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Tavaszi napsütésben az ungvári várpalota

Dsida Jenő

Vers egy ághoz
Tavasz borít virágba? Rág a fagy?
Fakóra perzsel július heve,
vagy benned zsong az ősz gyümölcsleve?
Te élsz s az élő fának ága vagy.

Madár ha száll rád, – bármi a neve
és földre hajtó súlya bármi nagy, –
meg nem zavar, nyugodtan várni hagy:
ugyis elröppen, tudod eleve.

Te légy derüs példám, ha vakmerő
varjú telepszik rám és egyre fent ül,
míg szörnyü súlya földre teperő:

tudjam, hogy mégis elszáll s terhe mentül
alább nyomott, annál több az erő,
mellyel alázott ágam visszalendül.
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Vers mindenkinek. Arany János: Epilógus
Szervezeti élet. Köszöntötték az ünnepeltet. Báthory Katalin 90 éves

„Elindult a gyakorlati nemzetegyesítés”– tanácskozás a magyar
autonómiákról. Köszönjük a támogatást!

Aktuális. Ukrajnába is átfuthat az M3-as. Az uniós tárgyalók megegyeztek
     Ukrajna vízummentességéről. Aláírásgyűjtés nyelvi jogaink védelmében

Határok nélkül. Zarándokút az európai megbékélés jegyében. Magyar hokisok
Beregszászon
Tiszteletbeli székely címet kapott Zsukovszky Miklós
Támogatás a kárpátaljai turizmusnak

Hitélet. Jézus fogantatása. Hrabár Tamás prédikációja
Lélektől lélekig. Ukrajnai protestánsok összejövetele. Gulácsy Lajos-emlék-

parkot avattak Munkácson
Szent László-év Kárpátalján. Elindult a Reformáció Gyermekei
Program
Protestáns iskolatörténeti mozaik

Emlékezzünk régiekről. Emléktáblát kapott három beregszászi irodalmár
Arasznyi történelem. „Málenykij robot” – a képzőművészet nyelvén. Matl Péter

„Ötösével” című képkiállításának margójára
Hős asszonyokra, nehéz időkre emlékezve. Hudák Rudolf
írása
Kárpátaljai ötvenhatosok: a benei szovjetellenes csoport

KVIT-kollázs. Fiatal alkotók írásai
Kultúrtáj. „Kislány korom óta színész szeretnék lenni…” Beszélgetés Balogh

Mariannával. Tízedik születésnapját ünnepelte a Kokas Banda
Kárpát-medencei népviseletek

Közelkép. Egy „mindenevő-értékfogyasztó”. Interjú Kátainé Szil-Vay Ingriddel
Kárpátaljai barangoló. Az ismeretlen Fehér-Tisza. Kovács Sándor útikalauza
Irodalom. Feltámadás a hegyek ölelésében. Weinrauch Katalin novellája

Április 11. – a magyar költészet napja
Kopogtató. „Ars poeticám: meríteni csak tiszta forrásból”. Beszélgetés Matl

Péter szobrászművésszel
Örökségünk. A szennyestánctól a cokipohárig. Kovács Elemér írása
Szerkesztőségünk postájából
Szemelvények kárpátaljai eseményekből
Képzőművészet. Kárpátaljai képzőművészek bemutatkozása Budapesten

Téli tárlat – a RIT kiállítása Beregszászon
A Kárpátaljai Hírmondó galériája. Baraté Ágnes festőművész
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       Kellemes
húsvéti ünnepeket

kívánunk
a Kárpátaljai Hírmondó

minden kedves
olvasójának!
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Vers mindenkinekOlvassuk együtt!
Arany János

Epilógus
Az életet már megjártam.
Többnyire csak gyalog jártam,
    Gyalog bizon’...
Legfölebb ha omnibuszon.
Láttam sok kevély fogatot,
Fényes tengelyt, cifra bakot:
    S egy a lelkem!
Soha meg se’ irigyeltem.
Nem törődtem bennülővel,
Hetyke úrral, cifra nővel:
    Hogy’ áll orra
Az út szélin baktatóra.
Ha egy úri lócsiszárral
Találkoztam s bevert sárral:
    Nem pöröltem, –
Félreálltam, letöröltem.
Hiszen az útfélen itt-ott
Egy kis virág nekem nyitott:
    Azt leszedve,
Megvolt szívem minden kedve.
Az életet, ím, megjártam;
Nem azt adott, amit vártam:
    Néha többet,
Kérve, kellve, kevesebbet.
Ada címet, bár nem kértem,
S több a hírnév, mint az érdem:
    Nagyravágyva,
Bételt volna keblem vágya.
Kik hiúnak és kevélynek –
Tudom, boldognak is vélnek:
    S boldogságot
Irígy nélkül még ki látott?
Bárha engem titkos métely
Fölemészt: az örök kétely;
    S pályám bére
Égető, mint Nessus vére.
Mily temérdek munka várt még!...
Mily kevés, amit beválték
    Félbe’-szerbe’
S hány reményem hagyott cserbe!...
Az életet már megjártam;
Mit szivembe vágyva zártam,
    Azt nem hozta,
Attól makacsul megfoszta.
Egy kis független nyugalmat,
Melyben a dal megfoganhat,
    Kértem kérve:
S ő halasztá évrül-évre.
Csöndes fészket zöld lomb árnyán,
Hova múzsám el-elvárnám,
    Mely sajátom;
Benne én és kis családom.
Munkás, vidám öregséget,
Hol, mit kezdtem, abban véget...
    Ennyi volt csak;
S hogy megint ültessek, oltsak.
Most, ha adná is már, késő;
Egy nyugalom vár, a végső:
    Mert hogy’ szálljon,
Bár kalitja már kinyitva,
Rab madár is, szegett szárnyon?

Kosztolányi Dezső

Kalendárium
Kaptam egy új naptárt. Kis nyomdászfiú hozta, még nyirkos volt a papír-

ja, még párolgott rajta a piros és fekete festék. Ideállítottam az íróasztalomra.
Ma – késő éjszaka – lapozgatni kezdtem az új kalendáriumot. Mondhatom,
kellemetlen olvasmány. Már a címe is követelődző: 1915. A lélek tar sziklate-
tőkön, sivatag homokon, ismeretlen tájakon bolyong, szeretne visszafutni a
pontig, ahonnan indult s aztán árkon-bokron száguldani előre, megpihenni
valami távoli ponton. Szövege nincsen. A lapok üresek. Nagyon is sok helyet
hagytak az „előjegyzések számára”. Ezeket a spáciumokat nekünk kell majd
ellátni „előjegyzés”-ekkel és élettel. Nagyon nehéz feladat. Mindenki mázsát
érezhet a nyakában. Nekem az az érzésem, mintha egy szigorú szerkesztő öt
rizsma kéziratpapírost küldetett volna, az utolsó percben, azzal a meghagyás-
sal, hogy fejvesztés terhe mellett ír jam tele csupa ragyogó és választékos
mondattal, hajnalig fejezzek be egy folytatásos regényt, melyet holnap kezde-
nek közölni. Legjobb lenne egy betűt se írni és nyomban lefeküdni.

Mindig borzongatóan hatott rám egy üres naptár. Ez az irdatlan fehérség
az a semmi, amitől félünk, a tartalmatlanság, melyet tartalommal kell megtöl-
tenünk, a kétségbeesés fehér hómezője. Talán innen van, hogy gyermekko-
romban is tréfáltam a naptárral, szepegő rémülettel, mint a suszterinas, aki
sötétben fütyül. Az üres lapokat eleve telefirkáltam mindenféle tolakodó kér-
désekkel, melyeket a leendő időhöz és leendő magamhoz intéztem. Egy-egy
messze dátum mellé ilyesmiket írtam: „Mi lesz akkor?”, vagy „Csak nem
vagy beteg?” vagy „Ugy-e, jól aludtál az éjjel?” vagy: „Szervusz, élsz még?”
Nagyon érdekes volt megvárni ezeket a dátumokat és visszamosolyogni arra a
tudatlan emberre, aki a kérdéseket feltette, megnőve az időben, erőt kapva a
valóság biztonságától.  Semmi bölcsesség sem pótolja azt, hogy huszonnégy
órával idősebbek vagyunk. Arra gondolok, hogy tavaly szintén kaptam ilyen
naptárt. Akkor is az a lapvállalat küldte, melynél dolgozom, akkor is pont erre
a helyre tettem, az íróasztalom sarkába, akkor is volt egy éjszakám, mikor
lapoztam, böngészgettem a leendő lapok gazdaságában és játszottam a jöven-
dővel. Megdöbbentő, hogy milyen keveset tudtam akkor. Amit a tavalyi nap-
táram szélére jegyeztem, naivabb ákombákomnak tetszik most, mint első ir-
kám betűi. Az idén már nem merek találgatni.  Nem is ostromlom durva kér-
désekkel a papírt. Tisztelettel haladok el minden dátum mellett, mely külsőre
talán jelentéktelen és semmitmondó, de imponálóvá nő és mindent meghoz-
hat, az lehet, amely az egész évszázadnál többet jelent, melyet évezredek múl-
va is emlegetnek a diákok és tanárok az érettségi vizsgán. Nincs is piros betű-
vel nyomtatva. Olyan, hogy senkise gondol rá és igénytelenül húzódik meg
többi egyforma társai között. Talán éppen ez lesz az a nap.

Hol a tavalyi naptár? Voltaképpen úgy látom, hogy az idei naptár még a
tavalyi naptárnál is haszontalanabb portéka. Sutba kerül, mielőtt használtuk
volna. Mert az idén meglehetősen kalendárium nélkül élünk. Soha ilyen kevés
értelme nem volt a polgári társadalom szokásának, hogy felparcellázza az időt,
megrendszabályozza és mederbe szorí tsa, mely partok nélkül hömpölyög,
végtelen folyással, egyetlen tüzes és vajúdó gomolyagban. Tábori levelezőla-
pot kapván állandóan csodálkozom azon, hogy a levél írója dátumot ír és
megnevezi a hét napját, hogy a szerdának vagy a pénteknek náluk is van értel-
me és jelentősége. A napok csak az egymásmelletiségük által kaptak jelleget,
az egyik a másikától, a hétfő szürke füstje a vasárnapi lángtól, a babonás
péntek az előtte lévő napok robotjától és fáradtságától, az idegességtől, hogy
még mindig késik a pihenés, türelmetlenségünktől, melynek folytán megbot-
lunk a küszöbön és kiesik a kezünkből a kenyér, a tányér, az égő  gyertya.
Eleven anakronizmus most a kalendárium. Nyomtalan suhannak fölöttünk
ünnepek, melyek hangulatköre máskor arany párákban fürdette az embert,
évfordulók, határjelzők, mérföldkövek maradoznak el, melyeket észre sem
veszünk, annyira igazán az időben élünk, hogy elfeledkezünk a jelzőtáblájáról
és egyáltalán nem törődünk a napok nevével és számával. Akik itthon vannak,
ebben a tekintetben feltűnően feledékenyek. A katona pedig bizonyára épp oly
kevéssé nézi az idő tükrét, a naptárt, mint szakállas, törődött arcát a kézitük-
rében. Csak érzi önmagát. A naptár, a tükör úgyis hiábavalóságokról beszél.

Az ember széjjeltépte a kalendáriumát.
Tinta. Gyoma, 1916. Kner Izidor kiadása
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Báthory Katalin 90 éves

Köszöntötték az ünnepeltet
Kárpátaljai Szövetség elnöksége 2017. január 27-én a Városli-

geti fasor 44. számú épületében található Versailles rendezvényte-
remben ünnepi műsor keretében köszöntötte Dr. Báthory Katalint,
a Kárpátaljai Szövetség alapítóját és örökös tagját, a szövetség
egykori főtitkárát, aki 2017. január 22-én ünnepelte 90. születés-
napját. A rendezvényt Schober Ottó, a Kárpátaljai Szövetség alel-
nöke nyitotta meg, majd előadta Honfoglalóink útjai című saját
versét.

Ezután az egybegyűltek megnézhették a Budapest XII. kerületi
Önkormányzata által működtetett Hegyvidék Televízió Dr. Bátho-
ry Katalinról készített dokumentumfilmjét. Beregszászi Olga köz-
kedvelt előadóművész dalaival köszöntötte az ünnepeltet, Kovács

Sándor, a KIMAK elnöke pedig Dr. Báthory Katalin életpályáját
méltatta.

A 93 esztendős Jobák Márta versmondó, a Nemzeti Vers ver-
seny ezüst fokozatú díjazottja Lackfi János: A matematikus nyulai
című versét szavalta el az ünnepelt tiszteletére.

Dalmay Árpád, a Beregszászért Alapítvány kuratóriumának el-
nöke emléklappal, Benza György, a Kárpátaljai Szövetség elnöke
és dr. Damjanovich Imre, a szövetség tiszteletbeli elnöke virággal
és díszoklevéllel köszöntötte Dr. Báthory Katalint 90. születésnap-
ja alkalmából.

Pásztor Bazil atya, budai kerületi esperes, parochus szavai után
a jelenlévők közösen elénekelték az Éljen soká! című dalt.

Az ünnepelt köszönő szavai után a rendezvény zárásaként fo-
gadás következett a koncertterem halljában.

Tudósítónk

Jól tudom, hogy egy hölgy
esetében nem illik beszélni a ko-
ráról, ezért én azt vallom, hogy
egy nőnek két életkora létezik:
az egyik – amikor még nincs 18
éves, a másik – pedig amikor
éppen 18 éves. Kivételt képez
az az eset, ha erre felhatalmaz az
illető hölgy. E kivétel kapcsán
bátorkodom közzé tenni, hogy
Dr. Báthory Katalin 1927. janu-
ár 22-én született a kárpátaljai
Eszeny községben. Mivel én is
e falu szülöttje vagyok, ezért
számomra közismert tény, hogy
szülei Eszenyben köztisztelet-
beli értelmiségiek voltak. Édes-
apját az egyik legelismertebb
polgármesterként tartjuk szá-
mon még ma is. Neveltetésében
meghatározó szerepet játszott a
származás, mivel a nagy múltú
Báthoryak somlyai ágának le-

származottjaként a dicső ősök
emberi tartásra kötelezték. Fel-
hőtlen gyermekkora, Eszeny
hangulata, a Tisza illata mese-
világként oldották a későbbi
korok feszültségét, egy olyan
biztos menedéket képeztek,
ahová a mindennapok zaklatá-
saitól mindig el lehetett mene-
külni. Oktatását a beregszászi
gimnázium légköre alapozta
meg. Sajnos azonban a háborús
helyzet miatt a kedves alma ma-
terben kaotikus helyzet alakult
ki, így az érettségi vizsgáit nem
tudta Beregszászon letenni.
1945-ben, a határok lezárása
előtt, kihasználva a még vi-
szonylagosan szabad mozgási
lehetőséget, nem mindennapi
kalandos körülmények között az
anyaországban, Sátoraljaújhe-
lyen a piaristáknál érettségizett.

A beregszászi gimnázium szel-
lemisége azonban vezérfonal-
ként fut át egész életén.

Felsőfokú tanulmányainak
első állomása a Debreceni Or-
vostudományi Egyetem volt,
amelynek 2 évig volt diákja. Ez-
után irányt váltott, és 1950-től a

Budapesti Műszaki Egyetem
Vegyészmérnöki Karának hall-
gatója lett, ahol 1955-ben ve-
gyészmérnökként diplomázott.
1964-ben pedig a Gépészmérnö-
ki Kar Gazdaságmérnöki Szakán
is oklevelet szerzett. Később,
1986-ban a Budapesti Műszaki
Egyetem Kémiai Technológia
Tanszékén doktorált. Alapos és
sokoldalú felkészültsége egész
pályafutásának alapvető funda-
mentuma lett.

Szakmai tevékenységét a
Műszaki Egyetem Általános és
Analitikai Kémiai Tanszékén
kezdte, ahol az MTA kutató cso-
portjában fémanalitikai módsze-
rek hibahatárainak vizsgálatával
és a hallgatói laborok előkészí-
tésével foglalkozott. Ezután a
Telefongyári MEO laboratóriu-
mába került, ahol a vegyi labor
vezetésével bízták meg. 1964-
ben főmérnöki beosztásban
a Kohó és Gépipari Minisz-
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Báthory Katalin 90 éves
térium Korróziós Szabvá-
nyosítási Központjának

vezetője lett. Ezek után a Ma-
gyar Szabványügyi Hivatal mű-
szaki tanácsosává nevezték ki.
Szabványosítási szakterülete az
export gyártmányok klimatizáci-
ója, a korrózióvédelmi szabvá-
nyok kidolgozása és a környe-
zetvédelem szabványosítási be-
indítása volt. Az Országos Mé-
résügyi Hivatallal együttmű-
ködve megalakult környezetvé-
delmi szakszolgálat vezetője-
ként felügyelte a korrózió védel-
met, a különböző klímákon mű-
ködő és hosszabb idejű raktá-
rozásra kerülő gyártmányok, az
összeépíthető fémek valamint
műanyagok tartósságának vizs-
gálatát. Bekapcsolódott a KGST
országok termékeinek vizsgála-
tába is. 1976-tól pedig az ÉMI
Településtisztaság-védelmi La-
boratóriumát vezette, különös
tekintettel vizsgálta a hulladék-
ártalmatlanítást.

Báthory Katalin a környezet-
védelmi munka szervezőjének,
élharcosának számított, mélyre-
hatóan foglalkozott a bioszféra
szabályzási problémakörével, a
környezet minőségszabályozá-
si és szabványosítási kérdései-
vel. Annak ellenére, hogy szo-
cializmus nem arról volt híres,
hogy messzemenőkig támogat-
ta volna az innovációt, neki
mégis sikerült meggyőznie a
pártszemléletű irányítást igazá-
ról, és új ipari rendszertechni-
kákat dolgozott ki, egységesí-
tette koordinálta azokat. Pálya-
futása alatt 20 fejlesztési tanul-
mányt írt, 180 szabvány-javas-
latot dolgozott ki, 71 tudomá-
nyos cikke jelent meg hazai és
nemzetközi tudományos folyó-
iratokban, 130 TIT előadást tar-

tott. Ezeken kívül több európai
országban volt tanulmányúton
és tartott szakmai előadásokat.
Szakmai elismertségének ékes
bizonyítéka, hogy számtalan
tudományos egyesület válasz-
totta vezetőségi tagjává.

Szakmai elhivatottsága 1982-
es nyugdíjba vonulása után sem
lankadt. Tudását, tapasztalatát
igyekszik minden síkon kama-
toztatva segíteni a gazdasági és
a társadalmi életet. Tekintélye a
közéletben is érvényre jut. Nem-
zeti elkötelezettségű aktív társa-
dalmi és közösségi szerepválla-
lása példaértékű. Mint minden
kisebbségi életbe belekóstolt
ember, ő is érzékeny a nemzet
minden rezdülésére. Még az át-
kos rendszerben aktív szervező-
je volt a Magyarországra sza-
kadt beregszászi öregdiákok ta-
lálkozóinak. Annak ellenére,
hogy e találkozókra kezdetben
csak konspiratív módon kerül-
hetett sor. 1986-tól a Magyar-
ságkutató Intézet felkérésére
helytörténeti kutatásokat vég-
zett Bereg vármegye kapcsán.
Bőröndnyi kutatási anyaga ala-
pul szolgálhat egy átfogó vár-
megyei monográfiához. A rend-
szerváltás hajnalán felismerve a
lehetőséget, a kezdeményezők
egyike lett a Kárpátaljáról elszár-
mazottak egyesületbe való tö-
mörítésének. Nem véletlen,
hogy őt választották a Kárpát-
aljai Kör jogutódjaként 1993-
ban megalakult Kárpátaljai Szö-
vetség főtitkárává. Küldetéstu-
dattól áthatott, lelkiismeretes
főtitkári tevékenységét a kár-
pátaljai magyarság sorsa iránti
érdeklődés felkeltésében, fenn-
tartásában, szociális gondjuk
enyhítésében, a szülőföldön
maradt testvérszervezetekkel

való együttműködésben, a kár-
pátaljai iskolák, könyvtárak tá-
mogatásában, a szülőfölddel
kapcsolatos rendezvények szer-
vezésében, a kárpátaljai kultu-
rális örökség bemutatásában,
ápolásában látta. Sokáig ő kép-
viselte a Kárpátaljai Szövetsé-
get a Magyarok Világszövet-
ségében, melynek munkájában
2006-ig vett aktívan részt. A
Kárpátaljai Szövetség főtitkári
tisztségét hosszú ideig becsü-
lettel töltötte be, és mind a mai
napig tanácsaival szolgálja a
szervezet munkáját, a legmosto-
hább nemzettest magyarságá-
nak ügyét. A Kárpátaljai Szövet-
ség az alapításban való aktív
részvételért 1996-ban a Honfog-
lalási Emlékérem arany fokoza-
tával tüntette ki. Kárpátaljaisá-
ga jelen van mindennapi életé-
ben, a nemzetben való gondol-
kodásának fontos alappillére.
Érdemeinek elismeréseként
1997-ben Beregszász díszpolgá-
rává választották.

Báthory Katalin fontos sze-
replője a keresztény mozgalom-
nak, alapításától aktív tagja a
Nemzeti Társaságnak, a Szent
Korona Társaságnak. A Magyar
Szellemi Védegylet keretében
végzett munkájának olyan állo-
másai voltak, mint a Nemzeti
Színház újjáélesztése, a szovjet
emlékmű áthelyezésének kezde-
ményezése. Lelkes ténykedését
a Magyar Szellemi Védegylet
1998-ban a „Rendületlenül a
nemzetért” kitüntetéssel jutal-
mazta. 2013-ban pedig társadal-
mi és műszaki munkásságának
elismeréseként a Magyar Ér-
demrend Lovagkeresztje Polgári
Tagozatának kitüntetettje lett.

Több nemzeti társaság javas-
latára nemzeti elkötelezettsége
és széles látókörű szemlélete
miatt megalakulásakor bevá-

lasztották a Százak Tanácsába.
Ebben a grémiumban is odaadó
és lelkiismeretes munkát végez,
keresi a Kárpát-medence egé-
szének lehetőségeit, igyekszik
elősegíteni lakóinak boldogulá-
sát. Tevékenységét a Százak Ta-
nácsa 2014-ben a „Haza Embe-
re” kitüntető címmel ismerte el.

A közösséget mindig előtér-
be helyező Kató néni szűkebb
pátriájának, Budapest XII. kerü-
letének is közismert és köztisz-
teletben álló személyisége. Vall-
ja, hogy itt igazi otthonra talált,
és igyekszik tenni a közért. Lel-
kes harcosa volt a János-he-
gyen Sissi tiszteletére emelt Er-
zsébet-kilátó megmentéséért
folytatott küzdelemnek is, ami-
kor azt statikai problémákra hi-
vatkozva le akarták bontani.
2016-ban a kerület vezetése köz-
életi munkáját díszpolgárrá vá-
lasztással ismerte el.

A Budán, a Németvölgyi úti
otthonában élő vegyésznő csa-
ládi élete korántsem olyan szív-
derítő, mint szakmai és közös-
ségi pályafutása. Első házassá-
gából született László fiát özve-
gyen nevelte fel. Sajnos 2007-
ben meg kellett érnie fia elvesz-
tését is. Életének másik nagy
szomorúsága, hogy idős korát
nem édesíti az unokák nyüzsgő
zsivaja. Mindezeken a megpró-
báltatásokon erős református
hite segíti át, melybe kapaszkod-
va erőt merített, és ma is táma-
szául szolgál.

Báthory Katalin egész köz-
életi tevékenysége, nemzetben
való gondolkodása, a Kárpát-
medencében élők életminőségé-
nek folyamatos javításán való
fáradozása példaértékű lehet
mindenki számára.

