, Fenczik
Endre kerületi esperes dru-
gethházi g. kat. lelkész fia, fo-
lyó hó 19-én a bécsi egyetemen
cum laude tette le az utolsó,
vagyis a 4. teológiai szigorlatot,
s így az alig 23 éves fiatalember
az összes teológiai tudományok
doktorává lett.”

1918. április 21-én Budapes-
ten avatták bölcsészdoktorrá.
1918. május 26-án Papp Antal
munkácsi püspök nőtlenül pap-
pá szentelte. 1918-tól 1932-ig
mint ungvári teológiai tanár
működött. Dogmatikát és filo-
zófiát adott elő. 1926-ban az
ungvári teológia örökös taná-
rává nevezték ki.

Dr. Fenczik István 1926 és
1935 között több mint 150 elő-
adást tartott, többek között Pá-
rizsban, Belgrádban, Lemberg-

Mártír görög katolikus papok
Dr. Fenczik István és Demjanovics Péter Pál

ben, Rigában, Szófiában, Buka-
restben, Rómában és Ameriká-
ban. Ezen előadások során is-
mertette a kárpátaljai nép sor-
sát a Trianoni békediktátum
során kialakult helyzetben. A
visszacsatolás után 1938-tól
1944-ig magyar országgyűlési
képviselő volt és sokat tett a
kárpátaljai nép érdekében.

1940-ben az esztergomi Szt.
Gellért Tudományos Társaság
tiszteletbeli tagjává választották.

Dr. Fenczik István 1944
őszén nem menekült el a bevo-
nuló Vörös Hadsereg elől, ha-
nem maradt, hogy híven szol-
gálhassa továbbra is népét, de
már 1945 elején letartóztatták a
szovjet hatóságok. Az ungvári
börtönben katolikus paphoz
méltóan viselkedett, tűrte a
megaláztatásokat.

A szovjetek Kárpátalján már
1945-ben a görög katolikus egy-
házat be akarták olvasztani a
moszkvai pravoszláv egyházba.
E céljukat úgy akarták megvaló-
sítani, hogy keresnek egy olyan
helybeli püspököt, aki híveivel
együtt ünnepélyesen visszaké-
redzkedik ősei hitébe, miután a
moszkvai pátriárka „atyai szár-
nyai” alá fogadja őket. Erre a pra-
voszláv püspöki szerepre volt ki-
szemelve Dr. Fenczik István, aki
ezt a következő szavakkal kate-
gorikusan visszautasította:
„Igen, bűnös, gyarló ember va-
gyok, de annyira nem süllyedtem,
hogy egyházamat eláruljam.”
Mivel a további „puhítási” kísér-
letek nem vezettek eredményre,
golyó általi halálra ítélték.

Dr. Fenczik István a munká-
csi g. kat. egyházmegye egyik
legképzettebb papja volt. Nem-
csak dogmatika és filozófiatanár
volt, hanem irodalmi tevékeny-

séget is folytatott, számos műve
látott napvilágot magyar, ruszin
és német nyelven, sőt még he-
gedűgyakorlatokat is írt.

Demjanovics Péter Pál 1869.
július 17-én született Nagy-
bereznán görög katolikus papi
családban. A gimnáziumot és a
teológiát Ungváron végezte el.
1894. szeptember 23-án Firczák
Gyula munkácsi püspök szen-
telte pappá. 1904-től 1944-ig
Rahón kezdetben lelkész, 1935-
től kerületi esperes volt. Igen
aktív lelkipásztor és közismer-
ten nagy Kossuth-Petőfi szel-
lemű magyar pap. Jelmondata:
„Tetőt építeni a didergő kárpát-
aljai magyarok felett.”

Magyarok, ruszinok, romá-
nok egyformán szerették. 1941-
ben a kormány kitüntette a
Nemzetvédelmi  Kereszt tel.
1942–1944-ig országgyűlési
képviselő, a felsőház tagja. 1944
őszén a Vörös Hadsereg bevo-
nulása után rövidesen az elsők
között letartóztatták. A börtön-
ben még megpróbálták a bolse-
vik titkosszolgálattal együttmű-
ködésre bírni, de ezt határozot-
tan megtagadta. 1945 tavaszán
koncepciós perben golyó általi
halálra ítélték. A kínzásoktól el-
gyötörve a 76 éves Péter Pál
atya betegen várt cellájában a
halálra. Mivel félő volt, hogy
nem éri meg a kivégzés óráját,
egy Maruszja nevű, kegyetlen-
ségéről hírhedt, elvetemült volt
partizánnő 1945. március 30-án
halálos ágyán tarkólövéssel
végzett vele. E napon végezték
ki Dr. Fenczik Istvánt is. Tete-
müket az éj folyamán az ungvá-
ri kaposi temetőben titokban,

jeltelen sírban hantoltatták el.
Aznap nagypéntek volt. A ki-
végzettek Jézust követték szen-
vedésükben és halálukban. Ők
ketten lettek a Munkácsi Görög
Katolikus Egyházmegye 20.
századi első vértanúi.

Az 1970-es években Ungvá-
ron gyakran feltűnt egy 60 év
körüli, magas, feketekendős,
hosszú, fekete ruhában öltözött
nő. E sorok írója először arra
gondolt, hogy ő egy pravosz-
láv apáca, de később felvilágo-
sítottak, hogy ő Maruszja, a
hóhér, aki 1945–1947-ben hideg-
vérrel lőtte főbe az ártatlanul
halálra ítélteket. Egy idő után
sokszor feltűnt az ungvári Kál-
vária temetőben, oroszul imád-
kozott, a fejfáknál hajlongott,
verte a fejét a sírok betonpere-
méhez, mint aki megháborodott.
Igen, előbb-utóbb a lelkiisme-
ret felébred – ez a hóhérok sor-
sa! De mi ne ítélkezzünk.
Gulácsi Lajos református püs-
pök a szolyvai emlékkő avatá-
sakor, 1990. november 24-én
többek között ezt mondta: „…Az
ítéletet bízzuk Istenre. Nem tu-
dunk igazán ítéletet tenni.
Higgyétek el, azok, akik az ár-
tatlanul elítéltek ezreit megölték,
megkínozták, gyötörték – felel-
ni fognak Isten előtt. Nem a mi
feladatunk ítéletet mondani.”

Helyesen mondta. Mi, gyar-
ló emberek, bízzunk csak egy is-
teni örök igazságban!

HRABÁR  TAMÁS,
benei görög katolikus lelkész

P. S. Demjanovics Péter Pált
1991-ben, Dr. Fenczik Istvánt
1992-ben rehabilitálta a megyei
bíróság. (H. T.)

Hitélet

Dr. Fenczik István

Demjanovics Péter Pál szerettei körében
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Szép világháborút még senki sem lá-
tott, és ez alól a második sem volt kivétel.

Hatvanöt éve történt. Mi, 13 éves ne-
bulók bár láttuk és éreztük  a háború való-
ságát, ennek ellenére nem tudtuk teljes ko-
molysággal felfogni a helyzet tragikumát.
Az osztályfőnöki órákon a rend a fegye-
lem, az egymás iránti tisztelet, a szülő, a
család, a közösség volt a megvitatandó
téma. A politika teljesen ki volt zárva az is-
kolából, helyette a hazafias öntudatra való
nevelés dominált.

Magyarország 1944. március 19-i né-
metek általi megszállásának hatása ránk
vonatkozóan annyiból állt, hogy a követ-
kező héten az osztályfőnök új órarendet is-
mertetett. Ha eddig egy héten 2 németóra
volt, ezután mindennap két óra és szomba-
ton ebéd után beszélgetés a német kato-
nákkal. Egy-két hét, és a Vérke-parton né-
met katonadalokat énekeltünk, verseket ta-
nultunk és karácsonyi énekeket. Az évzáró
ünnepség nem volt látványos, de a diák-
öröm felhőtlen volt. Hurrá! Véget ért a taní-
tás, itt a szünidő! Kinek-kinek a családban
dől el, hogy milyen üdülési program való-
sul majd meg a lehetőségtől függően. Az
1943–44-es tanévzárás napja volt a proto-
kolláris búcsúzkodásé a Beregszászi Gim-
náziumban. A katedrát virág díszítette, a
táblára nagy betűkkel felírtuk: VAKÁCIÓ!

Ám ekkor nyílt az ajtó és méltóságtel-
jesen belépett az osztályfőnök, dr. Nagy
András. A hetes: „III. A osztály, vigyázz!”

Mint a rugó, pattant fel az osztály, és mint
minden tanítási nap első percében, elmond-
tuk Papp Váry Elemérné Hitvallás című ver-
sének első versszakát:

„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.
Ámen”

Utána néma csend, majd osztályfőnö-
künk a szavakat keresve megszólalt:

— Köszönöm az eredményes együtt-
működést, és most elköszönünk egymás-
tól. Gyerekek, ti már nem is vagytok gyere-
kek! Az ország hadban áll! Apátok,
testvérbátyátok, ismerőseitek a fronton a
hazát védik! Tudjuk, ez a munkaerő mind az
iparban, mind a mezőgazdaságban hiány-
zik. A lábon álló termés betakarítása rész-
ben rátok is vár! Segítsetek otthon, roko-
naitoknál, a szomszédban vagy másutt, és
ha majd ősszel találkozunk, abból írunk
dolgozatot, ki milyen hasznosan töltötte az
iskolai vakációt!

Volt egy iskolatársam, egy utcában lak-
tunk, egy osztályba jártunk, s mivel odaha-
za házaink táján minden rendben volt, az
osztályfőnökünk szavait magunkévá tettük,
megbeszéltük és a következő hét első reg-
gelén 5 órakor jelentkeztünk a Kont tégla-
gyárban Kedvek Rezső bácsi üzemvezető-
nél, aki rögvest munkába állított minket.

Az én reszortom volt a nyers cserepek-
kel megrakott rámákkal teli kocsit kitolni a
szárítóba, ahol a nők átrakták a szárító pol-

Anno

Egy megkésett dolgozat cokra. A munka nehézségét csak fokozták
az elhanyagolt, rossz sínek, ahol gyakran
kisiklott a tele kocsi. A hátam mögött jövő
idősebb, tapasztalt munkás készséggel se-
gített visszatenni és megmutatta a kritikus
helyeket, na meg a munka fortélyait.

A munkaruha egy klottgatya, ingecske
meg egy dróttal felerősített kalocsni volt. A
munkaidő 12 óra, mert akkor még nem volt
ifjúságvédelmi szervezet, amely megállapí-
totta volna a kedvezményes munkaidőt. Az
ebédre mindenki félrehúzódott az árnyékba
és elfogyasztotta az egyszerű étket. Szom-
baton ebéd nélkül 1 óráig dolgoztunk, ami-
kor is megszólalt a munka kezdetét és végét
jelző, vastag dróton lógó síndarab, amelyet
egy kalapáccsal szólaltattak meg. A tűzoltó-
szivattyúval megtöltöttük a 6 dézsát vízzel,
ahol a munkások lemosakodtak, és mert min-
den szombaton fizetés volt, bevonultunk a
klubba. A fal alatt félkörben székek voltak,
ahol helyet foglaltunk.

Visszaemlékezve ma már nem is cso-
dálkozom, milyen csendben foglaltak he-
lyet és várták a fizetést ezek a megfáradt
munkások.

Az ablak kinyílt, a kasszírnő 5 nevet
olvasott fel. Az 5 ember odament, megkap-
ta a névre szóló borítékot, benne az elszá-
molási lap és pénz. Aláírni nem kellett!

Újra 5 ember, majd újra 5 és 15 percen
belül mind a 60 munkás megkapta a heti bé-
rét. Nem volt szükség a túlzott adminisztrá-
cióra. Vegyes volt a társaság – többnyire
nők – román, ruszin, magyar és egy-két ci-
gány. Ott tapasztaltam meg, milyen nehéz az
alacsonyabb rétegek sorsa és hogyan vív-
ják meg harcukat létük fennmaradásáért.

A háború véget ért. A rokonok, isme-
rősök, utcabeliek közül kevesen tértek haza.

Az osztályfőnökünk búcsúszavai idé-
ződnek fel emlékezetemben: „ ...és ha majd
ősszel találkozunk, abból írunk dolgozatot,
ki milyen hasznosan töltötte a vakációt”.

Akkor még nem tudta és nem is sejtet-
te, hogy az őszi „amikor újra találkozunk„
elmarad! De a történelem lehetőséget adott
és 1989 júniusában, 45 év távlatából újra
találkoztunk. A 13 éves nebulókból nagy-
apák lettek. Megosztottuk egymással ed-
digi életünk zanzásított történetét. Az első
találkozásunk euforikus hatása adott ins-
pirációt és azóta is minden évben találko-
zunk – igaz, egyre kevesebben – a gimnázi-
um előtti platánfa alatt iskolánk iránti hűsé-
günk jeléül.

HARSÁNYI  FERENC
Beregszász

Köszönet az 1 százalékért!
A Bercsényi Miklós Alapítvány köszönetét fejezi ki mind-

azoknak, akik 2008. évi adójuk 1 százalékának felajánlásával
támogatták az alapítvány tevékenységét. A felajánlott össze-
get, 35 ezer 274 forintot az alapítvány a kárpátaljai Drugeth
Tehetséggondozó Tábor oktatási programjának megvalósítá-
sára fordította.

A Bercsényi Miklós Alapítvány kuratóriuma

Tatiosz görög filozófus mondta a szeretetről:
* Hozhatunk a világba szeretetet, de hozhatunk gyűlöletet

is. Rajtunk múlik, melyik utat választjuk: az örömét vagy a kese-
rűségét.

* Azért élünk, hogy szeressünk és szeressenek. Sokan ké-
sőn, vagy soha nem találnak rá az élet ezen egyszerű és tiszta
magyarázatára.

* Senkiben sem találunk szeretetet, ha eleve nem hordozzuk
önmagunkban.
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Közös dolgaink

A Magyar Köztársaság kormánya ál-
tal támogatott Nemzeti Intézmények és
Programok jóvoltából a közelmúltban fel-
újították a Tiszapéterfalvai Képtár épüle-
tét. Mint Zubánics László, a támogatást
lebonyolító Kárpátaljai Magyar Oktatá-
sért Alapítvány elnöke elmondta, hama-
rosan elkészül az épület belső felújítása
és padlójának cseréje is, így európai kö-
rülmények várják majd a kultúra és a mű-
vészet szerelmeseit.

... Az ünnepélyes aktus alaphangula-
tát Borbély Ida, a Tiszapéterfalvai Kép-
tár igazgatója adta meg, aki az esemény
méltatásán felül köszönetet mondott
mindazoknak, akiknek jóvoltából megújult
a György kastély, a kárpátaljai képzőmű-
vészet fellegvára. Fokozta a hangulatot a
helyi művészeti iskola kamarakórusának
műsora: a növendékek klasszikus és népi
kórusműveket adtak elő.

Illés István, Tiszapéterfalva polgár-
mestere, Juhász Vaszil, a Nagyszőlősi já-
rás művelődési osztályának vezetője,
Grigora Éva módszerész, Bíró Andor, a
képtár alapítója, Dupka György, a MÉKK
elnöke hangsúlyozták, milyen nagy jelen-
tősége van a képtárnak a megye művelő-
dési életében, köszönetet mondtak mind-
azon festőművészeknek, akik állandó ki-
állítás rendezéséhez a képtárnak ajándé-
kozták alkotásaikat.

Megtisztelte az eseményt jelenlétével
Bacskai József beregszászi főkonzul, aki
kijelentette: a Tiszapéterfalvai Képtár híre
túllépte az országhatárt, vonzza mindazo-

MEGÚJULT A TISZAPÉTERFALVAI KÉPTÁR
kat, akik becsülik, szeretik, gyarapítják
kulturális örökségünket. Biztosította a je-
lenlevőket, hogy az anyaországi illetékes
szervek ezután is folyamatosan támogat-
ják a Kárpátalja magyar szellemi kincsei-
nek megőrzésére és gyarapítására irányu-
ló helyi törekvéseket.

Az ünnepélyes eseményen elismerés-
ben részesültek a művelődési élet zászló-
vivői. Borbély Ida igazgató átvehette az
Ukrajnai Művelődési Minisztérium elis-
merő oklevelét.  A Kárpátaljai Határmenti
Önkormányzatok Társu lása egyéves
internet-előfizetéssel, az UMDSZ pedig
az e-magyar pont új felszerelésével támo-
gatta az intézményt. Bíró Andort Etelköz-
díjjal* tüntették ki.

Végezetül az egybegyűltek neves kár-
pátaljai festőművészek kalauzolásával
megtekinthették a 40 új alkotással gyara-
podott tárlatot.

* Az Etelköz-díjat a Kijevi Magya-
rok Szervezete (elnöke Vass Tibor) ala-
pította 2009-ben, azzal a céllal, hogy a
kitüntetéssel elismerjék azon magyar
személyiségek tevékenységét, akik egy
életen át  szolgálták  az Ukrajnában
(köztük Kárpátalján ) élő magyarok
ügyeit. Az aranyozott, magyaros motí-
vumokkal díszített ezüstérmet első íz-
ben (2009-ben) Bíró Andornak ítélték
oda.

SZÖLLŐSY  TIBOR
Tiszapéterfalva

Dosszié
 György Endre, a képtárnak helyet adó

György kastély egykori tulajdonosa meg-
határozó személyisége volt a magyar gaz-
dasági és kulturális életnek. Ő építtette a
kastélyt 1894–1896 között. Az 1848-ban
született államférfi jogot végzett, akadémi-
kusi címmel büszkélkedett, vidékünknek or-
szággyűlési képviselője volt. 1905-ben ki-
nevezték földművelésügyi miniszternek,
Munkács város díszpolgárává választot-
ta. Tevékenységével, szaktudásával el-
évülhetetlen érdemeket szerzett a mezőgaz-
daság modernizálása, a magyar és az egye-
temes kultúra meghonosítása terén.

A kastély 1944-től a szovjet határőr-
parancsnokság birtokába került, majd a
magyar tannyelvű iskolának és kollégium-
nak adott otthont. 1984-ben a helyi Ha-
tárőr kolhoz (elnöke Bíró Andor volt) fel-
újította, majd 1986-ban képtárat alakítot-
tak ki az épületben, amelyben helyet kap-
tak Erdélyi Béla, Boksay József, Soltész
Zoltán és más neves kárpátaljai képzőmű-
vészek alkotásai.

– A település lakosaival a
közelmúltban, a Tisza-futás al-
kalmával kerültem kapcsolatba.
A Tisza környezetvédelméért

idén a harmadik programot si-
került megvalósítanom. Az első
a Tisza felső szakaszának le-
úszása volt, majd tavaly a folyó
mentén futottam. Több Tisza
menti településről is kaptam
visszajelzést: azt kérték, láto-
gassam meg őket. Ezért idén el-
határoztam, hogy végigfutom a
Tisza mentét, és minden telepü-
lésen igyekszem felhívni az em-
berek figyelmét a folyó környe-
zetének védelmére. A mostani
sportrendezvény fővédnöksé-
gére dr. Kelemen Béla és Sala-
mon Elemér polgármesterek kér-
tek fel – mondta.

– Tervezi-e, hogy a közel-
jövőben újra ellátogat Kárpát-
aljára?

– Természetesen. Ez a kez-
deményezés három megvalósult
programmal nem ér véget: minél
több olyan rendezvényt szeret-
nénk, amely a Csonka-Bereg és
Kárpátalja barátságát erősíti. A
közeljövőben futóversenyt

Sportta l  a T iszáért

A Mezőváriban megrende-
zett Játék Határok Nélkül
sportnapon lehetőségünk volt
néhány szót váltani Hídvégi-
Üstös Pállal, a Tisza nagykö-
vetével, aki a rendezvény fővéd-
nökeként és szakmai felügye-
lőjeként volt jelen.

szervezünk a Vásárosnamény –
Tarpa – Beregsurány – Tisza-
újlak útvonalon. Ez egy szuper-
maraton lenne egyéni és váltó-
futók számára. Esetleg kerékpár-
versenyt is tartanánk. Emellett
hagyományőrző emlékmenetet,
Rákóczi-emléktúrát szerveznénk,
amelyre hagyományőrző csapa-
tokat szeretnénk meghívni. Ezek-
nek a terveknek a megvalósítá-
sa természetesen hosszadalmas
szervezőmunkát igényel, de bí-
zunk abban, hogy megéri a fá-
radságot.

— Mi a véleménye azok-
ról a kárpátaljai települések-
ről, amelyeket eddig sikerült
felkeresnie?

— Egy szorgalmas, kitartó
társadalmat ismertem meg ezen
a vidéken. Mindenütt örömmel
fogadtak és részt vettek a prog-
ramokban. Bízom abban, hogy
hosszú távon is sikerül a határ
menti térségek barátságát erő-
síteni. Amit hiányoltam az edzé-
seim alkalmával: nagyon kevés
gyermeket és szülőt láttam ke-

rékpározni. Többet kellene fog-
lalkozni a testneveléssel és az
egészséges életmóddal. A taná-
roknak is biztatniuk kellene a
gyerekeket, hogy tanítás után
menjenek el sportolni. Én a ma-
gam részéről arra hívnám fel az
emberek figyelmét, hogy a spor-
tos életmód a fizikai erőnlét mel-
lett a szellemi képességeket is
javítja és hasznos.

MOLNÁR  BERTALAN
A képeken: Hídvégi-Üstös

Pál, aki „hosszútáv-sportoló-
nak” nevezi magát; a program
emblémája.
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Erről-arról

 A tréfásnak szánt címmel nem
a finom debreceni kolbászra aka-
rom asszociáltatni a tisztelt olva-
sót, hanem arra az emlékezetes
estre, amely Budapesten a Rátkai
Márton Klubban zajlott le a kö-
zelmúltban. Itt találkozott Debre-
ceni Mihály, a Magyar Televízió
„Kárpát expressz” és Átjáró című
műsorainak főszerkesztője és mű-
sorvezetője, valamint ifjabb Deb-
receni Mihály tv-operatőr a né-
zőkkel. Számos szakmabeli – köz-
tük Bornemissza Eszter – és Kár-
pátaljáról áttelepült sok barát és
ismerős jelent meg a korábban az
Ungvári Televízió és Rádió ma-
gyar adásaiból jól ismert szerkesz-
tő szerzői estjén.

Debreceni Mihály keserű hu-
morral emlékezett vissza egykori
ungvári tévés múltjára, a mosto-
ha körülmények között készített
műsorokra, amikor az összeom-
lott Szovjetunióban nem kolbász-
ból, pláne nem debreceniből fon-
ták a kerítést, amikor nem számí-
tott dicséretes dolognak kényes
kérdésekről riportot készíteni.

Szó esett arról az időről is,
amikor a kárpátaljai hatalom nem
nézte jó szemmel a „narancsos”
forradalomról készített tudósítá-
sokat. Az ungvári tévések
ügyességének vagy bátorságá-
nak köszönhetően ezek a „nem-
kívánatos” riportok sokszor
előbb kerültek az MTV képer-
nyőjére, mint az ukrán tévé adá-
saiba. Az erről készült dokumen-

tumfilm bemutatását nagy érdek-
lődéssel fogadták a jelenlévők.
Megszólalt a képernyőn többek
között a legendás hírű néhai
Rohály Gyula, az Ungvári Tele-
vízió magyar adásainak főszer-
kesztője, Kulin Zoltán, a jelenle-
gi főszerkesztő, Kovács Géza
szerkesztő.

Nagy sikert aratott a „Kanni-
bál évszakok” című, Vári Fábián
László József Attila-díjas kárpát-
aljai költőről forgatott riportfilm.
Megismertük a filmből a költő
nem könnyen indult életútját,
azt, hogyan távolította el a hata-
lom a tehetséges diákot az Ung-
vári Állami Egyetemről, milyen
élményeket szerzett a szovjet
hadseregben sorkatonaként. Be-
szélt az alkotó szülőfalujáról,
Tiszaújlakról, megosztotta ve-
lünk gyermekkori emlékeit. A fil-
met, amelyet a költő és a Bereg-
szászi Illyés Gyula Magyar Nem-
zeti Színház művészei által előa-
dott versek gazdagítottak, Híd-
végi Igor rendező, ifjabb Debre-
ceni Mihály operatőr és Debre-
ceni Mihály riporter készítette.

A találkozón a háziasszony
szerepét a szabadkai Siflis Klára
töltötte be. Az est második felé-
ben baráti beszélgetésre került
sor a „Debreceni párossal” ke-
vés ukrán horilka és ukrán sör
kíséretében. S persze a jó han-
gulat sem maradt el.

SCHOBER  OTTÓ

„Megkóstoltuk” a Debreceni párost
Az Ungvári Gyermekvasutat

több mint 60 éve, 1947-ben hoz-
ták létre. Az objektum a
Lembergi Vasút tulajdonát ké-
pezi. 2007-ben a finanszírozás
hiánya miatt leállították, és a
vállalat vezetősége azzal a ja-
vaslattal fordult az ungvári ha-
talomhoz, hogy a további fenn-
tartás és működés érdekében
átadnák a gyermekvasutat a
város tulajdonába. A megye-
székhely költségvetésében erre
nem volt előirányozva pénz,
ezért a helyi hatalom elutasítot-
ta a megkeresést. A Lembergi
Vasút leállította a kisvasút mű-
ködését, elbocsátotta az alkal-
mazottakat, csak az Ifjú vasutas
szakkör működött még egy ide-
ig, ahol a gyerekeket bevezet-
ték a szakma rejtelmeibe.

A kisvasút a következő ta-
vasszal sem indult el. A megyei
tanács képviselői beadvánnyal
fordultak az akkori közlekedési
miniszterhez, aki meg is ígérte,
hogy visszaállítja a finanszíro-
zást, de nem történt semmi, a
kisvasút olyan állapotban ma-
radt, ahogy volt.

2009 tavaszán a sajtó újra
felvetette a témát. A Lembergi
Vasút azonban pénzhiányra hi-
vatkozva elzárkózott a további
lépésektől. Ez eléggé érthetet-
len, hiszen a vasúti szállítás min-
dig jövedelmező vállalkozás
volt. A vállalatnak egyszerűen
nem volt szüksége egy olyan
részlegre, amely nem hoz nye-
reséget, csak szórakoztató jel-
legű.

A Front zmin (Változások
frontja) társadalmi szervezet
egyik nagy tömegeket megmoz-
gató júniusi rendezvényén fel-
hívta a lakosság figyelmét a
gyerekvasútra. Önkéntes moz-
galmat szerveztek a kisvasút
helyreállításáért. Szerencsére
Ungvár közössége számára nem
közömbös az objektum sorsa,
sokan csatlakoztak a mozgalom-
hoz: vállalkozók, szakemberek,
magánszemélyek, diákok. A tár-
gyalások eredményeként a vas-
út engedélyt adott a munkák
elvégzésére. Az első akcióra jú-
lius 15-én került sor, amit több
is követett. A több mint 170 ön-
kéntes részvételével hatalmas
munkát végeztek el. Az 1200
méter hosszú pályaszakaszt
megtisztították, kicserélték a
megrongálódott talpfákat, fel-
újították, átfestették a mozdonyt

és a kocsikat, helyreállították a
műszaki berendezéseket.

A jó munkának meg is lett az
eredménye, alig egy hónap alatt
elvégezték a teljes felújítást. A
ifjú városlakók és vendégek
örömére július 31-én újra elin-
dult az ungvári gyermekvasút.
A „nyitott ajtók napja” kereté-
ben minden érdeklődő ingyen
felszállhatott a vonatra és vé-
gigutazhatott az Ung partján a
két állomás között. A helyreállí-
tás költségeit, az alkalmazottak
bérét, az üzemanyag árát önkén-
tes vállalkozók biztosítják cél-
irányos segély formájában.

A társadalmi szervezetek újra
kezdeményezték a kisvasút át-
adását a város tulajdonába. Ez
alkalommal a képviselők meg-
szavazták az indítványt. Jelen-
leg tart a szükséges dokumen-
táció elkészítése. Sajnos ez a
folyamat hosszadalmas. A vá-
ros jövő évi költségvetésében
előirányozzák a szükséges pénz-
eszközöket, és sor kerülhet az
átadásra. Addig is, amíg új gaz-
dája nem lesz a kisvasútnak, a
Front zmin társadalmi szervezet
vállalta a felügyeletet az objek-
tum felett.

Az ungvári gyermekvasút
ünnepélyes megnyitóját au-
gusztus elsején tartották. Egész
napos szórakoztató programok
várták a gyerekeket a filharmó-
nia előtti téren: előadások, kiál-
lítások, koncertek, versenyek,
vetélkedők, kézműves foglalko-
zások.

Örvendetes, hogy végül is
„sínre került” a gyermekvasút
ügye, hiszen Ungvár és Kárpát-
alja egyik turisztikai érdekessé-
géről van szó, amely rászolgált,
hogy megőrizzük az utókor szá-
mára.

SZEMERE  JUDIT

Újra jár a kisvonat

Idén október 26-án méltatjuk Fedák Sári, a magyar színjátszás
feledhetetlen primadonnája születésének 130. évfordulóját. A XX.
századi történetírás kegyetlenül elbánt a beregszászi születésű
dívával, hiszen előbb a Tanácsköztársaság után “üldözték” vö-
röskatona-toborzása miatt, majd a második világháborút követő-
en állítólagos nyilas-kapcsolatai miatt internálták a Népbíróság
ítélete alapján. Beregszászból induló életpályája Nyáregyházán
ért véget, a legnagyobb elhagyatottságban.