Isten éltesse, drága Kató
néni!

Kovács Sándor

A Kárpátaljai Szövetség elnöksége
szeretettel meghívja

a Szövetség tagságát, vidéki szervezeteit
és a kárpátaljai társszervezetek képviselőit

a SZÖVETSÉG XXIX. KÖZGYŰLÉSÉRE
2017. MÁJUS 6-án 10 órára.

Helyszín: 1068 Budapest, Városligeti fasor 44.
Versailles terem, III. em.

A közgyűlés előtt:
– Rákóczi emlékek Kárpátalján címmel Kovács Sándor, a

Kárpátaljai Irodalmárok, Művészek, Alkotók Közösségének
(KIMAK) elnöke tart előadást;

– Kovach Anton festőművész, Ukrajna Képzőművészeti Szö-
vetségének tagja kiállításának megtekintése.

A fórum keretében:
– Benza György, a Kárpátaljai Szövetség elnökének beszámo-

lója a Szövetség 2016-os munkájáról és a 2017-es év terveiről;
– a közhasznúsági jelentés beterjesztése;
– Finta Zenóbiusz, a Felügyelő Bizottság elnökének jelentése;
– hozzászólások, vélemények, javaslatok.
A közgyűlés után:
– büfé, zene, kötetlen beszélgetés.

Tájékoztató közlemény
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagság 50%-a + 1 fő

jelen van. Határozatképtelenség esetén az ismételt Közgyűlést
az eredeti Közgyűlés meghirdetett időpontja után 1 órával, az
eredeti napirenddel és helyen megtartjuk, amely a megjelentek
számára való tekintet nélkül határozatképes alapszabályunk IV/
5.1. pontja alapján.
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Szervezeti élet

„Elindult a gyakorlati nemzetegyesítés”
A Kárpátaljai Szövetség el-

nöksége körlevélben hívta fel a
tagság figyelmét a Hitel folyó-
iratnak a Magyar autonómiák
című, január 18-án a MOM Kul-
turális Központjában tartandó
rendezvényére. Jöttek is szép
számmal a szűkebb pátriánkból
elszármazottak, hiszen a kárpát-
aljai magyarságnak mindig is fájó
problémája volt, hogy szülőföld-
jén nem független, nincsenek ön-
rendelkezési jogai. Sokan emlé-
keznek az 1991. december 1-jén
tartott referendum eredményére:
a szavazók 81,4 százaléka mondott igent a
Beregszászi Magyar Autonóm Körzet meg-
alakítására, a népakarat azonban felsőbb
ellenállásba ütközött, és sajnos azóta sem
valósult meg.

Zsúfolásig megtelt a kulturális központ
díszterme a téma iránt érdeklődő határon
túli és anyaországi nemzettársakkal. Papp
Endre, a Hitel főszerkesztője köszöntötte
az egybegyűlteket, majd átadta a szót a
meghívott vendégeknek. Grezsa István, a
Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési fel-
adatainak kormányzati koordinációjáért
felelős kormánybiztosa, Szili Katalin mi-
niszterelnöki megbízott, a Magyar Ország-
gyűlés korábbi elnöke, Arató György tör-
ténész, Juhász György irodalomtörténész,
hungarológus hosszan fejtegették, mit
gondolnak a határon túlra szakadt nemzet-
részek autonómiája kivívásának lehetősé-
geiről.

Fontos megállapításokat hallottunk,
ezek közül talán a legfontosabb, hogy az
autonómia önmagában semmit nem jelent,
ha nem működik. Magyar orvosok, mérnö-
kök, pedagógusok nélkül egyetlen régió-
ban sem képzelhető el a magyarlakta vidé-
kek önrendelkezésének megvalósítása. Ép-
pen ezért Magyarország kormánya nagy
súlyt helyez a magyar vállalkozások pályá-
zatok formájában történő anyagi támoga-
tására, arra, hogy a fiatalok szülőföldjükön
is megtalálják a számításaikat. Grezsa Ist-
ván kormánybiztos lakonikusan így össze-
gezte a folyamatot: „Elindult a gyakorlati
nemzetegyesítés”.

Botlik József történész, kisebbségkuta-
tó és Bakos István művelődéskutató arról
szóltak, hogy az anyaország határain túl élő
nemzettársak kapaszkodóként őrzik a nem-
zeti értékeket. Más kérdés, hogy meddig,
hiszen minden régióban fogy a magyarság.

A fórumon szót kért Fülöp László ügy-
véd, a Kárpátaljai Szövetség jogi képvise-
lője, aki arról tájékoztatta az egybegyűlte-
ket, hogy a Kárpátaljai Szövetség 2016.
szeptember 3-án Balatonföldváron tartott
közgyűlésén Állásfoglalás született a ha-
táron túli magyarok egyszerűsített állam-
polgárságának elnyerésével kapcsolatban.
A helyzet az, hogy az érvényben lévő jogi
szabályozás alapján számos kárpátaljai szü-
letésű jelenleg nem magyar állampolgár szá-
mára nem kivitelezhető az egyszerűsített
honosítási eljárás, mivel családi körülmé-
nyeinél vagy környezeténél fogva nem ren-
delkezik kellő magyar nyelvtudással. Az Ál-
lásfoglalásban az állampolgársági törvény
módosítását javasolta a Kárpátaljai Szövet-
ség közgyűlése, mégpedig olyan módon,
hogy a magyar állampolgárságról szóló
1993. évi LV. törvény 4. §-a 3. bekezdésé-
nek utolsó mondatát: „…kedvezményesen
honosítható az a nem magyar állampol-
gár, akinek felmenője magyar állampol-
gár volt vagy valószínűsíti magyarorszá-
gi származását, és magyar nyelvtudását
igazolja, kiegészítve a végén a „vagy vál-
lalja 5 éven belül ennek igazolását” szö-
vegrésszel. A Kárpátaljai Szövetség jogi kép-
viselője az Állásfoglalás szövegét eljuttatta
Áder János köztársasági elnökhöz, és levél-
ben kérte, hogy törvénykezdeményezési jog-

körénél fogva támogas-
sa a törvénymódosítási
javaslatot.

A Hitel folyóirat auto-
nómiakérdéseket megvi-
tató rendezvénye után
Benza György vállalko-
zónak, a Kárpátaljai Szö-
vetség elnökének jóvol-
tából az egybegyűltek
egy pohár bor és szend-
vicsek mellett még hosz-
szú időt tölthettek egy-
más társaságában.

Tudósítónk

Köszönjük
a támogatást!

A Kárpátaljai Szövetség elnöksége
hálás köszönetét fejezi ki a tagtársaknak
a szövetség célkitűzéseinek anyagi támo-
gatásáért.

Ezúton mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik megrendelték folyóiratun-
kat, illetve a Kárpátaljai Hírmondó megje-
lentetésének költségeihez felülfizetéssel
járultak hozzá.

Külön köszönjük
Almási Judit (Budapest)
és File Lajos  (Budapest)

tagtársainknak a kiemelt támogatást.
Név szerint is megköszönjük azon ol-

vasóink anyagi segítségét, akik az előfi-
zetési és a tagsági díjon felül ötezer fo-
rintnál nagyobb összeggel támogatták te-
vékenységünket. 2017-ben (lapzártáig) az
alábbi tagtársainktól érkeztek kiemelt
összegű befizetések:

Dr. Badik Adrianna (Budapest)
Behun Lajos (Békéscsaba)
Dr. Bencze Gyula (Budapest)
Dr. Fábián István (Nyíregyháza)
Dr. Harajda András (Budapest)
Hegedűs Imre (Budapest)
Hudák Rudolf (Napkor)
Kovács Zsolt (Budapest)
Dr. Kristofori György  (Sirok)
Dr. Lendvai Margit (Szolnok)
Lődár Györgyné (Mezőtúr)
Dr. Medgyessy István (Debrecen)
Méhes László Mátyás (Budapest)
Skrabák István (Márokpapi)
Szimjon Magdolna (Nyíregyháza)
Tyentyés László (Budapest)
Dr. Ujj Emília (Gödöllő)

Köszönet
az 1 százalékért!

A hatályos törvények lehetővé teszik,
hogy az adózó magyar állampolgárok adó-
juk 1%-ával támogassák a civil közhasz-
nú szervezetek munkáját.

A Kárpátaljai Szövetség jóleső érzés-
sel fogadta és fogadja a támogatók felaján-
lásait, hiszen ez azt bizonyítja, hogy az átte-
lepültek fontosnak tartják azt a tevékeny-
séget, amelyet a szülőföldön maradt kár-
pátaljai magyarok kulturális, illetve oktatá-
si életének kiteljesedéséért, gazdasági hely-
zetének javításáért folytatunk.

Programunk teljesítéséhez nagy se-
gítséget nyújt a személyi jövedelemadó
1%-ának felajánlása.  A 2016-os eszten-
dőben is változatlanul számítunk arra,
hogy minket tekintenek kedvezményezett-
nek. Akik már nem adóznak, azokat arra
kérjük, hogy családtagjaik, barátaik, is-
merőseik figyelmét hívják fel tevékeny-
ségünkre, annak érdekében, hogy az adó-
juk 1%-át a Kárpátaljai Szövetség részére
ajánlhassák fel.

Adószámunk: 18046629-1-41,
Kárpátaljai Szövetség
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Ukrajnába is átfuthat az M3-as
Az idén a múlt évben elhatározott együttműködések elindítá-

sa, megvalósítása lesz az ukrán–magyar gazdasági kapcsolatok
középpontjában. Ezek részben a két ország agrárminisztereinek
tavalyi, berlini tárgyalásain alapuló mezőgazdasági projektek, rész-
ben infrastruktúra-beruházások lennének – erről tájékoztatta a saj-
tó képviselőit Ljubov Nepop, Ukrajna magyarországi nagykövete.

Az infrastrukturális ter-
vekről kifejtette: ezekhez szük-
ség lesz egy (még nem telje-
sen véglegesített) 50 millió
dolláros magyar hitelre, majd
egy egyezményre a pénz pon-
tos felhasználásáról. Teríté-
ken van egy Beregszászra
vezető, illetve egy Munkács
és Beregszász közötti út épí-
tése, a meglévő határ menti
infrastruktúrák megerősítése,
az M3-as autópálya meg-
hosszabbítása Ukrajnába. Új
átkelők is nyílhatnak a két or-
szág között, továbbá célszerű lenne felújítani a záhonyi Tisza-
hidat, vagy újat építeni. A felsoroltakhoz Ukrajna uniós forrást is
remél, hiszen e beruházásokkal egy fontos, uniós szállítási folyo-
só fejlődne. Az ukrajnai vállalatok érdeklődnek a magyarországi
technológiák iránt is.

Ukrajna GDP-je tavaly 1,8 százalékkal bővült, az idei terv 3
százalék. Ebbe nem számolták bele az Oroszország által elcsatolt
Krímet és Kelet-Ukrajna egy részét sem. (Utóbbit ugyanis Ukrajna
nem tudja ellenőrizni az ott folyó harcok miatt, ám az azokban való
orosz részvételt orosz oldalról cáfolják.) Ukrajnában jelenleg 1,8
millió úgynevezett belső menekültről kell gondoskodni. A meg-
romlott orosz–ukrán viszony miatt csökkent a két ország árucsere-
forgalma, a Krím elcsatolása után Oroszország ellen bevezetett
gazdasági szankció pedig Oroszország mellett másokat is sújt.  Mint
mondta, az ukrán atomerőmű-társaságok új nyugati partnerségek-
ről, elsősorban fűtőelem-vásárlásról tárgyalnak azt követően, hogy
az orosz fél nemrég felmondta az orosz–ukrán nukleáris együttmű-
ködési megállapodást.

Ljubov Nepop az ukrajnai gázipari reform kapcsán elmondta,
hogy biztonságos az országán keresztüli tranzit, és az is marad.
Emlékeztetett, hogy amióta az interneten nyilvánosan hozzáférhe-
tők a gázrendszeren áthaladó mennyiségek adatai, azóta orosz
oldalról sem állítják már, hogy ukrán területen megcsapolnák a
vezetéket. Ugyanakkor nehezményezte, hogy míg az EU – amellyel
Ukrajna társulni készül – elvárja, hogy az ukrajnai gázpiac illesz-
kedjen az uniós szabályokhoz, addig maga Brüsszel ad kedvezmé-
nyeket az uniós elvárásokhoz képest az orosz Gazpromnak a né-
metországi Opal vezeték használatakor.

(Forrás: Világgazdaság)

Óvodafejlesztési program indul a határon túl
Ezt Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár jelentette

be budapesti sajtótájékoztatóján. A
17,2 milliárdos fejlesztés keretében leg-
alább 68 új óvoda épülhet, és további
215 fejlesztésére, valamint több mint
1500 magyar sarok kialakítására lesz
lehetőség. Elmondta: tavaly év végén
jelentősen nőtt az államtitkárság költ-
ségvetése. Eredetileg 28 milliárd forint-
tal számoltak, amely az utolsó két hó-
napban több mint 73 milliárdra ugrott,
s ebbe a keretbe kerülhetett be az óvo-
dafejlesztési program is.

A 17,2 milliárd forintos keretből 7,5
milliárddal részesül Erdély, amelyet 6,2
milliárddal követ Felvidék, illetve Muravidék, Horvátország és
Kárpátalja. A cél, hogy a gyerekeket első pillanatban „megfogják”

a magyar ügynek, magyar intézményrendszernek, és megtartsák
őket magyar identitású embereknek. Ehhez az óvodai nevelés ki-
emelten fontos. Az államtitkár hangsúlyozta: a program semmilyen
módon nem veszélyezteti a magyarországi óvodák felújítását, épí-
tését.

Grezsa István kormánybiztos elmondta: a határon túli magyar
óvodások száma jelenleg 48 ezer, a cél, hogy ez a szám legalább 60
ezerre duzzadjon. Azt szeretnék, hogy a vegyes házasságokból
származó gyermekek is nagyobb eséllyel kerüljenek magyar intéz-
ményekbe.

Az uniós tárgyalók megegyeztek
Ukrajna vízummentességéről

Az ukrán állampolgárok számára szabad uniós beutazást bizto-
sító vízummentességről egyeztek meg az Európai Parlament és a
miniszterek tanácsának tárgyalói.

Az Európai Parlament sajtószolgálatának tájékoztatása szerint
a vízummentesség azokra az ukrán állampolgárokra vonatkozik,
akik biometrikus útlevéllel rendelkeznek. A könnyített uniós be-
utazást segítő vízummentesség értelmében Ukrajna polgárai az
Európai Unió tagállamában üzleti célból, turistaként vagy családi
okokból 90 napig tartózkodhatnak.

Az egyezményt ezt követően az Európai Parlament állampolgá-
ri és igazságügyi szakbizottságának és a parlament egészének is
jóvá kell hagynia, mielőtt hivatalosan érvényesíti az Európai Unió
minisztereinek tanácsa.

Az uniós parlament arról is tájékoztatott, hogy a vízummentes
uniós beutazás teljes körű megadását megelőzően az unió tagálla-
mai felülvizsgálták a vízummentesség felfüggesztési mechanizmu-
sát, amely lehetővé teszi a vízumok újbóli bevezetését kivételes
esetekben.

Aláírásgyűjtés oktatási és nyelvi jogaink
védelmében

„Ne engedjük, hogy elvegyék jogunkat a magyar nyelven
való tanulásra és a magyar nyelv használatára!” jelszóval a Kár-
pátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar De-
mokrata Szövetség a kárpátaljai magyar történelmi egyházakkal
együttműködve aláírásgyűjtést kezdeményezett az ukrajnai kisebb-
ségek oktatási és nyelvi jogainak tervezett szűkítése ellen. A feb-
ruár 13-tól március 10-ig tartó akció célja a magyar nyelv használa-
tának védelme szülőföldünkön, Kárpátalján.

A szervezők szerint több mint
hatvanezren támogatták szignó-
jukkal azt az aláírásgyűjtési akci-
ót, a kárpátaljai magyarság dön-
tő többsége kinyilvánítot ta,
hogy ellenzi a magyarok nyelvi
és oktatáshoz fűződő jogait szű-
kítő tervezett ukrajnai intézkedé-
seket. Sok ukrán és ruszin kár-
pátaljai is aláírta az íveket.

Brenzovics László, a Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövet-
ség (KMKSZ) elnöke, ukrán parlamenti képviselő Brüsszelben az
Európai Parlamentben is felhívta az európai politikusok figyelmét
a tervezett ukrajnai nyelvtörvény lehetséges károkozásaira. Az
Európai Néppárt külhoni magyar képviselői által szervezett Anya-
nyelv kontra államnyelv című konferencián – ahol az egyik fő
téma az ukrán nyelvtörvény volt – a kárpátaljai vezető arról be-
szélt, az ukrán alkotmány értelmében a szerzett jogokat nem lehet
szűkíteni, jelenleg azonban épp erre készül a kijevi törvényhozás.
Brenzovics László szerint a mostani rendkívül nehéz, polgárhábo-
rús ukrajnai helyzetben nem szabad hagyni, hogy a kisebbségek
nyelvi jogaival kapcsolatos problémák is eszkalálódjanak, mert az
szintén hozzájárulna a békétlenség fennmaradásához. Egy stabil
Ukrajna ugyanis abban az esetben teremthető meg, ha figyelembe
veszik és tiszteletben tartják a nemzeti kisebbségek jogait.

Aktuális

(Forrás: www.kormany.hu)

(Forrás: MTI)

Tudósítónk
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Zarándokút az európai
megbékélés jegyében

A Surján László vezette Charta XXI Megbékélési Moz-
galom szervezésében az a közelmúltban egy hetvennégy
fős csoport látogatott Kárpátaljára. A Gulág Emlékbizott-
ság által támogatott zarándokút résztvevői megismerked-
tek Munkács nevezetességeivel, fejet hajtottak a málenykij
robotra elhurcolt munkácsiak emlékművénél, ellátogattak
a Gulácsy Lajos Emlékparkba, a várba, római katolikus
szentmisén vettek részt a Szent Mártonról elnevezett temp-
lomban. A csoport Szolyvára is elzarándokolt, ahol koszo-
rúzással egybekötött megemlékezést tartottak a sok ezer
ártatlan áldozat temetőjében kialakított emlékparkban.

Az Apolló szálló nagytermében sorra kerülő konferen-
cia Surján László előadásával kezdődött. Sokakban sok-
szor felmerült a kérdés: nem volna jobb a XX. század vala-
mennyi szörnyűségét megpróbálni végleg elfeledni? – tet-
te fel a kérdést beszéde legelején a politikus. Mindez nem
lenne bölcs dolog, mivel emlékezni kötelességünk, nem
csupán az ártatlanul meghurcoltak miatt, hanem azért is,
hogy okuljunk a múlt történéseiből, erre figyelmeztessük a
velünk sorsközösségben élő más nemzetek fiait, és közö-
sen akadályozzuk meg, hogy a jövőben ilyen szörnyűsé-
gek megtörténjenek. Sem velünk, sem másokkal. Lám, a
mostani nemzedékeknek is meg kellett tapasztalniuk, hogy
Európának ezen a felén mennyire törékeny a béke!

Matl Péter munkácsi szobrászművész, a vereckei emlék-
mű megálmodója és alkotója beszámolt arról, hogy miként
született meg egy-egy szívéhez oly közel álló alkotása, s
elmondta azt is, hogy a nemzetközi kőszobrász tábor részt-
vevőinek jóvoltából számos beregvidéki település központ-
ját immáron szobor díszíti. Minden remény megvan rá, hogy
ez a nemes kezdeményezés az idén folytatódik.

A konferencia résztvevői ezután Popovics Béla tanár,
helytörténész előadását hallgathatták meg Kárpátalja lét-
rejöttének okairól, a huszadik században sűrűn megtapasz-
talt hatalom- és országváltásokról, arról, hogy a kisember
ezeket miként élte meg. Szülővárosáról, Munkácsról szól-
va arra emlékeztette a hallgatóságot, hogy a XIX. század
második felétől kezdődően milyen színes és élénk kulturá-
lis élet zajlott itt. Elmondta: számos országos kezdeménye-
zés indult erről a vidékről, például az, hogy országos ün-
nepségek keretében emlékezzenek meg az államalapítás
ezredik évfordulójáról. A világnak ezen a táján sohasem
volt könnyű az élet. Ahhoz, hogy közösségünk fennma-
radjon, mély istenhitre van szükség, s arra, hogy higgyünk
benne: valamennyiünknek küldetése van ezen a földön.

A konferencia végén Surján László beszélt a Charta
XXI létrejöttéről, a mozgalom célkitűzéseiről. A Kárpát-me-
dencében élő népek közötti megbékélés célja nem a múlt
valamilyen formában történő rekonstrukciója, nem revízió,
hanem éppen a jövő építése, méghozzá európai szellem-
ben. Örvendetes, hogy a Chartát eddig aláíró hétezer em-
bernek mintegy tizenöt százaléka nem magyar, hanem a
Duna völgyében élő más nemzet illetve nemzetiség képvi-
selője. A Megbékélési Mozgalom elsősorban magatartási
forma és életmód, nem szervezet. Csatlakozni hozzá az alábbi
nyilatkozat aláírásával lehet, tájékoztatott az elnök úr.

Mi, a Megbékélési Mozgalom hét országból szárma-
zó kezdeményezői, tudatában vagyunk a jövendő nemze-
dékek iránti felelősségünknek, ezért az egymás iránti el-
lenségeskedés helyett a megbékélés útját választottuk.
Ragaszkodunk anyanyelvünkhöz, történelmünkhöz, kul-
túránkhoz. Nem megszüntetni, hanem elfogadni akarjuk
különbözőségeinket. Azt reméljük, hogy egyre többen fel-
ismerik: egymást támogatva megerősödünk, egymással
tusakodva Európa peremére szorulunk.

Kovács Elemér

Magyar hokisok Beregszászon
A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium (BMG) meghívására

január végén Beregszászra látogatott a Magyar Jégkorong Szövetség de-
legációja, köztük Kovács Zoltán, a szövetség főtitkára, Szuper Levente
magyar válogatott jégkorongozó, az NHL kapusa és Egri Gergely, a szö-
vetség sportigazgatója. A látogatás célja az volt, hogy megismertessék és
népszerűsítsék a sportágat a beregszászi fiatalok körében.

– A gimnázium egyik diákja keresett meg bennünket azzal a kéréssel,
hogy tartsunk az iskolásoknak egy bemutató órát a korcsolyázásról és
jégkorongozásról. Izgatottan láttunk hozzá a szervezéshez, és nagy örö-
münkre szolgált, hogy Szuper Levente is velünk tudott tartani Bereg-
szászra. Azt tapasztaljuk, hogy tetszik a sportág az itteni fiataloknak, bár
az is látszik, hogy a jégkorong még kevésbé ismert a városban – mondta
Kovács Zoltán. – A határ közelségének köszönhetően a gyerekek gyakor-
ta átjárhatnának Debrecenbe vagy Miskolcra meccset nézni. Meghívtuk a
gimnázium tanulóit Miskolcra egy magyar bajnoki mérkőzésre. Azt szeret-
nénk, ha élő kapcsolat alakulna ki a magyar hokisok és a beregszászi
gimnazisták között – tette hozzá.

A gimnáziumban Egri Gergely és Szuper Levente beszélgettek a diá-
kokkal. A magyar válogatott egykori kapusa elmondta, nagyon jó érzés
volt számára előadást tartani az itteni gyerekeknek, akik számos kérdést
tettek fel neki, ami azt jelenti, hogy nagyon is érdekli őket ez a sportág.
Nemcsak a fiúk, de a lányok is érdeklődőek voltak, bekapcsolódtak a
beszélgetésbe. Kérdeztek a válogatottról, az eredményekről, külföldi sze-
repléséről, illetve arról is, hogy mi szükséges ahhoz, hogy valaki profi
játékos legyen. Mint ahogy Szuper Leventétől megtudhatták, elsősorban
kitartás, jó adag akaraterő és elszántság. Nem csak az a része van, amit a
tévében legtöbbször lát az ember: szuper autó, szép ház, csinos lányok...
Ez az, ami látszik, viszont e mögött nagyon sok munka van, mindez sok
lemondással jár. Ha valaki ezt az utat választja, nagyon oda kell figyelni az
apró részletekre is: például arra, mit és mennyit ehet, hogyan és mennyit
pihenjen. Tehát nem tehetjük azt, ami éppen jólesne, sok szabályt be kell
tartani ahhoz, hogy az ember a maximumot teljesítse. Az is fontos, hogy az
edzéseket korán elkezdjék. Mivel a jég egy teljesen más közeg, alapfelté-
tel, hogy az illető először is megtanuljon korcsolyázni. A gyerekek motori-
kus képességei egészen kicsi kortól fejleszthetők, ezért szerencsés, ha
minél előbb megismerkednek a jéggel, megtanulnak esni, fejlesztik az
egyensúlyérzéküket, ezek mind-mind nagyon fontos dolgok.

A sportoló reményét fejezte ki, hogy ez a nap valaminek a kezdete,
aminek lesz folytatása is.

Szabó Árpád, a BMG igazgatója szintén hasonló véleményen volt.
Örömmel töltötte el, hogy ilyen magas rangú, közismert vendégek látogat-
tak el a tanintézetbe. Mint mondta, a dolog érdekessége, hogy az ese-
mény összekapcsolódott a magyar kultúra napjával, ugyanis a diákönkor-
mányzat szervezésében azon a héten a magyar kultúra hetét tartották,
aminek egy napja a sportról szólt. A jégkorong szövetséggel Surányi Dá-
niel hatodikos diák vette fel a kapcsolatot, kérte, hogy ha van rá mód,
valamiképpen népszerűsítsék itt is ezt a sportágat. A gyerekek érdeklő-
dést tanúsítanak, többen nagyon jól korcsolyáznak, és szívesen elsajátí-
tanák a jégkorongozást is. A városi jégpálya legalább a téli időszakban
biztosít erre lehetőséget.

Hasonlóan gondolja ezt Dániel is, a találkozó elindítója. Szerinte, ha
folyamatosan lenne jégpálya a városban, akár hokicsapat is létesülhetne.

 A szövetség főtitkára sporteszközöket (futball-labdákat, illetve a jég-
koronghoz szükséges felszereléseket) adományozott a Beregszászi Beth-
len Gábor Magyar Gimnáziumnak. A delegációval érkezett junior váloga-
tott játékosok bemutatót is tartottak a jégpályán az érdeklődőknek.

Hegedűs Csilla
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Tiszteletbeli székely címet kapott
Zsukovszky Miklós lelkipásztor

Negyedik alkalommal rendezték meg a Székely Bált Budapesten, a Várkert Bazár-
ban. Annak idején azzal a céllal indították útjára a rendezvényt, hogy sikere, jó hangulata
erősítse az összetartozás érzését, szilárdítsa a magyar–magyar összefogást, fejlessze
Székelyföld és az anyaország kapcsolatát, és segítse a rászoruló nemzettársakat.

Tarlós István, Budapest főpolgármes-
tere ünnepi beszédében megköszönte, hogy
negyedik alkalommal lehet a bál védnöke, s
kitért arra, hogy idén már öt külhoni ma-
gyar kedvezményezettje van a rendezvény-
nek. A bál célja az összetartozás, a magyar–
magyar összefogás, Székelyföld és az anya-
ország kapcsolatának erősítése, valamint a
rászorulók segítése – emelte ki Tarlós Ist-
ván. Rámutatott: Székely-
föld több mint 800 ezer lel-
ket számlál, s a székelyek
már az államalapításnak is
részesei vo ltak. Ezek
mind-mind arra ösztönöz-
nek, hogy az összetarto-
zást természetesnek te-
kintsék. A magyarság hí-
res székelyeknek lehet
hálás, és példaként emlí-
tette többek között Benedek Eleket, Tamási
Áront, Apáczai Csere Jánost, Kőrösi Csoma
Sándort, Puskás Tivadart, Kányádi Sándort,
Márton Áront, Gábor Áront, Orbán Balázst.
„Emlékezzünk rájuk – összetartozunk, ma-
gyarok voltunk, vagyunk és leszünk” – fo-
galmazott a főpolgármester.

Szász Jenő, a bált szervező Nemzetstra-
tégiai Kutatóintézet elnöke elmondta: csak
az a nemzet képes felemelkedni, ahol a jó
ügyek megtalálják a maguk jó embereit. A
bál több mint egy hiánypótló társasági ese-
mény, a résztvevők belépőjegyeikkel sok jó
ügyet tudnak segíteni, s ezzel a nemzetegye-
sítés és a nemzet egysége mellett tesznek
tanúságot.

A szervezők tájékoztatása szerint a ko-
rábbi évekhez hasonlóan a bál teljes bevé-
telét – jótékonysági céllal – öt külhoni ma-
gyar közösségnek ajánlják fel: az oklándi
unitárius közösségnek, a marosvásárhelyi
Szent Erzsébet Társulás árváinak, a Mária
Rádió Erdély Egyesületnek, a Beregszászi
Református Gyülekezet bázisán működő
Pulzus Rádiónak, valamint Atyha római ka-
tolikus templomának.

Kárpátalja egyetlen magyar nyelven is
megszólaló rádiója a Pulzus Rádió, amely

lassan négy éve van jelen az éter hullámain
a kárpátaljai otthonokban. A bálon a Pul-
zus Rádiót Barna György, a Pulzus Infor-
mációs Központ vezetője, Barta Miklós ügy-
vezető igazgató és Taracközi Ferenc, a Be-
regszászi Református Gyülekezet vezető lel-
késze képviselte.
     A rendezvényen az előző évek hagyo-
mányainak megfelelően tiszteletbeli székely

címeket is átadtak. Az idei
kitüntetettek között volt
Zsukovszky Miklós kár-
pátaljai esperes-lelkész is.
Laudációt Taracközi Fe-
renc mondott, aki kiemel-
te: Isten szolgálatában
állni bátorság, hűség és
kitartás kérdése is. „Van-
nak idők, amikor köny-
nyebb, de vannak idők,

amikor próbák által mérettetik meg, ki talál-
tatik hűségesnek. Lelkipásztor testvérem
életében a próbák súlya nem feladást, ha-
nem odaszánást, szolgálatot eredménye-
zett” — mondta méltatásában a lelkész.

Elismerésben részesült továbbá Zsu-
ráfszky Zoltán táncművész, koreográfus, a
Magyar Nemzeti Táncegyüttes vezetője,
György Géza, az Alföldi Nyomda elnök-ve-
zérigazgatója és Naszvadi György, a Pallas
Athéné Domus Concordiae Alapítvány
vezetője, a jegybank elnöki tanácsadója.

A bál programja és a vacsora menüvá-
lasztása egyaránt a székely hagyományok-
ra épített. A rendezvényen levetítették a
Babba Mária című rajzfilmet, majd a Ma-
gyar Nemzeti Táncegyüttes Erdélyország
az én hazám című produkcióját tekinthet-
ték meg a vendégek, akiknek a talpalávalót
az este során Olti Attila és zenekara szol-
gáltatta. Fellépett Keresztes Ildikó előadó-
művész. A bálon az anyaországi és a hatá-
ron túli résztvevők együtt énekelték a Szé-
kely Himnuszt, majd nemzeti imádságunkat.

A bál fővédnöke Kövér László, az Or-
szággyűlés elnöke volt, jelen volt Schmitt
Pál volt köztársasági elnök is.

(Forrás: mti.hu, pulzus.eu)

Támogatás a kárpátaljai
turizmusnak

A Miniszterelnökség Kárpátaljáért fele-
lős kormánybiztosa, Grezsa István kezde-
ményezésére Kárpátalja is bemutatkozott a
Hungexpo Budapesti Vásárközpontban
március 2–5. között immár negyvenedik al-
kalommal megrendezett Utazás kiállításon.
A régió természeti szépségeinek, kulturális
sokszínűségének és történelmi örökségé-
nek bemutatására a Kárpátaljai Magyar
Turisztikai Tanácsot kérte fel a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együtt-
működésének és összehangolt fejlesztési
feladatainak kormányzati koordinációjáért
felelős kormánybiztosság.

A stand tematikája a találkozás kulcs-
szó köré épült, hiszen Kárpátalja a „találko-
zások földje”. Itt érnek össze a Kárpátok
zord fenyvesei az alfölddel, itt élnek együtt
békességben magyarok, ukránok, ruszinok,
lengyelek, csehek és románok. Kárpátalja a
Nyugat és a Kelet találkozása is, ahol ba-
rátságos környezetet teremt a modernség
és a hagyomány kettőssége. Turisztikai
vonzerejét a természet szépsége és a sok-
színű kulturális közeg adja.

A rendezvényen Grezsa István kormány-
biztos bejelentette: a Miniszterelnökség
kormánybiztossága, stratégiai partnerség-
ben a Rákóczi Szövetséggel huszonötmil-
lió forint keretösszeggel pályázatot ír ki kár-
pátaljai utazások megvalósítására, amelyre
magyarországi civil szervezetek, nyugdíjas-
egyesületek, klubok, egyházi közösségek
nyújthatnak be pályázatot, csoportonként
maximum 200 ezer forint támogatásra, kár-
pátaljai turisztikai lehetőségek megszerve-
zéséhez. A támogatás kiemelt célja, hogy a
régió idegenforgalma megerősödjön, és
Kárpátalja a térség egyik jelentős turiszti-
kai desztinációjává fejlődhessen. Reménye-
ik szerint a program tovább erősíti a ma-
gyar–magyar kapcsolatokat, felhívja a ma-
gyarországi közönség figyelmét Kárpátalja
természeti kincseire és kulturális értékeire.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség elnöke a magyar kor-
mány által indított Egán Ede kárpátaljai gaz-
daságfejlesztési program turisztikai pályá-
zatainak eredményeiről számolt be. A pá-
lyázat keretében eszközbeszerzések és tu-
risztikai beruházások megvalósítására
vissza nem térítendő támogatást folyósí-
tottak kárpátaljai egyéni vállalkozók, mik-
ro- és kisvállalkozások számára.

(Internetes híradások nyomán)
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 „Ma van a mi üdvösségünk kezdete
És az örök titoknak megnyilatkozása:
az Isten Fia a Szűz fiává lőn,
és Gábor arkangyal isteni kegyelmet hirdet.”

(Az ünnep himnusza)
Jézus származása egyáltalában nem hason-

lít a miénkhez. Ő nem úgy született, mint mi:
„nem a vérből, sem a test ösztönéből, se nem a
férfi akaratából” (Jn1,13). Meghozván az em-
beriségnek a titkot és képességet: hogyan le-
het újjászületni a Szentlélekben – szűztől és
Isten Lelkétől született.

Milyen érzékelhető és történelmi formában
nyilatkozott ennek a Szentléleknek működé-
se Jézus származásánál? Feleletért az evan-
géliumi írásokhoz kell fordulnunk, mert ezek
az ókor egyetlen forrásai, melyek részletesen
beszámolnak erről a rejtélyes, alig észrevett
eseményről, amely pedig megváltoztatta az
egész világ arculatát.

Az első jelenet Galilea félreeső vidékén
történik. Addig ismeretlen neve: Názáret, ami
virágot és új hajtást jelent.

Jeruzsálemből jövet, Szamaria végső hal-
mairól már látni a kisvárost, mint fehér pon-
tot a messze távolban, Jizrael síkságát kör-
nyező meredek magaslatokon. Lapos fedelű,
szürke, négyszögletes házai két szomszédos
dombnak keleti lejtőjén épültek s a dombo-
kat elválasztó szakadék egyúttal Názáret fő-
utcája is. Ott vannak a mosakodó medencék,
a műhelyek, a boltok, a piac, a zsinagóga. A
várostól keletre keresztben futó völgyben
forrás fakad, amelynek most „Mária forrása” a
neve.

Olaj- és fügefák, nagylevelű, örökzöld man-
dula- és citromfák, komor ciprusokkal tarkítva,
igazolják a termékeny és virágdíszes kis város
nevét.

Fiatal leányok és asszonyok jövés-menése
teszi elevenné a forráshoz vezető utakat reg-
gel és este. Lassan mennek, némán és komo-
lyan, kezükkel egyensúlyozva fejükön a kor-
sót, hátravetett fátyoluk szabadon lebeg: meg-
elevenedett görög szobroknak látszanak.

Szombaton és ünnepnapokon megtelnek
nyüzsgő néppel a mezei utak. Férfiak és nők
külön csoportokban járják a halmok lejtőit az
olajfák alatt. A földön ülve beszélgetnek sza-
kadatlanul: a férfiak palástban, a nők tarka kön-
tösökben, a homlokuk szalaggal átkötve.

Csöndes békességet áraszt ez a föld: még a
halmok hullámos vonalában sincs törés. A
Dzsebel-esz-Szikh hegylánc körben övezi és
zárja be a szemhatárt. Semmiféle nesz nem za-
varja meg ezt a zárt magányt, ahol a szem és a
gondolat önkéntelenül fordul az ég felé.

Itt, az egyik csöndes házban él ismeretlenül
a fiatal hajadon, akinek Isten legfontosabb ki-
nyilatkoztatását hozza az angyal…

A zsidók reményei végre közeledtek a telje-
sedéshez. Isten nem törődött a nagyokkal, az
írástudókkal, a főpapokkal, sem a gazdagok-
kal. Alázatos teremtményt választott ki a tö-

megből. Mint aranytartalékot, őrzött a
nép tömegében olyan lelkeket, akikben
megvolt a bölcsesség s ezeknek soraiból
tetszett választania azokat, akik majd meg-
szabadítják a népet.

A fiatal leánynak Mária a neve. Még
nincs tizenhat éves. Atyja Joakim és any-
ja Anna a kislányukat, mivel királyi csa-
ládból, Dávid véréből származott, három-
éves korában a jeruzsálemi templomba vit-
ték, és ott az Istennek szentelt gyerekek
között nevelkedett. Tizenöt éves korában
Mária visszatért Názáretbe szülei házába.

Különös, hogy ez a fiatal leány, égi
sugallatnak engedve, Istennek ajánlja fel
szüzességét: holott népének minden
asszonya vágyhatott arra, hogy ő legyen
a Messiás anyja s éppen ezért szégyen-
nek tartották a magtalanságot. Mégis,
mivel egyetlen örökös volt, a zsidó tör-
vény és szokások értelmében jegyese lett
és elígérkezett legközelebbi rokonának,
Józsefnek, aki tulajdon nemzetségéből és
családjából származott, hogy az vegye át
majd az örökségét. Még nem tartották
meg a mátkasággal járó első szertartást –
a bevonulást férje házába – és még az
anyjánál lakott, a kelengyéjét készítget-
ve, mint Názáret többi hajadonja.

Történt aztán egy napon, hogy Gábri-
el, Isten angyala, emberi alakban jelent
meg Mária házában. S az Úr angyala így
köszönté Máriát:

– Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az
Úr vagyon teveled, áldott vagy te az
asszonyok között.

A zsidó menyasszonyok visszavonul-
tan éltek, és elzárkózva barátnőikkel, ke-
rülték a férfiak társaságát. Mária tehát
zavarba jött az angyal láttán és szavai-
nak hallatán. Azon tűnődött, hogy mit je-
lenthet ez a köszöntés?

– Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál
Istennél. Íme, méhedben fogansz, és fiút

szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy
lesz Ő, a Magasságbeli fiának fogják hív-
ni: az Úr Isten neki adja Dávidnak, az ő
atyjának trónját, és uralkodni fog Jákob há-
zában mindörökké, és királyságának nem
lesz vége.

A Szűz megértette most, hogy a várva
várt Megváltóról van szó: arról, aki örök
időkre visszaállítja Dávid ledöntött trón-
ját, aki tehát Izráel dicsősége, a népnek
óhajtott Szabadítója és anyjának büszke-
sége lesz. De hogyan hívhatták meg erre
az isteni szerepre éppen őt, aki örök szü-
zességet fogadott? Meglepetésében egy-
szerűen csak ezt kérdezte:

– Miképpen lészen ez, mikor férfit nem
ismerek?

Az angyal ezt felelte neki:
– A Szentlélek száll rád, és a Magasság-

beli ereje megárnyékoz téged, azért a Szen-
tet is, aki tőled születik, Isten Fiának fog-
ják hívni. Íme, Erzsébet, a te rokonod is
fiat fogant öregségében, és már a hatodik
hónapban van, Ő, akit magtalannak hív-
tak, mert Istennél semmi sem lehetetlen.

Mária erre így szólt:
– Íme az Úr szolgálóleánya, legyen ne-

kem a Te igéd szerint.
És eltávozott tőle az angyal (Lk1, 26-38).
Ez Jézus származása.
Az emberiséghez csak anyja köti, aki Is-

ten fiának új nemzedékét avatja fel, elke-
rüli a földi származás rendes folyamatát:
nem ember nemzi Őt, hanem a Szentlélek
hívja életre a Szűz tiszta méhéből.

Beteljesedett tehát az egyik legna-
gyobb, legcsodálatosabb jövendölés,
mely a proféták szájából valaha elhang-

zott Izraelben: „Méhében fogan a szűz és
fiat szül, akinek neve Emánuelnek fog hí-
vatni, ami azt jelenti: Velünk az Isten”
(Iz 7,14).

Majdnem egy századdal később, az ag-
gastyán apostol – szent János, aki legjob-
ban be volt avatva Mestere titkaiba – meg-
magyarázta ezt az eseményt. Magának Pla-
tónnak a nyelvét veszi kölcsön s evangéli-
umának egyik lapján – amely fenségében
mindent meghalad, amit a hellén filozófia
valaha is tanított Istenről – kioktat ben-
nünket, hogy Jézusban „az Ige testté lőn
és miköztünk lakozék”(Jn1, 14).

Az emberiség legmagasztosabb vágya
mindent felülmúlva vált valóra. Az Ember
Fiában, Isten emberré lett és az emberi ter-
mészet Isten természetévé lett Krisztusban.
Ő lesz ezentúl középpontja minden vallási
felekezetnek. Aki fel akar emelkedni Isten-
hez, Hozzá kell csatlakoznia. Ő az a kő, mely
Sionban felállíttatott, akik megbotlanak
benne, azok összetörnek, de akik reá tá-
maszkodnak, soha meg nem inognak – las-
sanként felépítik Isten házát, a városát és
országát: minden teremtésnek legfőbb cél-
ját, amelyre várakozva epedt, szenvedett
és sóhajtozott az egész világ!

Hrabár Tamás
emeritus gör.kat. áldozópap

stavrophor protoierej

Jézus fogantatása
(Gyümölcsoltó Boldogasszony, március 25.)

Philippe de Champaigne: Angyali üdvözlet
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2017 – a Reformáció Emlékéve

Ukrajnai protestánsok összejövetele
1517. október 31-én Luther Márton ágostai rendi szerzetes, teológus

professzor, egyetemi tanár kifüggesztette 95 tételét a wittenbergi vár-
templom kapujára. Tételeiben összefoglalta az egyház megújításának szük-
ségességét, s ezzel kapcsolatos gondolatait. Ezzel új korszakot nyitott a
történelemben, egyúttal elindította a reformációt. Az esemény emlékére
hirdették meg a protestáns egyházak a reformáció emlékévét, amelynek
ukrajnai megnyitó ünnepségét január 8-án a Kárpátaljai Megyei Ukrán
Zenei-Drámai Színházban tartották. Az esemény öt kárpátaljai protestáns
egyház szervezésében jött létre, mottója: „A lelki reformáción keresztül
az ország megújulásáig”.

Héder János, a Kárpátaljai Refor-
mátus Egyházkerület főjegyzője a re-
formáció történetéről tartott elő-
adást, amelyben azt is elmondta, mi-
lyen megtiszteltetés számára, hogy
arról beszélhet, mit adott a reformá-
ció a társadalomnak, az embereknek,
nekünk. A reformáció tanai nagyon
korán elérkeztek Kárpátaljára, új gyü-
lekezetek alakultak, így méltán ünne-
peljük a reformáció 500. évfordulóját
Kárpátalján, Ukrajnában. Kiemelte,
hogy a reformátorok nem valamilyen
modern, új tanítást akartak hozni az
egyházba, hanem vissza akartak tér-

ni a forráshoz, a Szentíráshoz. Elítél-
ték a bűnbocsátó cédulák árusításá-
nak gyakorlatát, vagyis azt, hogy az
egyház pénzért kínáljon bűnbocsá-
natot. Ezzel szemben megfogalmaz-
ták a reformáció öt hittételét: az egy-
házi tanítás egyedüli forrása a Szent-
írás (sola Scriptura); a tanítás köz-
ponti üzenete, hogy egyedül hit ál-
tal (sola fide) van üdvösségünk
egyedül Isten kegyelméből (sola
gratia) Jézus Krisztus által (solus
Christus); mindezekért pedig egye-
dül Istené a dicsőség (soli Deo
gloria). Héder János nem csupán a
reformáció történetéről beszélt, ha-
nem annak hatásairól is. A reformá-
ció ugyanis a tudomány, a kultúra, a
szellemi, gazdasági és erkölcsi élet
felvirágzását hozta magával. Különö-
sen színessé tette az előadást olyan
történelmi tények említése, melyek-

ről ritkán hallunk, kevesen tudnak
róla, mint például, hogy Hrihorij
Szkovoroda ukrán költő, filozófus és
zeneszerző hét évig Sárospatakon
hallgatta az igét. Előadása zárásaként
a főjegyző úr elmondta, hogy ő nem
arra kéri az embereket, hogy változ-
tassák meg a hitüket, hanem arra sze-
retne rákérdezni, hogyan változtatja
meg a hitük személyes lelki énjüket
és a társadalmat. Egyházunk tovább-
ra is nem saját meggazdagodását,
hanem a társadalom érdekeit tartja
szem előtt.

Az előadást követően Kuti
László, Magyarország Ungvári
Főkonzulátusának vezető konzul-
ja köszöntötte az egybegyűlteket
a reformátusok hagyományos kö-
szöntésével: Áldás, békesség! El-
mondta, hogy a reformáció nem
csupán szellemi örökségünk, de
mindennapjaink része is. Kifejez-
te abbéli reményét, hogy a refor-
máció emlékéve Ukrajnában, Kár-
pátalján közelebb hozza egymás-
hoz az itt élő különböző felekeze-
tű és nemzetiségű embereket.

Zán Fábián Sándor, a Kárpát-
aljai Református Egyházkerület
püspöke (a képen) az egybegyűl-
tek sokaságára tekintve örömét fe-
jezte ki, hogy a reformátusok nin-

csenek egyedül, mindannyian testvé-
rekként nézhetünk egymásra. Mind-
annyian hisszük, hogy Isten szeret
minket, elküldte egyszülött fiát, Jézus
Krisztust, aki egyedüli Megváltónk.
Arra bátorított, hogy továbbra is eb-
ben higgyünk, olvassuk naponként a
Bibliát, imádkozzunk, kérjük Isten ve-
zetését.

Ezután az Evangélikus Keresz-
tyén Baptista Egyház, a Keresztyén
Evangelikus Hit Egyház, a Hetedna-
pi Adventista Egyház és a Keresz-
tyén Evangéliumi Szabadegyházak
Ukrajnai Szövetségének vezetői kö-
szöntötték a jelenlévőket.