Naptárunk
130 évvel ezelőtt született Fedák Sári
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Elsőként négy fiatal nyíregyházi má-
sodéves egyetemista diák szegezte nekem
ezt az egyszerű és banális kérdést, akik a
Fidesz költségén utaztak felderítő útjukra
Alma-Atába még 1992-ben. Őszintén meg-
lepett a kérdés, mert ilyen kontextusban
korábban nem találkoztam vele. Azóta több-
ször hangzott el az érdeklődőktől ugyanez,
különböző változatokban. De mivel akkor
még nem tudtam, hogy milyen magyarnak
lenni Magyarországon, vagy esetleg más
országban (a hat évtizednyi élettapasztala-
tom – a „vasfüggöny” miatt – csak a nagy
Unióra korlátozódott), ezért jobb híján csak
azt javasoltam, hogy maradjanak Kazah-
sztánban legalább 1–2 évig, és egészen pon-
tos, hiteles tapasztalatra tesznek szert…

Nem maradtak, csak néhány napig.
Jobbnak látták mielőbb hazatérni Magyar-
országra, hagyva minket az omladozó Uni-
óban a megválaszolatlan kérdésekkel.
Mindmáig nem tudom, hogy ezek a diákok
miről is számoltak be a megbízóiknak, mert
semmilyen visszajelzést nem kaptunk a lá-
togatásukról, de a feltett kérdésük kőkemé-
nyen megragadt az emlékezetemben. Kísér-
letet teszek ezúttal megvilágítani egy-két
oldalát ennek az egyáltalán nem egyszerű
problémának.

A kérdést kénytelen vagyok felapríta-
ni, illetve részletekben pontosítani.

Kik is a kazahsztáni magyarok és
hogyan kerültek ilyen messze a hazánk-
tól?

Ez egy meglehetősen bonyolult törté-
nelmi folyamat eredménye. Több hullám-
ban kerültek a honfitársaim erre a föld-
részre:

* az első világháború hadifoglyai el-
sőként érkeztek ide, mint a cári Oroszország
trófeája (az októberi puccs után részt vet-
tek a polgárháborúban, magyar vörös bri-
gádok néven, a vörös hadsereg keretében.
Majd a „vasfüggöny” kizárta a hazatérésü-
ket. A vegyes házasságukból már 3–4 kor-
osztály született, rendre viselve az apák
magyar vezetéknevét és megtartva a ma-
gyar származás tudatát);

* a második világháború magyar hadi-
foglyai érkeztek a második hullámmal. Kö-
zülük túlélő nemigen maradt, valamennyi-
en a GULÁG áldozatai lettek;

* a „málenykij robot” áldozatai jelen-
tették az utánpótlást 1944-ben;

* 1956-ban újabb foglyok kerültek töb-
bek között Kazahsztánba is;

* a „szűzföld feltörése” és egyéb párt-
programok címén sok magyar fiatalt telepí-
tettek /deportáltak Kárpátaljáról;

* a főiskolák és egyetemek végzős
szakemberei is elkerültek oda, a kazahsztá-
ni „elosztás” révén;

* a katonaköteles magyar fiúk rendsze-
rint Kazahsztánban és Szibériában töltöt-
ték a tényleges szolgálatukat, így növelték
a magyar létszámot.

Így kerültek – a sors kegyetlen csapá-
saként – több hullámban, de mindig erő-
szakkal és kényszerből a magyar származá-
sú véreink kazah földre. Az 1989-es nép-
számlálás kis híjával 1700 magyart tartott
nyilván, színezve a mintegy 150-féle nem-
zetiségű Kazahsztán lakossági palettáját.
A következő népszámlálás 2001-ben már
csak 432 magyart említ. Az asszimiláció ered-
ménye ilyen nagy!

Minden időkre jellemző volt az, hogy a
magyar származás mindenkor gondot és ne-
hézségeket jelentett, főképpen a sztálini
terror idején, amikor bármelyik magyar szár-
mazásúból „népellenséget” kreál t a
TROJKA! Így, japán kémnek hazudva vé-
gezték ki Tutoki Andrást, munkatáborba in-
ternálták és halálra dolgoztatták Szokolay
Ferencet, de a sort még folytathatnám. Biz-
tonságosabb volt leplezni a magyar szár-
mazást, vagy oroszosítani a neveket. Így
lett a Kerekesből Koljcov, vagy a Veres-
ből Krasznov...

Csak a gorbacsovi peresztrojka hozott
a 80-as évektől kezdve némi enyhülést és
megkönnyebbülést. Engedélyezték a nem-
zetiségi egyesületek létrejöttét. Ebben a né-
met, görög, ukrán és zsidó nemzeti kisebb-
ségek voltak az úttörők. A „Hungaria” Ka-
zahsztáni Magyarok Kulturális Szövetsé-
ge 1990 karácsonyán született és tizenket-
tedikként lettünk bejegyezve a Kazah Köz-
társaság Igazságügyi Minisztériumában.

       A szövetség legfontosabb tevékenysé-
gét a következő szférákban látta:

* a magyarságtudat és a magyar nyelv
megőrzése és fejlesztése;

* megszervezni a nyelvtanítást vasár-
napi magyar iskolákban;

* létrehozni egy szorosabb és eredmé-
nyes kapcsolatot az anyaországgal;

* a szövetség tagjainak jogi és érdek-
védelmi képviselete;

* a repatriálási folyamat elindítása.
A kezdetekkor rendkívül nagy lelkese-

déssel látott hozzá mindenki – rátermettsé-
ge szerint – a feladatok végzéséhez. Nem
szükséges különösen magyarázni, hogy
szinte minden programnak vannak anyagi
vonatkozásai. A szövetség semmilyen anya-
gi támogatásban nem részesült és nem volt
költségvetése sem. Egyedüli anyagi forrá-
sa a tagsági díjból származott. Addig is min-

den lendületünk csupán a határtalan lelke-
sedésen és tenni akaráson alapult.

Megszülettek az első sikerélmények:
* létrejött a Vasárnapi Magyar Iskola

Alma-Atában (a saját lakásunkban), majd
később Celinográdban (Asztanában) is;

* 1991-ben – két iskolással - részt vet-
tünk egy nemzetközi irodalmi versenyen,
ahol Szvirida Júlia különdíjat, Lesskó Zol-
tán pedig I. díjat nyert;

* 1991-ben 15 iskolásunk Magyaror-
szágon (Csillebércen és Zánkán) tölthette
a nyári vakációját;

* ugyanakkor megvalósult 3 gyerme-
künk megkeresztelése a Mátyás templom-
ban (Kazahsztánban abban az időben nem
volt erre lehetőség);

* ugyancsak 1991-ben szövetségünk
tagja lett a Magyarok Világszövetségének;

* 1991-ben és 1994-ben aláíráshoz elő-
készítettük az első két kazah–magyar állam-
közi egyezményt az oktatás és a kulturális
együttműködések terén;

* 1992-től tíz kazahsztáni diák tanult
magyarországi egyetemeken és főiskolá-
kon, a fent említett egyezmény értelmében,
ebből 5 magyar származású!;

* a magyar nemzeti ünnepeinket nyíl-
tan és legitim feltételekkel rendszeresen
megünnepelhettük, amire az előző 75 év-
ben nem volt lehetőségünk;

* a „Hungaria” KMKSZ képviselői
részt vettek az alma-atai látogatás kapcsán
a Magyarország vezetőinek (Dr. Kelemen
András, Horn Gyula, Göncz Árpád, Demsz-
ky Gábor) tiszteletére adott ünnepi fogadá-
son;

* szövetségünk megoldotta 12 idős
magyar származású honfitársunk egyhetes
magyarországi látogatását. Mindnyájuknak
sikerült kapcsolatot létesíteniük hoz-
zátartozókkal;

MILYEN IS KAZAHSZTÁNBAN MAGYARNAK LENNI?
Határok nélkül
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MILYEN IS KAZAHSZTÁNBAN
MAGYARNAK LENNI?

* 1999-ben sikerült visszatérni ma-
gyar hazájába az első kazahsztáni ma-

gyar származású 4 fős családnak (Poloncsák
Jánoséknak és 2 kisfiuknak), de nem a hi-
vatalos szervek, hanem kimondottan sze-
mélyes ismerőseink, privát emberek lelkes
segítségével!

Nagyrészt ezeket említhetem meg sike-
reink kapcsán, de ennél jóval több kudar-
cot szenvedtünk szinte mindegyik progra-
munkban, amelyek értékesebbé tették az
apró eredményeinket.

A negatívumokat hosszan sorolhat-
nám, de nem látom értelmét mindaddig, amíg
az anyaország lakosságát konfrontációra
biztatják, nem arra, hogy a keblére ölelje a
határon túli magyar testvéreinket.

Mi, kazahsztáni magyarok, őszintén re-
méljük, hogy e kóros állapotból hazánk ha-
marosan meggyógyul és felülkerekedik az
igaz testvéri szeretet és a NEMZETI ÖSSZE-
FOGÁS, amivel szebbé és jobbá tehetjük
egymás életét.

LESSKÓ  LÁSZLÓ,
a „Hungária” Kazahsztáni Magyarok

Kulturális Szövetségének elnöke
A fotókon: A Kazah Köztársaság Igaz-

ságügyi Minisztériumában Lesskó László
átveszi a "Hungaria" KMKSZ bejegyzési
igazolványát; Lesskó Zoltán 1991-ben a
nemzetközi irodalmi verseny I. díját nyer-
te el, Wass Albert "Üzenet haza"című cso-
dálatos költeményét szavalta; Dr. Mádl
Ferenc oktatási minisztert Lesskó László
tájékoztatja a kazahsztáni magyarok hely-
zetéről, miután A. Kutovoj miniszterhelyet-
tessel aláírták a Kazah-Magyar Kulturá-
lis Egyezményt; 1994-ben Alma-Atában a
„Hungaria” KMKSZ által rendezett már-
cius 15-i ünnepségen a Magyar Külügy-
minisztérium képviselőivel; Dr. Kelemen
András külügyi államtitkárt köszönti
Lesskó László az Alma-Ata-i reptéren.

Megvallom, majdnem hat évtizeddel a
hátam mögött is érdekel a megújuló ener-
gia, csakúgy, mint a Föld sorsa, amelynek
lakói mindent megtesznek azért, hogy ez az
egyetlen és megismételhetetlen sárgolyó
lassan, de biztosan haladjon az elsi-
vatagosodás felé.

Ez év tavaszán alkalmam volt részt ven-
ni „Az energiaszegénység társadalmi vo-
natkozásai” címmel Pécsett tartott tanács-
kozáson, ahol többek között elhangzott,
hogy nemcsak fizikai, hanem lelki, szellemi
energiákra is igen nagy szüksége van az
emberiségnek; ha a vidék rendben van, a
város is rendben lesz; sokan élnek közöt-
tünk gyakorló fázók és éhezők; a hideg la-
kás depresszióhoz vezet; a szegénység
univerzális, a megoldás egyedi…

A konferencián hallottak késztettek arra,
hogy megvizsgáljam, milyen információk
jutnak el az energia felhasználóihoz. Meg-
győződésem ugyanis, hogy hiába tartunk
tudományos konferenciákat, a szakembe-
rek szűkebb körben hiába osztják meg egy-
mással a megújuló energia felhasználásá-
val kapcsolatos legragyogóbb ötleteiket,
ha azok papíron maradnak, és nem keltik fel
a hétköznapi emberek kíváncsiságát, nem
játszanak szerepet abban, hogy tegyünk
valamit az környezettudatos életvitelért,
különös tekintettel az egyre nagyobb teret
nyert szegénységre.

A tudósok csak úgy érhetnek el konk-
rét, kézzelfogható eredményeket az energia-
takarékosságra való ösztönzés terén, ha si-
kerül elkötelezett szövetségeseket találni a
médiumokban. Jómagam, kívülállóként csu-
pán néhány, a sajtóból, sőt kifejezetten a
„tömegfogyasztásra” szánt sajtótermékek-
ből összegyűjtött, de együttgondolkodás-
ra érdemes adattal szolgálnám a klímavé-
delmet. A teljesség igénye nélkül annak
néztem utána, milyen tájékoztatások jelen-
tek meg a megújuló energia felhasználásá-
ra való ösztönzésről a közelmúltban napvi-
lágot látott publikációkban. Előre elnézést
kérek mindazoktól, akik számára az alábbi
adatok már elcsépeltek.

  Három – legalábbis számomra – érde-
kes adalékkal kezdeném.

Határok nélkül

Ez Önt is érdekelheti
Megújuló energiák a Vatikánban is?

Az első: és lőn világosság: napenergi-
ából! A zöldpápának nevezett XVI. Bene-
dek szerdánként rossz idő esetén a Nervi
teremben tart általános kihallgatást. Ab-
ban a teremben, amelynek az ötezer négy-
zetméter alapfelületű tetőzetére szerelt
2400 napelem-panel összesen évi 300
megawattóra energiát termel, és 225 tonna
széndioxid-kibocsátástól kíméli meg a kör-
nyezetet. Hírek szerint a Szentszék ennél
sokkal ambiciózusabb terveket is dédel-
get, ugyanis 2020-ra Vatikán város ener-
giaigényének 20 százalékát megújuló for-
rásokból akarják fedezni.

A második hír: az önfegyelmező taka-
rékosságon és a megújuló energiaforrások
használatán alapuló igazi szemléletváltás
nem „kényszerűségből lenyelt keserű piru-
la”, hanem egy új életminőség, a „jó élet
eszménye” – mondta Sólyom László köz-
társasági elnök egy zöldenergiával foglal-
kozó konferencián.

És a harmadik adalék: az Európa Parla-
ment Hírlevelében olvastam, hogy az EU
összes energiafelhasználásának 53 száza-
léka importból származik, ami 2030-ig elér-
heti a 70 százalékot is. A megoldást a meg-
újuló energiaforrások sokkal nagyobb ará-
nyú hasznosítása jelentené.

Néhány rövid hír a napisajtóból: Buda-
pesten, a III. kerületben Magyarország leg-
nagyobb lakóépületét, a 900 lakásos házat
a közeljövőben Európai Uniós pályázatból
újítják fel. A felújítás során a használati me-
legvízellátást biztosító napkollektor-rend-
szer telepítéséről is gondoskodnak.

Magyarország területére egy év alatt
körülbelül 380-szor annyi hőenergiát sugá-
roz a Nap, mint amennyi az ország teljes
éves energiafelhasználása. A napsugárzást
napkollektorokkal alakíthatjuk át hőenergi-
ává. Magyarországon a déli tájolású és
megközelítőleg 45 fokos dőlésszögű felü-
letet éri a legtöbb napsugárzás. A napkol-
lektor elsősorban meleg víz előállítására,
épületek kiegészítő fűtésére használható.
Éves szinten a használati meleg víz akár 60–
70 százaléka is előállítható.

Egyes felmérések szerint a lakosság
zöme hajlandó lenne többet tenni a környe-

zettudatos életvite-
lért, ám ehhez jóval
több információra
lenne szüksége. Mi
az, amivel minden
befektetés nélkül
energiát takarítha-
tunk meg, és csök-
kenthetjük a környe-
zetterhelő  káros
anyagok kibocsátá-
sát is? Banális dol-
gokkal. Például, ha
energiatakarékos iz-
zókat haszná-
lunk. Ha jobban

Magyarország legnagyobb lakóépülete
 a budapesti Szõlõ utcában
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odafigyelünk környezetünkre. Éjsza-
kánként feleslegesen bekapcsolva ha-

gyott egyetlen számítógéppel éves szinten
egy tonna széndioxid-kibocsátási többle-
tet okozhatunk. Az eljegesedett mélyhűtő
akár 30 százalékkal is megnövelheti az ener-
giafogyasztást, ezért évente legalább 2 al-
kalommal olvasszuk le a hűtőszekrényt.
(Forrás: a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium szórólapja.)

Pilisszentivánon megépült az első ma-
gyarországi energiatermelő készház. Szá-
mos olyan elemmel gazdagodott, amely az
energiahatékonyságot hivatott szolgálni.
Minden évszakban és minden napszakban
tudja hasznosítani a környezetéből érkező
energiát, legyen az napenergia vagy geo-
termikus energia.  Napelemeket és napkol-
lektorokat szereltek be, az utóbbiak adják a
meleg víz előállításához szükséges energia
70 százalékát. A ház az energiahasznosítás
tekintetében mintaépületként is szolgál a
jövőben: 2009 szeptembere után megtekint-
hetik azok, akik érdeklődnek a hasonló tech-
nológiák iránt.

Magyarország szerencsés geológiai
adottságainak köszönhetően a földhővel a
lokális hőellátásban ki lehetne váltani a föld-
gázt. Ez nem olcsó, de ha meglenne a kor-
mányzati szándék a gázfüggőség csökken-
tésére, akkor a megfelelő lépések megtéte-
lével támogatni, ösztönözni kellene a geo-
termikus energia hasznosítását. A hőszi-
vattyús rendszerek élettartama minimum
20–25 év, lényeges karbantartási költségük
nincs. Nyi tott kutas hőszivattyúval a
hulladékhő is hasznosítható. A levegő hő-
jét hasznosító rendszerek hőszivattyúi fel-
újításkor a régi építésű épületek falára is
problémamentesen felszerelhetők. A geo-
termikus energia hasznosítására csak egy
példa: Svédországban jelenleg 2,6 millió
hőszivattyú működik.

Néhány szót szólnék arról, hogyan tük-
röződik a környezetvédelem, illetve a meg-
újuló energia felhasználásának fontossága
a kárpátaljai köztudatban. Sok szó esett már
arról, hogy a megújuló energiával a sze-
génység felszámolásában is kézzelfogható
eredményeket érhetünk el. Ukrajnában va-
lóban nagy szükség lenne valamilyen re-

ceptre, amellyel orvosolni lehetne a kiala-
kult helyzetet.

Vizsgáljuk meg, mi mindenből kellene
megújulnia a kárpátaljai falunak? 1998 őszén
számos települést fenyegetett meg életve-
szélyesen az árvíz. A Beregvidék községei-
ben több mint 2000 megrongálódott és mint-
egy 700 összedőlt ház maradt a pusztító ár
után. Még be sem gyógyultak a sebek,
amikor 2001 márciusában újra soha nem lá-
tott magasságot ért el a Tisza vízszintje. Az
új évezred első esztendeje ismét a megpró-
báltatások éve lett sok-sok kárpátaljai csa-
lád számára. A Kárpátok erdőségeinek kiir-
tása, a mértéktelen környezetrombolás,
amely a 1998. évi novemberi árvizet is elő-
idézte, a globális felmelegedés, amely a
rendkívüli, egyszerre lezúduló csapadékot
okozta, tovább folytatódik.

Kárpátalján eddig több mint száz tele-
pülést kapcsoltak be a földgázhálózatba.
Sok család azonban telente csupán egyet-
len lakószobát fűt, mivel a gáz árát lassan
lehetetlen megfizetni. Köztudott, hogy a fű-
téshez, különösen falun, ott van a majd-

nem ingyen beszerezhető bio-
massza: a tűzifa mellett sokan fű-
részporral fűtenek, eltüzelik a por-
tákon keletkezett éghető hulladé-
kot, kukoricacsutkát, kukoricakó-
rót, nyáron készletezik és kiszá-
rítják az erdészetben kivágott fák
csonkjait, gyökereit.

A hagyományos energiafel-
használáson túl lássuk, mi a hely-
zet Kárpátalján a megújuló ener-
giák hasznosítása terén?

A napenergia-hasznosítás,
mint kutatási terület Ukrajnában
még gyermekcipőben jár. Első-

ként a Rivnei Állami Egyetem kutatói kezd-
tek el komolyabban érdeklődni iránta. 2002-
ben Petro Bobonics docens, a Kárpátaljai
Feltalálók Szövetségének szaktanácsadója
közölt egy tanulmányt a napenergia felhasz-
nálási lehetőségeiről, amelyben kifejtette,
hogy a régióban az évi napsütéses órák
száma csaknem kétezerre tehető, amelynek
mintegy kétharmada az április–októberi idő-
szakra esik. Kárpátalján a napenergia szé-
lesebb körű hasznosításának feltételei adva
vannak, elegendően magas a napsütéses
órák száma, nagy az évi globálsugárzás ér-
téke. Kárpátalja hegyvidéke és alföldi ré-
sze megfelelő helyszín a napkollektorok fel-
állítására. Különösen az elszigetelt és ne-
hezen megközelíthető, turisztikai szempont-
ból azonban fontos menedékházak eseté-
ben bizonyulna létfontosságúnak.

A tanulmányból az is kiderül, hogy a
napenergia felhasználása Izraelben, Japán-
ban, vagy Floridában világszínvonalú. Je-
ruzsálem városában például rendelet írja elő,
hogy minden nyolc emeletnél alacsonyabb
házra napkollektort kell szerelni.

Kárpátalján a víz erejének felhasználá-

sa is fontos energiaforrás lenne, ugyanis
Ukrajna hasznosítható vízenergia-potenci-
áljának 25 százaléka a megyében található.
Sajnos, kiaknázása mostanáig alacsony
szintű volt. 2008 novemberében egy svájci
érdekeltségű beruházó cég, a Korlea Invest
Holding AG bejelentette, hogy a Tarac fo-
lyón 24 megawatt összteljesítményű négy-
lépcsős vízerőműrendszert készül építeni.
Az építkezés 2012-ben fejeződik be. A sváj-
ci cég a fosszilis energiaforrások hasznosí-
tását is bővítené, egy földgázzal működő,
800 megawatt teljesítményű erőművet is
épít Kárpátalján, Munkácson és az átadást
2011–2012-re tervezi.

Márciusban többlépcsős, 5–20 mega-
wattosra tervezett kis vízierőművek építé-
se kezdődött ugyancsak a Tarac folyón. A
kijevi Ukrhidroprojekt vízügyi tervező vál-
lalat a Kárpátaljai Megyei Állami Közigaz-
gatási Hivatal megrendelésére elkészítette
a megyében található vízerőműforrások fel-
használásának átfogó tervét, amely kiter-
jed a régió komplex árvízvédelmére is.  Szak-
emberek szerint a projekt megvalósítása
esetén Kárpátalján 10–15 éven belül 400–
600 megawatt villamos teljesítmény állítha-
tó elő, amivel energiaszükségletének 70 szá-
zalékát fedezheti. Az első számú feladat a
Talabor-Nagyág (Tereblja-Rika) vízerőmű
felújítása. A 75 millió dollárba kerülő re-
konstrukcióval megkétszereződik, azaz 58
megawattra nő a létesítmény névleges tel-
jesítménye. A hidroenergetika fejlesztésére
csak az utóbbi években irányul kiemelt fi-
gyelem a megyében.

Összegezve a fent elmondottakat: nem
állítom, hogy a sajtóban a megújuló ener-
gia felhasználását ösztönző publikációk ol-
vastán (bár a Vatikán hozzáállása igencsak
példamutató!) a hétköznapi fogyasztó szél-
sebesen felszereltetne a házára egy nap-
kollektort, de nagyobb az esélye ennek, ha
tisztában vagyunk vele, milyen jövő vár
ránk, ha „az utolsó csepp olajat is felhozták
a szaudi sivatagból”. Fontos az is, hogy
akik érdeklődnek a megújuló energiák hasz-
nosítása iránt, megtekinthessék például
Magyarország első energiatermelő készhá-
zát, a pilisszentiváni házat.  Dr. Somogyvári
Márta, az említett pécsi konferencia egyik
előadója feltette a kérdést: „Hogyan lehet a
napenergia a jövő energiája Magyarorszá-
gon is?” A válasz: úgy, hogy ha a megújuló
energia meghonosodását nem gátolják,
hanem segítik a civil szervezetek, a cégek,
az oktatási rendszer, az energiapolitika, az
üzleti környezet, a szemlélet, az energiafo-
gyasztó. Hatványozottan érvényes ez a
kárpátaljai helyzetre, ahol a megújuló ener-
gia felhasználására napjainkban is kevés
figyelmet fordítanak. Szerkesztőbizottsá-
gunk azzal szeretne hozzájárulni a megúju-
ló energiák népszerűsítéséhez, hogy köz-
readjuk a publikációt az olvasókkal való
együttgondolkodásra.

Várjuk hozzászólásukat, ötleteiket,
véleményüket a magda.bereg@gmail.com
e-mail-címen is!

FÜZESI  MAGDA

Ez Önt is érdekelheti
Megújuló energiák a Vatikánban is?

Napkollektorok
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Ukrajna uniós csatlakozása
a jövőben nagy probléma lehet,
habár ma még nem kap akkora
jelentőséget, mint Törökország
uniós törékvése.

Az egyik legfontosabb kér-
dés: képes lesz-e Ukrajna ele-
get tenni a csatlakozási feltéte-
leknek, illetve ezt mikor tudja
elérni? A másik kérdés: melyek
azok a legnagyobb problémák
Ukrajnának, amelyek gátolják a
reformok megvalósításában?

Ukrajna és az Európai Unió
kapcsolatai már 1994-ben elkez-
dődtek, és jelenleg is intenzíven
fejlődnek. 2005-ben az ország
iránt megnőtt a bizalom, és Uk-
rajna Európai Uniós csatlakozá-
sa elérhető közelségbe került.
Az Európai Szomszédsági Poli-
tika keretében létrehoztak egy
cselekvési tervet, amely az uni-
ós csatlakozást volt hivatott
elősegíteni, és meghatározta
Ukrajna teendőit. 2008-ban a két
fél döntött abban a kérdésben,
hogy társulási megállapodást
kötnek egymással és Ukrajna
elnyeri a társult tagságot. Ez
mindenképpen nagy előrelépés
lenne az ország számára. A két
fél között évente több tárgya-
lás is zajlik, ennek ellenére az
utóbbi időben a kapcsolatok
mélyítése egyre lassabb ütem-
ben halad, nagyrészt Ukrajna
hibájából.

Ukrajna legnagyobb prob-
lémái, amelyek az EU-s csatla-
kozást akadályozzák: a belpoli-
tikai hatalmi harcok, a korrup-
ció, az államigazgatási és alkot-
mányos instabilitás. Úgy gon-
dolom, ezek azok az okok, ame-
lyek akadályozzák Ukrajna elő-
rehaladását. A belpolitikai insta-
bilitás Ukrajna függetlenné vá-
lása óta jelen van az ország éle-
tében. Ez idő alatt az országban
több kormány is váltotta egy-
mást. Pártlistás alapon 2006-
ban volt először parlamenti vá-
lasztás Ukrajnában, 2007-ben
előrehozott választásokat tar-
tottak, ezzel is bizonyítva, hogy
az országban politikai nyugta-
lanság tapasztalható. A korrup-
ció az ukrán társadalom vélemé-
nye szerint is az egyik legna-
gyobb gátja az uniós csatlako-
zásnak. A kormány több intéz-
kedést is kívánt hozni, azonban
a törvénymódosítások zömét a
parlament nem fogadta el. Uk-
rajnában nem működik függet-

len bíróság, az ország alkotmá-
nyát pedig évente módosítani
akarják, de eddig erre csak 2004-
ben került sor.

Az európai uniós országok
nagy része támogatja Ukrajnát
csatlakozási szándékában, azon-
ban egyöntetűen úgy vélik, eh-
hez Ukrajnának véghez kell vin-
nie az EU által előírt reformokat.
Ukrajna neves politikusai más-
más véleményen vannak, bár
mindannyian úgy gondolják,
Ukrajna jövője Európában van.
A nép csatlakozna az Unióhoz,
de ha ez az orosz kapcsolatok
megromlásával járna, akkor ki-
sebb az arány. Ugyanakkor, úgy
vélem, ha kellően tájékoztatnák
a lakosságot az Unióval kapcso-
latos lépésekről és magáról az
Európai Unióról, akkor ez a lé-
pés népszerűbb lenne.

Ukrajna esélyeit tárgyalva
mindenképpen figyelembe kell
venni Oroszország véleményét
is. Oroszország viszont nem tá-
mogatja Ukrajna európai integ-
rációs törekvéseit. Aktívan lob-
bizza ennek a célnak az ellenpo-
litikáját, a legnagyobb fegyve-
re pedig a földgáz.

Vizsgálódásaim során arra a
következtetésre jutottam, hogy
Ukrajna előtt még hosszú út áll,
ha egyáltalán csatlakozni tud.
Ahhoz, hogy ezt a folyamatot fel
tudja gyorsítani, a fent említett
problémák megoldására van
szükség, valamint Oroszország-
gal kell olyan jó kapcsolatot ki-
építenie, amely Ukrajna uniós
csatlakozását követően is meg-
marad. Jelenleg Ukrajna nem áll
készen, mindazonáltal bízom
benne, hogy az ország 2020 után
az Európai Unió tagjává válik.

MICIK  JULIANNA,
a KÁRISZ alapító tagja

(Az előadás a Kárpátaljai
Szövetség balatonföldvári ta-
lálkozóján hangzott el.)

UKRAJNA EURÓPAI UNIÓS
CSATLAKOZÁSÁNAK KILÁTÁSAI

Idén hatodik alkalommal
rendezték meg az Aranycsapat
Alapítvány által létrehozott és
támogatott Kárpát-medencei
Összmagyar Nemzeti Diákbaj-
nokságot. A rendezvényen a
határon túli magyar területek if-
júsági labdarúgócsapatai vettek
részt. A bajnokság alapeszméje
a sporton keresztüli nemzet-
egyesítés.