Az ünnepség végén rövidfilm
mutatta be a reformáció történetét,
majd az egyházak összevont énekka-
ra egyházi énekeket adott elő Olekszij
Bokocs karmester vezetésével.

Tudósítónk

Gulácsy Lajos-emlékparkot
avattak Munkácson

Gulácsy Lajos néhai református püspök és a sztáli-
ni terror által hitükért meghurcoltak emlékének szen-
telt parkot és emlékművet avattak Munkácson, a refor-
mátus templom kertjében.

Az emlékparkavatás ünnepi istentisztelettel vette
kezdetét, amelyen Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Re-
formátus Egyházkerület püspöke méltatta a múlt évben
elhunyt, lelkészként hosszú ideig Munkácson szolgált,
1925. január 8-án született Gulácsy Lajos egykori refor-
mátus püspök példamutató életútját. A püspök kiemelte:
a hitéért a Gulágon hét évig raboskodó Gulácsy Lajos az
„Isten embere, a szegények istápolója volt”, alakja köve-
tendő példaként szolgálhat a mai nehéz időkben a kár-
pátaljai magyar fiataloknak, hogy miként lehet hűnek
maradni a szülőföldhöz, a magyarsághoz.

– Élete utolsó napján, utolsó óráiban is szolgálatra
készült: felöltözött és minden bizonnyal az imádság szol-
gálatát elvégezve egy kicsit lepihent: így ment haza
mennyei hazájába – emlékezett vissza Taracközi Gerzson
munkácsi lelkész. Elmondta, az emlékpark ötlete a Gulág-
emlékévvel kapcsolatosan vetődött fel gyülekezetükben.
Egyrészt ott volt a templomuk melletti kis tér, egy gyö-
nyörű virágoskert, amely szépségével hirdette a mellette
elmenőknek az Isten dicsőségét. Úgy gondolták, még
jobb volna, ha egy kis parkocska lenne ott, ahol akár le is
ülhetnek a hívek. A béke szigetévé válhatna a hely a
nagyváros forgatagában. Másrészt megjelentek a Gulág-
emlékévhez kapcsolódó felhívások, és a közösség veze-
tése úgy döntött, hogy tervet készít egy park létrehozá-
sáról, amely a hitükért elhurcoltaknak állítana emléket.
Hála Istennek, a Gulág Emlékbizottságtól támogatást
nyertek a terv megvalósítására. A munkálatok közepén
tartottak, amikor elhunyt Gulácsy Lajos nyugalmazott
püspök, a gyülekezet egykori lelkipásztora, aki a Gulággal
kapcsolatosan maga is egy élő emlékezet volt. Ekkor
döntötték el, hogy a park az ő nevét viselje – mondta
Taracközi Gerzson.

Az emlékművet Matl
Péter munkácsi szob-
rászművész készítette.
Ahogy az alko tó el-
mondta, a téma szomo-
rú, egyértelmű, hogy
nem lehetett vidám alko-
tást készíteni, mégis
megpróbálta megjelení-
teni azt, hogy a lélek
szabadsága mindig győ-
zedelmeskedik a terror, a
gonoszság felett.  A
négy méter magas em-
lékjel „egy tölgyfa vihar
által kettéhasított törzse,
amelynek a börtönrácso-
kat idéző módon ács-
kapcsokkal együtt tar-
tott két része a tusako-
dó ember ég felé nyúló
kezeiben végződik”. Az emlékmű organikus anyagát meg-
hagyta eredeti, rusztikus, nyers formájában, ami a Gulág-
táborok barakkjainak gyalulatlan deszkáit idézi.

Az emlékparkot a református templom falára rögzített
fekete márványtábla jelöli. Ezen három nyelven – ma-
gyarul, ukránul és angolul – a Zsoltárok könyve 23. feje-
zetéből vett idézet mellett „A sztálini terror által hitü-
kért meghurcoltak emlékére. A mindenkor harcai kö-
zepette legyen biztatás és reménység számunkra előde-
ink hűsége” felirat olvasható.

Tudósítónk
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Szent László-év Kárpátalján is
A magyar kormány Szent László-évet hirdetett 2017-re. Az

emlékév célja: felhívni a figyelmet arra, hogy Szent László a
keresztény egység jegyében kapcsolta össze a közép-európai
nemzeteket. Életművében a nemzet fogalma is nagy hangsúlyt
kapott, hiszen a Magyar Királyság az ő uralkodása alatt tudta
megerősíteni pozícióját és szerepét a térségben.

A Munkácsi Egyházmegye Bereg-Ugocsai Esperesi Kerülete
is csatlakozott az eseményhez. Beregszászon, a római katolikus
templomban január 16-án, hétfőn került sor a Szent László-év
megnyitására.

Az ünnepi szertartás kezde-
tén Molnár János beregszászi
esperes-plébános köszöntötte a
templomban egybegyűlt híve-
ket. Szent László emlékévének
megnyitóján részt vett Majnek
Antal, a Munkácsi Római Kato-
likus Egyházmegye püspöke is.

Az ünnepi szentmise fő-
celebránsa Böcskei László nagy-
váradi püspök volt, mivel Szent
László a Nagyváradi Római Ka-
tolikus Egyházmegye védő-
szentje. Böcskei László prédiká-
ciójában a király példaértékű éle-
téről, személyiségéről és szent-
ségéről beszélt.

– Szent László tiszteletére
összegyűlve Istent dicsérjük,
felfedezzük azt az utat, amelyre
Isten valamennyiünket hív és
rendelt, azért, hogy mi is helyt
tudjunk állni, és célba tudjunk
érni. Rendkívüli időnek mond-
hatom ezt az esztendőt, hiszen
Szent Lászlóra emlékezünk, és
nemcsak tisztelegni akarunk
előtte, inkább tanulni akarunk,
megerősödni , felbátorodni
azért, hogy Isten útjain járva
célba érhessünk – fogalmazott
a nagyváradi püspök.

A szentmise után a hívek a
Nagyváradról érkezett ereklye
mellett elmondták a Szent Lász-
ló-litániát. A szentmise végén a
pápai és a magyar himnusz is
elhangzott.

Ezután a nagyváradi püspök
a lelkipásztoroknak tartott beszé-
det a Pásztor Ferenc Közösségi
Házban, a hívek pedig a temp-
lomban Braun László történész,

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola tanárának elő-
adását hallgathatták meg Szent
László életéről, munkásságáról,
emlékének őrzéséről.

Bundáné Fehér Ritától, az
egyházközség rendezvényszer-
vezőjétől megtudtuk: 2017-et
azért nyilvánította Szent László-
emlékévvé a nemzetpolitikai ál-
lamtitkárság, mert ebben az év-
ben méltatjuk a „lovagkirály”
trónra lépésének 940., illetve
szentté avatásának 825. évfordu-
lóját. Egy éven át emlékezünk a
királyra, felelevenítve tetteit, ér-
tékrendjét, a kereszténységhez
való ragaszkodását, példaként
állítva azokat a mai nemzedék elé.
A Bereg-Ugocsai Esperesi Ke-
rület az év folyamán számos ren-
dezvényt szervez majd, amelyek
által feleleveníthetjük szent kirá-
lyunk életét és tevékenységét.

A programokkal különböző
korosztályokat szeretnének
megszólítani, ezért Szent László
témájú hittanversenyt, hittantá-
bort, lovagi bemutatót, színházi
előadást, zenei előadást, zarán-
doklatot, bábelőadást, kiállítást,
rajzpályázatot, történelmi elő-
adásokat, lelkigyakorlatot ter-
veznek. Szent László-napi bú-
csút is tartanak majd az egyház-
megye egyetlen, a királyról el-
nevezett templomában, Nagy-
bakoson.

A Szent László-év ünnepé-
lyes lezárására a nagyszőlősi
római katolikus templomban ke-
rül sor 2017 decemberében.

Tudósítónk

Elindult a Reformáció Gyermekei
Program

A Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) a közel-
múltban együttműködési megállapodást kötött azokkal a szer-
vezetekkel, amelyek támogatják a Reformáció Gyermekei
Program megvalósulását. Az eseménynek a jánosi Helikon Ho-
tel adott otthont.

Zán Fábián Sándor, a KRE
püspöke nyitó áhítatában hang-
súlyozta, hogy Isten mindeddig
megtartott bennünket a nehéz
időkben, mert hozzá kiáltottunk,
mert hozzá fohászkodtunk a
nyomorúság idején. A jövőben
is erre van szükség, a program
sikeréért kell imádkoznunk,
hogy valóban megszülethesse-
nek azok a magyar gyermekek,
akik megőrzik majd és tovább-
viszik hitünket és hagyománya-
inkat.

A püspök úr azon meggyő-
ződésének adott hangot, hogy
a résztvevők azért vannak
együtt, mert ragaszkodnak Is-
tenhez, és a hozzá való ragasz-
kodás hűségre kötelezi őket
nemzeti, emberi dolgaikban.
Olyan utat kell választaniuk, és

olyan példát kell mutatniuk,
amely követésre méltó, amely
megtartó erőként tud szolgálni.
A Reformáció Gyermekei Prog-
rammal Istenhez szeretnének ki-
áltani áldásért, oltalomért. „Úgy
hisszük, ehhez a programhoz el-
sősorban arra van szükség,
hogy elkezdjünk imádkozni azért
az áldásért, hogy gyermekek
szü lessenek, gyermekáldás
adassék az itt élőknek”.

A programot Menyhárt Ni-
kolett koordinátor ismertette. El-
mondta, hogy szeretnék, ha
több hangsúlyt kapna ebben az
évben a gyermekvállalás és a
nagycsaládos életforma. A gyü-
lekezetekben személyesen is
megkeresik azokat a házaspáro-
kat, akik fogadhatják a gyermek-
áldást, a presbitériumokat arra
kérik, hogy engedjék el azon
családok egyházfenntartói járu-

lékát, akikhez gyermek érkezik.
A program keretén belül meg-
született gyermekeknek ünnepi
keresztelési emléklapot és aján-
dékot adnak.

Ezután Zán Fábián Sándor
és a programban részt vevő szer-
vezetek képviselői aláírták az
együttműködési megállapo-
dást. Ennek értelmében Ma-
gyarország Beregszászi Konzu-
látusa elérhetővé teszi a prog-
ram anyagát a konzulátuson,
támogatja a reklámkampányo-
kat. A Keresztyén Egészségügyi
Központok ingyenes vizsgálat-
ban részesítenek minden áldott
állapotban lévő nőt, aki lelkészi
ajánlással érkezik hozzájuk, és
más orvosokat is bátorítanak a
programhoz való csatlakozásra.
Az InMedia reklámügynökség

vállalta a reklámanyagok támo-
gatását, az Avant-Beregszász
közlekedési vállalat pedig jármű-
veik felületét ajánlotta fel a prog-
ram népszerűsítésére. A Pro
Cultura Subcarpathica civil szer-
vezet a rendezvényein, illetve
a Kárpátalja.ma hírportá-
lon mutatja be és népszerűsíti a
programot, a Genius Jótékony-
sági Alapítvány felelősséget
vállal a reformáció örökségének
továbbadásáért. A Kárpátaljai
Magyar Nagycsaládosok Egye-
sülete (KMNE), a Kárpátaljai
Református Ifjúsági Szervezet
(KRISZ) és a Gyermek-Evange-
lizációs Közösség (GyEK) is
mindent megtesznek a program
népszerűsítése, illetve a keresz-
tény értékek terjedésének, a csa-
lád, házasság és magzat védel-
mének elősegítése érdekében. A
Sámuel Alapítvány az árva,
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Lélektől lélekig

Elindult a Reformáció Gyermekei Program
elhagyatott gyermekek örökbe fogadásában, családba kerü-
lésében nyújt segítséget. A Kárpátinfó, illetve a Pulzus Rádió

saját hírcsatornáin ismerteti a programot. Ebbéli szándékát jelezte
a Kárpátalja című lap is. A program támogatásához továbbra is
lehet csatlakozni.

– Az 500 évvel ezelőtti reformáció és a tovább élő gondolatok,
azt hiszem, igaz magyar nemzeti üggyé váltak, amit közösen képvi-
selünk. Az együvé tartozást, a közösségérzést megtapasztalhat-
tuk az elmúlt szomorú napokban is, amikor a budapesti gimnazis-
ták és tanáraik tragikus halála miatt nagyon sok kárpátaljai, köztük
sok református ember fejezte ki együttérzését, részvétét. Ma vi-
szont ennél jóval örömtelibb eseményen kell hogy érezzük az együ-
vé tartozást, hiszen ez a jövőről szól. A megszületendő gyermekek-
ről, akiknek érdekében mindazok, akik aláírtuk a megállapodást,

Amint az köztudott, 2017-et a pro-
testáns egyházak a Reformáció Emlék-
évévé nyilvánították annak tiszteletére,
hogy 500 évvel ezelőtt Luther Márton ki-
szögezte 95 tételét a wittenbergi vár-
templom kapujára, s ezzel kezdetét vet-
te a ma reformációként emlegetett fo-
lyamat. Az évfordulót Európában és min-
denütt a Kárpát-medencében számos
rendezvénnyel ünneplik. Beregszászon
január 13-án a Protestáns iskolatörté-
neti mozaik elnevezésű vándorkiállítás
ünnepélyes megnyitójával tartották az
emlékév nyitórendezvényét.

A megjelenteket, köztük számos
egyházi és világi vezetőt, Tóth László
tiszteletes, a Kárpátaljai Református
Egyházkerület (KRE) oktatási bizottsá-
gának elnöke köszöntötte.

Az alkalmon Zán Fábián Sándor, a
KRE püspöke szolgált igehirdetéssel.

A 78. zsoltár-
ra épített pré-
dikációjában
hálát adot t
azért, hogy
idén vidékünk
reformátusai
kettős ünne-
pet méltathat-
nak: a refor-
máció 500.,
valamint a
kárpátaljai re-

formátus oktatás újraindításának 25. év-
fordulóját. Trianon előtt közös volt a tör-
ténelmünk, az oktatási rendszerünk Ma-
gyarországgal, ám azt követően a diá-
kokat egy határ választotta el példának
okáért a Sárospataki Református Gim-
náziumtól. Az elöljáró arra biztatta a je-
lenlévőket, hogy figyeljenek a Isten ta-
nítására, és elődeinkhez hasonlóan ad-
ják tovább azt.

Dr.  Grezsa István, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja
fejlesztési feladatainak kormányzati ko-
ordinációjáért felelős kormánybiztos a
reformációnak a magyarságunk, anya-
nyelvünk megőrzésében az elmúlt fél
évezred viszontagságai közepette be-

legjobb erőnkkel tenni akarunk – mondta Szalipszki Endre, a be-
regszászi konzulátus főkonzulja.

Dr. Oroszi Pál, a Munkácsi Keresztyén Egészségügyi Központ
vezetője megtiszteltetésnek nevezte, hogy bekapcsolódhattak a
programba. Kollégáival gondolkodás nélkül elfogadták a felké-
rést, hisz ők az élet oldalán állnak. Arra kért mindenkit, hogy fo-
gadják örömmel a gyermekáldást, a harmadik, a negyedik, a soka-
dik csecsemő érkezését is, hiszen ők is Isten ajándékai. Ahogy
fogalmazott: a történelemben mindig az a nemzet győzött, amelyik
mert gyermeket vállalni.

Végül Nagy Béla, a KRE főgondnoka mondott köszönetet mind-
azoknak a szervezeteknek, amelyek a program megvalósítása mellé
álltak.

Tudósítónk

töltött jelentő-
ségérő l be-
szélt. Abban,
hogy itt, a né-
pek országút-
ján, a Kárpát-
medencében,
meg tudtunk
maradni ma-
gyarként, és
meg tudtunk
szólalni  ma-
gyarul, a református prédikátoroknak,
a reformációnak központi szerepe van
– hangsúlyozta a kormánybiztos. Hoz-
zátette: a fél évezred református okta-
tását méltató tárlat nem csupán a múlt
dicséretét fogalmazza meg, hanem a
jövőbe mutatását is, ugyanis nem le-
zártuk az első fél évezredet a kiállítás-
sal, hanem elkezdtük a reformáció kö-
vetkező 500 évét. A kormánybiztos rá-
mutatott, Kárpátalján a református is-
kolák és líceumok létrejötte igazi ma-
gyar sikertörténet.

Nagy Petronella, Magyarország Be-
regszászi Konzulátusának konzul
asszonya gratulált a szervezőknek a
modern kiállítás megtervezéséhez és
kivitelezéséhez. Mint fogalmazott, a ván-
dorkiállítás olyan, mint egy fáklyaláng,
amely állomásról állomásra viszi fényét
és világítja meg az 500 év értékét, a pro-
testáns iskola szellemiségét, annak je-
lentőségét, hasznosságát.

A kiállítás
célját, létrejöt-
tének történe-
tét Győri Jó-
zsef, a Debre-
ceni Reformá-
tus Kollégium
Gimnáziuma
és Diákottho-
na igazgatója,
a Református
Tehetséggon-
dozó Alapít -
vány kuratóriumi tagja ismertette. Az
alapítvány szervezésében és a Refor-
máció Emlékbizottság anyagi támoga-

tásával létrehozott interaktív tárlat cél-
ja, hogy legalább felvillantsa az elmúlt
500 év református magyar iskolakultú-
rájának legfontosabb intézményeit,
személyiségeit, törekvéseit, és bepil-
lantást nyújtson a protestáns iskolák
mai életébe is. A készítők 37 molinó-
val, hét térképpel, néhány régi oktatási
segédeszközzel, fotófallal, felpróbálha-
tó tógákkal, rajzfilmmel, iskolai kóru-
sok hangfelvételeivel, bemutatkozó fil-
mekkel és modern informatikai megol-
dásokkal szeretnék a látogatók számá-
ra maradandó élménnyé teni a tárlatot.
A kiállításon látható, a magyar refor-
mátus iskolák földrajzi helyeit mutató,
időrendi sorrendbe állított térképek utol-
só darabján már feltűnnek a kárpátaljai
református iskolák is.

Dr. Orosz Ildikó, a kiállításnak ott-
hont  adó II .
Rákóczi Fe-
renc Kárpátal-
jai Magyar Fő-
iskola rektora
is köszöntötte
a vendégeket,
aki rámutatott,
hogy a refor-
mációt fiatal,
lelkes, önálló
gondolatokkal
rendelkező lel-
készek indították el, mint egy belső in-
novációt, azért, hogy az ige, ami a ke-
resztényekre hagyatott, közvetlenül és
ne közvetve jusson el az emberekhez.
Sajnos, erre az innovációra nem voltak
fogékonyak az egyházi feljebbvalók, s
ebből az ellenállásból született meg
egy új egyház, amely ugyanazt az igét
más úton kézbesíti a keresztényeknek.
Mint ahogy a rektor asszony köszön-
tőjében fogalmazott, a reformáció ré-
vén sokkal közelebb kerül a népekhez
ez az ige, és beindít egy olyan felgyor-
sult modern világot, amelynek köszön-
hetően itt lehetünk és beszélhetünk
magyarul.

A tárlat anyaga Pécs, Kaposvár és
Rimaszombat után érkezett Bereg-
szászra, és egy bő héten át tekinthet-
ték azt meg az érdeklődők.

Szemere Judit

Protestáns iskolatörténeti mozaik
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Híres szülötteink

A Beregszászért Alapítvány számos
emléktáblát avatott már Beregszász középü-
letein. A közelmúltban a Beregszászi Járási
Könyvtár épületének falán helyeztek el táb-
lát, amely három helyi kötődésű irodalmár
– Bellyei László irodalomtörténész, író,
Regőczi Győző költő, publicista és Reichard
Piroska költő, műfordító – emlékét őrzi.

Az avatóünnepségre a magyar kultúra
napja alkalmából került sor. Az irodalmárok
életútját, munkásságát Dalmay Árpád, az
alapítvány kuratóriumi elnöke ismertette.
Megtudhattuk, hogy három olyan bereg-
szászi születésű irodalmárnak állítottak em-
léket, akik ugyan nem tartoztak az irodalom
élvonalába, de fontos, hogy a helyiek meg-
ismerjék a nevüket. Egyrészt, mert Bereg-
szászon születtek, másrészt a 19. század
végén, a múlt század elején verseik, köny-
veik jelentek meg.

Az avatóünnepségen mások mellett
részt vett Varga Éva, a Beregszászi Járási
Központosított Könyvtárhálózat igazgató-
ja, aki köszönetét fejezte ki, hogy épp az ő
intézményük falát díszíti az emléktábla.

A képen: Dalmay Árpád, a Beregszá-
szért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Var-
ga Éva, a Beregszászi Járási Központosí-
tott Könyvtárhálózat igazgatója és Dupka
György, a Magyar Értelmiségiek Kárpát-
aljai Közösségének elnöke az emléktáb-
lánál.

Sz. J.
Bellyei László irodalomtörténész, kriti-

kus, publicista Zapf Lászlóként született
Beregszászon 1910. február 25-én. A Bellyei
nevet 1938-ban vette fel. A Beregszászi
Magyar Királyi Állami Főgimnáziumban
érettségizett 1928-ban, majd a prágai Ká-
roly Egyetemen magyar-német szakos ta-
nári diplomát szerzett 1934-ben. Diákévei
alatt az egyetemista ifjúsági mozgalom ma-
gyar munkaközösségi csoportjának egyik

vezetője volt. Hazatérve újságíróként tevé-
kenykedett, cikkei a Magyar Munka,  a
Kárpáti Magyar Gazda, a Magyar Minerva,
a Magyar Írás című lapokban jelentek meg,
a kassai Új Magyar Museum pedig önélet-
rajzi naplóját közölte folytatásokban. 1934-
től 1944-ig gimnáziumunk tanára, majd igaz-
gatóhelyettese volt. A Podkarpatszka  Ruszi
Magyar Kultúregyesület beregszászi szer-
vezetének titkára, majd Beregszász 1938-as
visszatérése után a Kárpátaljai Magyar
Kultúregyesület és az Északkelet-magyar-
országi Kultúregyesület főtitkára volt 1944-
ig. A Kárpátaljai Közművelődési Egyesüle-
tek Szövetségének vezetőségi, a Beregszá-
szi Közjóléti Szövetség igazgatóságának és
a Beregszászi Kaszinó választmányának
tagjaként is tevékenykedett.

A két világháború közötti csehszlová-
kiai magyarság jelentős közéleti személyi-
ségeként kárpátaljai magyar irodalomtörté-
nettel, elsősorban Győry Dezső és Mécs
László munkásságával foglalkozott. A cseh-
szlovákiai magyar irodalom című össze-
foglaló művét 1937-ben írta meg, ebben a
kárpátaljai kortárs irodalmat összegezte.
Sajnos, a háború idején műve elveszett.
Műfordítóként kortárs szlovák költők ver-
seit fordította magyarra. Színműveket is írt:
Tavaszi ébredés, Nagy érzések és Bujdo-
sók című darabjait a Felvidéken és Kárpát-
alján mutatták be.

1944-ben behívták a magyar hadsereg-
be, rövidesen azonban hadifogságba ke-
rült. Családja közben Kaposvárra települt
át, így szabadulása után Bellyei László kö-
vette szeretteit. Kaposváron gimnáziumok-
ban tanított, a Munkácsy Mihály Leány-
gimnázium igazgatója, 1959-től pedig a Ka-
posvári Felsőfokú Tanítóképző Intézet,
majd a Tanítóképző Főiskola tanára volt.
Titkára, majd elnöke volt a Somogy Me-
gyei Írócsoportnak, szerkesztője a Somo-
gyi Írásnak. Irodalmi tanulmányai, versei,
novellái, színházi kritikái jelentek meg a pé-
csi Jelenkor és a szegedi Tiszatáj című iro-
dalmi folyóiratokban is. Főiskolai tanárként
főleg az anyanyelvtanítás problémáival fog-
lalkozott. 1995. január 6-án halt meg Kapos-
váron.