A megmérettetést ez alka-
lommal is két korcsoportban
rendezték meg. Általános isko-
lások (13–15 éves korosztály),
valamint középiskolás csapa-
tok (17–18 évesek) mérhették
össze tudásukat a labdarúgó-
pályán.

A szabályok értelmében a
hazai selejtezőkön korosztá-
lyonként a két legjobb helyezést
elért csapat utazhatott ki Ma-
gyarországra.

Amint arról Nagy György,
az UMDSZ koordinátora tájé-
koztatott, a kárpátaljai selejte-
zőn szinte valamennyi járás
részt vett.

Kű Lajos, az Aranycsapat
Alapítvány elnöke és Várhidi Pál
egykori magyar válogatott lab-
darúgó (hátvéd), edző figye-
lemmel kísérték a kárpátaljai se-
lejtezők lebonyolítását, eredmé-
nyeit. A megyei döntő színvo-
nalas játékának és szervezésé-
nek jutalmaként az idén 4 csa-
pat vehetett részt a magyaror-
szági megmérettetésen. Kárpát-
alját a Beregszászi Bethlen Gá-
bor Magyar Gimnázium, a Sző-
lősgyulai Általános Iskola, a
Beregsomi Általános Iskola,
valamint a Barkaszói Középis-
kola képviselte.

2009-ben egyedül Kárpát-
alja dicsekedhetett mindkét kor-
osztályban döntős együttessel.
Az általános iskolai csapatok
között a döntő mérkőzést Bereg-
som játszotta a felvidéki Ekkel
csapatával. A normál játékidő-
ben a meccs eredménye 1:1 lett,
végül büntetőrúgásokkal 8:7-re
győzött a felvidéki csapat.

A középiskolás csapatok
döntőjét a Beregszászi Bethlen
Gábor Magyar Gimnázium ját-
szotta a délvidéki Akali csapa-
tával. Az összecsapás eredmé-
nyeként 4:2-re győzött Kárpát-
alja. A gimnázium csapatát a
magyarországi kint tartózkodás
alatt Mihajlo Ivanyica, a Zakar-
pattya edzője készítette fel. A
nemzeti diákbajnokságra kiju-
tott beregszászi gyerekek felké-
szítésében komoly szerepe volt
Filep Sándornak, az ungvári
sportiskola edzőjének. A dön-
tőn jelen volt Gajdos István,
Beregszász polgármestere is.

A sport mellett a szervezők
igyekeztek odafigyelni arra,
hogy a határon túli magyar fia-
taloknak kulturális programok-
ban is részük legyen. A szabad-
időben városlátogatáson vet-
tek részt és történelmi vetélke-
dőt is rendeztek számukra, ame-
lyet ugyancsak a kárpátaljai
csapat nyert meg.

A csapatok vezetői ezúton
is szeretnének köszönetet mon-
dani az UMDSZ-nek, valamint
a KAMOT Jótékonysági Ala-
pítványnak az anyagi támoga-
tásért, amelyek egyebek mellett
bajnokokhoz illő mezeket ado-
mányoztak a csapatoknak.

M.  B.

Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság
Kárpátaljai fölény

A győztes kárpátaljai csapat



Kárpátaljai Hírmondó20

KÁRISZ-kollázs: fiatalokról fiataloknak

A Kárpátaljai Szövetség regionális
szervezeteként, önálló jogi személyként
működő Bercsényi Miklós Alapítvány öt
évvel ezelőtt indította tehetséggondozó
programját Kárpátalján. A program kere-
tében minden nyáron tartunk egy egyhe-
tes összejövetelt, amelyet Drugeth Tehet-
séggondozó Tábornak neveztünk el. Tá-
borainkba általában humán érdeklődésű
iskolásokat hívunk és várunk, hatodik
osztálytól kezdve. Növendékeink között
többen is vannak, akik visszajárnak. Ung-
vári Éva, Marcsák Gergő, Kovács Nóra
ott voltak már az első táborunkban is
Dercenben és azóta is eljönnek minden
nyáron. Ungvári Éva hatodikos kislány
volt az induláskor, idén szeptembertől
pedig már egyetemista. Eddig minden tá-
borunkban ott volt. Idén nyáron ezüst-
éremmel végezte a középiskolát és sike-
resen megoldotta az emelt szintű érettsé-
ginek megfelelő központi tesztfeladatot.
Gergő és Nóra két évvel idősebbek, ők a
harmadik évfolyamot kezdik az Ungvári
Nemzeti Egyetemen. Rajtuk kívül még né-
gyen vannak, akik már egyetemistákként
csatlakoztak hozzánk.

A Drugeth Tehetséggondozó Program
úgy indult, hogy verskedvelő, az iroda-
lom iránt érdeklődő gyerekeket hívtunk tá-
borunkba és a tematikát is ennek megfele-
lően állítottuk össze. Az előadásokat egye-
temi tanárok, újságírók, irodalomhoz értő
emberek tartották. Verselemzésre, vers-
mondásra, az irodalmi nyelv használatára,
a tollforgatás mesterségére tanítgatták a
gyerekeket. Később táborainkat egy-egy
évfordulónak szenteltük. Foglalkoztunk
már József Attilával, a reneszánsszal, míg-
nem idén úgy döntöttünk, hogy elmélye-
dünk a magyar történelemmel kapcsolatos
ismeretekben.

Erre azért van szükség, mert a kárpátal-
jai iskolákban megszűnt a magyar történe-
lem oktatása. Ha a gyerekek nem ismerik
saját történelmüket, úgy nőnek fel, mint a

gyökér nélküli fa. Ezen kívül ismerjük a régi
latin mondást, hogy „Historia est magistra
vitae”, azaz „A történelem az élet tanítómes-
tere”. Aki ismeri a történelmet, az tanul be-
lőle, aki nem, az pedig megismétli.

Az átlagembert is érdekli, miért sikeres
az egyik nemzet és a másik miért nem? Hogy
lehet az, hogy Mátyás király óta nem nyer-
tünk egyetlen háborút sem? Utunkat vesz-
tes csaták, levert forradalmak szegélyezik.
Csak mártírjaink és hősi halottaink sora
gyarapodott. Az értelmesebb gyerekeket,
fiatalokat érdeklik ennek okai. Mert a Mi
történt? kérdés a Miért történt? kérdés nél-
kül nem értelmezhető.

Idén a táborunkban sok mindenről szó
esett. Csordás László negyedéves filoló-
gus hallgató irodalmi olvasmányaiból tör-
ténelmi ismeretekre is szert tett. A másod-
éves történészek, Kovács Nóra és Kovács
Alexandra arra is vállalkoztak, hogy elő-
adást tartsanak. Ennek örültünk, mert má-
sok is kedvet kaptak hozzá, és többen is
ajánlkoztak, hogy feldolgoznak egy-egy
témát.

Az önképzés jegyében döntöttük el,
hogy a tehetséggondozó program kere-
tében tudományos diákköri tevékenysé-
get indítunk. Ez azt jelenti, hogy az arra
vállalkozó tanulók egy általuk választott
témában írnak egy 3–4 oldalas dolgoza-
tot és azt a tábor utolsó napján, a tudo-
mányos diáknapon zsűri és közönség
előtt felolvassák. Első ízben tavaly írtak
dolgozatot a gyerekek. Akkor öten vállal-
koztak erre. Idén már hatan olvasták fel
dolgozatukat. A választott témák: szo-
ciolingvisztika, az ember belső szerveinek
leírása, a drogfogyasztás ártalmai, sajtó-
történet, a kárpátaljai magyarság helyze-
te napjainkban, családtörténet, a kamasz-
kor problémái.

Ezek a témák nincsenek az iskolai
tananyagban, így a tankönyvekben sem.
Az adatokat szakkönyvekből, folyóira-
tokból  és egyéb fo rrásokbó l kellet t
összegyűjteniük, ami pluszmunkát, utá-
najárást igényelt. És tegyük hozzá, ta-
nári segítséget is. Viszont aki vállalja a
többletmunkát, már iskolás korban bele-
tanulhat a nem iskolás szintű  tanul-
mányírásba, aminek a későbbiekben
nagy hasznát veszi. Valamennyien egye-
temet szeretnének végezni, nincs kizár-
va, hogy témaválasztásukkal pályavá-
lasztásuk is eldől. Ha így lesz, az egye-
temet előnnyel kezdik majd.

Aki többet dolgozik, többet is érde-
mel. A felolvasás után a zsűri tagjai kér-
déseket tettek fel a gyerekeknek. A vála-
szokból kiderült, ki mennyit tanult a dol-
gozatírással, és azt hogyan tudta előad-
ni. A teljesítményeket szakemberek érté-
kelték és döntöttek a helyezésekről. En-
nek arányában kaptak a dolgozatírók ju-
talmat.

GORTVAY  GÁBOR,
a Bercsényi Miklós Alapítvány titkára,

táborvezető

Historia est magistra vitae

A tábor résztvevői

Ifjú előadóink



Kárpátaljai Hírmondó 21

Számtalan kudarcba fulladt
kísérlet után eszméltem rá a meg-
oldásra: csakis egy formabontó,
szenzációsan meghökkentő cik-
kel terelhetem magamra főszer-
kesztőm Őmindenhatósága fi-
gyelmét. Röviddel e felismerés
után beugrott az abszolút nye-
rőnek tűnő ötlet is az elképzelt
riport alanyával és témájával
kapcsolatban. Magabiztosan
tervezgettem a dolgot, hiszen a
választott témakörben utoljára
úgy hétszáz éve produkált írás-
művet bizonyos Dante. A tervez-
getést csakhamar tett követte.

Sokadmagammal érkeztem
meg az alvilág tornácára. Ked-
veskedő őrördög invitált bel-
jebb bennünket, utánozhatatlan
stílusban:

– Mozogjatok, pokolfattyak,
ez nem egészségügyi séta!

Újságíró-igazolványom a
várttal ellentétben mintha még
inkább súlyosbította volna hely-
zetemet, tehát jobbnak láttam
visszasüllyeszteni a zsebembe.

A kapun belépve megbámul-
tam a sorsuk beteljesedésére
váró bűnös lelkek tolongását,
azaz vonakodását. Az elképesz-
tő zsúfoltságban nyoma sem
látszott valamiféle szervezett-
ségnek. Az üstök körül szemmel
láthatóan az idegösszeomlás
határán álló ördögök tüstén-
kedtek. A jövevények tömegé-
ben feltűnően sok ismerőst fe-
deztem fel, akik riadtan elfordul-
tak vagy eltakarták az arcukat.
Sejtettem, hogy riadalmukat
nem szerény személyem, sokkal
inkább a sajtó képviselőjének
megjelenése okozta. Persze,
nem hozzájuk jöttem: a létesít-
mény vezetőjével volt találko-
zóm egy interjú erejéig.

Bevezettek egy kénköves il-
latú terembe, ahol közölték: Lu-
cifer, a nagyfőnök szabadságon
van. Állítólag több ezer éve nem
történt ehhez hasonló. Bizalma-
san megsúgták azt is, hogy ne
bánkódjak: szenilis már az öreg,
nem sokra mentem volna vele.
Ajánlották, hogy helyettesét,
Belzebubot kérdezzem a cég
dolgai felől. Megtettem.

– Sajnos, a dolgok koránt-
sem mennek a legnagyobb
rendben – kezdte a főördög-
helyettes. – Mióta a Mennyor-
szág nem fogadja az újabb be-
vándorlók csoportjait, minden-
kit hozzánk irányítanak. Az el-
képesztő zsúfoltság miatt már

többször jeleztem a felsőbb szer-
veknek, hogy szükség lenne az
évezredes elbírálási rendszer
megreformálására, miáltal töb-
ben kaphatnának zöld kártyát
fölfelé, némiképp tehermentesít-
ve minket. Egyik beadványom-
ra sem érkezett válasz, pedig ör-
dögeink három műszakban ro-
botolnak; mégis vannak olya-
nok, akik hónapok múlva kerül-
nek a tisztítótűzbe. Az üstök el-
használódtak, a tüzelőanyag ára
magasra szökött, ráadásul egy-
re nehezebb beszerezni. Mind-
eközben egyre csak jönnek, jön-
nek a beutaltak; már nyilvántar-
tást sem tudunk vezetni...

– Milyen terveik vannak a
nehézségek leküzdésére?

– Beosztottjaink egy része
kénytelen fellépéseket vállalni
heavy metal-koncerteken, a töb-
biek pedig horrorfilmekben sze-
repelnek, hogy némi pluszbevé-
telhez jussunk. Újabban szóba
került intézményünk privatizá-
ciója; a vállalkozói szférában
talán megoldást találhatunk
égető (!) gondjainkra. Mind-
emellett tárgyalásokat folyta-
tunk két mennyországbeli cég-
gel: az Angyali Üdvözlet Kft.-
vel, és a Feltámadunk Rt.-vel.
Most jut eszembe: régóta fog-
lalkoztatunk vendégmunkáso-
kat is a bukott angyalok köré-
ből. Ennek ellenére – mint lát-
hatja – továbbra is súlyos a
helyzet; és ha nem kapunk mi-
hamarabb komoly segítséget, a
Pokol Művek csődbe jut...

– Korábban az önök cége hír-
hedt volt a magas keresetekről.
Ezen a téren ma mi a helyzet?

– Elmúltak a boldog idők. Ör-
dögeink joggal zúgolódnak az el-
maradt fizetések miatt. Nem cso-
da, ha érezni a sztrájkhangulatot.
Egyszóval: a helyzet korántsem
mondható mennyeinek...

Több kérdésre nem jutott idő:
riportalanyomat szólította a kö-
telesség. Miután elköszöntünk
egymástól, azonnal a kijárat felé
igyekeztem, nehogy rabul ejtsen
a hely szelleme. Megkönnyeb-
bülten érkeztem vissza váro-
somba.

Másnap sugárzó arccal, ab-
ban a tudatban loholtam a szer-
kesztőségbe, hogy enyém a
címlapsztori. Tévedtem: a szom-
széd falu tehenészetében világ-
ra jött kétfejű borjú történeté-
vel Nyomulós kolléga került a
címoldalra.

Lengyel János
CÍMLAPSZTORI

KÁRISZ-kollázs

Pályázati felhívás
A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet a Tehetséggon-

dozási Program keretében alkotói pályázatot hirdet vers, szép-
próza, és egy vagy több kárpátaljai magyar irodalmi művet il-
lusztráló grafika, valamint az épített örökségről készített fotó
kategóriákban.

Pályázati feltételek:
* Vers kategóriában 6–8 költemény;
* Széppróza kategóriában legalább 2–3 mű;
* Grafika esetén A/4-es rajzlapra fekete tussal vagy ceru-

zával készített 3–6 pályaművet várunk;
* Fotó esetén 10–15 felvétel. Magyar történelmi emlékhe-

lyek, relikviák, emléktárgyak, műalkotások Kárpátalján.
Tárgymutató: A pályázatra klasszikus fekete-fehér (mo-

nochrom) vagy digitális fekete-fehér, illetve színes papírkép
küldhető (legalább 15x21 cm). A beadott fotók címét, helyét,
idejét és a fotós nevét, elérhetőségeit külön levélben kérik
mellékelni.

Jelentkezési korhatár: 14–25 év.
A pályaműveket az alábbi címre várjuk:
EURÓPA–MAGYAR HÁZ
90 202 Beregszász, Széchenyi u. 59/b.
E-mail: kmmi@swi.net.ua
A pályamunkák beküldési határideje: 2009. december 4.
A pályázat díjazása kategóriánként: I. helyezett: 500

hrivnya; II. helyezett: 300 hrivnya; III. helyezett: 200 hrivnya.
Eredményhirdetés: 2009. december 24.
A díjakat 2010 januárjában a Magyar Kultúra Napja alkal-

mából rendezett ünnepségen, az Európa–Magyar Házban ad-
ják át.

A zsűri által elfogadott pályamunkák az Európa–Magyar
Házban egy kiállításon tekinthetők majd meg, illetve megjelen-
nek irodalmi folyóiratokban és kiadványokban.

* * * * *
A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet műfordítói pá-

lyázatot hirdet: kortárs ukrán versek és szépprózai művek ma-
gyar fordításait várjuk korhatárra való tekintet nélkül.

Pályázati feltételek:
* Vers kategóriában 3–6 mű;
* Széppróza kategóriában 2–3 alkotás, 2–3 A/4-es oldalnyi

terjedelemben;
A pályaműveket az alábbi címre várjuk:
EURÓPA–MAGYAR HÁZ
90 202 Beregszász, Széchenyi u. 59/b.
E-mail: kmmi@swi.net.ua
Beküldési határidő: 2009. december 4.
A pályázat díjazása kategóriánként: I. helyezett: 500

hrivnya; II. helyezett: 300 hrivnya; III. helyezett: 200 hrivnya.
Eredményhirdetés: 2009. december 24.
A díjak átadása 2010 januárja: a Magyar Kultúra Napja al-

kalmából rendezett ünnepségen, az Európa–Magyar Házban.
A zsűri által elfogadott pályamunkákat irodalmi kiadvá-

nyokban jelentetjük meg.

Kedves Fiatalok!
A KÁRISZ honlapján olvashattok az ak-

tuális tervekről, programokról, beszámolunk
eredménye inkről.

Írjátok meg, mit látnátok még szívesen a
www.karisz.egalnet .hu című honlapunkon!
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Szabadidő

1937-ben születtem Beregszászban. Át-
éltem a háború borzalmait. A háború után a
gondok nem szűntek meg, édesapámat el-
hurcoltál a „háromnapos munkára”, ahon-
nan több tízezer magyarral együtt sohasem
tért vissza. Édesanyám törékeny asszony
volt. Hatalmas akaraterővel bírt, özvegyen
nevelt fel bennünket kishúgommal együtt,
megadva nekünk a lehetőséget, hogy mind
a ketten felsőfokú végzettséget szerezzünk.
A Beregszászi Zeneiskola és az Ungvári
Zenei Szakközépiskola után elvégeztem a
Lembergi Zeneakadémiát hegedű szakon.
Ottmaradtam a szimfonikus zenekarban,
majd 1975-ben a Lembergi Operába kerül-
tem, mint a zenekar szólamvezető hegedű-
művésze. 1999-ben nyugdíjba mentem, de
azért a mai napig dolgozom.

A kaktuszokat még gyerekkoromban is-
mertem meg és meg is szerettem őket. Egy
alkalommal meghívott egy kisfiú az udva-
rukba játszani, ott sok kaktusz volt. Kértem
és kaptam is sarjakat, amelyeket otthon
édesanyámmal együtt elültettünk és azok
szépen megfogantak. Később az egyik na-
gyobbra nőtt, mint jómagam.

Ezután egy pár év szünet következett.
Idegen környezet, tanulás, munka. Külön-
ben Lembergben ekkor még lakásom sem
volt, nem lett volna hol tartani a kaktuszo-
kat. 1969-ben kezdtem gyűjteni őket, is-
merősöktől is kaptam, de otthonról is hoz-
tam sarjakat. Később megismerkedtem
Tarasszal, egy lembergi kaktuszgyűjtővel.

A „szenvedelmes” kaktuszgyűjtő
Karel Capek kitűnő cseh író „A szenvedelmes kertész” című ragyogó könyve jutott

eszembe, amikor elolvastam Almássy Gábor hegedűművész levelét. Nagyon becsülöm
az olyan embereket, akik, bár valamilyen téren már feljutottak a „csúcsra”, nem ülnek
a babérjaikon, hanem le tudnak ereszkedni a „köznép” művelte hobbik világába, sőt,
nem átallják szeretni a laikusok elképzelése szerint a „celebektől” oly idegen elfog-
laltságot. Jó szívvel ajánlom az alábbi írást a Kárpátaljai Hírmondó olvasóinak fi-
gyelmébe: ígérem, olvasása közben nem fognak unatkozni.

F. M.

Amikor megláttam a gyűjteményét, még
jobban belebolondultam a kaktuszokba. Ő
mondta nekem először, hogy az igazi
kaktuszista nemcsak sarjakat gyökeresít
meg, hanem magról is neveli a növénye-
ket. Megmutatta, hogy kell a kaktuszma-
gokat elvetni. Volt neki egy régi akváriu-
ma, amiben egy nappali fényt adó neon-
lámpa égett, és az alatt nőttek a kis ma-
goncok. Én is készítettem egy ilyen kelte-
tő dobozt neonlámpával és a kapott ma-
gokat elvetettem. Sikerült!

Ekkor már könnyebb volt rokonlátoga-
tásra külföldre utazni. Először 1970-ben
voltam Magyarorszá-
gon. Budapesten be-
mentem egy nagy vi-
rágüzletbe, ahol  a
sokféle magok közt
voltak kaktuszmagok
is. Vettem is mind-
egyikből  két -két
zacskóval. A felét én
vetettem el, a másik
felét Tarasznak ad-
tam. A kis magoncok
szépen fejlődtek, si-
került majdnem mind-
et  felnevelni.  Egy
G ym n o c a l yc i u m
baldianum még min-
dig megvan, már
nem nő, de minden
évben virít.

A hatvanas évek végén megalakult
Lembergben a kaktuszgyűjtők egyesülete
Ljámzina asszony elnökletével, de az nem
volt hosszú életű. A hetvenes évek elején
újból összejöttek a gyűjtők, immár a városi
Természetvédelmi Iroda égisze alatt. Az el-
nök Otáva úr, az egyik lembergi egyetem
dékánja volt. Ide én is beiratkoztam. A ta-
gok között voltak mérnökök, orvosok, ka-
tonatisztek, ügyészek, tanárok, zenészek,
színészek, munkások, diákok. Az egyik diák
az egyetem biológia karán tanult. Ő volt az
egyetlen, akiből később dr. Volgin néven
hivatásos és híres botanikus lett.

Minden évben elküldték nekünk a ma-
gok és magoncok jegyzékét Moszkvából,
Rigából, Vilniusból, Alma-Atából, besze-
reztük azt a kis könyvecskét is, amelyben
benne volt a Szovjetunió minden kaktusz-
klubjának és a klubtagoknak a címe és te-
lefonszáma. Ekkor én már a Lembergi Ope-
rában dolgoztam és nyaranta a Szovjet-
unió különböző városaiban vendégszere-
peltünk. Így jutottunk el Odesszába is, ahol
végigtelefonáltam az összes kaktuszgyűj-
tőt és egy hónapig volt mit nézni. Ott lát-
tam először egy Kubából hozott nagy
Melocactust, gyönyörű cephaliummal egy
odesszai komoly gyűjtőnél, akinek az ud-
varában egy nagy üvegház volt építve tele
kaktuszokkal.

A lembergi Druzsbában (Barátság Köny-
vesbolt) több magyarországi kaktuszos
könyvet is sikerült megvásárolnom. Gyűj-
tőtársaim kérésére néhány fejezetet lefor-
dítottam. Egyeztetve a szerzőkkel, bíztam is
benne, hogy egy szakkönyv esetleg orosz
nyelven is napvilágot láthat. A fordításba
beleegyeztek, még a képek kliséit is idead-
ták volna, de nem lett belőle semmi. Alma-
Atában lett volna esedékes az orosz fordí-
tás kiadása, de a válasz nem jött meg.

Ezzel kapcsolatban volt egy tragikomi-
kus esetem. Az egyik gyűlésen azzal a fia-
talemberrel beszélgettem, akinek Alma-
Atában volt ismeretsége, ő kért meg a könyv
fordítására. A többiek kis csoportokba ve-
rődve beszélgettek. Éppen azt magyaráz-
tam neki, hogy nem olyan egyszerű a
kaktuszos könyvet kinyomtatni, bez-

A  lembergi  operaházA  lembergi  operaház
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zeg a „Malaja zemlja”-t és a „Celina”-t
(Brezsnyev munkái) milliós példányban

nyomtatják. Erre a teremben halálos csend
lett. A pártfunkcionáriusok sunyin pislog-
tak rám. Hátamon futkosott a hideg, lelki
szemeim előtt megjelentek Szibéria végte-
len hómezői. Észrevéve ezt, egy pillanatra
sem hagytam abba a beszédet, jó hango-
san mondtam tovább: „Mert ezeket a köny-
veket olcsó újságpapírra nyomtatják, hogy
a nagy tömegek is el tudják olvasni. Egy
kaktuszos könyvet viszont csak drága fé-
nyes papírra lehet nyomtatni, mivel színes
fényképeket is tartalmaz”. Egy mély, meg-
könnyebbült sóhajt hallottam, hiszen so-
kan attól tartottak, hogy a politikai kitéte-
lek miatt feloszlatják a klubunkat. Megúsz-
tam, a munkát pedig ott folytattuk, ahol
abbahagytuk.

Don-Rosztovban is kedvező a klíma a
kaktuszok számára. Ott megismerkedtem
Szokolovval, az ottani kaktuszklub elnöké-
vel. Megnéztem a gyűjteményét. Kaptam
tőle elég sok ritkaságot, magoncot és sar-
jat. Elmagyarázta, hogy egyeseket el kell
ültetni, meggyökereztetni, de voltak olya-
nok is, amelyeket okvetlenül oltani kellett.
Igen ám, de honnan vegyek alanyt? És ho-
gyan oltsak egy hotelszobában? Visszame-
nőben a hotel felé egy nagy üzlet mellett
haladtam el, és a vitrinben egy óriási
Echinopsis eryesii-t láttam, tele hosszúra
nőtt sarjakkal. Bementem az üzletbe, vásá-
roltam két műanyag zacskót, az egyikkel le-
választottam egy pár sarjat a másikba, és
már meg is voltak az alanyok. A hotelszo-
bában az asztalra terítettem egy nagy újsá-
got és hozzáfogtam az oltáshoz: minden
kellék megvolt hozzá. Észre sem vettem,
milyen hamar eltelt az idő, már csak félóra
maradt az előadásig (aznap Csajkovszkij
balettje, a „Hattyúk tava” ment és én ját-
szottam a hegedűszólót). A kaktuszokat az
ablakpárkányra tettem, a maradékot lese-
pertem a szemetes kosárba, de az újságot
az asztalon hagytam, rohantam a színház-
ba. Azon csodálkoztam, hogy Szása, a szo-
batársam nem jött meg. Vagy egy hét múl-

va Szása megkérdezte: „Múlt pénteken,
amikor a „Hattyúk tava” ment, te dolgoztál,
de én nem. Mit csináltál azon az újságon,
ami az asztalon volt?” Azt válaszoltam, csak
nem képzeli, hogy én ilyesmire emlékszem?
De ekkor leesett a tantusz! Persze, hogy
emlékszem! Akkor kaptam egy csomó kak-
tuszritkaságot és feloltottam őket, mond-
tam nagy örömmel. Erre csak annyit mon-
dott: most már mindent értek! De megma-
gyarázni nem akarta. Közös barátunk, a fő-
karmester Lacánics Igor felesége mesélte
el nevetve, hogy Szása a hotelszobában,
toalettpapírt nem találva, felkapta az asztal-
ról az újságot és berohant egy bizonyos
helyre. Másnap a kedvese csipesszel, na-
gyítóüveg segítségével huzigálta ki a kak-
tusztöviseket egy bizonyos intim helyről.
A mai napig ezen röhög a színház népe.

1986-ban megismerkedtem egy kubai
fiatal katonatiszttel, aki a lembergi tisztiis-
kolában tanult. Elmondta, hogy az édesany-
ja, aki Matanzas városban él, kaktuszokkal
foglalkozik és szívesen megismerkedne va-
lakivel, aki Lembergben kaktuszt gyűjt, mert
szeretne cserélni. Hozott Melocactus ma-
gokat, amelyek kikeltek. Azóta mind meg-
nőttek és csak úgy ontják a magokat.

Omárnak (így hívták a kubait) adtam kü-
lönböző magokat, amelyek már elő voltak
készítve vetésre, összekeverve finom, mo-
sott homokkal. Csodálkozott, hogy mag
helyett homoko t adok neki , de meg-

magyaráztam, hogy
ezek a magvak olyan ki-
csik, mint a homokszem
és így együtt szórva
egyenletesen hullik a
vetőágyba. Szerintem a
kaktusznevelés titka az,
hogy nagyon sok ma-
got kell elvetni, és nem
kell nagyon törődni
vele: ami elpusztul, az
elpusztul, de ami meg-
marad, az élni fog. Volt
azonban még valami!

Amikor felbomlott a
Szovjetunió, mint ilyen-
kor a zűrzavarban lenni
szokott, megjelentek a
varázslók, a mágusok és

Szabadidő

A „szenvedelmes” kaktuszgyűjtő az extraszenszek. A legismertebb köztük
Kaspirovszkij, aki hipnózissal gyógyított
(már akit…) és Alan Csumák, aki a vizet
gerjesztette (varázsolta) be valamilyen ti-
tokzatos erővel. Ha rendszeresen ivott be-
lőle az ember, mindenféle betegségből ki-
gyógyult. Ő a tévében is szerepelt és el-
mondta, hogy a tévé elé kell tenni befőttes
üveget tiszta vízzel megtöltve, azután vagy
húsz percig hadonászott a képernyőn las-
sú zenei aláfestéssel. Ezt a vizet kellett inni.
Ittuk is egy ideig, de semmit nem vettünk
észre (tulajdonképpen egészségesek vol-
tunk). Az asszony, mármint a feleségem, azt
mondta, hogy öntsük ki, vagy locsoljam
meg vele a kaktuszokat. Én az utóbbit vá-
lasztottam. Csak a magoncokat locsoltam
meg vele, ezek azután úgy nőttek, mint a
bolondok és egy sem pusztult el (különben
a múlt évi szenteltvíznek is ilyen a hatása).

Visszatérve a Melocactus-okra, nem
csak Omartól kapott Melocactus-aim van-
nak. 1980-ban vettem Mirszakovtól (egy
kijevi kaktuszista) egy Melocactus maxonii
magoncot. Szépen fejlődött, de egy idő
múlva megakadt, lefogyott és alulról kez-
dett ráncosodni. Gondoltam, csinálnom kell
neki egy forró vizes fürdőt (stimulációt).
Délután négy óra lehetett, tudtam, hogy az
asszony csak fél hatkor jön haza a munká-
ból, még volt időm. Egy fazékban úgy 70
fokra melegítettem a vizet és beletettem a
kaktuszt a műanyag cseréppel együtt. A víz
rögtön lehűlt 40 fokra, így meggyújtottam
a gázt alatta és vártam, mikor melegszik 60
fokra. Közben megjött a feleségem. Rám
szólt mérgesen: „Már megint a konyhában
vacakolsz  a kaktuszokkal?” Erre én, meg-
előzve a veszekedést, gyorsan kimentem az
erkélyre, megfeledkezve a kaktuszról. A fele-
ségem úgy 15–20 perc múlva, mint egy fúria
rohant ki utánam, hogy meddig akarom még
főzni azt a kaktuszt? Már az összes víz el-
forrt és ég a műanyag cserép. Megragadtam
a forró fazekat és kivittem az erkélyre. Saj-
nálkozva néztem a szép növényt. Egy hét
múlva kitettem a kertbe a többi Melocac-
tusokkal együtt a fóliasátorba. Kiraktam egy
gerendára és jól meglocsoltam esővízzel.
Később újra kimentem a kertbe, és kerestem
az elpusztult maxoniit, de helyette egy gyö-
nyörű nagy és telt kaktuszt találtam, amely
még abban az évben cephaluimot hozott. Ha
jól belegondolunk, csoda nem történt, mert
élőhelyén, Guatemalában a tengerparti ho-
mok 90 fokra is felmelegszik.

A kilencvenes évek elején megszűnt a
Lembergi Kaktuszklub. Két évvel ezelőtt
újra összejöttünk. A Hotkevics Klub isme-
rős igazgatója befogadott minket. Minden
hónap harmadik vasárnapján találkozunk 15
órakor. Jelenleg én vagyok az elnöke. A
Kárpátaljai Hírmondó kaktuszkedvelő olva-
sói levélben vagy telefonon is elérhetnek.

 Címem: Ukrajna, 79060 Lv iv
(Lembe rg), vul. Naukova 30/175,
telefonszámok: +380 (322) 64-24-83 vagy
+ 380 67-8651680.

ALMÁSSY  GÁBOR
Lemberg
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Gyökerek

A Kárpátaljai Szövetség idei balaton-
földvári találkozóján alkalmunk volt gyö-
nyörködni Kovács Sándornak, a Kárpát-
aljáról elszármazott neves szakírónak a
szülőföldünkről készített természetfilm-
jeiben, hallhattuk előadását vidékünk ne-
vezetességeiről. Számos jelenlevőben fel-
merült a kérdés: ki is az a Kovács Sándor,
hol vannak a gyökerei? Vendégünket éle-
téről, munkásságáról faggattuk.

– 1954-ben születtem az ungvári járási
Eszeny településen. Az általános iskolát
szülőfalumban, a középiskolát Csapon vé-
geztem el, mindkettőt az anyanyelvemen,
magyarul. Gyerekkoromtól kezdve két do-
log valami megmagyarázhatatlan erővel
kötötte le a figyelmemet: a matematika és a
letűnt korok történései. Aztán, amikor élet-
pályát kellett választanom, helyettem egy
korszak rendszere tette ezt meg. Abban az
időben ugyanis az egyetemi történelemta-
nulást a kommunista párttagsággal kap-
csolták össze. Ez utóbbi számomra (egész
életemben meggyőződéssel vallottam,
hogy nem érdekcsoportokat, hanem ügye-
ket kell szolgálni), rémálom volt. Nem poli-
tizálok, soha egyetlen párt tagja nem vol-
tam, és nem is leszek. Szeretném tisztázni:
én ma sem pártállásfüggően szeretem a szü-
lőföldemet: tetteket, ügyeket szolgálok, és
nem tömörüléseket. Ennek ellenére előfor-
dul, hogy valamilyen tevékenységembe
valaki politikai elkötelezettséget lát: és a
KMKSZ-szimpatizánsok UMDSZ-esnek
tartanak, az UMDSZ-pártiak pedig
KMKSZ-esnek. Ezek belemagyarázások.
Szerintem, éppen ez a bizonyítéka annak,
hogy nem függök egyiktől sem, és nem
vagyok elkötelezve egyiknek sem.

Az érettségi után, 1971-ben felvételt
nyertem az Ungvári Állami Egyetem mate-
matika karára, ahol matematikusi és közép-
iskolai matematikatanári diplomát szereztem.
Matematikus lettem, és közben a történe-
lem iránti szeretetemet megpróbáltam az
idegenvezetésekre való felkészülésben ki-
élni. 1972-től a Szputnyik Nemzetközi Ifjú-

sági Utazási Iroda állományon kívüli (kül-
ső) tolmács-idegenvezetőjeként voltam al-
kalmazásban, és már akkor éreztem, ez igazi
kihívás. Turistacsoportokat kísértem a
Szovjetunió különböző térségeibe: Kijev-
be, Moszkvába, Leningrádba, a Baltikum-
ba, a Volga mentére, Közép-Ázsiába, a Ka-
ukázusba, Szibériába. 1976-ban elvégeztem
az Exkurszbjuro Belföldi Utazási Iroda ide-
genvezetői tanfolyamát. Diákkoromtól ko-
molyan foglalkoztatott Kárpátalja telepü-
léstörténete. Autodidakta módon ismerked-
tem meg Magyarország és szülőföldem tör-
ténelmével (ebben az időben ilyen irányú
oktatás a Szovjetunió iskoláiban nem volt).
1977-ben a Szputnyik Nemzetközi Ifjúsági
Utazási Iroda főállású tolmács-idegenve-
zetője lettem, de még ebben az évben elfo-
gadtam a felkínált matematikatanári állást
szülőfalum középiskolájában, ahol 22 évig
tanítottam.

Tanári pályám nagyon fontos kiegészí-
tője lett szülőföldem múltjának kutatása.
Látva a Kárpátaljával kapcsolatos tudat-
lanságot, illetve félretájékoztatást, minden
eszközzel és minden lehetséges módon
igyekszem egy hiteles Kárpátalja-képet ki-
alakítani. A szovjet rendszer felbomlását
követően, 1992 óta, kihasználva a szabad
utazási lehetőségeket, a kalauzolt csopor-
tokon keresztül felvállaltam szülőföldem
népszerűsítését.

Legnagyobb meglepetésemre, esténként
az utasok a hallott legendákat, verseket el-
kérték, és kézzel átírták. Újra és újra azt kér-
ték, írjam le az előadottakat, mert ez könyv
formájában is érdekes lehet. Hosszas töp-
rengés után sikerült legyőznöm matemati-
kusi szemléletemet, és hozzákezdtem egy
könyv megírásához. Ebben az is közreját-
szott, hogy Kárpátaljáról szinte alig készült
útikönyv, nem volt hiteles térkép, de még
csak képeslapokat sem lehetett kapni. Föl-
fogtam: e vidék számára a gazdasági ellehe-
tetlenülésből az egyetlen kiút az idegenfor-
galom. 1996-ban egy könyv, egy képeslap-
sorozat és egy kétnyelvű térkép megjelen-
tetésének ötletével megkerestem a kárpátal-
jai magyar érdekképviseleti szervezeteket.
Süket fülekre találtam, senki nem volt haj-
landó adni egyetlen fillért sem,
ugyanakkor semmitmondó ki-
adványok támogatására elké-
pesztő összegeket ítéltek meg.
Rádöbbentem: tagságon kívü-
liségem nem csak a szovjet-
rendszerben volt hátrány.

Elképzeléseim megvalósí-
tása az állatorvosi lóra emlékez-
tető idegenforgalom szempont-
jából nélkülözhetetlen volt,
ezért támogatás nélkül jelentet-
tem meg egy könyvet, egy is-
meretterjesztő füzetet és egy
képeslapsorozatot. Annak el-
lenére, hogy a kiadványok

nagy keresletnek örvendtek, próbálkozása-
imat a magyarság hivatásos „megmentői”
még erkölcsileg sem értékelték. Alig akadt
valaki, aki akkor az idegenforgalom fellendí-
tésében partnerem lett volna.

Bezzeg, azóta már a vízcsapból is kár-
pátaljai turizmus folyik, mint a régi pártrend-
szerben: ért hozzá mindenki, boldog-bol-
dogtalan. Úgy is felfoghatnám, hogy nép-
szerűsítési tevékenységemet – embereket
győzködtem igazamról, hogy a kárpátaljai
kilátástalan helyzetből kivezető egyetlen le-
hetséges út, az idegenforgalom – siker ko-
ronázta.

Hm.
Nem igazán így képzeltem el szülőföl-

dem turisztikai felfedezését.
– Mi késztette szülőföldje elhagyá-

sára?
– Erről nem szívesen beszélek, mivel ki-

zárólag családi okok motiváltak, és nem hol-
mi jobb élet reménye. Ha az utóbbi fontos
lett volna számomra, akkor már jóval ko-
rábban, könnyedén megtehettem volna,
hogy elhagyom szülőföldemet. Ma Buda-
pest egyik gimnáziumában tanítok.

– Eddigi életművében Kárpátalja be-
mutatásával foglalkozik. A számos könyv,
írás, térkép, fotó és film közül melyiket
tartja a legfontosabbnak?

– Mindegyiket. Ezek nemcsak az én pá-
lyafutásom fontos mérföldkövei, hanem
fontos kordokumentumként is felfoghatók,
mivel az adott időben egy nem professzio-
nális kutató-szakember számára maximáli-
san az általam leírtak válhattak ismertté.
Talán a szerkesztésemben immáron az 5.
kiadásban megjelent kétnyelvű Kárpátalja
térképe meghatározó a vidék megismeré-
sében. Az pedig, hogy „Bús düledékei-
den…” című könyvecskémből közel egy-
órás DVD–film készült, azt hiszem, önma-
gáért beszél. A „Máramarosi havasok” című
filmünket négy évszakban, többek között
helikopterről is egy nagyon jól felkészült,
elszánt csapattal forgattuk. A Verecke című
könyvem azért fontos, mivel az egykori mil-
lenniumi emlékművel kapcsolatban nagy
volt a tudatlanság, ám nem igazán vállalko-
zott senki annak felkutatására.

– Önt a kezdetekben útikönyvíróként
tartották számon. Miért érzett késztetést
arra, hogy kiadványokban népszerűsítse
szülőföldjét?

Kárpátalja igézetében
Beszélgetés Kovács Sándor szakíróval

A szelmenci határátkelő

Fotó: Elbe István
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– Mivel Kárpátalját még az ott élők sem
ismerik igazán, fel sem fogják, micsoda kin-
csek között élnek. Ezért vállaltam fel, hogy
sokadszorra is végigjárom a falvakat, tér-
ségeket, hegyeket, völgyeket, összegyűj-
töm az ott heverő kincseket. Budapesten
élve könnyebben hozzájutok a háttér-infor-
mációkhoz. Hál’ Istennek, itt sok barátom,
igazi segítőm akad, akik önzetlenül megoszt-
ják velem a Kárpátaljával kapcsolatos is-
mereteiket, dokumentumaikat. A szabad idő-
met ez tölti ki.

– A mai internetes világban az em-
berek egyre kevesebbet olvasnak.
Nem tart attól, hogy könyvei csak a
szűkebb szakma számára lesznek ér-
dekesek?

– A “Máramarosi bércek között”
című, Kárpátalja keleti, máramarosi tér-
ségét aprólékosan bemutató könyvem-
nél nagyon kellett vigyáznom, hogy a
kötet ne kerüljön a tudományos mű
kategóriájába, mivel az olvasmányos-
ság nálam legalább ennyire fontos
szempont. A 14 térképszelvénnyel, 476
fotóval, 94 archív illusztrációval ellá-
tott, 344 oldalas, keménytáblás, színes
kiadvány a Fehér-Tisza forrásától kezd-
ve a Csornahorán, a Hoverlán, a Bliznicán,
a Gorgánokon, az ott eredő folyó- és patak-
völgyek, hegyhátak településein át, egé-
szen a Nagyág–Repinka vonaláig e térség
teljes kalauza.

– A szakíró talál még elvégzendő fel-
adatot?

– Kárpátaljáról még mindig nagyon sok
nélkülözhetetlen adat nincs feldolgozva. Már
rég nagy szükség lett volna egy vár- és kas-
télykalauz megjelentetésére. Ezért gondol-
tam úgy, hogy leteszem az olvasók asztalára
a várakat bemutató könyvecskémnek a tel-
jesség igényével elkészített, kibővített vál-
tozatát. A Kárpátaljai Spektrum sorozatnak
ez eddig a legutolsó könyve, kivonatként
pedig önálló füzetben a munkácsi várról szó-
ló ismertető látott napvilágot.

– A Kárpátaljai Szövetség balaton-
földvári találkozóján nagy sikert arattak
ismeretterjesztő filmjei. Voltak olyan
„megszállottak”, akik még a szombat esti
bál időtartamából is lecsíptek néhány

órát, hogy a filmkockák se-
gítségével Kárpátalja csodá-
latos tájaiban gyönyörködje-
nek. Hogyan lett filmes Ko-
vács Sándor szakíró?

– Megfigyeltem azt, hogy a
még megvásárolt könyveket
sem mindig olvassa el a Ked-
ves Olvasó. Ezzel szemben,
egy filmet mindenki sokkal
hamarabb megnéz. Mivel ed-
dig 6 ismeretterjesztő film az
én ösztönzésemre jött létre, és
azoknak elkészítésében író-
szakértőként vettem részt,
gyűjtöttem egy kis tapaszta-

latot a filmes világban. Nem könnyű dolog
a filmeseket Kárpátalja szolgálatába állíta-
ni, ezért magam ragadtam kamerát, és kezd-
tem forgatni. Első önálló filmem, amelyet
magam forgattam, a stúdiómunkálatait is
magam végeztem „A honfoglalás kapuja –
Verecke” címmel Kárpátalja legfrekventál-
tabb térségét, az oda kapcsolódó történel-
mi eseményeket, és a vereckei emlékművek
tragikus sorsát mutatja be.

– Mi következik azután?

– Nos, következik Kárpátalja nyugati
térsége… Most fejeztem be Kárpátalja tel-
jes nyugati térségének a helyszínelését,
adatgyűjtését. Ennek a feldolgozása folya-
matban van, és ha a Gondviselő ad erőt,
akkor a Kárpátalja-sorozat utolsó kötete a
magyarlakta vidéket mutatja
be. De előbb még a hét orszá-
gos (vidéki) millenniumi em-
lékmű sorsáról jelenik meg egy
könyvem, amelynek írása a be-
fejezéséhez közeledik.

– Magyarország-szerte
tart előadásokat Kárpátaljá-
ról. A magyar állampolgárok
mennyire érdeklődnek Kár-
pátalja iránt?

– A szülőföldemet nem-
csak a fővárosban, a rádió, a
televízió műsoraiban népsze-
rűsítem, hanem több vidéki
városban is tartottam előadást

Kárpátalja igézetében
Beszélgetés Kovács Sándor szakíróval

Gyökerek
és volt fotókiállításom, például Sopronban,
Tatán, Kiskunfélegyházán, Szegeden, Kom-
lón, hogy csak néhányat említsek, de szü-
lő földemet  bemutat tam Bécsben és
Felsőpulyán is. Az előadásokon a hallga-
tóság a kiállított fotók és a vetített film se-
gítségével is közelebb kerülhet Kárpátaljá-
hoz. Az érdeklődés mindig nagy, nem egy
esetben hallottam a szervezőktől, hogy jó-
val többen voltak kíváncsiak a Kárpátaljá-
ról szóló előadásra, mint egy más témájúra.
Ezt elsősorban a szülőföldem iránti tiszte-
let miatt tartom nagyon fontosnak, és csu-
pán másodlagosan vonatkoztatom azt sze-
mélyemre. Az esetek többségében az elő-
adásokon jelen vannak a vidékünket ala-
posan ismerők, és a kevésbé jártasak is.
Ezek a feltett kérdésekből derülnek ki. Sok
esetben nem csupán profán kérdéseket
tesznek fel, hanem bizony egy-egy térség,
a belső viszonyok, az életmód és a szemlé-
letünk mély ismeretéről tanúskodó kérdé-
sek is elhangzanak.

– Mind a magyar politikum, mind a
közvélemény hajlamos megfeledkezni az
itteni magyarokról. Ön szerint mi lehet az
oka, hogy az elszakított részek közül Kár-
pátaljának a „mostohagyerek” szerepe
jutott?

– A második világháború után ez lett a
legelzártabb elszakított nemzettest, amelyet

a szovjet hegemónia miatt tabuként
kezeltek. Ez az anyaországi köztudat-
ban több mint négy évtizeden át neg-
ligálta Kárpátalját. Az ekkor felnőtté
vált nemzedék ilyen tudatot (vagy
tudathiányt) adott át a következő
generációnak. Ennek a legdurvább
megnyilvánulása a már klasszikussá
vált kérdés, amelyet a Szovjetunióba
érkező magyarországi turista (csakis
a magyarországi, mert az elszakított
területekről érkező magyar nemzeti-
ségűek számára ez nem volt újság) a
magamfajta idegenvezetőnek számta-
lanszor feltett: „Hol tanult meg ilyen
szépen magyarul?” A beidegződések
pedig akarva-akaratlanul ma is ott él-

nek nemcsak a kisember, hanem a politikus
fejében is. Levetkőzni, már aki egyáltalán
ezt szeretné, még annak is nagyon nehéz.

– Köszönöm a beszélgetést és további
eredményes munkát kívánok.

l-s

A munkácsi vár a Turul-emlékoszloppal

A Nagyág Husztnál

A Beszkidekben
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A budapesti Ünnepi Könyv-
hétre jelent meg Skultéty Csa-
ba „Kárpátalja magyarsága a
viharok sodrában” című köny-
ve. A kötetről beszélgettünk a
szerzővel.

– Miért tartotta fontosnak
e gyűjteményes kötetének a
megjelentetését?

– A történelmi Magyaror-
szág északkeleti térségének, a
mai Kelet-Szlovákia és Kárpát-
alja sorsának alakulása végig-
kísérte egész publicisztikai pá-
lyámat, és közelről foglalkoztat
ma is. Ez természetes, hiszen
innen, Ung megyének a szlová-
kiai csücskéből, Nagykaposról
származom, a Szepességtől
Máramarosig egy kicsit minde-
nütt otthon vagyok. Dolgaim
úgy alakultak, hogy München-
ben, a Szabad Európa Rádióban
külpolitikai szerkesztőként a
szovjethatalom utolsó évtize-
dében én lettem a kárpátaljai ma-
gyarság ügyének a gazdája, ami
e tárgyban kulcshelyzetet jelen-
tett. Az indítékot erre a magyar
emigráció szellemi életének
egyik eseménye adta.

– Kérem, beszéljen erről!
– Nyugat-Európa nagy szét-

szórtságában működött néhány
kimagasló teljesítményt nyújtó
szellemi tömörülés évenkénti
egyhetes tanulmányi konferen-
cia tartásával. Ezek egyike volt
a Svájci Magyar Irodalmi és
Képzőművészeti Kör. Szeptem-
ber végi lugánói találkozói so-
rozatában 1980-ra a határon kí-
vülre szorult magyarság szelle-
mi életének a vizsgálatát tűzte
programjára.  A kárpátaljai nem-
zetrész helyzetének az ismerte-
tésére, még tavasszal, engem
kértek fel. Pillanatnyi pánikba
esésemben, hogy a kettős vas-
függönyön át hogyan jussak
kellő forrásokhoz, egy Mun-
kácsról Budapestre került bará-
tom jött segítségemre: fokról
fokra kicsempésztetett Kárpát-

aljáról mondhatni mindent, ami
ott magyar nyelven megjelent,
és egyenes úton juttatta el hoz-
zám, Münchenbe. Szinte napra-
kész tájékozottságomat a velünk
ugyanabban az épülettömbben
működő, a Szovjetunió külön-
böző nyelvein sugárzó Szabad-
ság Rádió ukrán kutató osztá-
lya is segítette. Így készült el az
a Lugánóban, majd a nyugat-
európai térségben többfelé elő-
adott tanulmányom, amely az
adott körülmények között szen-
zációszámba ment. Egyfelől
azért, mert Nyugaton e kérdés-
sel ezzel az alapossággal senki
sem foglalkozott vagy foglal-
kozhatott, Budapesten pedig a
kárpátaljai ügy szakértői, még
teljesebb ismereteikkel, azokat
nem publikálhatták.

– A Szabad Európa Rádió
mikrofonján át tehát mindezt
tovább adta a magyarországi
és széles kárpát-medencei hall-
gatóságnak.

– Ezzel a lehetőséggel mesz-
szemenően éltem is. Budapes-
ten a „Kárpáton túli ukrán terü-
let” szinte tabu volt. A nagykö-
zönség felé teljesen, de a moszk-
vai magyar nagykövetnek is ti-
los volt oda látogatnia. Én vi-
szont lehetőséget kaptam, hogy
a legkülönbözőbb műsorokba
elhelyezzek valamilyen, bármily
apró hírt, megemlítsek egy ese-
ményt vagy egy helységnevet
a magyarság egészétől is elzárt
világból. A rádiónál egy kollé-
gám, aki átlátta ezt a ténykedé-
semet, egy szerkesztőségi érte-
kezletről távozva odaszólt ne-
kem, hogy „te egy egyszemé-
lyes maffia vagy!”

– Ez a „maffia” aztán, ott,
a nyugati világban, szélesebb
körben is működött.

– Igen, igyekeztem a témát
az emigrációs publikációkban,
lapokban-folyóiratokban ébren
tartani, de másutt is, és nem
csak magyarul.  Majd ugyanezt
tettem itthon
is a rendszer-
váltás idejétől,
amikor hosz-
s zú - ho s sz ú
évek után ha-
zatérhettem.
Most megje-
lent könyvem-
ben olyan írá-
sokat gyűjtöt-
tem össze,
amelyek erről,
ezekről szól-
nak. Kerek har-

minc olyan publikáció, amelyek-
ben az egykor elzárt világról
valahol írtam, mondtam, vagy
mondattam. Alapos elemzések
vagy villanásszerű helyzetkép
valamiről, a dátum szerint, egy
bizonyos időpontban.

– Úgy tudjuk, ma is vissza-
visszajár Kárpátaljára.

– Valóban. Így legutóbb a
magyarországi ferences gimná-
ziumok öregdiákjaival bejártuk
a vidéket, mindent, amit csak be
lehetett járni. Többségüknek új,
nagy élményt jelentett ez az út.
Mindenkit biztatnék, jöjjön-
menjen, igen fontos ez a kap-
csolattartás. Aki Magyarország-
ról ezt a határt átlépi, csak ott
tapasztalja meg, mennyivel gaz-
dagodott.

– Ön viszont, odautazva,
hazalátogat. Kiemelhetjük Be-
regszászt, ahol szüleivel laktak
is egy ideig és ahol nemrég em-
léket állított édesapjának.

– Az első bécsi döntést kö-
vetően ügyvéd apámat a ma-
gyar igazságügy-miniszter köz-
jegyzőnek nevezte ki Bereg-
szászra, így Nagykaposról átke-
rültünk oda. Ezek a budapesti
egyetemi éveim voltak, a szün-
időket a beregi székhelyen és a
barátaim révén különösen ked-
vel t Munkácson töltöttem.
Apám irodája a törvényszékkel,
vagyis a mai tanárképző főisko-
lával szembeni épületben, an-
nak első emeletén volt. Most,
hogy teremről teremre magyar-
országi intézmények és magán-
személyek felajánlásából újul
meg a főiskola, vállaltam az
egyik tanteremnek a felújítását
apám, Skultéty Viktor emlékére.
Egy másik, kisebb szeminárium-
terem az Eszenyből származó
Balla Gyula irodalmár-történész,
elhunyt barátom nevét viseli. A
hazatelepülésemet követő esz-
tendők során személyében az
akkori budapesti Magyarság-
kutató Intézet kutatójában kitű-

„Egy kollégám megjegyezte: te egy egyszemélyes maffia vagy!”

nő munkatárs kollégára talál-
tam, akivel értékes közös felada-
tokat végezhettünk el.

– Ez év júniusában a Bu-
dai Várban „Fiume magyar
emlékezete” címmel az Ön
gyűjteményéből nagy sikerű
kiállítást rendezett az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár. Ez
idő tájt látott napvilágot a
„Kárpátalja magyarsága a vi-
harok sodrában” című köny-
ve is. Kötetének milyen a vissz-
hangja?

– Az induló fogadtatás érez-
hetően pozitív, hiszen ilyen tar-
talommal erről a témáról könyv
a háború óta nem jelent meg.
Még csak a terjesztés kezdeti
szakaszában vagyunk. Érdemes
talán megemlítenem, hogy a kö-
tethez Kun Miklós, a ma legte-
kintélyesebb magyar szovje-
tológus írta a bevezetőt, az első
érdemi recenzió pedig Jeszensz-
ky Géza volt külügyminisztertől
jelent meg a múlt évben elindí-
tott rangos Trianoni Szemlében.

– Köszönjük a tájékozta-
tást, további sikereket kívá-
nunk.

A Skultéty Viktor, illetve a Balla Gyula terem felirata

y-a

Interjú
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Könyvespolc

Ami számunkra a felvidéki és a kárpát-
aljai magyarság tragédiája, az Ung folyó
partjáról jött Skultéty Csabának kétszeres
megpróbáltatás. Egyszer személyesen meg-
szenvedte a magyar nemzet, s azon belül
külön is, földijei sanyarú sorsát. Évek múl-
va pedig újraélte azzal, hogy elénk tárta a
látottakat. Szerzőként, felelősségteljesen
gondolkodó kutatóként szól a Benes-dek-
rétumokról, a cseh és szlovák politikusok
összefogása nyomán végrehajtott kitelepí-
tésekről, a szövevényes kárpátaljai kérdés-
ről. Rajta kívül nem él már ennek a lényegé-
ben máig rendezetlen helyzetnek ilyen fel-
készült, az igazságért kiálló koronatanúja.

Ilyen szempontból talán a legkevésbé is-
mert az anyaországban a kárpátaljai magyar-
ság sorsa, amely földrajzilag napjainkban
három külön állam területén él, egymástól
elszakítva. Kevesen tudják, hogy ez a több
nemzet lakta régió sokban a váltópénz sze-
repét töltötte be Tomás Masaryk, főleg pe-
dig Eduard Benes politikai játszmáiban. Elég
csak ránézni Ungvár „prágai” negyedére,
ahol a cseh fővárosból érkező hivatalnokok
külön gettóban telepedtek le, hogy még vé-
letlenül se keveredjenek a helyiekkel. A leg-
több fontos kárpátaljai város, köztük Ung-
vár, Munkács és Beregszász ősi magyar te-
lepülés, a magyar kultúra, a magyar történe-
lem bölcsője. A benesi propagandagépezet
azonban mindent megtett, hogy Nyugaton
hamis híreket terjesszen az ottani helyzetről,
a magyarokat afféle betolakodó, ázsiai hor-
dának tüntetve fel.

A második világháború alatti emigráció-
jában Benes ragaszkodott a régi, „München
előtti” államhatárok visszaállításához. A né-
metek és a magyarok – sőt, egy ideig még a
szlovákok és a lengyelek – kollektív bünte-
tésén ármánykodott, környezete pedig egye-
nesen a magyarok kipusztítását tekintette
Prága számára megfelelő megoldásnak. Kár-
pátaljáról azonban – vagy annak nagyobbik
részéről – már 1939-ben hajlandó lett volna
lemondani a sztálini szovjet birodalom javá-
ra. Az indoklás az ő szempontjából egyértel-
mű volt: ez a terület a jövőben nem lehet
Magyarországé! Nagyon érdekes, hogy
1941-ig, a Barbarossa-terv beindítása küszö-
bén Benes ádáz ellenfelei, a Tiso-féle náci-
barát szlovák állam vezetői közül sokan
ugyanúgy gondolkodtak.

Sztálin és köre, beleértve a kijevi politi-
kusokat, köztük Nyikita Hruscsovot, az ak-
kori ukrán párttitkárt, egészen 1943-ig óva-
tosan nyilatkoztak Kárpátalja jövőbeni sor-
sáról. Sőt, a szovjet katonai vezetés és a

politikai rendőrség közös felügyeletével
létrehozott, Ludvík Svoboda vezette cseh-
szlovák katonai alakulatba besoroztatták a
gulág lágereiből kiengedett kárpátaljai uk-
ránokat és ruszinokat, akik eleinte a „légió”
állományának többségét alkották. Az 1968-
as „prágai tavasz” után az emigráns sorsot
választó Vilem Kahan, az alakulat volt poli-
tikai tisztje mesélte nekem, hogy a katonák-
nak legalább a fele folyékonyan tudott ma-
gyarul. Egymás között eleinte így is beszél-
tek, mire a cseh és szlovák parancsnokok
elrettentő büntetésül hideg verembe ültet-
ték őket.