Regőczi Győző eredeti családneve Exner
volt. 1864. december 22-én született Bereg-
szászon. Költő, pedagógus és sakkmester
volt. Ő is magyar-német szakos tanári dip-

lomát szerzett. Budapestre költözött, majd
a Pozsonyi Kereskedelmi Akadémián a ma-
gyar és német nyelv és irodalom segédta-
nára volt. 1894-ben Székesfehérvárra nevez-
ték ki tanárnak, majd 1910-ben a Győri
Főreálgimnáziumba került. Négy verseskö-
tete, Réka gyásza című elbeszélő költemé-
nye, színművei, szépprózai dolgozatai lát-
tak napvilágot. Vegyes tartalmú dolgoza-
tai, költeményei és fordításai számos lap-
ban jelentek meg. Híres sakkmester és szak-
író is volt. 1900-ban a sakkozók világrang-
listáján a 24. helyen szerepelt. Sakkirodalmi
művekben Victor Exner néven említik. 1945.
október 14-én halt meg Budapesten. 1946-
ban sakkemlékversenyt rendeztek a tiszte-
letére.

Reichard Piroska 1884. szeptember 26-
án született Beregszászon zsidó családban.
Miskolcon érettségizett, majd a budapesti
egyetemen szerzett középiskolai tanári ok-
levelet és 1909-ben filozófiából doktori dip-
lomát. Leánygimnáziumban tanított. Első
versei a Nyugatban láttak napvilágot; a lap-
nak 1908-tól rendszeres munkatársa volt,
abban 80 írása jelent meg. Tanulmányain,
elbeszélésein, novelláin, irodalmi kritikáin
kívül angol műfordításaival is hírnevet szer-
zett. Irodalmi munkásságát 1932-ben
Baumgarten-díjjal ismerték el. Verseinek fő
témái a magány, a diákélet, a szerelem, a
természet, a lemondás. Önálló versesköte-
tei: Az életen kívül, Őszi üdvözlet, A válto-
zó napokkal. Érzékeny lelke nem tudta el-
viselni azt a megaláztatást, amelyet a zsidó-
ság jogfosztottságát megalapozó törvé-
nyek, rendeletek megjelenése jelentett.
1943. január 1-jén öngyilkos lett.

Emlékezzünk rá Rendületlenül című ver-
sével, amelyet 1942. június 25-én, azaz fél
évvel öngyilkossága előtt írt.

Rendületlenül
Még alighogy felértem ésszel,
tudtam már kívülről egészen:
„Hazádnak rendületlenül”...
Gyermekszám buzgón énekelte,
szívem dobbanva ráfelelte:
„Áldjon vagy verjen sors keze”...
Most is megilletődve állok
hallatára s könnyem szivárog:
„Itt élned, élned, halnod kell”
Gyötrött szívvel, de emelt fővel
szembenézek e zord idővel
és vallom: „Rendületlenül”...

MEGŐRIZZÜK  EMLÉKÜKET

„Mi a történelem? A múlt visszhangja a jövőben. A
jövő tükröződése a múlton.” (Victor Hugo)

„Az elődök tisztelete és emléküknek megbecsülése
az alapja a családszeretetnek és egyszersmind a hazafi-
ságnak is.” (Eszterházy Péter)

„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyöke-
rek és szárnyak.” (Goethe)

„Minden nemzedék azt képzeli magáról, hogy intel-
ligensebb az előtte járónál és bölcsebb az utána követ-
kezőnél.” (George Orwell)

„A történelem arra tanít meg bennünket, hogy az em-
beriség semmit sem tanu l a történelemből.” (Albert
Einstein)

„Az emberiség nagyon is komolyan veszi magát. Ez a
világ eredendő bűne. Ha a barlanglakó nevetni tudott
volna, a történelem máskép alakul.” (Oscar Wilde)

„Könnyen elfeledkezhetünk róla, hogy a történelem
jelenleg is zajlik.” (Bill Gates)

„Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli
a múltját, nézd meg a temetőit.” (Széchenyi István)Ír
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„Málenykij robot”
– a képzőművészet nyelvén

Matl Péter „Ötösével” című
 kiállításának margójára

A Gulág-emlékév keretében a Gulág Emlékbizottság támogatásával Kárpát-
alja és a hágón túli Ukrajna, valamint az anyaország számos településén megte-
kinthetik az érdeklődők Matl Péter szobrászművész Ötösével című egyéni kiál-
lítását. A negyven pasztellgrafikából álló sorozat a „málenykij robot” témáját
dolgozza fel. A művészt a Dupka György Gulág-kutató által szerkesztett, a szov-
jet fogságból hazatért túlélők visszaemlékezéseit közreadó Vádolnak a kár-
pátaljai túlélők és a meggyalázott holtak című gyűjtemény ihlette az alkotásra.

Magyarország Beregszászi
Konzulátusának szervezésé-
ben a Nagyberegi Középisko-
lában is bemutatták a tárlat
anyagát. A kiállítást Szalipszki
Endre főkonzul nyitotta meg,
aki elmondta: Kárpátalján sok
magyar vonatkozású Gulág-
emlékmű van, ami azt mutatja,
hogy a második világháború
után nagy veszteség érte a la-
kosságot. Éppen ezért nagyon
fontos, hogy minél többen,
különösen a fiatalok, láthas-
sák Matl Péter megrázó alkotásait, s azo-
kon, valamint a képek alatt olvasható
visszaemlékezés-részleteken keresztül
betekintést nyerjenek a lágerélet borzal-
maiba. A beregszászi konzulátus a jövő-
ben kiemelt figyelmet fordít majd arra,
hogy a sorozat a többségi ukrán nemzet
tagjaihoz is eljusson, ugyanis lényeges-
nek tartják, hogy ők is megismerjék a tel-
jes igazságot.

A külképviselet tartós együttműkö-
dést kezdeményezett Matl Péterrel a
kárpátaljai Gulág-emlékművek felújítása
céljából. Körülbelül 10–15 restaurálás-
ra váró emlékmű van, amelyeknek egy
részét egykor maga a művész készítet-
te. A tervek szerint amint az időjárás
megengedi, hozzálát a munkálatokhoz.

Matl Péter felidézte emlékeit, amelyek
segítették az alkotások létrehozásában.
Megtudhattuk, hogy az első, a témával
kapcsolatos szobra még az 1980-as évek-
ben született. A Sikoly című mű azt az

otthon maradt nőt ábrázolja, aki elveszí-
tette a férjét, az apját, a nagyapját, a test-
vérét. Ezt követte a Málenykij robot kő-
szobor, amely Munkácson, a Rákóczi-
kastély udvarán áll. Ezután egymás után
születtek az emlékművek. A mostani tár-
lat képeit 2016-ban készítette.

– Nemzeti emlékezetnek nevezném
ezt a tevékenységet, hiszen a nagy-
apám, ismerőseim elmondása alapján
jöttek létre az alkotások – mondta a kép-
zőművész.

Géczi Tihamér, a tanintézet igazgató-
ja megköszönte a szervezőknek, hogy
tanintézményük is otthont adhatott a ki-
állításnak.

Kovács Alexandra és Princ Levente,
az iskola tanulói a témához kapcsolódó
versek elszavalásával tették meghatób-
bá a hangulatot. A rendezvény zárása-
ként a jelenlévők egy tematikus rövid-
filmet is megtekinthettek.

Szemere Judit

A történész a „malenykij robot”, a kárpátaljai
magyarság számára tragikus történelmi esemény
bemutatásakor az általa felkutatott és a már nyilvá-
nosságra hozott írásos dokumentumokra támasz-
kodva először az időbeli sorrendet tisztázza, majd
megnevezi, érintőlegesen bemutatja tevőleges rész-
vevőit, végül számszerűsít. A történetírás megke-
rülhetetlen velejárójának tűnik a táblázatokba ren-
dezett számadatsor.  Ennyi és ennyi meg annyi és
annyi… Körzetszám, lágerszám, fogolyszám. A tá-
volságból 10 km, 100 km, 1000 km lesz. Az áldoza-
tok számából becsült adat. Vajon pontosan hány
haláleset történt: húsz, harminc vagy negyvenezer?
Az őrizettek nem számolták, számolhatták, az őr-
zők meg mért számolták volna? Többük talán szá-
molni sem tudott, csak ötösével.

Öt. A kéznek öt ujja van, ha magasba emeled,
megadod magad. Kapni egy ötöst, pofont jelent.
Az ötösével sorakozás a legteljesebb kiszolgálta-
tottságot. Popjáty hajnalonta, munkába menet a
lágerkapu előtt, popjáty szürkületkor, a lágerbe
való visszavánszorgáshoz. Kilépés a sorból vagy
elmaradás: azonnali, golyóáltali halál.

A történelmi tragédiák sajátossága, hogy át-
ívelnek a soron következő korszakokon, és mindig
van mának szóló üzenetünk. A történész megvizs-
gálja állításaik hamis vagy igaz voltát, az olvasó
pedig eldöntheti, hogy a történész által levont kö-
vetkeztetések mennyire helytállóak. A történésszel
ellentétben a képzőművész számára az üzenetek
személyre szólóak: csak neki, csak most. Az ő dol-
ga tehát nem a szempont, hanem a nézőpont meg-
választása.

A művész választott.  Matl Péter nem illusztrál-
ni akarja a lágerélet leírhatatlan borzalmait, hisz
maradt fent róluk fénykép és filmanyag, és nem
utolsósorban a túlélők is megpróbálták versben,
visszaemlékezésben szavakba önteni átélt szenve-
désüket. A kiállított képek fagyos, taszító színei, a
lét és a nemlét határán lebegő arctalan és testtelen
emberek, számomra, mintegy mementói a honta-
lanságnak, sorstalanságnak, s legfőképpen annak,
hogy mennyire nap- és csillagtalanná tud válni az
Istentől elrugaszkodott világ.

Bartha Gusztáv

Hős asszonyokra, nehéz időkre emlékezve
Több mint száz esztendővel ezelőtt kez-

dődött az I. világháború. Nagyanyám és a
szüleim elbeszélése alapján próbálom meg-
fogalmazni, milyen hatással volt a világégés
az akkor még a térképen Felső-Magyaror-
szág részeként szereplő szülőföldem lakos-
ságára. Ez a föld, amely most Kárpátalja né-
ven Ukrajnához tartozik, mindig is a történe-
lem országútja volt. Taposták hunok, mon-
golok, tatárok, törökök, románok, lengyelek,
oroszok, akik maguk mögött sok mindent fel-
égettek, felforgattak, elnyomorítottak.

Azok a földijeim, akik a múlt század ele-
jén az Osztrák–Magyar Monarchiában szü-
lettek, elszenvedték az első világháború
borzalmait, 1918–1938 között a Csehszlo-
vák Köztársaság állampolgárai voltak, az

1938–1944-es években a Horthy-korszak-
ban éltek. 1944–1990-ig a kommunista Szov-
jetunió, 1991-től pedig Ukrajna fennható-
sága alá kerültek. Átéltek két világháborút,
nagyon sok megaláztatásban, elnyomás-
ban, meghurcoltatásban volt részük. Ilyen
kíméletlen sors, mint Kárpátalja őshonos
népének, más országrészeknek, országok-
nak nem nagyon jutott a történelem során.

A kárpátaljai magyarok átvészeltek sok
megaláztatást, de magyarok maradtak! Kár-
pátalján 1945-ben a magyar, a román, a szlo-
vák és a német nyelv oktatása megszűnt. E
nemzetiségeknek 1944-ig voltak iskoláik,
amelyekben szabadon gyakorolhatták anya-
nyelvüket. A ruszin nyelv tanítását és gya-
korlását 1945-ben teljesen megszüntették.

Az volt az indok, hogy ilyen nyelv nincs is!
A szovjet hatalom igyekezett megsemmisí-
teni a ruszin öntudatot, amely az Osztrák–
Magyar Monarchia idején kialakult. Napja-
inkban a ruszin nemzetet, a ruszin nyelvet
sok országban elismerik – az USA-ban, az
Európai Unió országaiban – csak Ukrajná-
ban és Oroszországban nem.

A legértékesebb jellemvonása a Kárpát-
alján élő nemzetiségeknek a tisztelet, a meg-
becsülés, a békés együttélés volt. Nem néz-
ték le egymást  nemzeti szempontból, sőt
egymás között házasodtak is. A felsorolt
értékek a háborúk időszakában azonban
megromlottak, mivel a folyton változó poli-
tikai helyzet ezeknek nem kedvezett Kár-
pátalján. A fenti bevezetőben megfogalma-
zottakat az alábbiakban egy frigyesfalvi
család életén keresztül mutatom be.

Arasznyi történelem
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kivándorolt Amerikába, Károlyt és Istvánt
pedig behívták katonai kiképzésre. Károly
a debreceni, István pedig az egri ezredbe
kapott behívót.

1914. július 28-án kitört az első világhá-
ború. A faluból és egész Kárpátaljáról a had-
ra fogható férfiakat behívták katonának.
Verbovszki Károly bíró a lovait is magával
vitte az orosz frontra. Otthon maradtak az
asszonyok a kis gyermekeikkel, a jószágok-

kal és 2–3 hektár föld-
del, amit nászajándék-
ba kaptak a szüleiktől.
Ebben az évben a még
le nem aratott és le nem
szedett termést már
az asszonyok voltak
kénytelenek emberfelet-
ti erővel learatni, csapó-
fával kicsépelni és a
többi termést is betaka-
rítani a mezőkről a tél
beálltáig. A következő
esztendőben, 1915-ben
az asszonyok rákény-
szerültek, hogy befog-
ják a teheneket a járom-
ba. Aztán férfiak segít-
sége nélkül szántottak,
vetettek, kaszáltak, és
betakarítottak. Eseten-
ként a 8–11 éves gyer-
mekek segítségével,
akik kötélen vezették
vagy legeltették a jó-
szágokat. A 12–17 éves
fiúgyerekek a vasgyár-

ban dolgoztak.
A legfiatalabb Verbovszki János 12–13

éves korától dolgozott a vasgyárban, ahol
1916 januárjában jégtorlasz zárta el a vizet a
turbinához. A torlasz elhárítása közben
Verbovszki János a vízbe, a jégtorlasz közé
zuhant, és 18 éves korában életét vesztette.
Ez nagy csapás volt édesanyjának és Klára
nővérének. Ám ez még
nem volt elég, ugyanis
az asszonyok a termés
egy részét kötelesek
voltak beszolgáltatni a
katonaság részére.

Többen is küldtek
a frontról levelezőlapo-
kat a feleségüknek.
Sok asszony azonban
ez idő tájt már olyan ér-
tesítést kapott, hogy a
férje elesett. Idősebb
Verbovszki Káro ly
1916. augusztus 8-án
súlyosan megsebesül-
ve jött haza az orosz
frontról, és hamarosan
meghalt.

Abban az időben
az orosz frontról a hol-
takat vonattal hozták át
a Vereckei-hágón és a
Podhering – Munkács

közti sorompótól 100–150 méterre a vasúti
sínpár mellett gödröket ástak, és a teherva-
gonokból a gödrökbe – közös sírokba – do-
bálták be az elhunytakat.

Klára a férjétől – Maleta Jánostól – több
éven keresztül várta a levelezőlapot vagy
az értesítést, de nem kapott róla semmilyen
hírt. Időközben sokszor érdeklődött, ami-
kor vonat jött a frontról, vagy amikor a hol-
takat hozták. Főleg az utóbbi alkalmakkor
ment ki állandóan, hogy nem találja-e a fér-
jét is a holtak között, amikor a tehervago-
nokból közös sírhalmokba dobálták a tete-
meket. Borzasztó látvány volt ez egy
asszonynak, aki pár hónappal ezelőtt vesz-
tette el az apját, miközben szeretett férjét, a
kisfia pedig az apját várta haza.

Azt a borzalmas látványt soha nem tud-
ta elfelejteni, még álmaiban is sokszor látta,
hogy egyes katonáknak megmozdul a keze,
megrándul a lába, azután leöntik oltott híg
mésszel, és beföldelik a gödröt…

Verbovszki Istvánnak az orosz fogság-
ból, a Moszkva környéki Kudinovó község-
ből 1917. szeptember 16-i dátummal írt levele-
zőlapja a karácsony előtti napokban érkezett
meg a szülői házba. 1917. december 25-én,
Jézus születésének és a szeretetnek az ünne-
pén a család asszonyai kézről kézre adták a
levelezőlapot. Miközben olvasták, bánatuk-
ban sírtak. Édesapjukat siratták, aki súlyo-
san megsebesült a haza védelméért folyó
harcban, és hősi halált halt. A többi asszony
viszont férjéről még semmit nem tudott, fo-
galmuk sem volt, hogy mi vár rájuk…

1918. november hónapban vége lett az I.
világháborúnak. Ifjabb Verbovszki Károly,
és Kristofori Gyula György, Emma férje ha-
zajött. Verbovszki István csak 1919 augusz-
tusában tért haza az orosz fogságból. A leg-
fiatalabb Verbovszki lány, Klára férje, Maleta
János és idősebb lánytestvére, Mária férje,
Birstain László nem jöttek haza. Talán vala-
hol odavesztek a Belorusz mocsarakban, és
a hamvaik orosz földön porladtak el…

Maleta Jánosné Ver-
bovszki Klára hat évig
várta haza a férjét. 1920-
ban aztán polgári há-
zasságot kötött Hudák
Istvánnal, aki a szerbiai
és az albániai harcok-
ban vett részt. Mivel
Klára nem kapott sem-
mi hírt az első férje,
Maleta János holléte
vagy halála felől, ezért
templomban nem tudott
megesküdni Hudák Ist-
vánnal. Így aztán a ró-
mai katolikus egyház-
hoz engedélyért folya-
modtak. Ezután Klára
első férjét halottnak
nyilvánították, majd azt
követően kapták meg
az engedélyt a római
pápától a római ka-
tolikus szertartás

Arasznyi történelem

Hős asszonyokra, nehéz időkre emlékezve
Verbovszki Károly művezető volt a

vasgyárban, de azon kívül mezőgazdasági
tevékenységet is folytatott. Nagyjából 10-
12 hektár földön, dombos-völgyes, nehezen
megmunkálható területeken gazdálkodott.
Az Osztrák–Magyar Monarchia idejében
1898–1914 között ő volt a bíró is Frigyes-
falván. A családban hét gyermek született.
Három fiú: Károly, István és János és négy
lány, Mária, Etel, Emma és Klára.

Károly és István
letöltötték a katona-
idejüket, megnősültek,
a leányok pedig férj-
hez mentek, és elhagy-
ták a családi fészket,
kivéve a legfiatalabb
fiút, Jánost és nővérét,
Klárát, aki a férjével,
Maleta Jánossal a szü-
lői házban maradt.

Gyakran előfo r-
dult, hogy összegyűlt
a család. Különösen
így volt ez húsvétkor,
Péter-Pál napkor, kará-
csonykor, mikor is a
szeretet melegében,
meghitt hangulatban
töltötték az ünnepeket.

Verbovszki Károly
és Johanna legfiatalabb
lányának, Klárának és
férjének, Maleta János-
nak 1913-ban fiuk szü-
letett, ifjabb Maleta Já-
noska. Ő már a nyolca-
dik unokája volt az idős Verbovszki házas-
párnak. Ha az egész család összejött egy-
egy ünnep alkalmával, nagyon szűken fér-
tek el a szülői házban, hiszen huszonhárom
főre szaporodott a család. De természetesen
ez nem jelentette azt, hogy az egymás iránt
addig is érzett szeretetük és megbecsülésük
csökkent volna.

Verbovszki Károly 1901-ben kezdemé-
nyezte a községbeli templom építését, amit
aztán 1904-ben Péter és Pál apostolok tisz-
teletére szenteltek fel. Nagy ünnepnek
számított ez a településen és a családban.
Ezt követően minden évben templombúcsút
tartottak.

1913. májusa végének egyik vasárnap-
ján szokás szerint harangok hívták a híve-
ket a pünkösd napi ünnepekre. A mise után
Verbovszki Károly az otthonába várta az
egész családját, mert a legkisebb unokája,
Janika keresztelőjét tartották. Az udvaron,
a hatalmas fák alatt az asztalok megterítve
várták a vendégeket. Johanna és a legfiata-
labb lánya, Klára az asztalokra finomabbnál
finomabb ételeket tálalt fel. Ennek meg is
volt az alapja, hiszen az ólban voltak tehe-
nek, lovak, disznók, tyúkok, a kamrában és
a padláson füstölt kolbász, sonkák, de zöld-
ségből sem volt hiány. Ám amikor a vendé-
gek elfoglalták a helyüket az asztal mellett,
kiderült, hogy egynéhány hely üresen ma-
radt. Etel a férjével és lányaival 1912-ben

Maleta Jánosné Verbovszki Klára
hatéves fiával, Janikával 1919-ben

Kristofori Gyula György kitüntetése
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szerinti házasságkötéshez. Erre majd
csak 1925. március 15-én került sor.

Kárpátalját 1919 májusában Csehszlo-
vákiához csatolták. Csehszlovákia államel-
nöke T. G. Masaryk (1850–1937) lett.
Masaryk álláspontja a harcok alatt a követ-
kező volt: „Ha ennek a szörnyű háború-
nak van valami értelme, úgy azt csak a kis
nemzetek felszabadításában találjuk
meg”. Abban az időben az a legenda járta,
miszerint Masaryk tanácsot kért Lev Tolsz-
toj írótól, hogy milyen országot építsen, ha
hatalomra kerül? Tolsztoj állítólag azt mond-
ta: tanuljon az Isten tíz parancsolatából, de
hozzátette, hogy sehonnai bitang emberek
sokszor az érdekeiket a vallás, az erkölcs és
a hazafiasság maskarájába bújtatják, ezt pe-
dig ne tegye!

Állítólag a felesége vagyonos amerikai
nő volt, aki anyagilag támogatta férjét és
Csehszlovákiát. Elnöksége alatt Masaryk
nem  törekedett magánvagyonának gyara-
pítására, sőt katonai vaságyon aludt, és
azon is érte a halál 1937-ben.

A kárpátaljai lakosok és politológusok
többsége a mai napig azt állítja, hogy az
akkori Csehszlovákia a legdemokratikusabb
állam volt abban az időben az egész földgo-
lyón.

Ez idő tájt Kárpátalja lakosságának két-
harmada a ruszin volt. A mezőgazdasági ter-
melés kedvezőtlen adottságai miatt és a ke-
reskedelmi kapcsolatok hiányának követ-
keztében az I. világháborúig Magyarország-
nak az egyik legelmaradottabb, leginkább
magára hagyatott régiójának számított ez a
vidék. A nép körében az a mondás járta,
hogy ez „az Isten által elfelejtett föld”. Az
I. világháború kezdetéig tömegesen ván-
doroltak ki innen az emberek, főleg a ruszin
nemzetiségű lakosok az USA-ba, Kanadá-
ba és más országokba. Az analfabetizmus
az ő körükben volt a legnagyobb mértékű.
Problémát jelentett, hogy kevés volt a taní-
tó és az iskola, emiatt velük főképpen a
görögkatolikus papok foglalkoztak. Tegyük
hozzá, már amelyik faluban volt pap egyál-
talán. Mert egy papra akár 3-4 falu is jutott,
így aztán fizikai lehetőségük sem volt arra,
hogy minden faluban megtanítsák a gyere-
keket legalább olvasni és írni. Az analfabe-
tizmus térhódításában az is közrejátszott,
hogy kevés faluban volt iskola, másrészt
pedig a ruszin szülőknek és a gyerekeiknek
sem volt érdekük, hogy egyik faluból a 10-
20 kilométerre lévő másik falu iskolájába a
7-8 éves gyermekek gyalog járjanak át. Mert
aki el is végezte a ruszin nyolcosztályos
iskolát vagy gimnáziumot, nem tudott vele
érvényesülni. Bár akkor is voltak ruszin szár-
mazású tehetséges, ismert emberek. A cseh-
szlovák fennhatóság idejében kezdett fej-
lődni Kárpátalján az infrastruktúra. Utak,
kórházak (ungvári, munkácsi, beregszászi,
huszti stb.) épültek, ruszin iskolák, gimná-
ziumok, gyárak nyíltak, közigazgatási épü-
leteket (például az ungvári közigazgatási
épület) emeltek. Nagymértékben javultak az
életkörülmények is.