A háború utáni közép-kelet-európai ha-
tárokra nézve sokban sorsdöntő teheráni
találkozót követően a szovjet fővárosba
1943 végén érkező Benes érzékelte, hogy a
szovjet vezetés azt várja tőle, lépjen minél
előbb Kárpátalja ügyében. Engedett hát, és
ígéretet tett tárgyalópartnereinek, Sztálin-
nak és a szovjet külpolitikát irányító
Molotovnak: ünnepélyesen hajlandó le-
mondani az egész térségről a Kreml javára.
Lényegében semmi mást nem kért cserébe,
mint áldást a magyarok kollektív megbün-
tetésére, ősi földjeikről való kiűzésére. Alig
egy év múlva, 1944 végétől kezdetét vette
a kitelepítés, amelynek Skultéty Csaba nem-
csak krónikása, hanem nagyrészt szemta-
núja is volt: a magyarok puskatussal törté-
nő kiűzése, amelyet „lakosságcserének”
csúfoltak, a sok ezer ember halálát követe-
lő „malenki robot”, a szabadrablás.

Ettől kezdve már nem volt megállás. Saj-
nálhatjuk, hogy napjainkban – idehaza is,
de főleg északi határainkon túl – akadnak
olyanok, akik nem akarnak tudomást venni
erről a történelmi igazságtalanságról. Nem-
rég az Európa Parlamentnek a XX. századi
totális rendszerek bűneiről rendezett meg-
hallgatásán egy cseh képviselőnő hatalmas
táblaképet mutatott be a háború utáni cseh-
szlovákiai áldozatokról. Mindenki rajta volt
a tragikus listán, csak a magyarok nem.

Kárpátaljával még inkább ez a helyzet.
A magyarok ottani sorsáról a szovjethata-
lom bűntetteit újabban gyakran emlegető
hivatalos ukrán hatóságok általában nem
vesznek tudomást. Jogosan számon tartják
azokat az ukrán falvakat, ahol a holodomor,
a mesterségesen keltett éhínség barbár
pusztítást végzett. De ritka kivételtől elte-
kintve hallgatnak Szolyváról és más tele-
pülésekről, ahol Sztálin politikai rendőrsé-
ge etnikai alapon követte el ugyanezeket a
bűntetteket.

KUN  MIKLÓS

“Kárpátalja magyarsága a viharok sodrában”

Skultéty Csaba, alias Ambrus Márton,
akire az egykori Szabad Európa Rádió hall-
gatói ma is nagy megbecsüléssel emlékez-
nek, csak majdnem kárpátaljai: a szomszé-
dos Nagykaposon született 1920-ban, ame-
lyet akkor még nem választott el határ a Tri-
anonban ugyancsak Csehszlovákiához csa-
tolt, „Podkarpatszka Rusz”-nak nevezett,
ezer éven át a Magyar Királyság integráns
részét alkotó területtől. Az első bécsi dön-
tés örömhíre a késmárki német gimnázium-
ban érte, a visszacsatolási ünnepségre ha-
zatért, de az új határ már nem tette lehető-
vé, hogy tanulmányait ott fejezze be, így az
érettségit az ungvári, újból megnyílt magyar
gimnáziumban tette le. Beregszász, majd
Munkács lett a család otthona. Budapesti
egyetem, szovjet gyűjtőtábor, sikeres szö-
kés, rövid magyar közszolgálat után Párizs,
majd a brugesi Posztgraduális Európa Kol-
légium után került Münchenbe, az 1951-ben
induló SZER-hez. Ottani munkája mellett
lett Kárpátalja, az ott élő, mintegy 200 ezres
magyarság és a szovjeturalom alatt önálló
nemzetiségként el nem ismert ruszinok egyik
legjobb, legalaposabb nyugati ismerője és
szószólója. Most kiadott írásai 1973 és 2008
között jelentek meg, de többségük a rend-
szerváltozás, Ukrajna függetlenné válása
előtt született és jelent ma fontos kordoku-
mentumot.

Skultéty a háború után először 1988-ban
léphetett ifjúkora színterére, hogy az addig
nehezen megszerezhető lapok, hírek után a
mellbeverő valósággal is szembesüljön,
annak már enyhülő szakaszában, amikor
Magyarország révén legalább ablak nyílt a
szabadabb, jobb világra. Ukrajna 1991 végi
függetlenné válása Kárpátalja magyarsága
számára politikai és nyelvi jogai figyelmet
érdemlő helyreállítását hozta, nagy mérték-
ben az 1989-ben, a gorbacsovi enyhülést
kihasználva létrejött Kárpátaljai ‘Magyar
Kulturális Szövetség erőfeszítései révén.
Skultéty személyes tapasztalatok alapján
mutatja be a váratlanul bekövetkező rend-
szerváltozás és a Szovjetunió még váratla-
nabb szétesése utáni helyzet kettősségét:
Kárpátalja magyarsága „könnyebben, emelt
fővel vállalhatja identitását, mint a törté-
nelmi Magyarország utódállamaiban bár-
hol”, ugyanakkor 1994-re életszínvonala
mélyen a tíz évvel korábbi alá süllyedt a
munkahelyek elveszítése, a pénz elértékte-
lenedése, az alapvető javak hiánya és a min-
dent elárasztó korrupció következtében.

Forrás: Trianoni Szemle, a Trianon
Kutatóintézet folyóirata, I. évf. 3. sz., 2009.
július-szeptember.

Jeszenszky Géza

A viharszünet vége
Kárpátalján?

(Részletek)

A Kairosz Kiadó gondozásában a közelmúltban látott napvilágot Skultéty Csaba
legújabb könyve, amelyben a szerző a kárpátaljai magyarság hányatott sorsáról
közöl tanulmányokat. A Kárpátaljai Hírmondó szerkesztősége fontosnak tartotta,
hogy hírt adjon a kiadványról. Szubjektív értékelés helyett álljon itt egy részlet
Kun Miklós  szovjetológusnak a gyűjteményhez írt előszavából, illetve Jeszenszky
Géza történésznek a Trianoni Szemlében megjelent recenziójából.
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      Még most is, évekkel az után, hogy el-
jött az Óhazából, ha a régi otthonára gon-
dol, könnyektől párás a szeme. Az emlékek
a legváratlanabb pillanatokban találnak rá,
beóvakodnak a gondolataiba, képeket ele-
venítenek fel benne, olyan élesen, tisztán,
mintha egy valaha látott, feledhetetlenül
szép film jelenetei lennének, amelyeket a film
kockái megőriztek az elmúlástól. Hangok és
illatok társulnak a villanásnyi képekhez, és
neki megvan hozzá az a különös adottsága,
hogy azonnal, szinte testi valóságban is ott
legyen a múltban, újra élje, életre keltse a
pillanatokat. S bármily vidámak, örömöt su-
gárzók azok az emlékképek, mégis amint rá-
találnak, azonnal könnybe lábad a szeme.

Honvágy, intézi el magában a kívülálló
számára egy láthatatlan kézlegyintéssel és
némi szégyenkezéssel az ellágyulását, majd
elmúlik. De nem, érzi, hogy soha. Köldök-
zsinór, amelyet képtelen elszakítani: lám, ed-
dig sem sikerült. Talán, mert nem is akar-
ja… Ezért rögzít magában minden semmi-
ségnek tűnő kis emléket, amely az otthoná-
hoz köti. Ő még mindig odatartozik…

Pedig mennyire vágyott Amerikába…
Tanulni, aztán dolgozni, vinni valamire…
Tulajdonképpen nem is csalódott, nem pa-
naszkodhat, ha a dolgai lassan alakulnak
is, már nem érzi magát annyira idegennek…
Vagy inkább nem mindig… Persze, ha vol-
na valaki, akivel beszélhetne néha régi ott-
honáról, az otthoni eseményekről, köny-
nyebb lenne… Ha másnak is jelentene va-
lamit annak a városkának a neve, ahonnan
egykor elindult…

Nem, soha nem arra a patinás, lassan
világvárosnak nevezhető, valóban gyö-
nyörű városra gondol, ahonnan jött. Ó de-
hogy!  Az csak befogadta őt, éppen úgy,
mint a sok többi idegent… Azazhogy egy
hajszálnyival nehezebben… Pedig az ő
nemzetisége, anyanyelve azonos volt be-
fogadóiéval… Mégis többet kellett kilin-
cselni, várni, hogy állampolgárnak ismer-
jék el. Ellentétben azokkal, akik a messze
keletről jöttek… Ilyen az élet… Akinek sok
pénze van, az tud énekelni… Még akkor
is, ha siketnéma…

A lány nagyot sóhajt és hangtalanul
sorolja: mi tagadás, nehéz időszakot hagy-
tam a hátam mögött, nem volt egyszerű
hazát cserélni, megválni a szülőföldtől. Pe-
dig nem egy merőben új világba csöppen-
tem bele, és nem egy számomra idegen kul-
túrában kellett megállni a helyemet, mint
például most.

Összeszorítja a száját, aztán szórakozot-
tan kitekint a kocsi ablakán. Előttük, mö-
göttük, oldalt, ahová néz, mindenütt autó,
autó hátán. Az autópályán megbénult a for-
galom, minden sáv bedugult.

Jó lenne tudni, minek köszönhető ez az
értelmetlen ácsorgás, bár az sem változtat-
na semmin… Jézusom, mikor kerülünk ki eb-
ből az autódzsungelnek tűnő végeláthatat-

Weinrauch Katalin

Otthonkeresők
lan dugóból, meddig kell még itt ülni… Jó,
hogy az idős munkaadója, aki itt ül mellet-
te, nem morog, nem elégedetlenkedik, vagy
szokása szerint nem őt hibáztatja…

 Hallgatag nő… Mindegy, fontos, hogy
jól fizet, azon túl olyan, amilyen… El kell
tűrnöm és kész! Mert kell ez a munka, pénz
nélkül nem tudnám végigcsinálni, s főleg
elérni azt, amit kitűztem magam elé… Igen,
egyetem, meg egy igazi munkahely… Hogy
legyen  belőlem valaki… Nem akarok örök-
re „társalkodónő” maradni, mert ebben a
minőségben alkalmazott Emily. Furcsa,
hogy így kell szólítanom, nem néninek…De
hát ez Amerika, itt teljesen mások a társa-
dalmi normák, az érintkezési szabályok… A
dédmamám lehetne, én meg Emilizem…

Mosoly bujkál a szája szögletében,
mert anyjára gondol, aki az idős hölgynek
bőven a lánya lehetne: vajon, mit szólna
hozzá, ha egy ilyen korú fiatal, mint én,
csak úgy lejankázná… Anya… Összeszo-
rul a torka és keserűen gondolja: legalább
te maradtál volna ott, abban a kedves, ki-
csi városkában… Otthonunkban,  a szü-
lőházban… Miattam hagytad el, én meg
magadra hagytalak a számodra idegen
nagyvárosban… Soha  egyetlen szóval
sem panaszkodtál, sőt, te támogattál, küld-
tél, hogy menjek, valósítsam meg az álma-
imat, ha csak így lehetek boldog… Iste-
nem, milyen nagyszerű anyám van nekem,
és milyen messze van tőlem… Nem, nem
szabad sírnom… Ő sem sírt, amikor elbú-
csúztam tőle a repülőtér kettes termináljá-
ban… Mosolyogva integetett és bátorí-
tott… Csak a gyönyörű szeme fénylett
gyanúsan… Nekem meg majd megszakadt
a szívem… Ha egyetlen szót szól, ha csak
egy gesztussal utal rá, hogy ellene van az
elutazásomnak, én nem…

Á, ez így nem igaz! Ő ráérzett az igaz-
ságra, ezért nem nehezítette meg a dönté-
semet… Vajon kibírta hazáig azzal a hősies
mosollyal, vagy a taxiban ülve végigsírta
az utat? Ahogy én ismerem, csak az üres
lakásban engedett szabad folyást a könnye-
inek… Erről soha nem beszélt… Később
azzal vigasztalt, hogy ha már így alakult az
élete, és egyedül kellett maradnia az idegen
nagyvárosban, legalább a testvérem gye-
rekein fog majd segíteni… A bátyám, Viktor
rendes ember, jó testvér…Igen, ő otthon
maradt a szülővárosunkban…  Nehéz kö-
rülmények között él a családjával, de Ott-
hon! A város másik végén laknak, nem ott,
ahol a mi kis házunk áll… Mert oda nősült…
A lány elmélázik: szeretem a sógornőmet,
csak ne volna olyan nagyon teszetosza…
Amúgy igazán jóravaló nő… Hűségesen
gondozza az apám sírját, igaz, közel is lak-
nak a temetőhöz, nem kell messze eljárni…

Az idős asszony megmoccan mellette
az ülésen. A lány odakapja a fejét, talán
szomjas, gondolja. De Emily lehunyt
szemmel ül, biztos elszundított. Legalább

angolul szólna, beszélgetne velem, de
nem! Amikor nagynéha mégis szóra nyit-
ja a száját, többnyire röviden elmondja,
mit kíván tőlem, mit akar éppen, hová kell
vinnem, mit kell sürgősen elintéznem,
megvásárolnom neki, mikorra jelentsem be
a szépségszalonba, milyen időpontban
jöjjön a gyógymasszőr, milyen napon és
hány órakor vigyem el az imaházba, és
így tovább. Én bólogatok, azonnal cse-
lekszem, de ezzel ki is merül a közöttünk
lévő nexus. Soha nem szólít a nevemen,
csak Miss-nek hív, így én sem merek kez-
deményezni semmiféle beszélgetést. Va-
lahol jól is van ez így… Ha hiányzik a
személyes impulzus, nem vagyunk része-
sei a másik életének. Megmaradunk egy-
más számára távolságtartó idegennek,
szigorúan betartva, soha át nem lépve a
közöttünk lévő társadalmi határokat.

A lány mereven maga elé néz: talán én
sem lennék különb, ha annyi millió dollár
fölött rendelkeznék, mint ő… No de lehet
így élni? Mi öröme van a sok pénzéből?
Vagy éppen emiatt ilyen, a vagyona tette
ilyenné? Magányos… Azt mondja Anne,
aki beajánlott hozzá, hogy állítólag vannak
rokonai a Keleti parton… fia, unokák, talán
egy unokaöccse is… De akkor miért él itt
egyedül az Angyalok városában? Ezt sem
köti senki orrára… Anne nevetve mondta:
mert nincs ember, aki kibírná vele huzamo-
sabb ideig. Nekem elhiheted, már legalább
tízen próbálkoztak előtted, és ilyen hosszú
ideig még senki nem bírta ki vele…

Anne… szuper rendes lány és milyen
gyönyörű… igazi fekete szépség… Janinak
köszönheti, hogy megismerkedtek. Gyor-
san megbarátkoztak, Anne Kubából jött, ő
is egyedül van, együtt bérelnek a parton
egy lakást. Jó így, mert kettőjük között meg-
oszlik a tetemes lakbér költsége. Remekül
kijönnek egymással, néha eljárnak futni,
vagy beülnek egy kávéra… Ennyi a kikap-
csolódás... Anne ritkán van otthon, ápoló-
nő az egyik közeli egészségügyi központ-
ban, ő felügyeli napi szinten az öreg hölgy
egészségi állapotát. Általa került Emilyhez
dolgozni több mint féléve. Azóta tűri a fur-
csa rigolyáit, rideg közönyét, elégedetlen-
kedéseit, kiszámíthatatlan, hirtelen hangu-
latváltozásait. Mindegy, jól és pontosan fi-
zet, s ez a legfontosabb… No meg az, hogy
van bőven szabad ideje, eljárhat tanfo-
lyamokra, készülhet az egyetemi fel-
vételire…Persze az anyja a nehézségekről
semmit nem tud, csak a jót és szépet tudat-
ja vele, miért okozna neki fölösleges aggo-
dalmat?!

Milyen boldog volt, amikor Janiról be-
számolt neki… Tényleg rendes srác, segí-
tőkész. Idejövet a repülőn ismerkedett meg
vele. Újságíró, és már az is kész csoda, hogy
ő is éppen Los Angelesbe jött. Egy közis-
mert napilapnak a munkatársa, évek óta ő
az újság itteni tudósítója, és úgy ismeri a
várost, mintha szülővárosa lenne…

Anyának azonnal beindult a fantáziája
és titokban már rég összeboronálta
őket. Neki meg nem volt szíve bevalla-
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ni, hogy a fiú meleg… Őt nem zavarja,
mert nagyszerű, igazi barát, úgy törő-

dik vele, mintha a testvérhúga lenne. Több-
ször elvitte magával nagy koncertekre, ál-
tala igazi hírességek közelébe kerülhetett.
Jani az újságírói igazolványával sok helyre
bejut, és őt ilyenkor a fotoriporterének mu-
tatja be…

Gondolatai elidőznek a fiú körül, jó
tudni, hogy van valaki, akivel magyarul
beszélhet, aki megért olyan dolgokat is,
amelyeket az itteniek soha… Még Anne
sem… De az az igazság, hogy az otthon-
ról, a valódi szülőföldről még Janival sem
tud beszélgetni… Mesélhetne neki Kár-
pátaljáról, és a fiú bizonyára szívesen
meghallgatná, ám valójában nem jelente-
ne neki semmit. Nincsenek közös emléke-
ik, nem köti őket össze a múltjuk, Jani szü-
letett pesti srác…

Á, nem érdekes…Phű, de meleg van, a
motor áll, így természetesen a légkondicio-
náló sem működik… Jó lenne egy kicsit le-
engedni az ablakot, legalább egy ujjnyira,
de mit szól majd hozzá Emily… Annyira fél
a huzattól, meg a hűléstől, de hát kinn is
meleg van…Már lassan egy órája állnak itt,
és még egy árva szót sem szóltak egymás-
hoz. Megint elszundított, vagy legalábbis
úgy tesz, mintha aludna. Így nem kényel-
metlen számára a hallgatás, nem muszáj
beszélnie. Milyen öreg, már kilencven
éves… Csupa ránc az arca, de még most
sem csúnya. Valami megmagyarázhatatlan
sajnálatot érez az idős nő iránt: nagyon
magányos, nagyon egyedül van, de csak ő
tehet róla! Vagy nem…

A lány óvatosan leengedi az üveget
és közel hajol az ablakhoz, hogy élvezze a
betóduló friss levegőt. A beszökő szellő
belekap a hajába, végigsimítja arcát. Bele-
szippant a benzinszagba, aztán lebiggyeszti
az ajkát: még hogy friss levegő… Keze
moccan, hogy újra bezárja, amikor a felke-
rekedő szél ki tudja hol begyűjtött, nagy
maréknyi virágillatot hint széjjel a kocsi
belsejében. Az ismerős illat körbeöleli a
lányt, akinek a szeme bepárásodik a rátörő
emlékektől.

Már nem itt van, hanem Otthon, a Hold
utcában. A nyári napfény sugarai elől búj-
va az aprócska teraszon üldögél a szőlőlu-
gas hűs árnyékában. Tisztán hallja, hogy
anyja benn motoszkál a konyhában – a ked-
venc ételét főzi –, a diófáról egy sárgarigó
szólongatja csúfolódva, és ő a lecsukódott
szempillái mögül is jól látja a kert végében
meghúzódó méheshez vezető keskeny
utacska szélére ültetett, bolondul virító pe-
túniák színes kavalkádját, amelyek illata lá-
gyan körülöleli. Aztán már a temetőben van,
az apja sírjánál. Mielőtt útra kelt az Újvilág-
ba, anyjával együtt még hazalátogattak. A
temetőben is ez a virágillat fogadta… Ab-
ban a kis sírkertben, a Hágcsó és a Csipás
domb alatt…

A nem is túl messzi gyerekkor emlékei-
ből táplálkozó szép mosoly nyílik ki az ar-
cán: amikor az iskolából Kuklyába mentünk
kirándulni, mindig arra vitt az utunk… Föl a
Szarkahegynek, végig a Csicsóhegy alatt…
Behunyt pillái mögött tisztán látja a Nagy-
hegyet, amelynek oldalán katonás, egye-
nes sorokban menetelnek fölfelé a szőlőtő-
kék. Talpa érzi a dombnak szaladó keskeny,
kanyargó szekérút hepehupáit, két kezét
most is oldalához szorítja, hogy ne kerül-
jön közelebbi ismeretségbe az út két olda-
lán éles karmaikat nyújtogató vadrózsabok-
rokkal, meg a töviseivel fenyegetőző, sötét
szemű szederbokrokkal. Mennyire titokza-
tos hely volt a Krétalyuk, mekkora kalan-
dot jelentett, ha oda mehettünk kirándul-
ni… Azt beszélték, hogy egy valahai föld
alatti útnak a bejárata, amely egykor egye-
nesen a Munkácsi várba vezetett… Apu
szerint nem volt igaz: régen kaolint bá-
nyásztak ott, aztán a bánya megszűnt, a lyuk
meg megmaradt… Talán ezért is kapta a
nevét: Krétalyuk…

Zavartan felpillant, magán érzi az öreg-
asszony tekintetét. Nem tudja, hogy nem
hangosan mondta-e ki az utolsó szót. Emily
furcsán méregeti, úgy néz rá, mintha most
látná életében először, aztán fojtott hangon
kérdezi:

– Honnan is jött maga, Miss?
– Európából – mondja a lány és bein-

dítja a motort. – Hála az égnek, végre elin-
dulunk. Jaj, az ablak, elnézést, de a meleg
miatt…

– És konkrétan honnan, hiszen Európa
elég nagy… Az öreg hölgy szeme élénken
fénylik, süt belőle a kíváncsiság, látszik,
őszintén érdekli a válasz.

– Magyarországról – ha ez egyáltalán
mond valamit is.

Az asszony bólint:
– Hogyne. Melyik városból?
– Budapestről – feleli a lány.
– Tehát ott született, odavaló?
– Nem, nem ott születtem – jön a rövid

válasz, miközben a lány az útra összponto-
sít, igyekszik felvenni a sietősen nekilódult
kocsisor egyre gyorsuló ritmusát, és betar-
tani a kötelező féktávolságot.

– Akkor Magyarország melyik szögle-
tébe való? – fordul a nő ültében a lány felé.

Nos, most végre valóban társalkodónő
lettem, mosolyog magában befelé a lány,
aztán udvariasan válaszolja:

– Egykor valóban Magyarországhoz
tartozott az én városom is, de a háború után
megcsonkították az országot, így ma a szü-
lőföldem, Kárpátalja, Ukrajnához tartozik…

Emily sokáig hallgat. Amikor újra meg-
szólal, nem tudja leplezni izgalmát. A hang-
ja rekedten vibrál, és alig hallhatóan kér-
dezi:

– Mi annak a városnak a neve?
A lány megmondja.
Az öregasszony olyan váratlan he-

vességgel ragadta meg a karját, hogy a keze
lecsúszott a kormányról, a kocsi megfarolt,
majd önállósítva magát megugrott és kor-
mányozhatatlanná vált, minek következté-
ben vészesen megközelítette az autópálya
szélén húzódó beton szalagkorlátot. A lány
kétségbeesetten kapott a volán után, hom-
lokát kiverte a veríték, megfehéredett ujjak-
kal görcsösen tekerte a kereket, hogy az
autót visszaterelje az egyenes irányba, mi-
közben a nyelve hegyére kívánkozó cifra
káromkodást igyekezett visszanyelni.

– Úr Isten, megbolondult az öreglány,
mi a fene ütött bele ilyen váratlanul – dü-
höngött magában. – Meg akar ölni mind-
kettőnket, mit csinál, Emily?!

A hölgy angyali szelídséggel mosoly-
gott a lányra, aztán tiszta magyarsággal vá-
laszolta:

– Ne haragudj, nem akartam rosszat és
nem gondolkoztam… Csak tudod, a város
neve… Tényleg odavaló vagy? Hogy hív-
nak?

A lány megmondta.
– Aha… És élnek még ott magyarok?

Élnek, hogyne… Mondj néhány régi, jel-
legzetesen ottani családnevet…

A lány sorolni kezdte, mialatt az öreg
hölgy mindig komor arcát az emlékezés szo-
katlan, lágy mosolya világította be, szépí-
tette meg. Tudod, melyik a Munkácsi utca?
A Rózsa utcát még most is úgy hívják,
ahogy régen? No és az Attila utcát, a Bocs-
kai utat? Meghagyták a Munkácsi utcának
a régi nevét? Várakozva, mohón várta a
választ. A lány hitetlenkedve nézett rá:

– Meghagyták. De ilyen jól ismeri a szü-
lővárosomat?

– A szülővárosunkat… A háború alatt
hagytam el, amikor már javában folyt a zsi-
dóüldözés… Istenem, több mint ötven éve
nem beszéltem senkivel, aki ismerte volna,
hallotta volna ennek a városnak a nevét…
A nővéremet kivéve, de vele sem sokáig…
Tudod, őt elvitték a haláltáborba, neki nem
sikerült elmenekülnie, mint nekem…Túlélte,
de már betegen jött utánunk és pár év múl-
va eltemettük… Három nagy téglagyára
volt a városnak, a miénk  a Munkácsi úton
volt, és azon az utcán is laktunk… Vári, ez
volt a lánykori nevem…

Szúrósan ránézett a lányra:
– Mondd, nem akarsz becsapni, te tény-

leg abból a városból jöttél? Mert ugye az
utcákat az is ismerheti, aki többször meg-
fordult ott, mondjuk, az ismerőseinél.

A lány jókedvre derült:
– Miért tenném? Nos, akkor hát vizs-

gáztasson Emily. Kérdezzen.
A munkaadója nem kérette magát. Sza-

vakat mondott és várta a megfejtést: Csizaj.
– A város mellett húzódó kis erdő – jött

a válasz.
– Szénatér? Bábotka? Szentföld? Igen,

igen, igen! Istenem, te valóban a földim
vagy, ez hihetetlen, álmodni sem mertem
volna, hogy ilyen öröm ér… Kérlek, ne ha-
ragudj, ha kellemetlen perceket szereztem
neked az elmúlt hónapok alatt… Ó, bár-
csak előbb tudtam volna már azt, amit

Weinrauch Katalin

Otthonkeresők
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most tudok… Szeret engem az Isten,
hogy öregségemre megadta a veled

való találkozást, a csodát, hogy még be-
szélhetek az anyanyelvemen… A fiaim már
alig beszélnek magyarul… Amíg együtt él-
tünk, tudtak. De aztán, hogy elkerültek itt-
honról, nem hallottak magyar szót, így las-
san el is felejtették. Az unokáim már meg
sem tanulták… Az egyik fiamnak angol a
felesége, a másiknak svéd nő, otthon csak
angolul beszélnek. Kitől tanultak volna? Ők
már New Yorkban születtek, ott élnek… Sze-
retem őket, hiszen a véreim, valahogy még-
is idegenek a számomra. Mások a szokása-
ik, nekik már nem fontosak az ősi hagyomá-
nyok, a vallási rítusok, mindaz, ami nekem a
régi otthont jelenti, ami nélkül üres lenne az
életem. Azért is nem költöztem hozzájuk…
Itt még élnek a barátaim, ismerik a nevemet,
nem olyan idegen minden. Meg a férjemet
is itt temettük el… Azóta, hogy ő itt ha-
gyott, lassan húsz éve, nem igazán beszél-
tem senkivel magyarul… De majd most be-
pótolom!

Békés csend telepedett közéjük, mind-
ketten saját gondolataikkal voltak elfoglal-
va. Már rátértek az idős nő házához vezető
útra, amikor az asszony újra megszólalt:

– Hálás vagyok a sorsnak, hogy mellém
rendelt. Egy év alatt, bár nem igazán beszél-
gettem veled, én mégis nagyon jól megis-
mertelek. Megbízható, egyenes ember vagy,
Johanna, és olyan lélekjelenléttel rendelke-
zel, amilyennel nagyon kevesek. Nemrég er-
ről is meggyőződhettem… Te ilyen vagy és
ilyen is maradsz… Úgy érzem, az Úr akarata,
hogy megismertelek. Hát nem csoda, hogy
egy hatalmas városban találtál rám, találtunk
egymásra… Minket a régi otthon, a szülő-
városunk elválaszthatatlanul összeköt. Majd
sokat mesélsz nekem az otthonodról, a vá-
rosunkról, de a terveidről is… Ugye, mellet-
tem maradsz? Kérlek! Nem szeretnék tolako-
dó lenni, de engedd meg, hogy a pótnagy-
mamád legyek! Ígérem, úgy fogok gondos-
kodni rólad, úgy szeretlek majd, mintha a
valódi nagymamád lennék! Segítségedre le-
szek, hogy tanulhass, hogy megtaláld a he-
lyedet az életben. És tudjad: az én házam a te
otthonod is! Amíg te akarod… Mi a vála-
szod, kislányom?