Az Osztrák–Magyar Monarchia több-
nyelvű állam volt. Nemzetiségei között az
osztrákokon, németeken és a magyarokon
kívül különböző szláv népek, lengyelek, ru-
szinok, ukránok, csehek, szlovákok, horvá-
tok, szerbek, illetve olaszok és románok is

éltek. Ausztria hatékonyan integrálta a po-
litikai rendszerbe a kisebbségeket, az ola-
szokat, a cseheket, a lengyeleket, sőt külön
miniszterük is volt. Viszont Magyarorszá-
gon a nemzetiségi vezetőket teljesen kiszo-
rította a belső berendezkedés. Ennek az lett
a vége, hogy az I. világháború után az Oszt-
rák–Magyar Monarchia nem két államra
bomlott fel 1918-ban, hanem területén új
államok sora jött létre. Ezáltal a magyar ajkú
lakosságnak több egyharmada új államok-
ban, kisebbségben találta magát.

E történelmi okok miatt a csehek is a
magyarokra „orroltak”, és elnyomták őket.
Habár a magyar iskolák megmaradtak: Cseh-
szlovákiában, így Kárpátalján is a magyar
nyelvet szabadon gyakorolhatták. T. G.
Masaryk magyarbarát volt, nem hagyta,
hogy bántsák az egyszerű magyar embere-
ket. De a grófokat, földbirtokosokat, és az
egykori hivatalnokokat háttérbe szorították.
A köznyelvben ismert mondásnál fogva:
„kölcsön kenyér visszajár!”, ami mind a mai
napig érezhető az összes szomszédos or-
szágban a magyarokkal szemben.  Magya-
rországon azonban sokáig nem vették ész-
re, hogy nem csak Romániában, Csehor-
szágban, Jugoszláviában éreztek és csele-
kedtek így a magyarsággal, hanem a Szov-
jetunióban is. Az ukrán állam Kárpátalján a
ruszinokkal szemben még súlyosabb intéz-
kedéseket foganatosított.

Napjainkban, a XXI. század elején hasz-
nosabb lenne azonban már másképpen vi-
szonyulni a dolgokhoz, nem a múlt sebeit
felszakítanunk, hogy tovább „vérezzenek”,
hanem azokat közösen kellene ápolni és
gyógyítani. Valami talán elindult, azonban
van és lesz itt még bőven feladat az illetéke-
sek számára! A kárpátaljai lakosok többsé-
gének az a véleménye, hogy összefogva,
egyetértve az Európai Unió nemzeteivel, ha-
tárok nélkül, megtartva minden nemzetnek
az identitását, békében és jólétben lehetne
élni. Mert ha a nemzet, és benne az ember
nem képes feldolgozni a múltját, a jövőjét
sem tudja problémamentesen építeni. Erre
számos példa áll rendelkezésre a történe-
lemben.

De folytassuk tovább a hős asszonyok-
ra való emlékezést. 1939. március 18-án Kár-
pátalját a magyarok foglalták el. A soknem-
zetiségű Kárpátalja örömmel fogadta vitéz
nagybányai Horthy Miklós kormányzó urat,
aki a munkácsi vasútállomástól fehér lován
megérkezett Munkács központjába, majd
Beregszászba ment. Az életkörülmények
azonban évről évre nehezebbek lettek.

1941. június 21-én aztán Kárpátaljára is
elérkezett a második világháború szele. Ez-
zel egyidejűleg minden, amit nyomorúság-
nak, bánatnak és borzalomnak hívnak, elöl-
ről kezdődött. De sokkal borzasztóbb,
rosszabb kivitelben, mint az első világhá-
ború idején! Az épkézláb férfiakat megint
besorozták katonának, és elküldték őket a
háborúba, a halálba! A zsidókat pedig csa-
ládostól haláltáborokba szállították.
Mindkét esetben ártatlan emberek mil-

Arasznyi történelem

Hős asszonyokra, nehéz időkre emlékezve

A hős katona unokája
Száz esztendővel ezelőtt, 1916. április

másodikán a kassai 3. honvéd tábori
ágyúsezred lőszeroszlopán dicsőn harcolt
a tűzmester, keresztapám, Emma nagy-
néném férje, Kristofori Gyula György. A leg-
nagyobb ellenséges tűzben hősként véd-
te a magyar hazát! A kötelesség átlagon
felüli teljesítéséért mellére került a Bronz
Vitézségi Érem, de még a Koronás Ezüst
Érdemkeresztet is kiérdemelte.

Az unokája, dr. Kristofori György nem
volt háborúk katonája, ő életmentő „tábor-
noknak” született. Vörös diplomát szerzett
az orvosi egyetemen, majd Kárpátalján a
klenoci kórházban igazgató főorvos lett.
Anyámat is ő kezelte. Szerették, mert min-
den beteget értőn gyógyított.

Történt aztán, hogy Magyarországon, a
méltán híres debreceni virágkarneválon ta-
lálkozott egy Ildikó nevű lánnyal, akit meg-
szeretett, és feleségül vett. Ennek okán te-
lepült át Magyarországra. Immár sok esz-
tendeje háziorvos Sirok községben. Ma-
gyarországon is megbecsült orvos lett.
Munkájához a mottót egy régi mondásból
választotta: „Adj vért, és ments meg há-
rom életet!” Ő maga is 45 alkalommal tar-
totta karját tű alá, ezek szerint vérével 135
életet mentett meg. Nem számolva azt a
sok ezer esetet, amikor a rendelőben, és
otthoni környezetben kellett akár éjszaka
is tanácsokat adni és gyógyítani.

A Sirok községben és a környéken élő-
kért végzett gyógyító munkáját magas kitün-
tetéssel, a Magyar Köztársaság Ezüst Ér-
demkeresztjével ismerték el, Sirok telepü-
lés közössége pedig díszpolgárrá avatta.

A nyugdíjas kort elérve dr. Kristofori
György helyét, tudását és sok-sok éves ta-
pasztalatát örömmel adná át egy fiatal or-
vosnak. Csak az a probléma, hogy az ifjú
doktorok kicsi falvakba nem szívesen
mennek, a magyar haza kínálta lehetősé-
geket inkább külföldire cserélik. Hiába kí-
nál nekik az őket tanító hon 10 milliós tá-
mogatást, nem vágynak háziorvosnak
mégsem.

Dr. Kristofori György feleségével,
Ildikóval és unokáival
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Úgy indult minden, mint a mesében. Három fiatal benei
legény – miután több mint két héten át a rádióból először azt
hallották, hogy Magyarországon kitört a forradalom, majd,
hogy annak leverésére orosz katonákat küldtek –, gondolt
egy merészet, és útnak indult a magyar testvérek megsegí-
tésére. Reggel iskola helyett felültek a Beregszász felé tartó
vonatra, majd onnan irány gyalog a határ menti kistelepülés,
Asztély. Alig félóra alatt oda is értek.

November 16-át mutatott a naptár, így nem meglepő, hogy
továbbra is nagy volt arrafelé a mozgás. Tankot nem nagyon
láttak, inkább ponyvával letakart rakterű teherautók vonultak
konvojban a határ felé. A három fiatalember úgy tervezte, hogy
ezek egyikére felkapaszkodva jutnak el a magyar fővárosba.
Nappal kockázatos lenne megközelíteni az amúgy lassan
haladó, többször megálló járműveket. Arra alkalmasabb lesz
az éjszaka. De most még alig múlt dél. Úgy határoztak, hogy
a falu elején épülő félkész házak egyikében húzzák meg
magukat.

Mindösszesen egy kenyerük van. Annak elfogyasztását
későbbre tartogatják. Szerencsére az egyik udvaron – kerí-
tést egyelőre nem húztak a porták közé gazdáik – van egy
ásott kút, így tudják a szomjukat oltani. Laci, aki a legidő-
sebb közülük, nemrég talált a kertben két karalábét, Józsi a
magával hozott tőrkéssel ezeket meghámozta és felszele-
telte. Most éppen azt rágcsálják. Majdhogynem ennyi az
összes felszerelésük. A táskákat az iskola fáskamrájában
dugták el. Ja, s hogy el ne feledjük, Sanyinál van még egy
üvegcse jódtinktúra, ha sebeket kellene ellátni…

De ki is ez a három fiatalember, akik közül kettő akkori-
ban a benei hétosztályos iskola tanulója, idősebbik társuk
pedig azt az előző évben fejezte be, s ’56 őszén a beregszá-
szi bútorgyárban az asztalos szakmát tanulja és gyakorolja
is egyben.

Kárpátaljai ötvenhatosok: a benei szovjetellenes csoport
Három ifjú Budapestre indul

– A három jó barát közül a
bátyám, Váradi Sándor volt a
legfiatalabb. 1956-ban mind-
össze 14 éves – emlékezik vissza
Váradi János, aki hat évvel volt
fiatalabb testvérénél. – Egy dél-
után Sándor bátyám nem jött
haza az iskolából, s estére sem
került elő. Édesanyám nagyon
sírt. Közben megtudtuk, hogy
két barátját, a vele egy osztály-
ba járó Holozsai Józsefet és a
nála három évvel idősebb Sulkó
Lacit szintén nem találják. A fa-
lubeliek közül egyesek látni vél-
ték, hogy reggel mindhár-
man felszálltak a Bereg-
szász felé tartó vonatra.
Három napig hírt sem kap-
tunk felőlük, majd értesítet-
ték szüleinket a járási milí-
ciáról, hogy menjenek a fi-
ukért, s amúgy is beszélni
szeretnének velük. Később
tudtam meg, hogy a KGB
munkatársai hosszasan ki-
kérdezték őket, s végül
írásban megígértették ve-
lük, hogy felelősséget vál-
lalnak gyermekeik magavi-
seletéért. Persze azok min-
dent megígértek, de még az
a jókora verés is elmaradt,
ami pedig eleinte kinézett.
(Édesapám, aki megjárta a

sztálini lágereket, attól tartott,
hogy kiteszik az állásából, ak-
kor ugyanis már a helyi kolhoz-
ban brigádvezetőként dolgo-
zott.) Látták a szüleim, hogy a
három fiú erősen meggyötört
állapotban van. A fejmosás per-
sze nem maradt el, nemcsak ott-
hon, hanem az iskolában sem.
Az egész iskola növendékei és
pedagógusai előtt újra el kellett
mondani, hogy mi is történt.

Amúgy bátyám később több-
ször is beszélt azokról a na-
pokról. Kiváló focista volt,

Hős asszonyokra,
nehéz időkre emlékezve

liói pusztultak el és az or-
szágok romba dőltek. Sok-

sok esztendőn át bánat és nyo-
mor uralkodott.

1944. szeptember 2-án a Vö-
rös Hadsereg és a Cseh Légió
Szloboda tábornok vezetésével
elfoglalta az első
kárpátaljai falut –
Verbjázst (Vere-
bes), és október
végére már egész
Kárpátalját. So-
kan a ruszinok
közül önkéntes-
nek jelentkeztek
a Cseh Légióba.
Az volt az álmuk,
hogy Kárpátalja
a csehszlovák
f e n n h a t ó s á g
alatt autonómiát
biztosít a ruszi-
noknak, vagy
Magyarország-
hoz csatolják.

Szólnunk kell
arról i s, hogy
1944. novembe-
rében Kárpátaljá-
ról „malenykij ro-
botra” hurcolták
a 18-50 éves ma-
gyar férfiakat, il-
letve a német
nemzetiségű fér-
fiakat és nőket. A
lágerekben síny-
lődő férfiak he-
lyett ismét a hős
asszonyokra hárult a család-
fenntartók szerepe, nekik kellett
elvégezni minden munkát a me-
zőkön és a ház körül. Sok öz-
vegy és árva soha nem tudta fel-
dolgozni az akkor történteket. A
rendszerváltozás után a kárpát-
aljai falvakban emlékműveket
építettek mementóként, amelye-
ken hosszú sorokban fel van-
nak í rva, hányan és hányan
pusztultak el a sztálini munka-
táborokban. Ez is történelem…

1945. június 29-én Moszkvá-
ban aláírták a Kárpátalja beke-
belezéséről szóló szovjet-cseh-
szlovák egyezményt. 1945. no-
vember 22-én ratifikálták az Uk-
rajnához való csatlakozást.

És az akkor kezdődött bánat
és nyomorúság mostanáig sem
fejeződött be Kárpátalján, de
nemcsak a ruszinok, hanem az
összes őslakos érzi ezt.

Felvetődik a kérdés, hogy
Kárpátalján mikor jön el az az idő,
hogy a jólét, a fejlődés, demok-

rácia és a béke olyan színvonal-
ra álljon vissza, mint egykor, a
csehszlovák fennhatóság alatt?
Lesz-e még az életben olyan ál-
lamelnök, aki katonai vaságyon
alszik majd, és hal meg, mint T.
G. Masaryk volt, vagyonának

gya r a p o d á s a
nélkül? Inkább a
felesége vagyo-
nát felhasználva
az ország gyara-
podására. A ru-
szin nép fogja-e
még hangoztat-
ni a magyarok
alatt gyakran el-
hangzo tt  köz-
mondást, amely
akkor került elő-
térbe, amikor ja-
vult valamennyi-
re az életlehető-
ség Kárpátalján.
Ez a mondás a
következő volt:
„Szkoro tuj ták
bude, ják pri
cseháh bulo”.
Vagyis magyar-
ra fordítva: „Itt
az élet hamaro-
san olyan lesz,
mint a csehek
idejében volt.”
    A II. világ-
háború után a
Szovjetunió kü-
lönböző részei-
ről kb. félmillió

ember költözött be Kárpátaljá-
ra. Ezek közül sokan lenézően
rászóltak főleg a magyar lako-
sokra: „magyar vagy?” A vá-
lasz nemegyszer meglepte őket:
„Igen, és büszke vagyok ma-
gyarságomra!” Viszont az ős-
lakosok közül az ezt követő
időszakokban, ha lehetőségük
nyílt rá (főleg az 1990-es évek
után), sokan áttelepültek Ma-
gyarországra, Németországba,
Szlovákiába, az USA-ba, Kana-
dába.

A Verbovszki, a Maleta és a
Hudák családok utódai túlnyo-
mórészt Kárpátalján maradtak,
azonban a család néhány le-
származottja megtalálható szer-
te az egész világon. Néhányan
Magyarországra is áttelepültek,
akik között vannak orvosok, ze-
nészek, közgazdászok, televízi-
ós munkatársak, vállalkozók.

Hudák Rudolf,
Napkor

Kristofori Gyula György

Verbovszki István
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életében a labdarúgás központi sze-
repet töltött be, s akinek a tehetségé-

re a járási központban is felfigyeltek. Éve-
ken át sikeres játékos edzője volt a benei
futballcsapatnak. Úgy vélem, hogy ez az
eset semmiféle negatív hatást nem gyako-
rolt a további életére. Mindvégig megma-
radt magyar érzelmű, a nemzetét forrón sze-
rető embernek. 2000-ben temettük el.

– A Budapestre induló három fiú közül
bátyám, Sulkó László, a maga 17 évével,
volt a legidősebb – kezdi a visszaemléke-
zést Holozsiné
Sulkó Aranka,
aki  akkoriban
töltötte be tizen-
kettedik életé-
vét. – Édesapánk
ugyan szlovák
volt – 1934-ben
költöztek ide Po-
zsonybó l, hat
hold földet vet-
tek, meg egy na-
gyobb parcella
földet,  s azon
gazdálkodtunk –, de Lacinak később a sze-
mélyi igazolványába azt írták be, hogy ma-
gyar. Bátyám többször emlegette Petőfi Sán-
dor családját – ugye, köztudott, hogy a
nagy költő édesanyja, Hrúz Mária, szlovák
volt. Amúgy a nagymamánk szlovákul szólt
hozzánk, mindketten megtanultuk édes-
apám anyanyelvét. Laci nagyon szeretett
olvasni, főként a történelmi regényeket búj-
ta, később rengeteg ilyen tárgyú könyvet
vásárolt meg. Asztalosinasként kezdte, majd
éveken át vagonkísérőként dolgozott, csa-
ládja nem volt. Tavaly, hetvenhat évesen
halt meg. Csendes, halk szavú ember volt,
az ötvenhatos kalandjukat nem nagyon em-
legette, de hogy a lelkében mit érzett, azt
elárulta a következő eset.

Néhány évvel ezelőtt magyarországi
szakemberek segítségével került felújításra
a falu református temploma. Bátyám több-
ször is megszemlélte, miként haladnak az
ottani munkálatok, összebarátkozott a ma-
gyarországi építőkkel, akiknek elmesélte, mi
történt velük azokban a napokban. A ma-
gyarországiak arra biztatták, hogy álljon a
nyilvánosság elé ezzel a történettel, s talán
még azt is elérheti, hogy szegényes nyug-
díját a magyar állam kiegészíti. De erre ő
csak legyintett, s azt mondta, úgy cseleke-
dett, ahogy a szíve diktálta, ezért nem vár el
senkitől semmiféle ellenszolgáltatást.

Hogy mit éltek át szüleink, amikor meg-
tudták, hogy a három fiút Beregszászon tart-
ják fogva, azt jellemzi a következő akkori
eset. Édesanyám kétségbeesve kérdezte a
közelben lakó Maruszja nénit, aki családjá-
val Oroszországból a háború után költö-
zött a falunkba, hogy ugyan mi lesz most.

– Hogy mi lesz? – kérdezett vissza az

orosz asszonyság. – Rasztrel. Agyonlövés.
A három Magyarországra induló ifjú sza-

badságharcos-jelölt közül ma már csak
Holozsai József él. Neki aztán volt oka gyű-
lölni a szovjet rendszert. 1944 őszén édes-
apját és nagybátyját a lágerbe hurcolták,
ahonnan egyik sem tért haza. De mondja el
ő, mi történt azon a nevezetes délutánon és
az azt követő napokban.

– Kerültük a feltűnést, mégsem voltunk
eléggé óvatosak. Amikor Beregszász felől a
város iskoláiból hazatérő lánycsapat elment
az előtt a félig kész ház előtt, ahol meghú-
zódtunk, közülünk ketten is kint voltunk az
udvaron. Éppen vizet húztunk a kútról. Nem
gondoltuk – ez csak később derült ki –,
hogy a lányok között van a határőrség pa-
rancsnokának a lánya, meg két-három itt
szolgáló orosz tiszt gyermeke, akiket szüle-
ik éberségre neveltek. Ők hazaérve nyom-
ban jelentették, hogy idegeneket láttak a
falu szélső házainál. Csakhamar terepjáró-
kon vagy húsz katona érkezett kutyákkal.
Körbefogták az épületet, s felszólítottak,
hogy adjuk meg magunkat. Aztán a sok ka-
tona határőrkutyáikkal végigkísért bennün-
ket a főutcán, a falu szélén álló határőrlak-
tanyába. Az emberek kint álltak a kapuban
és nem értették, hogy mi történt, s hogy
miért kell három gyerek őrzésére ennyi ka-
tona. A laktanyában egy-egy fához kötöz-
tek bennünket, és egyesével – tolmács se-
gítségével – megkezdték a kihallgatást. Fő-
ként az érdekelte őket, hogy a környeze-
tünkben élő felnőttek közül ki volt a fel-
bujtó, ki beszélt rá bennünket, hogy elin-
duljunk Magyarországra. Netán a pap?
Vagy más magyar érzelmű felnőtt? Talán
éjfélig tartott a kihallgatás, amikor mind-
nyájunktól azt a választ kapták, hogy sa-
ját elhatározásból döntöttünk így. Kihall-
gatóink megnyugodtak valamelyest, és
bezártak bennünket a kapcaszárítóba. Ed-
dig nem emeltek kezet ránk, de a kapca-
szárítóba benyitó katonák közül egyik-
másik durván ránk förmedt és belénk is
rúgott. Mások csillapították őket, mond-
ván: nem látjátok, hogy gyerekekkel van
dolgunk?

Csöppet sem bántak kesztyűs kézzel ve-
lünk a KGB beregszászi nyomozói. A vá-
rosba másnap reggel vittek be bennünket,
s a kihallgatások közötti időben a milícia
fogdájában azok közé zártak bennünket,
akiket különböző bűncselekmények miatt
előzetes letartóztatásba helyeztek. Itt bizony
már elcsattant néhány pofon. Kihallgató-
ink sok mindennel rémisztgettek bennün-
ket, többször azt hangoztatva, hogy soha-
sem látjuk szüleinket, testvéreinket. Őket is
legfőképpen az érdekelte, hogy ki biztatott
bennünket arra, hogy nekiinduljunk a ha-
tárnak. Ezek a nyomozók még inkább nem
akarták elhinni, hogy egyetlen felnőttel sem
beszéltünk tervünkről, hogy szüleink sem

tudják, merre indultunk. Ennek, gondolom,
gyorsan utána is jártak. Mindezek ellenére
három napig tartottak fogva bennünket.
Folytatódott a kihallgatás és a megfélemlí-
tés. Ma is úgy érzem, pokoli rémálom volt
az egész. Amikor végre hazaértünk, arcunk
annyira meggyötört volt, és testtartásunk
is erről árulkodott, hogy a velünk együtt
érző falubelijeinknek, ha velünk találkoztak,
az volt az első dolguk, hogy vigasztaltak és
bátorítottak bennünket. Jól emlékszem a
Fekete Veronika nénivel való találkozásra.
Amikor az idős asszony látta, hogy időn-
ként még mindig beleborzongok abba, amit
az előző napokban átéltem, azt mondta több-
ször is: „Józsikám, ne félj, nem jön már ér-
ted senki, nem fognak bántani”. A nyilvá-
nos megszégyenítés azonban még hátra
volt. Összehívták az egész iskolát, és min-
denki előtt részletesen el kellett monda-
nunk, hogy mi történt. A városból ez alka-
lomra kiszállt bőrkabátos emberek vezé-
nyelték le az egész gyűlést. Igyekeztek
negatív színben feltüntetni mind a magyar
forradalmat, mind a mi, úgymond, meggon-
dolatlan tettünket, mellyel nagy bajba so-
dorhattuk volna nemcsak magunkat, ha-
nem egész családunkat. Egyértelművé tet-
ték, ha sikerül átjutnunk a határon, egé-
szen más elbírálásban lett volna részünk.
A gyűlés összehívásával azt érték el, hogy
a faluban mindenki tudomást szerzett a
dologról, az eset sokáig beszédtéma volt.
Mint ahogy időnként én is felelevenítem a
történteket a fiaimnak, unokáimnak. Végül
is csak azt tettük, amit a szívünk diktált,
amit minden rendes magyar megtett vol-
na, ha hasonló helyzetbe kerül.