A fák közül előbukkanó ház fényes ab-
lakszemei kíváncsian, meleg barátsággal te-
kintettek az érkezőkre, a kovácsoltvas kapu
két szárnya úgy tárult ki előttük, mint két
hívogatóan ölelő kar, és a lány most elő-
ször érezte magát tökéletes biztonságban,
amióta Amerika földjére lépett. Rámosoly-
gott az idős hölgyre és a kezét megérintve
meghatottan mondta:

– Eddig észre sem vettem, milyen bé-
kességet, szeretetet áraszt ez a ház... Jó tud-
ni, hogy hazajöttem! Köszönöm, Emily…

Aztán ízlelgetve a szót, meleg szeretet-
tel fűzte hozzá:

– Nagymama…

Weinrauch Katalin

Otthonkeresők

Irodalom

„Élő nyelv, élő irodalom – hagyomány
és kihívás” címmel rendezték meg augusz-
tus 12–14-e között a 37. Tokaji Írótábort. A
kárpát-medencei alkotók fórumának részt-
vevői az idén Kazinczy Ferencre és Radnó-
ti Miklósra is emlékeztek. Időszerű iroda-
lompolitikai kérdésekről cseréltek eszmét a
szakmai érdeklődők, pályatársak, írók, köl-
tők, esszéírók, esztéták, irodalomtörténé-
szek. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai
Írócsoportját és az Együtt című folyóiratot
Vári Fábián László József Attila-díjas költő
és Dupka György kiadói főszerkesztő kép-
viselte.

A tanácskozásoknak és a kiállításoknak
hagyományosan idén is a borok fővárosa,
azaz Tokaj adott otthont. Alkalmi helyszíne
is volt a rendezvénynek, ugyanis Kazinczy
Ferenc születésének 250. évfordulója alkal-
mából Széphalomban a Magyar Nyelv
Múzeumában is tanácskoztak és megkoszo-
rúzták Kazinczy Ferenc sírját. A határon túli,
illetve a kárpátaljai magyar írók nevében
Vári Fábián László is elhelyezte a kegyelet
virágcsokrát.

A háromnapos rendezvény fő témája a
magyar nyelv évében a magyar nyelv volt: a
szakemberek a nyelv általános helyzetéről,
sorsáról, megújításáról is elmondták gondo-
lataikat. A magyar kortárs irodalom képvise-
lői főleg munkacsoportokban vitatták meg a
nyelvőrzés, a nyelvújítás kérdéseit.

Az írótábor utolsó napján Kazinczy Fe-
renc és Radnóti Miklós emléktáblájának
avatásával zárult a rangos találkozó.

TOKAJI ÍRÓTÁBOR 2009
Kárpátaljai vonatkozású eseménynek

számít az is, hogy a Rím Könyvkiadó gon-
dozásában erre az alkalomra a Madár Já-
nos szerkesztésében megjelentetett „Ar-
cok és énekek” című, 2009-es verses anto-
lógiában olvashatjuk Füzesi Magda és
Vári Fábián László verseit, a Tokaji Írótá-
bor lapja pedig közölte Dupka György
„Kazinczy Ferenc nyomában Kárpátalján”
című helytörténeti dolgozatát. Találkozó és
megbeszélés volt az Együtt magyarorszá-
gi szerzőivel, támogatóival, így Botlik Jó-
zseffel, Pomogáts Bélával, Finta Évával,
Szabó István Kevével, Bertha Zoltánnal,
Sarusi Mihállyal, Mankovits Tamással és
másokkal.

A baráti találkozók keretében elisme-
rően értékelték az Együtt című folyóiratot
és annak műhelymunkáját. A Tokaji Írótá-
bor idei Évkönyvében közölték Antall Ist-
ván irodalmi riporternek S. Benedek And-
rással, Vári Fábián Lászlóval és Dupka
Györggyel készített interjúját, akik az
Együtt c. folyóiratot mutatták be. A szak-
ma képviselői elismerően nyilatkoztak a
Nagy Zoltán Mihály összeállításában az
Intermix Kiadónál megjelent „Viszontlátás.
Versek és novellák az Együtt c. folyóirat
hét évfolyamának (2002–2008) lapszámai-
ból” című antológiáról is. Mindkét kiad-
vány hozzájárul az egymás iránti megbe-
csüléshez, a szülőföld és az egyetemes
magyar irodalom értékeinek megőrzéséhez
és további gazdagításához.
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Korkép

Úgy nyár közepén szovjet-
kori emlékeimben kotorászva
ju tot t eszembe, hogy hány
meg hány nevetséges, értel-
metlen dologgal foglalkoztunk
Kárpátalján mi, „az ideológiai
front harcosai”. Mert a műve-
lődési dolgozókat abban az
időben így nevezték. Arra
kényszerítettek bennünket,
hogy „fegyverrel”, azaz csasz-
tuskákkal a szánkban hirdes-
sük a szovjet haza szépségeit,
méltassuk hűséges dolgozóit
és bíráljuk kerékkötőit, naplo-
póit. Ezt a harcot az agitkult-
brigádok tagjainak kellett el-
végezniük. Az volt a feladatuk,
hogy nyáron a mezők dolgo-
zóit munkahelyükön, a kerté-
szeti brigádokban, az arató
kombájnoknál, az állattenyész-
tő telepeken szórakoztassák,
neveljék.

Ezeknek az agitációs kul-
túrcsoportoknak egyik fő har-
ci eszközük a fent említett
csasztuska volt. Nekem ugyan
soha nem tetszett ez az orosz
nyelvből érkezett jövevény-
szó, de, sajnos, a Magyar Ér-
telmező Kéziszótár szerkesztői
nem kérdezték meg a vélemé-
nyemet. Mentségükre szolgál-
jon, hogy az említett szótár
1975-ben, a nagy magyar nya-
lások korában látott napvilá-
got. Csasztuska – magyarázza
a szótár – tréfásan bírálgató
(ismert dallamra énekelt) rig-
mus.

Szóval tréfás kuplékban,
rigmusokban dicsérgettük az
élenjárókat, bírálgattuk a lema-
radókat, a naplopókat, a mun-
kakerülőket, a henyélőket. Fa-
luszerte magyar népdalok, nó-
ták dallamára gyártották stró-
fáikat a művelődési dolgozók.

Soha annyi kínrím nem szü-
letett, mint az agitációs kultúr-
csoportok korában. Nem mer-
nék rá megesküdni, hogy én
találtam volna ki a csasztuska
szó helyett a rigmusfegyver
szóösszetételt, de abban bizo-
nyos vagyok, hogy azelő tt
nem találkoztam ezzel a hasz-
talan hadászati  fegyverrel, hi-
szen az említett értelmező szó-
tárban sem található.

Írásom bevezetőjében már
magam is feleslegesen pufog-
tatom ezt a rég elavult ideoló-
giai fegyvert. Ám maradt még
néhány vaktöltényem, s ezzel

Csasztuska, avagy a rigmusfegyver esete
szeretném most végleg agyon-
lőni az agitációs kultúrcsoport-
ok emlékét. De ne ijedjünk
meg, mert e valós történetben
a kivégzés nem lesz tragikus,
hiszen a hatalom akkori bitor-
lói is tréfát űztek az agitkultbri-
gádokból.

A hatvanas évek egyik
nyarán történt Beregszászban.
Egy éjszaka közepén csalá-
dunkat türelmetlen csengetés
és éktelen dörömbölés ébresz-
tette fel. Az ajtó előtt a város
egyik közismert milicista had-
nagya állt és kurtán közölte
velem: riadó van, azonnal je-
lenjek meg a mozgósítási köz-
pontban. A rend őrét autóval
kü ldték értem, s öt  percet
adott rá, hogy pizsamámat öl-
tönyre cseréljem. Hiába ma-
gyaráztam neki, hogy valami
tévedés lehet, mert nekem, aki
sohasem visel tem katonai
egyenruhát – legfeljebb a szín-
padon – ugyan mi közöm le-
hetne a mozgósításhoz? Ez
persze cseppet sem hatott rá,
tovább sürgetett.

Szegény családomat igen-
csak megviselte a várat lan
helyzet. De miért tagadnám:
mikor a hadnagy betuszkolt a
várakozó gépkocsiba, jóma-
gam is azt gondoltam – ennek
a fele se tréfa! Annál is in-
kább, mert a máskor oly csön-
des város utcáin ezúttal több
gépkocsi is száguldozott.

A járási tanács végrehajtó
bizottságának épületében kö-
töttünk ki, itt ülésezett a rend-
kívüli mozgósítási bizottság. A
folyosón várakoztattak jó ide-
ig. Velem együtt várakozott
egyik barátom, a járási szol-
gáltató szövetkezet igazgató-
ja is, akit szintén az ágyból ug-
rasztottak ki. Izgatottan tana-
kodtunk, miközben mellettünk
teljes tábori öltözetben – ro-
hamsisak, gázálarc – különbö-
ző alakok jöttek-mentek.

Hosszas várakozás után
egyszerre hívtak be mindket-
tőnket. Az egyébként normá-
lis tekintetű, olykor kedélyes
hangulatú ismert funkcionári-
usok ezúttal komor ábrázattal,
szúrós tekintettel meredtek
ránk a mozgósítási bizottság
hosszú asztala mellől. Egyikük
megszólt:

– Jelentést kérek! – és tár-
samra mutatott.

– Miféle je… jelentést? –
mekegte meglepetten a bará-
tom.

– Hogyhogy milyen jelen-
tést?! – förmedt rá a másik bi-
zottsági tag. – Hát nem tudja,
hogy háború van?! Jelentést
kérünk a vezetése alatt álló
szolgáltató szövetkezet dolgo-
zóinak felkészültségéről moz-
gósítás esetére.

Azt a bárgyú, tanácstalan
kifejezést, amit akkor a bará-
tom arcán láttam, soha nem
lehet elfelejteni. Gondolom, az
enyém sem lehetett különb.

Végül is motyogott valamit
„jelentésként” arról, hogy a
varroda bármely pillanatban
hozzáfoghat  katonagatyák
varrásához, van hozzá elegen-
dő anyagtartalék, a cipészek is
készek hozzájárulni a haza vé-
delméhez gyorstalpalással, a
borbélyok is harcra készek
éles borotváikkal… Isten tud-
ja, mi mindent halandzsált
össze kínjában szegény bará-
tom. De mondhatott bármit, a
szigorú bizottsági tagokat nem
elégítette ki.

– Kap egy óra gondolko-
dási időt, hogy papírra vethes-
se mindazt, amit hanyag, nem-
törődöm magatartásával elmu-
lasztott. Menjen át a másik
szobába, ott van papír, toll és
asztal.

Alighogy elkullogott a ba-
rátom, máris nekem szegezték
a szigor dárdahegyét:

– Kérjük az ön jelentését!
Hogyan készült fel agitációs
csoportjuk a harcra?

– A harcra? – kérdeztem
vissza bambán, mire az egyik
elvtárs „felvilágosított”:

– Hát nem tudja, hogy a
bíráló rigmus a közelharc fegy-
vere?

Csak bámultam. Azt sem
tudtam, mi az a közelharc. Kí-
nomban igencsak ironikus
gondolatok cikáztak az agyam-
ban: mondjam azt nekik, hogy
szegény anyám már gyermek-
koromban arra nevelt, tanul-
jam meg a szép magyar nép-
dalokat, mert ha majd a Szov-
jetunióhoz fogunk tartozni, azok
dallamára olyan bíráló szövegű
verseket fogunk költeni – uram
bocsá’ fabrikálni –, amelyekkel
aztán lepuffantjuk a piszok
nyugati kizsákmányoló kapi-
talistákat?

Aztán valami ilyesmit ga-
gyogtam bűnbánóan:

– A haza védelmére alkal-
mas műsorszámokkal agitáci-
ós csoportunk még nem ren-
delkezik, de mindent elköve-
tünk, hogy műsorunkat a leg-
rövidebb időn belül e követel-
ményeknek megfelelően harci
rigmusokkal, ellenséget rom-
boló csasztuskákkal fegyve-
rezzük fel. Ezt harci feladatnak
tekintjük, ezen ne múljon a
győzelem…

– Elkésett! – csattant a szi-
gorú hang. – Ebben az ügy-
ben hamarabb kellett volna
cselekednie! Davaj, gyerünk,
be a szomszéd szobába gon-
dolkodni és írni!

Mint sarokba állított kisdi-
ák, szégyenkezve indultam
ama szoba felé.

Amint beléptem, az imént
még majdhogynem berezelt
igazgató barátom, néhány, ed-
dig még nem jelentkezett bi-
zottsági tag társaságában har-
sány nevetéssel  fogado tt ,
méghozzá gazdagon megterí-
tett asztal mellett. Egyik ámu-
latból a másikba estem, mert
nyomban utánam hangos ka-
cagással betódultak a kinti
„halálosan szigorú” tagok is.

– Jól beugrattunk benne-
teket! – hahotáztak vidáman.

Hát igen: a „tisztelt” bi-
zottsági tagok nem tudták mi-
vel agyonütni az időt a próba-
riadó éjszakáján, ezért kisze-
meltek minket a háborúsdi cél-
pontjává.

Bár abban az időben még
kevés tévékészülék volt a vá-
rosban, a mai műsorokból ismert
„Kész átverés” már akkor mű-
ködött Beregszászban. Vigaszul
szolgált a gazdagon megterített
asztal. Hogy kinek a költségé-
re, az viszont maradjon örökre
titok, merthogy nem a bizottsá-
gi tagok zsebéből, az biztos.
Hajnalig tartott a dínomdánom,
talán még csasztuskákat is éne-
keltünk, ekképpen:

Ettünk, ittunk egész éjjel
s lövöldöztünk szerteszéjjel.
Rigmusfegyver
vagy csasztuska,
csattogott ott e két puska.
S talán pontosan azóta
nincsen többé rigmus nóta.
Nem tehettünk más egyebet
– lelőttük a kínrímeket!

SCHOBER  OTTÓ
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Kárpátaljai kislexikon

Munkácsy Mihály 1844. február 20-án
született Munkácson. (Munkács Kárpátalja
második legnagyobb városa). Édesapja Lieb
Leo Mihály római katol ikus kincstári
sótárnok volt. Szülei korai halála miatt a kis
Mihály gyermekkorában elkerült Munkács-
ról, de szülővárosa iránti szeretete végigkí-
sérte egész életén. 1868-ban felvette a Mun-
kácsi (pontos „i”-vel a végén) nevet.

A beregszászi levéltár (Beregszász Kár-
pátalja legnagyobb magyarlakta városa) ira-
taiból tudjuk, hogy 1880. november 4-én
Munkács város képviselőtestülete a festőt
Munkács díszpolgárává választotta:

„… városunk szülöttjét, Munkácsi Mi-
hályt a magyar nemzet előtt a magyar mű-
vészet érdekében szerzett érdemei elismeré-
séül a város díszpolgárává megválasztják”.

Még ebben az évben, 1880. december 11-
én, Gödöllőn kelt oklevelében a király a mű-
vészet terén szerzett kiváló érdemei elismeré-
séül a Munkácsy előnévvel és magyar ne-
mességgel tüntette ki.

1882. március 2-án Munkácsy Mihály
szülővárosába utazott. Erről Lehoczky Tiva-
dar a Munkácson élő régész, történész, nép-
rajzkutató, a fogadóbizottság tagja így írt:

„E hírneves művész, kinek legújabb és
legbecsesebb képét: »Krisztus Pilátus előtt«
Bécsben, majd Budapesten kiállítás, a kép-
kiállítás ideje alatt Budapestről felrándult
Munkácsra, hogy szülőföldjén gyermekko-
ri emlékeinek a kegyelet oltárán áldozhas-
son. 1882. márcz. hó 1-én elindulván nejé-
vel együtt Budapestről, útja diadalmenet-
hez hasonlított; 2-án érkezett a diadalka-
puval és lobogókkal feldíszített városunk-
ba, hol üdvözletére összesereglettek által
lelkesen üdvözöltetett”.

Munkácsy kíséretében egy sor neves
személyiség érkezett Munkács városába:
Pulszky Ferenc, gróf Teleki Sándor, Jókai Mór,
Vadnai Károly, György Aladár (szintén Ká-
rpátalja, Huszt szülötte, a Jókai Mór által ala-
pított Hon munkatársa volt), Bartók Lajos,
Rákosy Jenő, Ágay Adolf írók, Telepy Ká-
roly, Keleti Gusztáv, Greguss Imre festők és
Huszár Adolf szobrász.

„D. u. 4 órakor Munkácsy a városház
termében a város által felajánlott ezüst ba-
bérkoszorú ünnepélyes átadásával, este
pedig fáklyás zenével tiszteltetett meg; más-
nap márcz. 3-án 11 órakor lepleztetett le az
államépületre illesztett márványemléktáb-
la, mely alkalommal Literáti Ödön képvise-
lő megható beszédet mondott”.

Az emléktábla szövege a következő volt:
„E házban született 1844. febr. 20-án

Munkácsy Mihály
Honszerző Árpád e helyütt
pihené ki nagy útját,
Sas szeme itt villant őse hazája felé.
Itt született Munkácsy Mihály,
innen kele útra,
S új eszményi hazát
hódított láng ecsete.

1882. márcz. 3”
Ezt követte a Csillag vendéglő termében

a 160 terítésű díszebéd, melyet fényes tánc-
mulatság követett.

Másnap, március 4-én, a vendégek meg-
szemlélték a város környékét, a várat, az új
tanodát és kórházat. Ezután visszautaztak
Budapestre.

Munkácsy Mihály szülőházát lebontot-
ták, sajnos a magyar nyelvű emléktábla is
elveszett. 1969-ben a szülőháza helyén épült
házra ukrán nyelvű emléktábla került az aláb-
bi szöveggel:

„Ezen a helyen állt az a ház, amelyben
1844. február 20-án született Munkácsy Mi-
hály, az ismert magyar realista festő”.

Az épülő Parlament számára festett Hon-
foglalás c. képének is van kárpátaljai vonat-
kozása. A festő ugyanis felhasználta Le-
hoczky Tivadar értékes és hasznos adatait a
szolyvai (Szolyva kárpátaljai település) ősma-
gyar sírban lelt lovas vitéz felszereléséről.

Munkácsy Mihály élete végén tervezte,
hogy hazatelepül, de ebben, sajnos, beteg-
sége megakadályozta.

1947-ben került a területi (Ungvár) kép-
tárba a „Keleti férfi feje” c. vászna, amely a
„Krisztus Pilátus előtt” c. nagyméretű kom-
pozíciójához, az ülő farizeus arcához készült
tanulmány.

Az 1994-es évet nemzetközi Munkácsy-
évnek nyilvánították a festő születésének
150. évfordulója tiszteletére. Ekkor Munká-
cson a főtéren leplezték le Munkácsy Mi-
hály mellszobrát. A szobor gipszváltozatát
Mihajlo Beleny ungvári szobrász készítette,
bronzba öntötte Nyíregyházán Sebestyén
Sándor.

A Munkácsy-mellszobor mögötti utcában
van a Rákóczi-birtok fő udvarháza a Fejér-ház.
A kastélyban ma képzőművészeti iskola mű-
ködik. A Fejér-ház előcsarnokában több kiállí-
tott alkotás mellett egy monumentális köztéri-
nek szánt Munkácsy-szobor gipszváltozatát
tekinthetjük meg. A millenniumi ünnepségek
előkészítése során vetődött fel, hogy a Mun-

Nem ritka dolog, hogy a Kárpátaljáról Magyarországra áttelepült nemzettársain-
kat új lakóhelyükön különböző, szülőföldjükkel kapcsolatos kérdésekkel ostromol-
ják. A legdurvábbak egyike, hogy „Hol tanultál meg ilyen jól magyarul?”

A Kárpátaljai Hírmondó szerkesztősége Kárpátaljai kislexikon címmel új rovatot
indít. A rovatban – szándékunk szerint – olyan írások kapnak majd helyet, amelyekben
egy-egy Kárpátalján született neves képzőművészről, íróról, színészről adunk közre
nem mindenki által ismert tudnivalókat. S ha a szülőföldünkről elszármazott olvasóink
esetenként „szájbarágósnak” találnák a „szócikkeket”, azért van, mert arra a kér-
désre is választ szeretnénk adni, hol tanultunk meg magyarul...

MUNKÁCSY MIHÁLY ÉS KÁRPÁTALJA

kács városhoz kapcsolódó két nagyság,
Árpád és Munkácsy Mihály tiszteletére
a városban szobrot emeljenek. Anyagi
okok miatt azonban ez elmaradt. A szá-
zadelőn meghirdettek egy pályázatot,
amelyen a Munkácsy-szobor a második
díjat kapta. Ennek gipszváltozatát láthat-
juk itt, Göncz Lajos szobrász és Fohner
Sándor építész alkotása 1912-ből. A szo-
bor 1979-ben került Munkácsra.

A Fejér-házban 1994-ben Munkácsy-
emlékszobát rendeztek be, amelyben a fes-
tő életével kapcsolatos anyag és a leghí-
resebb képeiről készült hiteles másolatok
mellett igazi értéket képviselnek azok a
miniatúrák, amelyek az iskola diákjainak a
Munkácsy képei ihlette alkotásai.

Kárpátalja népe mindig becsben tar-
totta és tartja Munkács város nagy szü-
löttjének, a festőóriás Munkácsy Mi-
hálynak emlékét. A munkácsi várban
utoljára 2007 júliusában rendeztek kiállí-
tást Munkácsy Mihály műveiből. A ki-
állítás érdekessége, hogy azt az akkor
Kárpátalján tartózkodó Viktor Juscsenko
ukrán államelnök, és Gyurcsány Ferenc,
Magyarország akkori miniszterelnöke
nyitotta meg.

A MÉKK (Magyar Értelmiségiek
Kárpátaljai Közössége) keretén belül
működik a Munkácsy Mihály Képzőmű-
vészeti Egyesület, amelynek fő feladata
a kárpátaljai festő- és képzőművészek
tárlatainak megrendezése, tevékenysé-
gük támogatása, segítése. 2008-ban már
második alkalommal rendezték meg
Tiszapéterfalván a Munkácsy Mihály
Alkotótábort.

TUBA  MAGDOLNA
Karcag

Munkácsy Mihály mellszobra
Munkács főterén

(Fotó: Tuba Géza, Karcag)
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A nyíregyházi Sóstó Park Hotel adott
otthont Kádas Kati festőművész „Új uta-
kon” című születésnapi kiállításának (vá-
logatás az elmúlt 5 év munkáiból) a Kár-
pátok Művészeti és Kulturális Egyesület
szervezésében.

Az emberpróbáló hőség ellenére több
mint ötvenen voltak jelen a kulturális ese-
ményen: barátok, művészetpártolók és
-kedvelők, akiket Őry László, a KMKE el-
nöke üdvözölt, majd átadta a szót dr.
Szöllősy Tibor írónak, aki ismertette a mű-
vésznő életútját és pályáját, kiemelve Ká-
das Kati grafikus, festői és irodalmi tevé-
kenységének közízlést formáló hatását.

Idézünk a megnyitó beszédből.
Vannak személyiségek, akiket bőven

megáldott, tehetséggel ruházott fel a Te-
remtő, ám mielőtt élhettek volna ezekkel
a kiváltságokkal – mint a mesében –, pró-
batételnek voltak alávetve. Ilyen szemé-
lyiség Kádas Kati, aki háromszoros meg-
mérettetésnek is ki volt téve: abban az el-
csatolt országrészben született és élt, ahol
magyarnak lenni is hétpróbás kényszer
volt, ahol közhasználatú volt az ideológi-
ai és gyakorlati tiltás: Nem értjük, nem
tudjuk, mit akar a magyar, de az tilos!

Én, aki követtem tehetségének és szor-
galmának virágba borulását, mindig is sze-
rettem belenézni, a lehetőségekhez mérten
felderíteni lelkivilágának titkait: beszélget-

tem, interjúkat készítettem vele, olvastam mű-
veit, ott voltam számos kiállításán. S talán
megfejtettem a titkot: Kati sosem panaszko-
dott, kereste és megtalálta környezetében,
az emberekben, az eseményekben a szépet, a
jót, a nemeset, Kati nemcsak szemével, de

szívével is lát,  ember marad az
embertelenségben is.

Emilé Zola veretes megfogal-
mazása: „A művész semmit sem
ér tehetség nélkül, de a tehet-
ség sem ér semmit munka nél-
kül” teljes mértékben vonat-
koztatható Kati élet- és művé-
szi pályájára, alkotásaira:
hat, alkot, gyarapít. Művei sok
magángyűjteményben (az
USA-ban, Belgiumban, Izrael-
ben, Tajvanon, Kanadában)
öregbítik hírnevét, számos
szakmai elismerésben része-
sült, három kötete látott nap-
világot, hetven tárlata volt.

Kádas Kati jubileumi kiállítása

A képzőművész köszönti a vendégeket

Kádas Kati képzőművész, Szöllősy Tibor közíró
és Őry László, a KMKE elnöke

A megnyitót követően Kádas Kati meg-
köszönte a kiállítás szervezőinek áldozatos
és szaktudásról árulkodó munkáját, a meg-
jelentek érdeklődését, majd a gyűjtemény
megtekintésére invitálta a jelenlévőket.

Emlékezetes összekötő láncszeme volt
a felszólalásoknak Lakatos Zsolt zongora-
művész mesterjátéka.

Tudósítónk
GOMBOS  LÁSZLÓ  felvételei

Irodalom, képzőművészet

Író-olvasó találkozó
Beregszászban

A közelmúltban a Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet vendége volt Aranka
Siegal beregszászi születésű, jelenleg az
Egyesült Államokban élő írónő.

Aranka Siegal, lánykori nevén Aranka
Davidowitz 1930-ban született Beregszász-
ban. A nyarakat nagyszüleinél, az ugocsa
megyei Nagykomjáton töltötte. 12 éves
volt, amikor zsidó származása miatt megtil-
tották, hogy iskolába járjon. Egy évvel ké-
sőbb családjával együtt a beregszászi get-
tóba hurcolták, ahonnan a nácik Auschwitz-
ba deportálták. A felszabadulás után Svéd-
országban élt, majd az Amerikai Egyesült
Államokba költözött. Hosszú idő után most
először látogatott Beregszászba.

Városunk szülötte az Európa–Magyar
Házban megrendezett író-olvasó találkozó
keretében mutatta be „A bűnbakok” című,
a kárpátaljai holocausttal foglalkozó élet-
rajzi ihletésű regényét.

Az írónőt elsőként Dupka György, a
Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössé-
gének elnöke köszöntötte, aki ismertette a
második világháború utáni időszak Kárpát-
alját érintő főbb történelmi és kulturális ese-
ményeit, részletesen kitérve a szovjet re-
zsim munkatáboraira. Röviden jellemezte
Kárpátalja lakosságának nemzetiségi meg-
oszlását, kiemelve, hogy jelenleg mintegy
155 ezer magyar él ezen a területen. Dupka
György arról is szólt, hogy a MÉKK kezde-
ményezésére megalakult a Kárpátaljai Ma-
gyar Zsidószövetség, amelynek jelenleg
mintegy 700 magyar ajkú tagja van, és több
hitközség is működik. Kárpátalja kulturális
életéről szólva röviden jellemezte a helyi
irodalmárok alkotó tevékenységét és át-
adott egy kisebb válogatást a közelmúlt-
ban napvilágot látott kiadványokból.

Ezt követően Bakos Kiss Károly költő,
író mutatta be röviden az USA-ba elszár-
mazott honfitársunk munkásságát, majd
átadta a szót az írónőnek.
    Aranka Siegal örömét fejezte ki, hogy újra
láthatta Beregszászt. Ittléte alatt alkalma volt
felkeresni szülőházát, amelynek jelenlegi le-
pusztult állapota nagy csalódás volt számá-
ra. Felidézte gyermekkora fontosabb esemé-
nyeit, kiemelve, hogy emlékei dacára soha-
sem gondolt gyűlölettel erre a vidékre. Mint
mondta, a kárpátaljai gyerekkoráról, a gettó-
ról, a deportálásról, Auschwitzról és Bergen-
Belsen-ről, majd a háború utáni hányattatá-
sairól írt könyveiben csupán tanúskodni kí-
vánt életének megrázó eseményeiről, hogy
a felnövekvő nemzedék is tisztában legyen
a holocaust fogalmával.

Zubánics László történész, az  Ukrajnai
Magyar Nemzeti Tanács elnöke köszöntőjé-
ben elismeréssel szólt Aranka Siegal mun-
kásságáról. Mint mondta, az általa meg-
írt könyvek lehetőséget adnak arra, hogy az
olvasó hiteles forrásból ismerhesse meg a
XX. század közepét jellemző kárpátaljai tör-
ténelmi eseményeket. A történész egy cse-
repes orchideát átnyújtva kívánt további
alkotói sikereket az írónőnek.

M. B.



Kárpátaljai Hírmondó34

A szerkesztőség postájából

Ez a vidám kis történet még abból az idő-
ből való, amikor szovjet Ukrajna Szpartak
ÖSE (önkéntes sportegyesület) 1958-as évi
köztársasági spartakiádját Odesszában ren-
dezte meg. Ezen a versenyen Kárpátalja
asztalitenisz válogatottját beregszászi spor-
tolók – Váradi Edit, Major Erzsébet, Birta
Béla, László József és jómagam – képvisel-
ték. Nem véletlenül, hiszen akkortájt csa-
patunkat a kitűnő erőnlét, a nagyszerű csa-
patszellem, a győzni akarás jellemezte.

A hosszú utazás után eléggé fáradtan
érkeztünk Ukrajna nagy kikötővárosába, s
nem a legjobb formában álltunk az első
mérkőzés elé. Ráadásul a sorsolás folytán
Ivano-Frankovszk válogatottja lett az ellen-
felünk, amely igen magas szintű játékstí-
lust képviselt. A küzdelmes mérkőzésen
végül 9:7 arányban csapatunk győzött.