Idős Molnár László, a KMKSZ helyi alap-
szervezetének elnöke beszámolt róla, hogy
a forradalom közelgő évfordulója kapcsán
többször szóba került a három bátor fiú tet-
te. Döntés született arról, hogy az ötvenha-
tos szabadságharcnak az iskola udvarán
korábban kialakított történelmi emlékhelyen
olyan emlékjelet állítanak, amely felidézi a
község ifjú szabadságharcos-jelöltjeinek
cselekedeteit, hősies helytállását.

Kovács Elemér
A képeken: Váradi Sándor (hátul) húsz-

évesen a virágzó benei szőlőhegyen; Sulkó
László mint szovjet katona; régi fénykpeket
nézegetve – Váradi Sándor öccse, János,
Vince István benei polgármester és
Holozsai József.

Kárpátaljai ötvenhatosok: a benei szovjetellenes csoport
Három ifjú Budapestre indul

Arasznyi történelem
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* 2017. január 20. Az Együtt irodalmi-művészeti-kulturális folyóirat szerkesztőbi-
zottsága a lapban megjelent színvonalas írásokért az idén Marcsák Gergely irodal-
márnak, tagtársunknak ítélte a folyóirat nívódíját. A kitüntetést a magyar kultúra
napján, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) rendezvényén adták át a
díjazottnak. Marcsák Gergely irodalmi munkásságát Csordás László, az Együtt olva-
sószerkesztője, a KVIT elnöke méltatta. Részlet a laudációból:

„A fiatal irodalmár
az elmúl t egy évben
több műfajban is figye-
lemre méltót alkotott.
Az Együttben például
több versével is talál-
kozhat tunk  (Kaland,
Örök fogság, Tiborc pa-
nasza). Ezeket olvasva
feltűnhet a tematikai
változatosság mellett,
hogy a korábbi próbál-
kozásokhoz képest egy-
értelműen formai szi-
gorra törekszik. Emel-
lett egy jól átgondolt
kritikát írt Lőrincz P. Gabriella Szürke című kötetéről (Újabb árnyalat a szürké-
hez), és egy alapos tanulmányt is közölt a folyóiratban, amely Vári Fábián László
életművének azokat a részeit elemzi, amelyek a málenykij robot kérdéskörével
hozhatók összefüggésbe (A sztálini elhurcolások témája Vári Fábián László művei-
ben). A szövegek minősége és sokműfajúsága miatt egyértelmű volt, hogy idén
Marcsák Gergelyt jelölöm az Együtt folyóirat nívódíjára. Örülök, hogy a szerkesz-
tőbizottság többi tagja is egyetértett velem a díjazott kilétét illetően.

Remélem, ez a díj nem lezárása lesz valaminek, hanem egy hosszú pálya első
mérföldköve, ahonnan egyenes út vezet majd a saját kötetig. Vagy kötetekig.”

* Január 28-án évnyitó közgyűlést tartott a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság
(KVIT). A 2017-es év első találkozójára székhelyünkön, a beregszászi Európa–Ma-
gyar Házban került sor. A megbeszélésen részt vett Csordás László, Csornyij Dávid,
Gálfi Dezső, Kertész Dávid, Kovács Eleonóra, Marcsák Gergely, Nagy Tamás, Shrek
Tímea és Varga Nikolett, így a közgyűlés határozatképes volt, vagyis érvényes
szavazással dőlhettek el a szervezet további munkájával kapcsolatos fontosabb
kérdések.

Csordás László Kovács Eleonórát ajánlotta honlapunk felelős szerkesztői poszt-
jára. A jelöltet a közgyűlés megszavazta. A következő napirendi pont a Kovács
Vilmos Irodalmi Társaság megüresedett alelnöki posztjának betöltése volt. A társa-
ság elnöke erre a tisztségre Marcsák Gergelyt javasolta. A jelölést a fórum egyhan-
gúlag jóváhagyta. Ezt követően az egybegyűltek megszavazták, hogy a Kovács
Vilmos Irodalmi Társaság tiszteletbeli tagjává választja Dupka Györgyöt.

A közgyűlés a szervezettel kapcsolatos kommunikációs feladatok ellátását az
elnökségre ruházta. A megváltozott tisztségek miatt új összetétele lett a KVIT etikai
bizottságának is: ennek munkáját ezentúl Kovács Eleonóra, Varga Nikolett és Nagy
Tamás végzi.

* 2017. február 11-én tartotta idei első műhelymunkáját a Kovács Vilmos Irodalmi
Társaság. A találkozó első felében az egybegyűltek a fantasztikus irodalmat vették
górcső alá, a beszélgetést Kertész Dávid moderálta. Az ajánlott irodalom: Neil Gaiman
Narancs és E. A. Poe Fe-
kete macska című novel-
lája, valamint J. R. R.
Tolkien A woottoni ko-
vácsmester című kisregé-
nye volt.

A műhelymunka má-
sodik felében Dupka
Györggyel, a Magyar
irodalmi élet és írásbe-
liség Kárpátalján című
könyv szerzőjével beszél-
gettek a jelenlévők, majd
átadták neki a tiszteletbe-
li tagnak járó emlékpla-
kettet.

KVIT-hírek Marcsák Gergely
az első napon

minden slukkodba beleremegtem
míg szádon meg nem halt a dohány
és szerettem volna nikotingőz lenni
az Ung-parton aznap délután
és nem tudtam másra figyelni
utólag már mondandód sem rémlett
mert a pontból hol összeért vállunk
elárasztott a vég nélküli élet
a sétány virágai nyakadba
bújtak és bódultan illatától
fel sem tűnt hogy körbezár minket
a jéggel verő tavaszi zápor

Tiborc panasza
Simándy József emlékére

Magába roskad alattunk a színpad.
Fejünk fölött kihunynak a fények.
És mi, utódjai szegény Tiborcnak,
a sötétben keresünk most téged.
Elmondanunk már nem maradt kinek,
hogy mindennek fölment az ára,
naponta járunk temetésre, meg
hetente kemoterápiára.
Hogy Melinda Ottó ágyasa lett,
és „pénzért bármit” már a jelszava.
S a háborúból, mi mindent elvett,
a király többé már nem jött haza.
Színház a világ, de drámába hajlott.
Bár sötét librettót ír a végzet,
elcsukló hangunk tán ma is meghallod,
időtlen bánatunk ma is megérzed,
s ha így van, jöjj még a túlvilágról
kínzó bajaink tetőzésekor.
E rút század baljós darabjából
nagyon hiányzik már egy hőstenor.

Lombok alatt habok fölött
S. Quasimodo emlékére

Emlékszem még Balatonfüredre
és az antik istenek kezéből
ömlő nyárra
hogy Vergiliusnak jó volt a kedve
s az ívelt sétány ezer mosolyára
Hogy ott én egykor kibékültem
e megunhatatlan
földi léttel
s a kínért mitől menekültem
Füred volt az elégtétel
Ahol felhő-sárkányt ereget az ég
feszült zsinórai selyem
napsugarak
jaj nem látott Palermo se még
oly bájokat mint az ottaniak
Most újra a lombok alatt időzöm
Füred áldás és béke
– mi amore
gondolkodom a letűnt időkön
és Tihanyt nézem ahogy Tagore
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Csornyij Dávid
Kontrollcé és kontrollvé

Miskolc felé a vonaton
izgatott a földet érni akaró
lenyomat.
Még egy megálló,
másolatok mindenhol,
tükrök.
Ajtót nyitó csattanó,
s lépcsőn gurul az
önarckép.
Ezt is földkúp őrzi,
fején díszeleg
a bazaltkoszorú.
Hányan mászkálnak még
a belőlem születő
ének?
Önmagam sorozatgyilkosa
válik telefontanúvá,
egyedivé.

Nagy Tamás
Frekvenciazavarok

arcod rengéseitől bizonytalan
lettem. tetteimet már skálán
mérted, mely az idegenség első
jeleként mutatkozott. Akkor
és ott, ezt akartam elhitetni
magammal, de a rengések
törmelékei szavakká alakultak,
így könnyebben elkezdődhetett
a végeláthatatlan építkezés
törésvonalaink talaján, a bőrön.
cigiszünetnyi újjászületés.
majd igent jelentő nemek,
borízű rúzsfoltok és harapások
következtek. kint a felhők
lehulló kristály-tollait,
bent az összefonódó karok
sziluettjét bújtatta az éjszaka.
a rezonancia különös
játéka zajlott – először láttuk
együtt a felkelő napot, s közben
úgy meséltél, mintha a hasonlatok
csak akkor lennének valósak,
ha a testhez idomulnak.

Shrek Tímea
Nagyanyám

Iszonyú fejfájás gyötört, hazaszöktem az
iskolából. Egész úton szédültem, az a nyolc-
száz méter, amit a házunkig kellett megtenni,
egy örökkévalóságnak tűnt. Senki sem volt
otthon. Anyám a piacon dolgozott, öcsém
iskolában, nővérem az egyetemen. Apámra
nem emlékszem, merre járt. Gyógyszert vet-
tem be, és lefeküdtem az ágyra.

Kisírt szemmel, ordítva ébredtem arra,
hogy anyám rángatja a karomat.

– Ébredj fel! – szólt rám anyám.
– Mama rosszul van.
– Tessék?
– Azt álmodtam, hogy térdel az ágy előtt,

és nem kap levegőt.
Nagyanyám asztmás volt, nehezen lé-

legzett, zsebében vagy táskájában mindig
ott lapult a pipa. Az álmom annyira valósá-
gosnak tűnt, hogy fájós fejjel biciklire ül-
tem, és elindultam a város másik végébe
megnézni őt.

Hosszan nyomtam a harmadik emeleti
lakás csengőjét. A szomszédok azt mond-
ták, otthon van, a kutya is ugatott rám bent-
ről. Nem sokkal később megérkeztek a szü-
leim, valamelyik lakó hívta őket. Túl hango-
san dörömböltem.

– Sehová sem megy a kutyája nélkül –
mondta apám, és vállával nekifeszült az aj-
tónak.

Kétszer rugaszkodott neki, mire a felső
zár roppant egyet, és megadta magát. Az ajtó
kinyílt. A konyha üres volt, a kutya ott csa-
holt a lábunk alatt. Beléptünk a szobába,
nagyanyám az ágy előtt térdelt. Fejét a mar-
kába hajtotta, mint aki imádkozik. Anyám a
jobb karja alatt ragadta meg, de ő csak intett
a fejével, hogy ne tegye. Apám mentőt hí-
vott. Hosszúnak tűnt az idő, amíg meghal-
lottam a sziréna hangját. Anyám a szekrény-
hez ment, ruhákat és törölközőt szedett ki
belőle. Én addig segítettem nagyanyámnak
felállni. Átöltöztettük.

A mentősök felértek a lakásba. Megmér-
ték a vérnyomását, a szívhangot is ellen-
őrizték. Aztán injekciót adtak neki, amitől ha-
marosan jobban lett.

– Be kell jönnie a kórházba megfigyelés-
re – mondta a felcser.

Nagyanyám rám nézett, majd rá. A tekin-
tete szúrós volt.

– Ha én bemegyek, nem jövök ki – vála-
szolta dühösen.

– Anyu! Ne beszélj hülyeségeket, indulj,
mert itthon nem lesz jó vége – csattant fel
anyám, és már tessékelte is ki az ajtón. Lát-
tam rajta, hogy csak erősnek akar tűnni, de
nagyon meg van rémülve.

Nagyanyám lehajolt, megsimogatta a ku-
tyáját. Beszálltak a mentőautóba, mi apám-
mal hazamentünk.

Még aznap este meglátogattam a kór-
házban. Anyám egy széken ült mellette. Az
éjjeliszekrényre raktam a vacsorát, nagy-
anyám levest kért. Nem tudtam kinyitni az
üveget, a forró levestől rászorult a fedő,
sokáig bíbelődtem vele, mire az öreg kifa-
kadt:

– Olyan vagy, mint apád!
Kinyílt az üveg, kanalat raktam bele, oda-

adtam neki. Megfordultam, és halkan sírni
kezdtem. Tudtam, hogy sohasem szerette
apámat. Ezzel a mondattal azt is mondta,
hogy engem sem.

– Jó éjszakát – búcsúztam el tisztelettu-
dóan, de már indultam is az ajtó felé, le a
lépcsőkön, ki a bejárati ajtón, keresztül a kór-
házkerten, egészen az autóig. Apám már várt
rám.

– Ne foglalkozz vele, tudod, hogy be-
teg. Holnapra el is felejti – nyugtatott.

Hamarosan követett minket anyám is,
hazamentünk.

Korán ébredtem, anyám már reggelit ké-
szített. Bőven pakolt a betegnek is. Öcsém
iskolába indult, mi pedig a kórházba. Anyu
kiszállt az autóból.

– Te nem jössz? – fordult felém.
– Nem akarok.
– A tegnapi miatt?
– Is. Ha olyan vagyok, mint apám, akkor

nem hiányzom oda.
Anyu felment a lépcsőkön. Be a terem-

be. Tíz perc sem telt bele, láttam kijönni a
bejárati ajtón, kezében a tegnap összecso-
magolt holmival. Arca kifejezéstelen volt.

– Hazaengedik? – kérdeztem.
– Azt mondták, hajnalban kiment rágyúj-

tani. A csomagja össze volt pakolva az ágy
végében.

– Mondtak még valamit?
– Csak annyit, hogy holnapután jöhe-

tünk érte. Addig el kell intézni a temetést.

Kertész Dávid
Egy úr a pokolban is úr

– Pista bá’, adjon má’ vagy hat gráná-
tot!

– Na de fiam, miféle hangnem ez?
– Ne csinálja má’, Pista bá’. A ruszkik…
– Oroszok fiam, oroszok. Attól, hogy mo-

mentán az ellenségeink, még nem kell őket
degradálnunk. Tehát az oroszok?

– Itt vannak, Pista bá’, tessék má’ adni
vagy hat…

– Hol itt, fiam? Nem látom őket a szobá-
ban. Ha kritikus helyzetben vagy, mindig le-

gyen elsődleges a helymeghatározás. Nem
kezdhetünk egymás között lövöldözni csu-
pán azért, mert pontatlanul jelöltük meg az
ellenség tartózkodási helyét.

– Ne csinálja má’…
– Már megint ez a hangnem, drága Jó-

zsikám, hát így akarsz te Európába jutni?
– Pista bá’, ha így folytatja, hót biztos,

hogy nem oda fogunk.
Tizenéves forma suhanc rohan a lőszer-

raktárba, gyolcsinge szakadt, karján nemze-

tiszínű szalag. Sapkáját valahol elhagyta.
– Jó napot kívánok, tanár úr, az oro-

szok befordultak két utcával lejjebb, le-
gyen szíves adni egy tucat kézigránátot
és egy táska lőszert, hogy fel tudjuk őket
tartani.

– Parancsolj, Ferikém! Na, látod, Jós-
ka, így kellett volna kezdened neked is.
Menjetek, fiúk, jó szórakozást.

* * *
– Te, mi vót ez az előbb?
– Jah, a Pista bácsi? Hit és erkölcstant

tanított azelőtt a gimiben, már ott tudtuk,
hogy lehet vele beszélni, csak ismerni kell
a módját.
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Vidékünk bővelkedik tehetséges fiatalokban, akik kitartásuknak,
szorgalmuknak köszönhetően már tizenévesen ismertté váltak. A
nagydobronyi Balogh Marianna is közéjük tartozik. Marianna elsősor-
ban szép hangjának köszönheti az ismertséget, ám az igazi hírnevet
egyértelműen a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban előadott
Hubertusz című darab női főszerepe hozta meg számára. A közelmúltban
vele beszélgettünk.

„Kislány korom óta
színész szeretnék lenni…”

– Tizenhat
éves voltam, ami-
kor a szüleim és ba-
rátaim bátorítására
jelentkeztem az X-
Faktorba. Úgy vé-
lem, ekkor vált a ne-
vem egy kicsit is-
mertté, főleg Kár-
pátalja fiatalsága
körében. A helyi la-
pokban is írtak ró-
lam, és a Face-
bookon is sokat
szerepelt a nevem.
Emlékszem, amikor
édesapám felvitt
Budapestre, na-
gyon megijedtem,
hiszen ott álltam
egy bőrönddel a kezemben, semmi-
féle élettapasztalattal, senkit nem is-
merve. Hamar be kellett illeszkednem,
és sokat kellett tanulnom. A tizenöt-
ezer jelentkező közül bejutottam a tá-
borba, majd bekerültem a legjobb
ötven közé, de aztán – sajnos – kies-
tem. Egyébként hatalmas csalódás
volt számomra az egész, az, hogy be
akartak skatulyázni, minden résztve-
vőt egyformává akartak gyúrni.

– Milyen műfajban énekelsz?
– A jazz a mindenem, de egy ide-

je népdalokat is éneklek a Sodró ze-
nekarban. Soha nem gondoltam vol-
na, hogy idővel meg fogom szeretni
az autentikus népzenét. De így lett.
Egyébként már korábban is sokan
mondták, hogy ezzel kellene foglal-
koznom, mert a hangszínem megfelel
a népdalénekléshez. Mára annyira
megszerettem a műfajt, hogy ugyan-
olyan odaadással és tisztelettel fog-
lalkozom vele, mint a jazz-zel, amiben
valóban otthon érzem magam. Ez
utóbbi sokkal összetettebb és sza-
badabb műfaj, és nem is könnyű, de
én mindig is szerettem a kihívásokat.
Egy ungvári zenekarban – amelynek
tizenheten vagyunk a tagjai – éne-
kelek jazzt. Fellépéseinken rendsze-
rint sikert aratunk. Tavasszal lesz két
éve, hogy tagja lettem a Sodrónak,
ennek köszönhetően még többen is-
merték meg a nevemet.

– Úgy tudom,
a legnagyobb ki-
hívást mégis a
színészet jelenti
számodra…

– Ez így igaz.
Kislány korom
óta színész sze-
retnék lenni, ez az
álmom, és na-
gyon remélem,
hogy meg is va-
lósul. Gál Natália
színművész tár-
su latában ját-
szom, nagy öröm,
hogy részese le-
hetek, és színészi
segí tséggel ta-
nulhatom a szak-

mát. Hatalmas lehetőség nyílt szá-
momra azzal, hogy megkaptam a
Hubertusz női főszerepét. Kétszer
jelentkeztem eddig a Budapesti Szín-
művészeti Egyetemre, sikertelenül,
de nem adom fel, harmadszor is meg-
próbálkozom. Most viszont úgy ér-
zem, a beregszászi színészek között
olyan alapot kapok, ami hatalmas
pluszt ad ahhoz, hogy az idén végre
felvételt nyerhessek.

– Ha az álmod teljesül, és szí-
nész leszel, van-e olyan szerep, amit
szívesen eljátszanál?

– Konkrét alak eddig nincs, vi-
szont nagyon szeretnék egyszer egy
őrült nőszemélyt eljátszani, akiről a
nézők nem tudják levenni a tekinte-
tüket, annyira szórakoztató, figye-
lemfelkeltő és bosszantó személyi-
ség.

– Legyünk optimisták. Befejez-
ted a színművészeti egyetemet. Ha-
zajönnél-e, vagy Magyarországon
folytatnád az életed?

– Jelen pillanatban az az állás-
pontom, hogy visszajövök ide dol-
gozni. Nagyon szeretem Kárpátalját,
ez a hazám, hiszen itt születtem, és
egyébként is gyönyörű vidék, cso-
dálatos hagyományai vannak, ame-
lyeket kötelességünk ápolni. Remé-
lem, ha visszajövök, itt játszhatom a
beregszászi magyar színházban.

Hegedűs Csilla

Tizedik születésnapját
Talán nem is akad olyan ember Kárpátalján, aki ne

hallott volna már a Kokas Bandáról: sok helyen hall-
hattuk őket zenélni, láthattuk táncolni, hallhattunk
híreket arról, hogy külföldre is viszik a magyar nép-
zenét és néptáncot, ezáltal pedig öregbítik Kárpátalja
jó hírét.

A Kokas Bandát 2006 szeptemberében alapította
Kokas Károly harmonikás és Szilágyi Csaba hegedűs.
Céljuk a magyar népzene és népdalok mint nemzeti örök-
ségünk megőrzése, népszerűsítése és továbbadása. E
cél elérésében pedig segítőik is akadtak, a hozzájuk
nem sokkal később csatlakozó Kokas Erzsébet énekes,
Szilágyi Gergely hegedűs, Botos Tamás és Király And-
rás brácsás, valamint Lakatos Dávid nagybőgős sze-
mélyében, akik mind a Tiszapéterfalvai Művészeti Is-
kola tanárai és növendékei voltak. Az együttes az első
évben csak zenéléssel foglalkozott, ám a később csat-
lakozó Kokas Krisztinával és Kokas Károllyal bővülve
már a magyar néptánc is repertoárjukba került. Az évek
alatt változott az együttes létszáma. A mostani felállás-
ban négy éve játszanak, a hét tagból hatan családta-
gok is. Az elmúlt tíz évben sok munkával, színvonalas
előadásaikkal méltán szereztek jó hírnevet maguknak
térségünkben és a határon túl is. Egy évben átlagosan
100–120 rendezvényen vesznek részt, táncházzal egy-
bekötött előadásokat tartanak. Ezek során igyekeznek
bemutatni azt az örökséget, amely a zenében és tánc-
ban maradt ránk.

A Kokas Banda tízedik születésnapja alkalmából ün-
nepi koncertet szervezett a Pro Cultura Subcarpathica
civil szervezet, ami egyúttal megnyitotta az idei kulturá-
lis évadát is. Az előadásra január 21-én Beregszászon, a
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán került
sor. Az eseményen számos kárpátaljai és anyaországi
elöljáró vett részt, köszöntőt mondott Bacskai József,
Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumá-
nak helyettes államtitkára, az est fővédnöke, dr. Orosz
Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
rektora, valamint Szalipszki Endre, Magyarország Bereg-
szászi Konzulátusának főkonzulja.

Bacskai József köszöntőjében hangsúlyozta: a kár-
pátaljai magyarság jó példa arra, hogy idegen környe-
zetben is meg lehet maradni, és otthont lehet teremteni.
Az itt élő emberek megkeresték az értéteket és megte-
remtették annak lehetőségét, hogy fenntartsák és to-
vábbadják azokat. Ezt a célt szolgálja többek között a
főiskola és a Kokas Banda is.
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Kultúrtáj

Dr. Orosz Ildikó elmondta, hogy az együttes a
kárpátaljai közönség szeme előtt alakult, fejlődött.
Amellett pedig, hogy ők maguk sokat tettek a ma-
gyar népzene és néptánc megőrzéséért, arra is ügyel-
tek, hogy a következő nemzedék tagjait is neveljék,
oktassák. A jubileumi ünnepségen egy lépést tettek
annak irányába, hogy ezt a nevelést a jövőben intéz-
ményes keretek között folytassák.

Szalipszki Endre megköszönte a Kokas Banda
eddigi munkáját, majd a magyar népzene és néptánc
magas szintű műveléséért és átörökítéséért a konzu-
látus oklevelét adta át Kokas Károlynak.

A köszöntők után az ünnepeltek színes műsoruk-
kal a Kárpát-medence minden területére elkalauzol-
ták a nézőket. Legelőször szatmári muzsikát, botolót
és csárdást adtak elő, majd a felvidéki Kürt faluból
származó dallamokat hallhattunk tőlük. Felcsendül-
tek a kalotaszegi, szászcsávási muzsika hangjai, lát-
hattunk mezőségit, széki négyest, sűrűtempót, csár-
dást, palatkai korcsost, lassú csárdást, szökőst. Azon-
ban szűkebb hazánk népi kincséből is kaptunk ízelí-
tőt: az együttes tagjai nagydobronyi csárdást és viski
táncokat is előadtak. A koncertet kalotaszegi népze-
nével zárták. A fináléban színpadra lépett a jövő nem-
zedéke, a Napsugár Hagyományőrző Gyermekcso-
port ötven ifjú növendéke, ezzel is megmutatva, hogy
hagyományaink valóban élnek, hiszen vannak, akik
továbbviszik azokat.