Este egy Krasznaja nevű étteremben,
vacsorázás közben hangos szóváltásra let-
tünk figyelmesek. Kíváncsian fordultunk a
lárma irányába. Kiderült, hogy a portás egy
magyarul beszélő kisebb csoporttal vitat-
kozott.

Bizonyára magyar diákok, gondoltuk, de
azért kíváncsiságból megkérdeztük:

– Kik vagytok?
– Matrózok – kaptuk a választ.
Azt hittük, ugratnak minket. Aztán egy

harsány hang az ő csoportjukból is vissza-
kérdezett:

– Hát ti, kik vagytok?
– Mi is tengerészek vagyunk! – vála-

szoltam nagyképűen. Ha nekik szabad, ak-
kor nekünk is lehet füllenteni – gondoltam.

– Melyik hajón szolgáltok?
– A Rossziján! – válaszoltam kapásból.
– És milyen munkát végeztek ott? – volt

a következő kérdésük.
– Fűtők vagyunk!
Válaszomat nagy derültség követte. A

magyar matrózok jól ismerték a szovjet ha-
jókat, és tudták, hogy a Rosszija hajó Die-
sel-meghajtású, ahol fűtőre nincs szükség.
Aztán őszintén bevallottuk, hogy kik va-
gyunk. Megtudtuk, hogy ők meg a magyar
Balaton nevű tengerjáró kereskedelmi ha-
jón szolgálnak, amely az odesszai fekete-

Nosztalgia

ODESSZÁBAN A BALATONON
tengeri kikötőben horgonyoz. Bizony, ak-
kor még magyar kereskedelmi hajók szelték
a világ tengereinek, óceánjainak habjait.

Az ismeretség örömére a már jó hangu-
latban lévő tengerészek meghívtak minket
egy pohár sörre, amiből aztán sok pohár
lett. A mulatós kedvű matrózoknak volt pén-
zük, hiszen hajójuk Bejrutból érkezett, s a
magukkal hozott áruértékesítésből bőven
jutott a sörözésre is. Mi mérsékeltük az ita-
lozást, hiszen másnap nehéz küzdelem elé
néztünk: a lembergi asztaliteniszezőkkel
kellett összemérni erőnket. De nem így a
matrózok, akiket csak nagy fáradsággal si-
került talpra állítani és a kikötőig kísérni.
Közben meghívtak, hogy a következő na-
pon keressük fel a hajójukat.

Másnap kora délelőtt teljes csapatlét-
számban megjelentünk a kikötőben, de a
megbeszélt helyen egyetlen magyar mat-
rózlelket sem találtunk. A találkozásról azon-
ban nem tettünk le. Felkerestük a kikötő pa-
rancsnokságát, ahol hosszadalmas keresés,
kutatás után megtalálták a magyar hajók
horgonyzási helyét. Kiállították számunkra
a belépési engedélyt, sőt még kísérőt is ad-
tak mellénk, hogy zökkenőmentesen köze-
líthessük meg a „Balatont”.

A hajó ügyeletes tisztje hamar rájött,
hogy kiket keresünk. Egykettőre rendbe
szedte a másnapos matrózokat, akik nagy
örömmel fogadtak minket a hajó fedélzetén.
Bemutatták a hajó belsejét, megismertettek
a kapitánnyal, aki megígérte, hogy a mér-
kőzésünkre eljön a hajó legénységével
együtt.

A kapitány állta a szavát – 30 matrózával
valóban megjelent a versenyen, és szünte-
len „Hajrá, magyarok!” kiáltással biztatták
csapatunkat, aminek meg is lett az eredmé-
nye – 9:4-es győzelmet arattunk a lembergi
asztalitenisz csapat felett.

A magyar tengerészek másnap elhajóz-
tak, többé nem találkoztunk velük. Ám, ha-
zatérve beregszászi lakásom címére még so-
káig érkeztek a világ különböző tájairól ked-
ves, szép üdvözlő képeslapok.

VALLA  GYÖRGY
Beregszász

Szerkesztőbizottságunk mindig örömmel fogadja a visszajelzé-
seket. A napokban a Beregszászból elszármazott, Budapesten élő
Kota Ferenc olvasónktól kaptunk elismerő sorokat, valamint fény-
képeket és egy hírt arról, hogy a közelmúltban az Újbuda (Buda-
pest XI. kerülete) testvérvárosainak labdarúgó-csapatai között szer-
vezett kispályás bajnokságban a beregszászi sportolók győztek. A
mieinknek többek között lengyelországi, romániai, csehországi,
szlovákiai csapatokkal kellett megküzdeniük, és jó érzés, hogy spor-
tolóink ismét öregbítették Beregszász labdarúgóinak hírét.

Még egy testvérvárosi kapcsolódás: megtudtuk, hogy Gerevics
János, a Beregszászi Járási Közigazgatási Hivatal volt elnökhelyet-
tese, Magyarország és Kárpátalja történelmi hagyományainak ápo-
lásáért, a XI. kerület és Beregszász testvérvárosi kapcsolatainak
kialakításáért megkapta az Újbuda Díszpolgára címet.

Fotó: Kota Ferenc

Küldjön egy képet!

Beregszászi emlékeim
Nagyapám mesélte
Beregszásznak egykor nem volt enge-

délye országos vásárra, ilyennel csak
Nagybereg rendelkezett. Váltig fájt ez Gáthy
Zsigmondnak, az akkori polgármesternek.
Törte a fejét, hogy mit lehetne tenni, ho-
gyan lehetne megszerezni a jogot.

A beregi bíró irigyelte a polgármestert
két szép fehér lováért. Egy alkalommal be-
szélgetés közben Gáthy Zsigmond felaján-
lotta a vásár jogáért cserébe a két lovat.
Örült a bíró, el is fogadta, megkötötték az
alkut. Mindenütt eljártak a felettes hatóság-
nál, és így lett Beregszásznak országos vá-
sára, amit nagy örömmel fogadott a város
lakossága.

Az akkori újságok mindig közölték, mi-
kor hol van vásár, egy hónapban csak egy-
szer. Ilyen volt 1939-ben, ha emlékezetem
nem csal, május táján, ott, ahol most a park
van, a két bazársor között. Sátrak sokasága
tele készruhával, cipővel, csizmával, élel-
miszerrel, a nevezetes debreceni perec fü-
zérekben, törökméz, mézeskalács. A sok
árustól, meg vásárlótól nehezen lehetett
járni a sátrak között. Tartott három napig.
Ez volt gyermekkorom egyik legszebb em-
léke. Még volt vásár talán egyszer, és jött a
háború a maga borzalmaival.
Egy nevezetes március 8-a

Ha a dátumban nem tévedek, 1945-öt
írtunk. A megszálló orosz hatalom nagy
nemzetközi nőnapot tartott,  minden
asszonyt, nőt meghívtak a beregszászi ke-
reskedők székházának nagytermébe (a mozi
felett). Sok beszéd után megkérdezték, ki-
nek van hozzászólása vagy kérdése. Akkor
felállt Dékány Jánosné Kola Margit és meg-
kérdezte, mikor engedik már haza férjeinket
és fiainkat, hiszen a „három nap” már régen
elmúlt? Közrefogták a szegény asszonyt,
elvitték, kapott ötévi börtönt. A férje három
év múlva hazakerült a lágerből, az üres ház-
ba, a feleségét majd csak két év múlva en-
gedték szabadon.

HUSZÁRNÉ  LAKATOS  GIZELLA
Budapest
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* A Munkácsi Szent István
Líceumban tizenhét végzős diák
számára szólalt meg az utolsó
csengő. A tanévzáró ünnepség
a Szent Márton Székesegyház-
ban megtartott ünnepi szentmi-
sével kezdődött, amelyen Maj-
nek Antal, a Munkácsi Római
Katolikus Egyházmegye püs-
pöke kérte Isten áldását a vég-
zősökre. A szentmisét követő-
en énekszóval vonultak vissza
tanintézményükbe, ahol utoljá-
ra járták végig a számukra há-
rom éven át oly fontos tanter-
meket, folyosókat.

* Idén tizennyolcadik alka-
lommal rendezték meg a Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövet-
ség szervezésében a Guti Pün-
kösdi Napokat.

* Június 3-án Jókai Anna író-
val találkozhatott Beregszász és
a vidék irodalomszerető közön-
sége a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskolán. A
Kárpátaljai Magyar Pedagó-
gusszövetség (KMPSZ), a Nyír-
egyházi Móricz Zsigmond Me-
gyei és Városi Könyvtár, vala-
mint a Rákóczi-főiskola közös
szervezésében megtartott ün-
nepség a Magyarországon idén
80. alkalommal megrendezett
Ünnepi Könyvhét jelképes ha-
táron túli, kárpátaljai megnyitó-
ja volt. A közönséget és a ven-
dégeket a házigazdák nevében
dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ és a
Rákóczi-főiskola elnöke kö-
szöntötte, majd Vári Fábián
László költő osztotta meg gon-
dolatait az egybegyűltekkel. A
továbbiakban Lőrincz P. Gabri-
ella szavalta el Jókai Anna „Ima
Magyarországért” című versét,
majd maga a szerző lépett mik-
rofonhoz, hogy megtartsa ün-
nepi beszédét „Az értelmiség fe-
lelőssége századunkban” cím-
mel. A beszédet követően Ba-
kos Kiss Károly költő adott elő
Lászlóffy Aladár Kossuth-díjas
költő műveiből, illetve a saját
költeményeiből, majd Jókai
Anna dedikálta könyveit.

* A magyar nemzet húsbavá-
gó kérdéseiről fejtette ki vélemé-
nyét Jókai Anna Kossuth-díjas
író és költő az ungvári járási
Szürte település református
templomában. Az eseményre a
helyieken kívül kíváncsiak vol-
tak az Ungvári Nemzeti Egyetem
Magyar Tannyelvű Humán- és
Természettudományi Karának
tanárai, a szomszédos települé-
sek pedagógusai, lelkészei és
polgárai is. Jókai Annát Kótyuk

Zsolt helyi tiszteletes köszöntöt-
te, kiemelve: az író emberséget,
istenhitet, a magyarság iránti
mély elkötelezettséget képvisel,
és ezt hozta Kárpátaljára, Szür-
tébe is. Az előadás után Kótyuk
Zsolt virágcsokorral és egy Hidi
Endre-kerámiával, a helyi refor-
mátus egyház kórusa énekkel
köszöntötte Jókai Annát, aki min-
den egyes jelenlevővel kezet
szorított.

* 89 évvel ezelőtt, 1920. júni-
us 4-én írták alá a Magyarorszá-
got szétszaggató trianoni béke-
diktátumot, ezekben a napokban
vonult be Ungvárra a cseh lé-
gió, hogy birtokba vegye Kár-
pátalját, ezen a napon gyilkolták
meg Pós Alajos ungvári újság-
írót. Dupka György elnök a
MÉKK nevében hagyományo-
san megkoszorúzta a mártír új-
ságíró ungvári sírját a Kálvári-
án.

* Június 4-én a Vereckei-há-
gón tábortűz mellett emlékezett
a trianoni békediktátum 89. év-
fordulójára a beregszászi polgá-
rok egy csoportja. Két kis-
busszal és egy személyautóval
indultak a beregszásziak, a há-
gón találkoztak a magyarorszá-
gi Egerből, illetve a Munkács-
ról érkezett magyarokkal, és
együtt emlékeztek.

* Június 12-én Salánkon, a ta-
nácsháza üléstermét megtöltő
közönség előtt adott műsort
négy kísérőjével együtt Dévai
Nagy Kamilla Liszt-, Bartók- és
Kazinczy-díjas magyarországi
előadóművész, a Krónikás Ze-
nede zeneiskola igazgatója. A
hazafias dalokat előadó mű-
vésznő ezt megelőzően Tisza-
újhelyen, Szőlősgyulán, Akli-
ban, Aknaszlatinán, Nagypalá-
don és Nagyszőlősön szerepelt.

* Június 14-én a KMKSZ szer-
vezésében az eszenyiek ünnepi
istentisztelet keretében emlékez-
tek a községnek az első és má-
sodik világháborúban elesett fi-
aira. A templom előtt felállított
obeliszken turulmadarat avattak,
amely Molnár Zsolt alkotása. Az
ismert címerfestő saját készíté-
sű címeres zászlót adományozott
a gyülekezetnek.

* Bartha Gusztáv Flanc című
drámáját először vitték színre
Ungváron Síp Okszana rendezé-
sében. A színdarabot az Ungvá-
ri Közművelődési és Művészeti
Főiskola rendező szakos végzős
diákjai államvizsgaként mutatták
be a megyei bábszínházban.

* Az idei évtől új elnevezéssel,
Magyar Színházak Kisvárdai

Fesztiválja néven rendezték meg
a határon túli teátrumok sereg-
szemléjét Kisvárdán, ahol hu-
szonöt romániai, szerbiai, szlová-
kiai és ukrajnai magyar társulat
előadását láthatta a közönség. A
névváltoztatás oka az, hogy Ro-
mánia és Szlovákia Magyaror-
szághoz hasonlóan az Európai
Unió tagja lett, így már nem ne-
vezhetők határon túli színházak-
nak a teátrumok, ahogy az koráb-
ban a fesztivál elnevezésében
(Határon Túli Magyar Színházak
Fesztiválja) szerepelt. Az új név
egyben új programot is jelent,
hiszen a színházi és bábelőadá-
sok mellett népművészeti, kézmű-
ves vásár, gasztronómiai bemu-
tató, illetve show-műsorok, kon-
certek, kiállítások várták az érdek-
lődőket. A fesztiválon fellépő
Kárpátaljai Megyei Magyar Drá-
mai Színház (korábban a társulat
Beregszászi Illyés Gyula Magyar
Nemzeti Színház néven szerepelt)
Az ember tragédiája című dara-
bot mutatta be.

* A 2008/2009-es tanévben
magyar nyelven is oktató, szak-
képzést nyújtó hat tanintézmény
– a Beregszászi Hivatásos Szol-
gáltatási Líceum, a Tiszabökényi
Tankombinát, a Munkácsi Ag-
ráripari College, az Ungvári Köz-
művelődési College, az Ungvári
Kereskedelmi Technikum és a
Beregszászi Egészségügyi Col-
lege – eszköztára bővült korsze-
rű, esztétikus, az oktatás haté-
konyságát elősegítő technikai,
illetve szemléltetőeszközökkel a
Kárpátaljai Magyar Pedagógus-
szövetségnek (KMPSZ) a Szü-
lőföld Alapnál nyert pályázata
révén.

* Ismét üzemeltet repülőjára-
tot Ungvár és Budapest között
a Malév és a KiyAvia. A kezde-
ményezés a hét évvel ezelőtti
próbálkozás folytatása. A mű-
ködtetők reményei szerint ezút-
tal hosszabb életű lesz ez a járat.

* Június 22–28-a között Asz-
télyban  Szentpály-Juhász Imré-
nek, a Magyarországi Reformá-
tus Egyház Soli Deo Gloria Kon-
ferencia-központ lelkész-igazga-
tójának és az Asztélyi Községi
Tanácsnak a közös szervezésé-
ben hagyományos magyar harc-
művészeti, kézműves- és nép-
tánc tábor működött a település
fiataljainak részvételével.

* Június 24-én Harangozó
Miklós festményeiből nyílt ki-
állítás a beregszászi Európa–
Magyar Házban. Munkásságát
Zubánics László, a KMMI el-
nöke méltatta abból az alkalom-

ból, hogy a salánki festőmű-
vészt az Ukrajnai Képzőművé-
szeti Szövetség tagjainak sorá-
ba választották.

* Június 26. Jubileumi tárlaton
mutatta be eddigi munkásságát
a Kárpátaljai Népművészeti és
Népi Építészeti Múzeum kiállító-
termében az idén hatvanéves
Réti János ungvári festőművész,
grafikus. A kiállítás megnyitóján
többek között beszédet mondott
Magyar László, a Kárpátaljai
Magyar Képző- és Iparművé-
szek Révész Imre Társaságának
elnöke. Köszöntötte a művészt
Fuchs Andrea, a MÉKK Mun-
kácsy Mihály Képzőművészeti
Egyesületének titkára, aki elké-
szítette Réti János grafikáinak
prospektusát.

* Június 27–28-án az Erdélyi
Magyar Közművelődési Egyesü-
let kezdeményezésére a romániai
Szatmár és a magyarországi Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye me-
gyei önkormányzati elnökeinek
védnöksége alatt kétnapos ren-
dezvénnyel emlékeztek Móricz
Zsigmond íróra, aki 130 eszten-
dővel ezelőtt született a történel-
mi Szatmár megye Tiszacsécse
községében. Szatmárnémetiben a
Szatmár Megyei Múzeum köz-
ponti épületének előadótermé-
ben irodalmi tanácskozás zajlott
le, az ünnepség Tiszacsécsén ért
véget. A rendezvénysorozat
munkájában részt vett Zubánics
László történész is.

* Első alkalommal tartottak
diplomaosztó ünnepséget az
Ungvári Nemzeti Egyetem Ma-
gyar Tannyelvű Humán- és Ter-
mészettudományi Karán. Húsz
hallgató vette át oklevelét, kö-
zülük három kitűnő érdemje-
gyekkel. A diplomaosztó ünnep-
ségen Lizanec Péter, a kar dékán-
ja köszöntötte a magyar nyelv
és irodalom szakos diákokat, a
tanárokat, a szülőket és a bará-
tokat. A 2008. szeptember 25-én
megnyílt magyar karnak ez az
első kibocsátása, a filológián vi-
szont már a negyvenkettedik –
jegyezte meg Lizanec Péter.

JÚLIUS
* A budapesti központú Cor-

vinus Támogatásközvetítő Zrt.
szakmai találkozót szervezett a
Dobogókői Oktatási Központ-
ban, amelyre hat szomszédos
országból hívták meg a több
mint tíz éve sikeresen  együtt-
működő partnereiket, az ún. vál-
lalkozásfejlesztési központok
(VFK) képviselőit. A hat szom-
szédos országban idén
összesen 31 intézmény ka-
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pott jogosítványt arra, hogy
a Corvinus által nyújtott tá-

mogatásokat közvetítse. Vidé-
künket három intézmény képvi-
selte. Kárpátalján a Corvinus
partnere a técsői Felső-Tisza vi-
déki Vállalkozók Klubja Száva
József vezetésével, a beregszá-
szi  Négyhatár Vállalkozók Szö-
vetsége, amelynek elnöke Kincs
Gábor, igazgatója Kincs Gergely,
valamint a Kárpátaljai Vállalko-
zásfejlesztési Központ, amely-
nek munkáját Fuchs Andrea
igazgató irányítja.

* Július 10-én hagyományo-
san a beregszászi református
templomban tartotta tanévzáró
és diplomaosztó ünnepségét a
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola. Többféle kép-
zési formában összesen 348 hall-
gató vehette át oklevelét.

* Az 1703–1711-es Rákóczi-
szabadságharc magyar és ru-
szin hőseire emlékeztek a dolhai
turulos emlékműnél az UMDSZ-
nek és tagszervezeteinek akti-
vistái és képviselői. A rendez-
vény ünnepi szónoka Zubánics
László történész volt.

* A nevetleni Aranykalász
néptáncegyüttes (művészeti
vezetői Kosztya Margit és Máté
János) vendégszerepelt a romá-
niai Kökényesden megrende-
zett I. Partiumi Híd Fesztiválon.
Ugyanitt remekelt a 4 fős nevet-
leni zenekar is, amelynek veze-
tője és prímása ifj. Kosztya Jó-
zsef. Brácsán Király József, har-
monikán Kapta Dávid, klariné-
ton Komáromi Ádám játszott.
Szólóénekes Sztojka Vanessza.

* Július 12–18-a között a szór-
ványban dolgozó magyar anya-
nyelvű óvodapedagógusok to-
vábbképzése zajlott le Kisvár-
dán a Magyar Nyelv és Kultúra
Nemzetközi Társasága – Anya-
nyelvi Konferencia szervezésé-
ben. A MÉKK közreműködésé-
vel az idén is több mint egy tu-
cat kárpátaljai magyar óvónő
vett részt a továbbképzésen.

* Július 12-én immár tizenki-
lencedik alkalommal rendezték
meg a KMKSZ szervezésében
a turulünnepséget Tiszaújlak és
Tiszapéterfalva határában, az
1703–1711-es Rákóczi-szabad-
ságharc első győztes csatájá-
nak helyszínén felállított Tisza-
parti emlékműnél. Dr. Lukács
Tamás, a magyarországi Keresz-
ténydemokrata Néppárt parla-
menti képviselője mondott ün-
nepi beszédet. Az ünnepségen
többek között jelen volt Bíró
Andor, aki 1989-ben a helyi Ha-

tárőr Agrárcég elnökeként tevé-
kenyen közreműködött a turul-
emlékmű helyreállításában

* A Salánki Mikes Kelemen
Középiskola tágas udvarán jú-
lius 13–17-e között a Kárpátal-
jai Magyar Pedagógusszövet-
ség XV. Mikes Kelemen Hagyo-
mányőrző Alkotótábort szerve-
zett (Salánki Jurtatábort), amely-
nek résztvevői ebben az eszten-
dőben is betekintést nyertek a
különböző történelmi korsza-
kokba, és megismerhettek több
kézműves mesterséget.

* Július 16–19. Mintegy 15
ezer fiatal vett részt a tiszapéter-
falvai sportkomplexumban meg-
rendezett Kárpátaljai Könnyű-
zenei, Képzőművészeti és Tánc-
fesztiválon, amelyet Zubánics
László, az Ukrajnai Magyar De-
mokrata Szövetség Országos
Nemzeti Tanácsának elnöke
nyitott meg. A több napos fesz-
tivál programjában ismert hazai
és külföldi előadók, együttesek,
tánccsoportok, zenekarok, éne-
kesek is közreműködtek, de re-
mekeltek a népművészet  ugo-
csai mesterei is. A fesztivált
szponzorálta az UMDSZ és a
Szülőföld Alap is.

* A II. Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskolán a Köl-
csey Nyári Pedagógusakadémi-
án a KMPSZ immár nyolcadik al-
kalommal tartott több turnusból
álló továbbképzést, amelynek
keretében különböző szakirányú
pedagógusok vettek részt.

* Július 22-én országos kor-
tes körútján Beregszászba is el-
látogatott Viktor Janukovics, a
januárban esedékes ukrán elnök-
választás egyik legesélyesebb
jelöltje. A Vérke-parti városban
megrendezett fórumon a magyar
nyelv diszkriminálása ellen fog-
lalt állást. Beregszászi látogatá-
sa végén Gajdos István polgár-
mesternek és Csizmár Bélának, a
Beregszászi Járási Tanács elnö-
kének kíséretében Viktor Janu-
kovics koszorút helyezett el Pe-
tőfi Sándor szobránál.

* Az idén is találkoztak Be-
regszászban a Vérke-parti öreg-
diákok. A jelenlegi Beregszászi
Ukrán Gimnázium épülete előtt
Csanádi György, Lovay Attila,
dr. Balogh József és Balázsi Jo-
lán visszaidézték a diákéveket,
majd megkoszorúzták Kerényi
Gyulának, a hagyományos ta-
lálkozók életre hívójának a Beth-
len Gábor Magyar Gimnázium
falán elhelyezett emléktábláját.

* Ungvidéki és ugocsai fiata-
lok is részt vehettek a Bánáti Új-

ság jubileumi, tizedik nyári új-
ságíró-iskolájában. A vajdasági
szervezők most első ízben hív-
tak meg kárpátaljaiakat. Az uta-
zókat a Magyar Újságírók Kár-
pátaljai Szövetsége (MÚKSZ)
választotta ki egy előzetes pá-
lyáztatás során. A fiatalok egy
igen tartalmas, kirándulásokkal
színesített szűk hetet töltöttek a
bánsági magyarságközponttól,
Zentától alig tíz kilométerre fek-
vő Tiszaszentmiklóson.

* Július 20. – augusztus 2. kö-
zött a „Zala megye 1000 éves”
című rendezvénysorozat kereté-
ben szervezett alko tótábor
munkájában Kárpátaljáról Be-
recz Margit festőművész, Fuchs
Andrea grafikus és Réti János
festő, grafikus vett részt. Az itt
született alkotásokból Keszthe-
lyen kiállítás nyílt a Keresztury
Dezső Megyei Közművelődési
Központnak és Nemes László
festőművésznek, a művésztelep
művészeti vezetőjének szerve-
zésében.

AUGUSZTUS
* Augusztus  2-án jó hangu-

latban zajlott le a III. Szőttes-
fesztivál Nagyberegen. A ha-
gyományos rendezvényt Csok
Márta polgármester nyitotta
meg. A sátrakban kiállított szőt-
teseket, a nagyberegi középis-
kolások, valamint a kígyósi szö-
vőasszonyok munkáit Prófusz
Marianna, a népművészet mes-
tere, a Nagyberegi Középiskola
tanára mutatta be.

* A megyei tanács augusztus
7-én megtarto tt ülésén az
UMDSZ és a KMKSZ képvise-
lői leszavazták azt a megyei ha-
tósági indítványt, hogy a bereg-
vidéki Nagybégány határában
nemesfém-bányakutatást nyis-
sanak a közeljövőben.

* Muzsnay Árpádnak, az Er-
délyi Magyar Közművelődési
Egyesület alelnökének szervezé-
sében a Himnusz költőjére emlé-
keztek Sződemeteren. Ezúttal
nemcsak a megyéből, de Szi-
lágyból, Magyarországról és
Kárpátaljáról is képviseltették
magukat az önkormányzatok és
kulturális szervezetek A rendez-
vény fő szónoka Kiss Gy. Csaba
irodalomtörténész volt, Vári Fá-
bián László költő is méltatta Köl-
csey irodalmi és közéleti tevé-
kenységét. Az ünnepi megemlé-
kezést hagyományos koszorú-
zás zárta, a Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet nevében
Zubánics László elnök helyezte
el a megemlékezés virágait.

* Augusztus  20-a, Szent Ist-

ván napja alkalmából a Tiszapéter-
falvai Képtárban Borbély Ida kép-
tárigazgató és Illés István polgár-
mester megnyitotta  Gönczy Tiva-
dar helyi festőnek, a MÉKK Mun-
kácsy Mihály Képzőművészeti
Egyesület tagjának egyéni kiállí-
tását. Ünnepi beszédet mondott
Sárközy Katalin pedagógus,
Dupka György, a MÉKK elnöke,
a megyei tanács képviselője,
Grigora Éva, a nagyszőlősi járási
közigazgatási hivatal közművelő-
dési és turisztikai osztályának
módszerésze. Harangozó Miklós,
az Ukrajnai Képzőművészeti Szö-
vetség tagja méltatta Gönczy Ti-
vadar alkotásait.

* Beregszászban államalapí-
tó királyunkra a római katolikus
templom kertjében álló mellszo-
bornál emlékeztek, ahol Pirigyi
Béla, a BMKSZ elnöke köszön-
tötte a megjelent állami és civil
szervezetek képviselőit. Ünne-
pi beszédet mondott Csobolya
József történész, Bacskai Jó-
zsef, a Magyar Köztársaság
beregszászi konzulátusának
főkonzulja, Svec Okszana, a já-
rási roma nőszövetség képvi-
selője, Bohán Béla beregszászi
római katolikus plébános, Gaj-
dos István, Beregszász polgár-
mestere.

* Augusztus 27-én a beregszá-
szi Négyhatár Vállalkozók Szö-
vetségének irodájában Molnár
József, a Corvinus Zrt. elnöke ta-
lálkozott a vállalkozásfejlesztési
központok képviselőivel: Kincs
Gáborral és Kincs Gergellyel (Be-
regszász), Száva Józseffel (Té-
cső), Dupka Györggyel és Fuchs
Andreával (Ungvár).

* Augusztus  28-án nyílt meg
Klisza János képzőművész  ju-
bileumi kiállítása  az Ungvári
Galériában. A 60 éves művészt
Dupka György, a MÉKK elnö-
ke köszöntötte.

* Augusztus  28. Az ungvári
Váralja Kávézóban tartotta meg
nyárértékelő ülését a MÉKK
Munkácsy Mihály Képzőmű-
vészeti Egyesülete. A megjelen-
teket Rusznák György, a Mű-
vészklub vezetője és Dupka
György, a MÉKK elnöke kö-
szöntötte. Soltész Péter, Soltész
Krisztina, Réti János, Nigriny
Edit, Fuchs Andrea, Danó Mik-
lós, a tanácskozáson részt vett
képzőművészek elfogadták az
őszi kiállítások programját.

* Augusztus 30-án tartotta
összejövetelét Beregszászban a
Dél-Alföldi ‘56-os Vitézi Rend
kárpátaljai tagozata.

D. Gy.
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Elismerések
* A Magyar Önkormányzatok Szövetsé-

ge (MÖSZ) és a Magyar Polgármesterek
Egyesülete azon polgármesterek elismerésé-
re, akik kimagasló tevékenységükkel nagy-
ban hozzájárulnak az általuk irányított tele-
pülés látványos fejlődéséhez, és legalább
két teljes cikluson keresztül betöltötték tiszt-
ségüket, megalapította a Polgármesteri Ezüst-
lánc- és a Polgármesteri Arany Pecsétgyű-
rű-díjat. Az Arany Pecsétgyűrű-díjat a kár-
pátaljai magyar polgármesterek közül első-
ként Kész Elemér, a beregszászi járási Kígyós
település polgármestere vehette át.

* Méltatták az újságírók napját. Ebből az
alkalomból több kitüntetést, oklevelet nyúj-
tottak át a megyei tanács, a közigazgatás, a
szakszervezet és az Ukrán Nemzeti Újságíró
Szövetség nevében. Elismerésben részesült
többek között Fedák Anita, a Kárpáti Igaz
Szó munkatársa, aki a megyei közigazgatási
hivatal díszoklevelét kapta, köszönőlevelet
vehetett át Kulin Zoltán, a Kárpátaljai Me-
gyei Állami Rádió- és Televíziótársaság ve-
zérigazgató-helyettese. Barát Mihály nyu-
galmazott újságírót a megyei tanács emlék-
érmével tüntették ki. A megyei közigazgatási
hivatal díszoklevelével ismerték el Maku-
sinné Rehó Viktóriának, a most jubiláló Ung-
vidéki Hírek járási lap magyar kiadásért fele-
lős szerkesztőjének tevékenységét. Kő-
szeghy Elemér, a Kárpáti Igaz Szó főszerkesz-
tője, a Magyar Újságírók Kárpátaljai Szövet-
ségének (MÚKSZ) elnöke az Ukrán Nemzeti
Újságíró Szövetség legmagasabb kitünteté-
sét, az aranymedáliát vehette át.

* Augusztus 20-án, Szent István napján
az ungvári magyar főkonzulátuson is kitün-
tetéseket adtak át az arra érdemeseknek.

A magyar–ukrán kétoldalú kapcsolatok
ápolásában és fejlesztésében kifejtett sok-
irányú tevékenységének elismeréseként a
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagke-
resztjével tüntették ki Oleg Havasit, a me-
gyei állami közigazgatási hivatal elnökét és
Csizmár Bélát, a Beregszászi Járási Tanács
elnökét. A kárpátaljai magyarság fennmara-
dásáért, identitásának megőrzéséért végzett
munkájáért a Magyar Köztársasági Érdem-
rend Lovagkeresztjével tüntették ki Majnek
Antal római katolikus megyéspüspököt. A
kitüntetéseket Bársony András, Magyaror-
szág budapesti nagykövete adta át.

* Szent István napja alkalmából Sólyom
László államfő a Magyar Köztársasági Ér-
demrend Tiszti Keresztjével tüntette ki dr.
Tóth Mihályt, az Ukrajnai Magyar Demok-
rata Szövetség tiszteletbeli elnökét.

* Szent István napja alkalmából Bajnai
Gordon, a Magyar Köztársaság miniszter-
elnöke Kisebbségekért-díjat nyújtott át
többek között kárpátaljaiaknak is:

Megosztott díjban részesült a Lembergi
Magyarok Kulturális Szövetsége és a Ma-
gyarok Kijevi Egyesülete. A díjat a két szer-
vezet nevében Szarvas Gábor, az LMKSZ el-
nöke és Vass Tibor, az MKE elnöke vette át.

Kisebbségekért-díjjal tüntették ki Fedinec
Csilla történészt, kisebbségkutatót.

írta Üzenet Beregből alcímű versében egy
olyan költő, aki megannyi szellemi és való-
di szögesdrótakadállyal átszőtt pályáján
soha nem várta ölbe tett kézzel az égi jelet.
Mindig elébe ment az eseményeknek, sok-
szor azok előidézőjeként. Az immáron né-
hai S. Benedek Andrásról mindezt elmond-
hatjuk.

Emlékszem,
az 1960-as évek
végén, Eszeny-
ben, Balláék falu-
si házában gyak-
ran vendégesked-
tek Gyuszi ungvá-
ri egyetemista tár-
sai: Zselicki Jó-
zsef, Stumpf Be-
nedek András és a
többiek. Néha az
udvaron együ tt
rúgtuk a bőrt.

Gyerekfejjel, nem kis tisztelettel néztem fel
az ungvári egyetemista fiúkra. Pedig ak-
kor még nem tudtam, hogy a tisztelet nem
csupán az idősebb jogán illeti meg a ve-
lem együtt futballozó fiatalembereket.
Szomszédomtól, az azóta már az élők sorá-
ból szintén eltávozott Balla Gyulától bá-
tyáimmal mi is kaptunk a kárpátaljai ma-
gyar szellemi élet csíráiból, az Együtt című
folyóirat, illetve a Forrás Stúdió írógépen
sokszorosított közleményeiből. Bennem,
akinek világnézete ebben az időben for-
málódott, bizony mély nyomokat hagyott
a munkácsi születésű egyetemista merész
egyénisége. A szülőföldünk magyar kul-
túrájának állóvizét felkavaró, szomorú vé-
get megélt Forrás történetét ismerjük. A
pártállam a kárpátaljai magyar ellenállási
mozgalom bölcsőjét ringató vezetők legen-
dás hármasát – Kovács Vilmost, Fodó Sán-
dort és Stumpf  Benedek Andrást – a szov-
jet rendszer ellenségévé nyilvánította. Ak-
kor értettem meg, hogy a párt az ellenük
intézett hadjárattal, amelybe bevonta az
erre kapható kárpátaljai magyarokat is,
példát akart statuálni. Korlátoltságukra jel-
lemző módon azonban nem is gondoltak
arra, hogy az ott élő magyarság másik, na-
gyobbik részében ezzel a lépéssel éppen
ellenkező hatást váltanak ki. Nagyon so-
kan, látva a bíborba öltözött, képmutató
birodalmi szemlélet magyarellenességét,
még gerincesebbé váltak. A forrásosok pél-
dáján okulva, mint jómagam is, nem dől-
tünk be az internacionalizmus fellengzős
szólamainak. Talán éppen ennek okán ér-
tettük meg a kifejezés „inter” előtag nélkü-
li, Moszkvából sugallt valódi lényegét.

A párt minden igyekezete ellenére,
Stumpf Béni kibontakozó pályája hál’ Is-
tennek nem tört ketté. Budapesten talált
menedéket, s immáron szabadabban, tehet-
ségét, energiáját nem csak a versírásnak

S. Benedek András emlékére
szentelte. Kötelességének érezte a Tria-
non óta az elzártság, agyonhallgatás fáty-
lába burkolt, még az anyaország által is
oly mostohán kezelt szülőföldjének/kisha-
zájának széles körű feltárását. Nem kis fel-
adatot vállalt magára ezzel, hiszen a több
évtizedes trianoni-kommunista szemlélet
falát kellett áttörnie. Ezért volt meghatáro-
zó „A tettenérhető történelem” és a „Kár-
pátalja története és kultúrtörténete” című,
a szülőföldet végre torzítások nélkül be-
mutató két kiadvány. Talán nem kell külö-
nösebben bizonygatnom, hogy a Kárpát-
alján élők döntő többsége alig tudott a
múltjáról, aki pedig némileg ismerte azt,
tudását nem oszthatta meg a széles kö-
zönséggel. Barátunk megértette, hogy
helytörténeti kutatásainak közzétételével
tud a legtöbbet tenni. A kárpátaljai egy-
szerű emberek számára hozzáférhetetlen
helytörténeti írásokat honismereti kiad-
ványok sorozatában juttatta el az olvasók-
hoz.

A kárpátaljai magyar szellemiség ápo-
lásának oszlopos tagjaként tartjuk őt szá-
mon, és a „terra incognita”-szemlélet fel-
számolásának katalizátoraként. Semmi sem
történhetett Kárpátalján, ami elkerülte vol-
na a figyelmét.

Lélekben mindennap otthon volt. Ag-
gódott az otthoni események miatt, szen-
vedett, ha az otthoniakért nem tudott vala-
mit tenni, és ha tudott tenni valamit, bol-
dog volt, mint este a kiscserkész a kötelező
napi jócselekedet után. Nem hiszem, hogy
Kárpátaljával kapcsolatosan  egyenes, tisz-
ta lelkű ember nem talált benne segítőkész
társra.

Nem korlátozta magát szűkebb pátri-
ájára, Munkácsra, hanem a kishazának te-
kintett egész Kárpátaljában gondolko-
dott. Nem korlátozta magát csupán a ma-
gyarság problémáira, hanem felvállalta a
szülőföld másik ősi népének, a ruszinság-
nak a sorsát is. Nincs egyetlen olyan
munkája sem, amelyből ne érződne ki a
Közép-Európa leghányatottabb sorsú
nemzetisége iránt érzett mély tisztelet és
felelősségteljes gondoskodástól vezérelt
tenni akarás. Nem csupán a megszámlál-
hatatlan rádiós, televíziós, nyomtatott
sajtóbeli megnyilatkozás bizonyítja ezt. S.
Benedek András a ruszinság rendezvé-
nyeinek elmaradhatatlan részvevője, szó-
noka volt. Testvérnépünk múltjának, je-
lenlegi helyzetének szakavatott kutatója-
ként és publicistájaként tartották számon.
Ezt igazolja „A gens fidelissima: a ruszi-
nok” című két nyelven megjelent, alap-
műnek tekinthető könyve is.

Egy olyan ember távozott körünkből,
akire minden kárpátaljai büszke lehet, ma-
gáénak vallhatja, és erőt meríthet szellemi
örökségéből.

Emlékét megőrizzük!

KOVÁCS  SÁNDOR

Csordul az eresz, a tornácon megül
A fény. Tavasz lesz, csak a jelre várok…

In memoriam
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In memoriam

1921-ben az I.
C s e hs z l o vá k
Köztársaság au-
tonóm területé-
nek nyilvánított
K á r p á t a l j á n
(Podkarpatska
Rus) lévő Bereg-
újfaluban szüle-
tett. Érettségi
vizsgát már a Be-
regszászi M. Kir.
Állami Gimnázi-
umban tett. Főis-

kolai tanulmányait a Debreceni Mezőgaz-
dasági Akadémián folytatta, majd a Kolozs-
vári Egyetem Mezőgazdasági Karán fejez-
te be. Közben gyakornokként dolgozott a
Bábolnai Állami Ménesgazdaságban.

Szép kilátásokkal indult pályája hirte-
len kalandossá vált. Magyarországon há-
ború söpört végig. A fiatal mezőgazdasági
mérnök felelősségteljes megbízatást kapott:
a ménesgazdaságot állatostul, takarmá-
nyostul a frontvonal elől Németországba
kellett áttelepítenie. Bár az állatállomány
nagy részét sikerült átmentenie és hazahoz-
nia, nyugalmas élet nem járt ezért. A helyte-
len és szakszerűtlen intézkedések szóvá
tételéért, majd 1956-ban a helyi forradalmi
bizottságban betöltött szerepéért kilátásba
helyezett megtorlás elől (micsoda ellent-
mondás!) szülőföldjére – a Szovjetunióba
– menekült.

A kilátástalanság később mégiscsak a
szülőföld elhagyására kényszerítette. Igaz,
jó ideig csak segédmunkásként sikerült ál-
lást betöltenie. Ebben a helyzetében kötöt-
te élete végéig tartó boldog házasságát is.
A különböző vidéki állami gazdaságokban
és ipari üzemekben betöltött munkahelye-
ken egyre jobban érvényre juttatta szakis-
mereteit, mígnem az Alcsútdobozi Termelő-
szövetkezet agronómusaként, majd főagro-
nómusaként végképp elismerték szakértel-
mét és lelkiismeretes munkásságát. Okle-
veleit, kitüntetéseit megkoronázta a 2008-
ban átvett Vasdiplomája.

A szorgalmas szakmai munka mellett
nem maradt el közéleti tevékenysége sem.
Mindenekelőtt református gyülekezetében
betöltött presbiteri tisztségét kell megemlí-
tenünk. Emellett alapító tagja és elnöke volt
az Agrárszakemberek Nyugdíjas Klubjának
és megbízható résztvevője a helybeli va-
dásztársaságnak.

Mi, kárpátaljaiak viszont büszkék va-
gyunk rá mint a Beregszászi Öregdiákok
Baráti Körének kezdettől fogva tevékeny
tagjára, majd a Kárpátaljai Szövetségnek el-
nökségi tagjára. Ezt a tisztséget több ciklu-
son át betöltötte. Köszönjük mindazt az
igyekezetet, amellyel a szülőföldünkön élő
honfitársaink nemzettudatának megőrzésé-
ért kifejtett, nem kevésbé a szövetségünk-
nek nyújtott rendszeres jelentős anyagi tá-
mogatást.

Emlékét tisztelettel megőrizzük.

Csernatoni Lajos

Félárvaként hamar kialakult benne a
kötelességtudat és az élet sorsfordulóiban
a döntéshozó képesség.

A Beregszászi Magyar Gimnáziumban
érettségizett, majd beiratkozott a jogi egye-
temre. A háború azonban keresztülhúzta
terveit. Katonaság, frontszolgálat és egy
súlyos sebesülés egy időre meghatározta
az életét. Sebesültként nyugatra szállítot-
ták, ám a gyógyulást az amerikaiaknál szo-
katlanul súlyos hadifogság követte. Ezt is
túlélve megnősült és átmenetileg Német-
országban telepedett le, majd már két gyer-
mekével Ausztráliába vándorolt ki.

A feltételek itt megvoltak a boldogu-
láshoz, de nagy szükség volt a szorgalom-
ra és kitartásra. Több esztendei nehéz fizi-
kai munka kellett ahhoz, hogy önálló vál-
lalatot alapítson, és lovas iskolát rendez-
zen be.

A rendezett anyagi háttér és az elis-
mertség megvolt, de hiányzott a hazai

Pazár Tibor György

környezet. Újabb elhatározással negyed-
századdal ezelőtt hazatelepült Magyaror-
szágra. Ausztráliai tartózkodása alatt cse-
lekvő részese volt az ott élő magyarság
szervezeti és kulturális életének. Itthon
is rögtön bekapcsolódott a beregszászi
öregdiákoknak, majd szövetségünknek a
szülőföldet támogató programjába. Ta-
pasztalva a kárpátaljai magyarság nehéz
anyagi helyzetét, megalapította a Bereg-
szászért Alapítványt, amely a legínsége-
sebb időkben élelmiszer- és gyógyszer-
segélyekkel tevőleges támogatást nyúj-
tott a rászorulóknak.

Utolsó éveit második házasságában
nyugalmas körülmények között töltötte, és
90. életévében vett búcsút szeretteitől.

Emlékét hálás szívvel őrizzük.
(Pazár Tibor György a Kárpátaljai

Szövetség tagjainak egy csoportját ábrá-
zoló fényképen balról a második.)

Nem érte meg, hogy újabb cikkét ki-
nyomtatva megtekinthesse, Hírmondónk
olvasói pedig már nem fogják látni ter-
vezett írásait. Nem Kárpátaljáról szárma-
zott, de szívén viselte a határainkon kí-
vül rekedt valamennyi magyarlakta te-
rületnek és őslakosságának sorsát.

Gyöngyösön született, ott élte gyer-
mekkorát. Szülei katonatisztnek szánták,
ezért középiskolai tanulmányait a kősze-
gi, majd a nagyváradi hadapródiskolá-
ban végezte. A háborút követő állapo-
tok – talán szerencséjére – pályamódo-
sításra kényszerítették. Szakterületének
a szervetlen, a szerkezeti és a szilárdtest-
kémiát választotta. Képessége, igyeke-
zete, megbízhatósága folytán a Magyar
Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai
és Anyagtudományi Kutató Intézetének

m u nk a t á r s a ,
majd a Zrínyi
Miklós Nemzet-
védelmi Egye-
tem professzora
lett.

Ismeretsé-
günk a Magyar
P ro fe ss zo ro k
Vilá gtanác sá-
ban indu l t ,  a
kárpátaljai ma-
gyarság élete i ránti  érdeklődése és
együttérzése, rendezvényeinken való
részvétele olyan kapcsolatot teremtett
szövetségünkkel, amelyet csak végleges
távozása szakíthatott meg. Emlékét meg-
őrizzük, ehhez biztosítékot nyújtanak
nemzeti elkötelezettségből fakadó írásai.

Dr. Kiss András Béla
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Naptárunk

Sem tanulmányt, sem csepegően édes-
kés ömlengést nem kívánok írni Horváth
Annáról, csupán vele kapcsolatos emléke-
imet szeretném megosztani az olvasóval.
Készítettem Anna tiszteletére egy képet (In
memoriam H. Anna), és munka közben rá
emlékeztem.

Úgy gondoltam, legalább arra a kis idő-
re, míg festünk, írunk, esetleg olvasunk
róla, ébresszük fel eddigi hosszú álmából,
hogy köztünk legyen…

Mindössze ötödik éve, hogy távozott
közülünk Annuska, mégis úgy… feledésbe
merült! Pedig ha valaki, ő igazán megérde-
melné, hogy feldolgozzák hosszú és nagyon
színes életművét.

Horváth Anna Kárpátalja egyik legki-
emelkedőbb, öntörvényű, nagy formátumú,
karizmatikus egyénisége, szobrászművész-
nője volt. Tagja volt Ukrajna Képzőművé-
szeti Szövetségének, megkapta az Érdemes
művész címet, a Pro urbe-díjat és még so-
rolhatnám kitüntetéseit. Göncz Árpád, ak-
kori köztársasági elnök személyesen kö-
szöntötte és adta át neki az anyaország el-
ismerését, a Pro Cultura Hungarica-díjat. A
felsorolás nem teljes.

Alkotóként több területen is otthono-
san mozgott: ilyen a díszlettervezés, a kis-
plasztika, a monumentális szobrászat, a réz-
domborítás, a belsőépítészet, a grafika, a
festészet és nem utolsósorban az éremmű-
vészet. Újságíróként is megállta a helyét,
de írt könyveket is. A legjelesebb éremmű-
vészek között tartották számon. Érmeit töb-
bek között Kijevben, Moszkvában, Buda-
pesten, Nyíregyházán, Varsóban, Krakkó-
ban is kiállították.

Nemcsak művészként volt sokoldalú:
embernek is kiváló volt. Világosan látta a
dolgokat, segítőkész és jó nevelő volt. Ha
egy fiatalban a tehetség apró szikráját látta
megcsillanni, szárnyai alá vette, úgy bánt
vele, mint bronz érmeivel, szobraival: addig
alakította, amíg festőt nem sikerült formál-
nia belőle.

Felnéztem Annára. Tisztelettel emlék-
szem ma is vissza egyes mondataira, bölcs
megállapításaira. Hiszen hosszú volt a mi
barátságunk. Hetedikes voltam, amikor ta-
nárnőm, Drávai Gizi néni Annához irányí-
tott, hogy foglalkozzon velem. Alakítgatni,
csiszolni kezdett, mint agyagszobrait. No,
nem volt felhőtlen barátság a miénk! Gyak-
ran éreztem úgy, hogy túl sokat kíván tő-
lem, amitől én megrettentem, s fiatal kislány-
ként nem voltam hajlandó elfogadni. Hány-
szor, de hányszor mentem haza sírva, fo-
gadkozva, hogy többet soha, de soha nem
megyek hozzá. Engem ne irányítgasson! Tu-
dom én, hogy mit kell tennem, hogyan kell
rajzolnom! Dehogy tudtam, csak lázadoz-
tam, mint a tinédzserek. Kislányként másol-
tam képeket, színészek portréit, de ő meg-
követelte, hogy a valóságot figyeljem, azt
ábrázoljam. Megtanított látni.

85 évvel ezelõtt született Horváth Anna szobrászmûvész

Megtanított látni...
Anna nem pátyolgatott, nem dicsérge-

tett, csak nagyon ritkán, ha valamelyik mun-
kámban észrevett valami pluszt, valami
egyedit. Egyébként kritizált, ostorozott.
Csak felnőtt fejjel értettem meg: ezzel is az
volt a célja, hogy további küzdelemre kész-
tessen.

Hosszú barátságunk során sok min-
dennel megkínált, beavatott a szakma rej-
telmeibe. Rávett, hogy készítsek szobro-
kat, plaketteket (Kijevben a Fiatal Alkotók
Fesztiválján egyik kisplasztikámmal díjat
nyertem). Megtanított linómetszeteket ké-
szíteni, és arra is, hogyan lehet ehhez régi,
rossz esernyő acél merevítőjéből szerszá-
mot köszörülni. (Ez pedig az apám feladata
lett.) Elmagyarázta, mi az ex libris. Volt idő,
amikor örömmel foglalkoztam ezzel is. Ke-
zembe adta a gouache-t, az akvarellt, a szí-
nes ceruzát, a száraz és olaj pasztellt, az
olajfestéket, s mindegyik anyag használa-
tát megszerettette velem. Amikor már úgy
érezte, szakmailag valamelyest felnőttem,
rávett, hogy rajzkört vezessek. Egy évig a
Beregszászi 6. Sz. Általános Iskolában fog-
lalkoztam diákokkal, majd Bátyú nagyköz-
ségben szakköröztem 4 évig. Tudta, ezzel
nemcsak a gyerekeket, de önmagamat is
tanítani fogom.

1996-ban egyik nyilatkozatában a kö-
vetkezőket írta rólam: “Közéleti szereplé-
sei megteremtették azt a tekintélyt, hogy
ma már a Bereg Alkotóegyesület elnöki
tisztjét tölti be”. I994-től I998-ig voltam az
egyesület elnöke, persze erre is Anna ins-
pirált.

Beszélgettünk művészettörténetről, az
ókortól a XX. századig. Külföldi és szov-
jet kortárs művészek katalógusait kiló-
számra adta a kezembe, hogy ismerjem meg
munkásságukat.  Persze nemcsak a szak-
mát ismertette meg velem. Hosszú beszél-

getésekkel emberileg is formált, alakította
világlátásomat, ezzel is segítve, hogy
egészséges lelkű, pozitív gondolkodású
ember legyek.

Anna nagyon puritán módon élt. Nem
gyűjtött vagyont, nem voltak különös
óhajai, csak a tudásra, a megismerésre
szomjazott, erre voltak igényei. Például
nem utazott külföldre, nem látott világot,
de olvasmányain keresztül több élményt
gyűjtött, mint az, aki személyesen a hely-
színen járt. Ezt bizonyítja az is, hogy min-
den nehézség nélkül, emlékezetből le tud-
ta rajzolni a velencei Doge-palotát, vagy a
reimsi székesegyházat. Csoórit idézve azt
mondta: „Igazán az tud utazni, aki le tudja
életét élni egy szobában”, vagy Anna sza-
vait idézem: „Nem azt kell megtanulnunk,
mire vágyunk, hanem elsősorban azt, mit
nélkülözhetünk, miért nem kell mindenáron
megfeszülnünk. Ha megtanulom, hogy
miről mondjak le valaminek a fejében, akár
boldog ember is lehetek”.

Mennyire igazad volt, Anna. Rájöttem,
hogy ma már én is a Te elméleted szerint
élek. Életem során nagyon sok mindenről
le kellett mondanom, ami után aztán nem is
vágyódtam. Ennek ellenére boldognak is
mondhatom magam. Mert mi is a boldog-
ság? A boldogság olyan, mint egy mozaik,
apró örömökből tevődik össze. Ebben a
mozaikban a nagyon színes, de a sötétebb
tónusú részek is megtalálhatók, és így,
együtt képezik a boldogságot. Olyan nem
létezik, hogy az ember reggeltől estig a bol-
dogság mámorában fetreng (talán csak a
drogosok).

Ma már azt is megértem, hogy koro-
sodván egyre türelmetlenebb voltál ember-
társaidhoz: „Maszatolnak, marnak, csípnek,
mint a bogarak” – mondtad. Az ilyen embe-
rektől utóbb igyekeztél elzárkózni, nem volt
türelmed a kicsinyes, közhelyes kishitűsé-
gükhöz.

Gyakran tapasztalom én is, hogy sok
az olyan ember, aki semmi maradandót nem
tesz életében, csak azt lesi, hogy mit kifo-
gásoljon egy művön, s annak szerzőjén.
Minden műnek van hibája, még Isten mű-
vének is, hiszen mennyi galád, gonosz,
rosszindulatú ember létezik, holott ők is Is-
ten teremtményei.

Talán ennyi, ami felidéződött bennem.
Köszönöm, Anna, hogy megtanítottál elvi-
selni az élet örömeit, de a bajait, problémáit
is. Beavattál a szakma titkaiba, megtanítot-
tál küzdeni, elfogadtatni magam a külvilág-
gal, de elsősorban önmagammal. Mert ha
magammal meg vagyok elégedve, harmó-
niát sugárzok környezetem felé is és elfo-
gadnak. Köszönöm, Anna, hogy több le-
hetek általad, s ha valahol a felhők közt szü-
leimmel és őrző angyalaimmal Te is letekin-
tesz erre az összezavarodott, elanyagiaso-
dott világra, tudd és lásd, hogy én tovább
kitartóan próbálom taposni, járni azt az utat,
amelyen elindítottál, és amelyet a sorsom
is kijelölt.

KÁDAS  KATI
Nyíregyháza

In memoriam H. Anna
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IMRE SÁNDOR

Folytatva a Kárpátalja ismert alkotóit
bemutató rovatunkat, a közelmúltban fel-
kerestük Imre Sándor beregszászi fes-
tőt, a Bereg Alkotóegyesület tagját. A fes-
tőművészt munkásságáért 2004-ben a
Kárpátok Medvéje nemzetközi díjjal tün-
tették ki.

– Mikor kezdett  festészettel foglal-
kozni?

– Már kora gyermekkoromban szerettem
rajzolni és festeni. A 60-as évek közepétől
vállalatoknál voltam dekoratőr. Mivel képezni
szerettem volna magam, 1973-ban elvégez-
tem a Moszkvai Művészeti Népfőiskolát.
Tanulmányaim befejezése után hosszú időn
át dolgoztam a munkácsi művészeti kombi-
nátban, mint dekoratőr, ahol munkatársak
voltunk többek között Veres Péterrel és
Benkő Györggyel. Főleg plakátfestéssel fog-
lalkoztunk. Ez a hivatás a modern kor világá-
ban már túlhaladottnak számít, de megítélé-
sem szerint ma is lenne létjogosultsága. A
munkahelyi kötelezettségek mellett kevés
időm maradt az igazi művészetre. A közel-
múltban nyugdíjba mentem, így többet fog-
lalkozhatom alkotással.

–  Milyen témákat kedvel?
– Szívesen festek portrét, csendéle-

tet, tájképet, de volt egy színes grafika-
sorozatom is. Tájképeim többségét a Kár-
pátokban készítettem, ugyanakkor egy-
egy alkotótáborban több képet festettem
magyarországi tájakról. Az évszakok kö-
zül legjobban az őszt szeretem, de szíve-

sen rajzolom a tavaszi tájat is. A portrék
többségén a családomat örökítem meg, de
felkérésre is festek. A hangulatomtól függ,
hogy éppen milyen képet készítek.

– Milyen technikát alkalmaz?
– A legtöbb alkotásom zsákvászonra

festett olajkép, de kedvelem az akvarellt
és a gouache-t  is. Festettem papírra és
farostlemezre. Az utóbbin „spakli”-tech-
nikával is lehet dolgozni. A festés mellett
szívesen foglalkozom grafikával, amely, vé-
leményem szerint, érdekes, ugyanakkor ne-
hezebb.

– Milyen stílusirányzatot képviselnek
alkotásai?

– Elsősorban a realista festészetet ked-
velem. Képeimen – megítélésem szerint –
leginkább a kárpátaljai festők stílusjegyei
láthatók. Főként pasztell színeket haszná-
lok, valamint kontrasztos képeket festek. Jó
kapcsolatot ápoltam Horváth Annával és
Garanyi Józseffel, munkásságuk jelentős
hatással volt a festészetemre.

– Hol készíti a festményeket?
– Amennyiben az időm engedi, igyek-

szem képeimet a helyszínen elkészíteni. Egy
képet helyben körülbelül 2–3 óra alatt fes-
tek, ha erre nincs lehetőségem, vázlatokat
rajzolok és később azokat dolgozom ki. Leg-
könnyebben akvarellel lehet kisméretű váz-
latokat készíteni, mert az hamar megszárad.

– Hol tekinthetők meg az alkotásai?

– A Bereg Alkotóegyesület tagjaival
közösen kollektív kiállításokon vettem
részt Moszkvában, Kijevben, Ungváron,
Beregszászban, Makón, Alpáron, Balaton-
lellén. Volt egy közös kiállításunk Czapo-
vics Zsuzsával 2000-ben a járási tanács
üléstermének előcsarnokában.

Bízom abban, hogy hetvenéves korom-
ban sikerül egy jubileumi kiállításon újra
bemutatni a képeimet.

– Mivel tölti szabadidejét?
– A művészi képek mellett ma is készí-

tek feliratokat. Korábban én festettem a
beregszászi utcanév- és útjelző táblák, va-
lamint a városi és a járási cégtáblák jelen-
tős részét, és felkérésre mind a mai napig
én újítom fel ezeket. Emellett rendszere-
sen részt veszek alkotótáborokban.

– Vállalt-e valamilyen szerepet a te-
hetséges fiatalok képzésében?

– 1997-ben rövid ideig Kaszonyban
egy képzőművészeti szakkört vezettem. A
gyermekek által készített képeket ki is állí-
tottuk. A felnövekvő nemzedéknek azt
üzenem: „Kitartás és munka”.

– Köszönöm a beszélgetést. Alkotó
munkájához további sikereket kívánok!

MOLNÁR  BERTALAN