Az ünnepi koncerten felidézték a Kokas Banda
múltját, mindazt, ami már mögöttük van, koncerteket,
előadásokat. Kokas Károly elmondta, hogy minden
fellépésükre büszkék, de a legmegtisztelőbb az összes
közül a brüsszeli bemutatkozásuk volt 2011-ben.

Az évforduló azonban nem csak a visszatekintés
alkalma, hiszen előre is kell tekinteni. Az együttes
munkája ugyanis új partnerekkel folytatódik.
Kudlotyák Krisztina, a Pro Cultura Subcarpathica
igazgatója elmondta, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola a civil szervezettel közö-
sen, a Kokas Banda szakmai koordinációjával elindí-
totta az I. Kárpátaljai Népi Zenedét, majd ismertette
ennek programját.

A bejelentést követően megérkezett az elmarad-
hatatlan születésnapi torta, amellyel a Pro Cultura
Subcarpathica kedveskedett az ünnepelteknek.

Sz. J.

Kárpát-medencei népviseletek
Kiállítás az ungvári néprajzi múzeumban

Büszkének lenni rá,
megőrizni az utókor számá-
ra, és népszerűsíteni azt.
Akár ez is lehetett volna a
mottója a Kárpátaljai Me-
gyei Néprajzi Múzeumban
ünnepélyes keretek között
megnyitott tablókiállítás-
nak, amelyen a Barna
György gyűjteményéből
származó Kárpát-meden-
cei ünnepi népviseleteket
mutatták be.

Elsőként Vaszilij Kocan,
a múzeum nemrég kineve-
zett igazgatója szólt a ven-
dégekhez. Örömének adott
hangot abból az alkalomból, hogy a
miskolci Herman Ottó Múzeummal, az
általa irányított intézménnyel és a me-
gyei művelődési főosztállyal közösen
Csernyivci után második állomásként
Ungváron láthatóak a népviseletek.

Az Európában egyedülálló gyűjte-
mény Barna György magángyűjtő mun-
kájának eredménye, aki közel harminc
év alatt felkutatta és összegyűjtötte a
Kárpát-medencében élő népcsoportok,
tájegységek, falvak többnyire feledés-
be merült, 100-150 évvel ezelőtti vise-
leteit a fejdísztől a csizmáig, a bocsko-
rig, a gyermekviselettől a menyecske,
a legény, az időskori viseletig. A kiállí-
táson a többi közt kalotaszegi, széki,
csíkszentkirályi, szász, lészpedi csán-
gó, mezőkövesdi, szentistváni, tardi
matyó, rimóci, martosi, hollókői, kalo-
csai viselet látható.

Olekszandr Petyik, a Kárpátaljai Me-
gyei Állami Közigazgatási Hivatal el-
nökhelyettese érdekes és kiemelkedő
eseménynek nevezve a kiállítást, el-
mondta, hogy példaértékű, ahogyan
megőrizték az autentikus ruhadarabo-
kat. S nem csupán megőrizték az utó-
kor számára, de büszkén népszerűsítik
is azokat. – Láthatjuk, hogy az Európá-
ba való törekvés nem jelenti azt, hogy
bele kell olvadni a közegbe, hanem ér-
tékeinkkel gazdagítani kell a közös
kincstárat. Büszkének lenni rá, felelő-
séggel megőrizni az utókor számára és
továbbadni. Lenne mit tanulniuk az
Ukrajna keleti részén élőknek arról, ho-
gyan kell jószomszédságban élni – zár-
ta gondolatait az elnökhelyettes.

– Ez a kiállítás szervesen kapcsoló-
dik a Kárpátalján 28. alkalommal meg-
ünnepelt magyar kultúra napjához. So-
kaknak erről az ünnepről nemzeti imánk
s a költészet jut eszébe. Ám a kultúra
zenéből és képzőművészetből is áll, a
hagyományokról is szól, amelyek kap-
csolódnak mindennapi életünkhöz –
mondta Buhajla József, Magyarország

Ungvári Főkonzulátusának főkonzul-
ja. – Népművészetünk fontos része a
nemzeti kultúrának. Ezt a kiállítás is bi-
zonyítja. A szomszédos népek pedig
gazdagítják egymást.

Tóth Arnold, a Herman Ottó Múze-
um igazgatóhelyettese három gondo-
latot osztott meg a jelenlévőkkel:

– A kultúra összeköt. Szimbolikus
ez a nap a miskolci múzeum és az ung-
vári skanzen számára. Tudtunk egy-
más létezéséről, de ezzel a kiállítással
magasabb szintre lépett a kapcsola-
tunk. Bízom abban, hogy ami most in-
dul, folytatódni fog.

A kultúra sokszínű. Mindenki más-
képp gondolkodik a kultúráról – foly-
tatta Tóth Arnold. – Mi, néprajzosok
három részre osztjuk: az országban élő
magyarok, a határon túli magyarok és
a szomszédos népek kultúrájára. Az itt
látható népviseletek szintén három
csoportra tagolhatóak: a Miskolc kör-
nyéki, a Kárpátalja–Miskolc párhuza-
mot bemutató, végül az erdélyi, a ro-
mániai s a felvidéki darabokra.

Érdemes támogatni a kultúrát! Csu-
pán húsz fényképet hoztunk el a há-
romszázból, amelyeket Barna György
gyűjtött össze élete során és ajándé-
kozott múzeumunknak akkor, amikor
megértette, hogy hozzátartozói számá-
ra nem jelentenek értéket. Még életé-
ben közösen elhatároztuk, hogy utazó
kiállítás formájában mutatjuk be a kü-
lönleges kincset – zárta gondolatait a
miskolci intézmény igazgatóhelyettese.

Viszóczky Ilona, a miskolci Herman
Ottó Múzeum etnográfusa hozzátette,
hogy a kárpátaljai kollégák igyekeztek
a fényképeken látható népviseletekhez
hasonlóakat keresni a helyi viseletek-
ben, ez látható néhány bábun.

A megnyitót a megyei filharmónia
Magyar Melódiák kamaraegyütte-
sének műsora tette még hangulato-
sabbá.

Rehó Viktória

ünnepelte a Kokas Banda
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Közelkép

Kátainé Szil-Vay Ingrid zongoramű-
vész, tanár, költő, műfordító Ungváron szü-
letett. Ma Szentendrén, a Pismány-hegyen
él férjével, a Munkácsy-díjas Kátai Mihály
festőművésszel. Az alkotóval Lengyel Já-
nos beszélgetett.

– Sokoldalú művész vagy, de úgy tu-
dom, először a zene, az ének hatott rád iga-
zán. Arra kérlek, mesélj a kezdetekről!

– Legkorábbi gyermekkori élményem,
hogy mennyire lenyűgözött az emberi ének-
hang (minden hangszer ezt hivatott utánoz-
ni). Óvodás koromban szokatlanul mély
csengésű alt hangom volt, és az orosz óvo-
dában a Szovjetunió minden népének nyel-
vén énekeltem, anélkül persze, hogy értet-
tem volna, miről is dalolok. Áldott emlékű
kolléganőm, az Ungvári Zenei Szakközép-
iskola énektanára, Hrabár-Bachorszky Györ-
gyi néni, akinek fiával óvodatársak vol-
tunk, meg volt győződve róla, hogy belő-
lem énekes lesz. Aztán, amikor hatévesen
édesanyám választás elé állított, a rajz és a
zongora közül az utóbbit választottam. En-
nek oka az volt, hogy dédanyám szecesszi-
ós faragású bécsi zongorája ott állt az ebéd-
lőnkben, és szigorú nagymamám szerint, aki
szépen tudott rajta zenélni, „csak úgy” nem
volt szabad kinyitni. Aztán a sors egy cso-
dálatos emberrel hozott össze, Scsoka-
Tomcsányi Gabriellával, aki az első zongo-
ratanárom lett. Az ő szeretetteli, derűs, ne-
mes egyénisége a fő oka zenei pályára lé-
pésemnek. Mai napig szívbéli barátság a
miénk.

Örök hálával tartozom édesanyámnak,
dr. Szulincsák Margitnak azért, hogy bár
nem értette muzsika iránti vonzalmamat,
mégis támogatott mindenben. Ő még úgy
próbálta gyermekkorában elbliccelni a kö-
telező zongoraórákat, hogy az akkor már na-
gyothalló, valaha híres zongoraművész-ta-
nár, Lengyel Zsiga bácsi ajtaján szándéko-
san csöndesen kopogtatott. De az előzmé-
nyekhez sorolhatom szépapámat, geszterédi
Szilvay Antalt, aki a fáma szerint azért lett
görögkatolikus pap, mert az apja elkártyáz-
ta a családi vagyont, így a továbbtanulásra
más lehetőség nem adatott. Nos, ő úgy tar-
totta, hogy aki élete folyamán legalább egy
hangszeren nem tanul meg játszani, hiába
élt. Fuvolázott, hegedült, Ovidiust és Ver-
giliust szavalt.

– Az iskoláid elvégzését követően ze-
netanárként kezdtél el dolgozni Ungvá-
ron. Milyen volt a Szovjetunióban nemze-
ti kisebbségiként élni? 

– Nagyszüleimnek hálás vagyok azért,
mert sokat és tárgyilagosan meséltek ne-
kem az átélt dolgokról. Volt több olyan tag-
ja a családunknak, aki megélte a Gulág bor-
zalmait, a félelmet, az alávetettséget, az alá-
valóság tobzódását. Megtanultunk nem pa-
naszkodni, kitartani, harcolni, látni, nemcsak
nézni. Amikor a tél kellős közepén a

Egy „mindenevő-értékfogyasztó”
Beszélgetés Kátainé Szil-Vay Ingriddel

szürkemarha megelli borját, és az odafagy a
földhöz, majd az anyja nyalogatásától kis
idő múlva lábra áll – így vagyunk mi is, ki-
sebbségi sorba beleszületett emberek. Ben-
nünk is megvan a talpra állás adottsága.
Más kérdés, hogy nem elég lábra állni, jó
esetben talán sikerül megtapasztalni a füg-
gőleges dimenziót is. Az emberi léthez ez is
kell: a vízszintesség és függőlegesség egy-
idejűségének megélése, aminek szimbólu-
ma a kereszt. Jómagam ahhoz a nemzedék-
hez tartozom, amely az 1980-as évek végén
diplomázott. Ekkor már a birodalmi létnek
voltak pozitív velejárói is. A Baltikumból,
ahol zeneakadémista voltam, elrepülhettem
a hétvégén a Kaukázusba, akkoriban fillé-
rekért. Az, hogy ismerem azokat a nyelve-
ket és kultúrákat, mindenképpen előnyként
élem meg, például a műfordításban. Erre
mondják: ha a sors citromot küld, csinálj
belőle limonádét.

– Aztán jött egy sorsfordító döntés, ki-
települtél Magyarországra. Mire emlék-
szel ebből az időszakból?

– Mekkora dolog, hogy az anyanyelve-
men beszélhetek, csak a sokáig idegenben
élt ember értheti meg. Egyszer majd meg-
írom a memoárjaimban, milyen volt 1993-
94-ben külhoni magyarként letelepedésért
folyamodni. Milyen volt hat órát állni sor-
ban havas esőben, az Izabella utcában, ahol
előttem ért véget az ügyfélfogadás, ahol
különben sem volt kíváncsi senki arra, ki
vagyok, ahol én voltam többedmagammal
a 33. fogás a lakomán a hivatali ügyintéző
szemében. Akkor még a külhoni magyarok-
nak inkább negatív diszkrimináció járt lete-
lepedési, munkavállalási ügyekben. Túlél-
tük. Ugyanakkor bármennyire is nehéz is-
meretlenül, 30 évesen, „hátszél” nélkül el-
igazodni és helytállni egy új közegben, a
munkahelyemen csak arra voltak kíváncsi-
ak, szakmailag és emberileg mit képviselek,
ezért minden további nélkül integrálódni
tudtam. Ezen a helyen tanítok már 23 éve.
Drága Nagyanyám, aki 96 évig élt, mondo-
gatta, hogy amibe nem halunk bele, attól
megerősödünk.

– A családod örmény gyökerekkel ren-
delkezik, ami az évtizedek során egyre
fontosabbá vált a számodra, már Magya-
rországon egy ideig kisebbségi képviselő
is voltál. Hogyan leltél rá ezekre a gyöke-
rekre?

– Nem hiszek a véletlenben. Életünk –
jelek, szimbólumok sora, előbb-utóbb
összeáll a mozaik. Még diákként jártam elő-
ször Örményországban. A de ja vu érzésen
túl, minden, még a negatív dolgok is érthe-
tők és elviselhetők voltak, a pozitívaktól pe-
dig szárnyaim nőttek. Hazaérkezésem után
tudtam meg egy családfakutatással foglal-
kozó idősebb rokonomtól, hogy apai déd-
anyám erdélyi örmény származású volt. Már
itt, Magyarországon találkoztam először az

Erdélyben a XVII. század folyamán letele-
pült, mára magyar identitásúvá vált örmé-
nyek leszármazottaival, akik méltán büsz-
kék gyökereikre, és méltóképp éltetik ha-
gyományaikat sok évszázad után is. A kul-
túrák összefonódásai mindig is érdekeltek,
így csatlakoztam hozzájuk. Az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kulturális Egyesület színe-
iben több cikluson keresztül nemzetiségi
képviselő voltam. A tanítás mellett ekkor
lettem a régi zenét játszó szentendrei Kecs-
kés-együttes tagja, ekkor kezdtem el népi
éneket tanulni. Most, visszatekintve, nem
is tudom, hogy győztem a családi, háztartá-
si, gyermeknevelési feladatokkal együtt
ennyi helyen helytállni. De hát az ember-
nek arra van ideje, amit szeret.

– Kezdetben volt a zene és az ének,
majd jött a vers, a líra. Mit jelent számod-
ra a költészet?

– A költészet szimbóluma időtlen idők
óta a lant és a líra. Ezek zeneszerszámok,
melyekkel a költő kísérte énekét. Ahhoz,
hogy egy vers énekelhető legyen, lükteté-
se, ritmusa, tagolása, formája kell, hogy le-
gyen. A verssorokba szedett próza, amit ma
„szabadvers”-nek neveznek, szerintem erre
nem alkalmas, így nem is nevezhető vers-
nek. A mondanivaló tartalma és a vers for-
mája szerves egységet képez, akár a zene-
műben. A fölösleges ütemek „kilökődnek”,
de a hiány is azonnal nyilvánvalóvá válik.
A vers koncentrátum, azaz sűrítmény: tö-
mör, mégis szárnyalóan szabad megjelení-
tése az örök lelki történéseknek, amelyek
gyökerei visszanyúlnak a meghatározó,
megkerülhetetlen, kitörölhetetlen gyermek-
korba. A gyermekkor örök. Az az állapot,
amelyben még nem olyan erős a gravi-
táció, amelyben még minden lehetsé-
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ges és igaz. Jó esetben bármikor elő-
hívható ez az alkotáshoz szükséges

„függőleges” és játékos létállapot. Ahhoz,
hogy egy műalkotást le tudjunk fordítani,
nem elég a nyelvismeret. Ki is mondta,
hogyha a mű egy ház, a szavak a téglák,
az igazi vers a ház belső levegője lesz. Az
a bizonyos megfoghatatlan, aminél nincs
is valóságosabb. A jó műfordító elsősor-
ban szerelmese kell legyen a műalkotás-
nak ahhoz, hogy egy kívülállónak el tudja
magyarázni, át tudja adni annak minden
szépségét. A tömörség, a nemes egysze-
rűség nem mindenki sajátja. Kallimakhosz,
a híres alexandriai  könyvtár ókori
katalogizátora mondta, hogy: TO MEGA
BIBLION ISZON TOI MEGALOI KAKOI.
Ez magyarul annyit tesz, hogy a terjedel-
mes könyv nagyon gonosz dolog. Én is
úgy érzem, hogy amit el lehet mondani pár
mondatban, arról nem jó vastag köteteket
írni. Aki így tesz, az egyéb galádságokra
is képes.

– 2012-ben a pomázi Kráter Kiadó-
nál jelent meg az első versesköteted, Új-
jászületés címmel. Mikor írtad az első
versedet? Kik inspiráltak, vannak pél-
daképeid, kedvenc költőid? 

– Mint sokan mások, én is kamasz ko-
romban írtam először verset. Aztán egy
hosszú szünet következett, majd hétszer
hét évesen kirobbant belőlem az Újjászü-
letés anyaga. Talán az „emberélet köze-
pének sötét erdeje” volt az oka e „robba-
násnak”. Mindenesetre mindenkinek
szívből tudom ajánlani a versírást krízis-
helyzetekre. Engem mindenki csodálat-
tal tölt el, aki önazonos, azaz meg tudja
őrizni azt a belső fénymagot, amivel ide-
született, külső-belső harmóniára törek-
szik, értéket hoz létre, legyen bármi is a
foglalkozása. Bámulom azokat, akik a leg-
embertelenebb körülmények között is

Emberek tudnak maradni, akik bemerész-
kednek a „Nagy kérdések” sűrűjébe, és
épen tudnak kijönni, akik a tudatalatti-
jukkal élő kapcsolatot ápolnak, ugyan-
akkor a hétköznapokban is helytállnak.
Példaképeim, akiknek művészete nem „-
izmusoknak” való görcsös megfelelés,
nem azok illusztrációja, hanem igazi lelki
táplálék. Neveket szándékosan nem mon-
dok, mert a művészetekben „mindenevő-
értékfogyasztó” vagyok. Akivel a min-
dennapokban kölcsönösen inspiráljuk
egymást, az a férjem, Kátai Mihály Mun-
kácsy-díjas festőművész, a növendéke-
im, és mindenki, aki hiteles életet él.

– 2013-ban 101 hajren: középkori ör-
mény szerelmes versek címmel jelent meg
köteted, ahol Nahapet Kuchak örmény
költő verseinek fordításait adtad közre.
Talán az olvasók többségét érdekelné,
ki volt Kuchak, és mi is a hajren. Szeret-
ném, ha erről beszélnél! 

– Nahapet Kuchak személye megoszt-
ja az irodalomtörténeti közvéleményt.
Egyesek úgy gondolják, hogy a XVI. szá-
zadban élt, és nem maradt utána más, mint
néhány jelentéktelen költemény, így a 101
hajren sorozat nem az ő műve, hanem egy
gyűjtemény, amely több költő verseit tar-
talmazza. A másik vélemény, Levon
Mkrtchyan örmény irodalomtörténészé,
aki azt állítja, hogy e nyolcsoros versek a
XIII–XIV. századra datálhatók, és stílusuk
annyira egységes, hogy kétség sem fér-
het ahhoz, hogy ezek a mai napig népsze-
rű, énekelt versek a középkori trubadúr,
örmény nyelven „asug” művei. A „haj” ör-
ményt jelent, Örményország neve ma is
Hajasztán, így a hajren egy tipikus örmény
versforma, ugyanakkor szerves része a me-
zopotámiai-perzsa-ind-pártus költészeti
vonulatnak. Tartalmukat tekintve ezek a
nyolcsoros, drágakő tömörségű versek a
szerelem témáját járják körül, de vannak
olyanok is, amelyek az elmúlással foglal-
koznak. A hajren-kötet a Romanika Kiadó
gondozásában jelent meg. Mindkét ver-
seskötetnél fontos szempont volt az esz-
tétikum. Az Újjászületéshez az illusztráci-
ókat középkori örmény kódexekből válo-
gattam, a címlapja egy XVII. századi per-
zsa női sál részlete. A fordításkötethez is
egy örmény „sárkányos” szőnyeget vá-
lasztottam címlap-illusztrációként. A
hajrenek számozásához a keretet az ör-
ményországi Zvartnoc-székesegyház
romjainak egy oszlopfő-részlete adja. Sze-
rintem szép lett mindkét könyv, az olva-
sók is azt jelzik vissza, hogy jó kézbe ven-
ni, mert a külcsín és a belbecs összhang-
ban van.

– Köszönöm a beszélgetést, további
sikereket, eredményes alkotó munkát kí-
vánok!

Lengyel János

Közelkép

Egy „mindenevő-értékfogyasztó”
Beszélgetés Kátainé Szil-Vay Ingriddel

Figyelem: pályázat!

Örmény szonett
Nahapet Kucsak emlékére
Kagylószín lebegés, köd, Ararát,
Örményhon üzen az időkön át,
Régenvolt ősök, időtlen hősök
Nézik és látják fiuk fiát.
Sült bárány, gránátbor, szőlő, dió,
Minden mi csábító s ínyünknek jó,
Mélabús duduk, pergő dob, zurna,
Szevánnak taván sikló hajó.
Mandula-szemed mély tüze éget,
Hét napja teszed nekem a szépet,
Oltalmul ajánlod vasát,
Cserébe ezért – szerelmem kéred.
Nem nyílik könnyen szívén a zár
Annak, kit otthon kedvese vár!

A Beregszászért Alapítvány Beregszász sza-
bad királyi városi rangra emelésének 770. év-
fordulójára pályázatot hirdet Percjuk Ljubov
mellékelt versének magyarra fordítására. A leg-
jobb fordítás írója jelentősebb összegű könyv-
vagy pénzjutalomban részesül, művét közli a
Kárpátaljai Hírmondó is.

A fordításokat a Beregszászért Alapítvány-
hoz kérjük eljuttatni (levélcím: 4481 Nyíregy-
háza-Sóstóhegy, Gyula u. 33.; villámposta:
beregszaszert@gmail.com).

Beküldési határidő 2017. november 1.
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A fenyvesek világa háttérben az Asztaggal A Fehér-Tisza völgye

Amikor még Attila és hunjai bír-
ták e földet, a Máramarosi-hava-
sok között két vár állt: az egyik Ti-
száé, a délceg ifjú bajnoké, a másik
egy csapodár özvegyé, Izzáé. Az özvegy
szemet vetett a daliás ifjúra, de Tisza egy
pásztorleányba volt szerelmes. Izza vetély-
társát titkon elraboltatta, és föld alatti
börtönbe záratta. A pásztorleányt min-
denki halottnak tartotta. Ezután Izza min-
den asszonyi fondorlatát bevetette, hogy
elhódítsa a deli vitézt. Igyekezete nem
maradt eredménytelen, Tisza nem tudott
ellenállni a bűvöletes csábításnak. Elfe-
ledte a pásztorleányt, és nőül vette a büsz-
ke özvegyet. De a kikapós nő a mézeshe-
tek után nagyon gyorsan hűtlen lett fér-
jéhez. Mialatt Tisza a csatamezőn tette
kockára életét, ő új kedvessel töltötte
napjait. A havasok mindenható ura, a
rémkirály előtt nem maradt titokban a
dolog. A nagy hegyek között a csatából
hazatérő Tiszának elmondta az igazsá-
got: neje hűtlenségét, s a még életben levő
hű pásztorleány sorsát. A bajnok szívébe
fájdalom hasított, de nem tudott sírni. A
rémkirály megszánta, és kősziklává vál-
toztatta. Elfojtott fájdalmát könnyek özö-
nében, vízforrásban engedte folyni. A
Máramarosi-havasokban e forrásokból
ered és csörgedez még most is a Tisza. A
hűtlen özvegyet is forrásos kősziklává
változtatta, de büntetésből az Iza folyó a
Tisza kebelébe ömlik. A havasi rémkirály
börtönéből megszabadította a pásztorle-
ányt, s méltatlan szenvedéseiért Tisza és
Izza várával ajándékozta meg.

Az utóbbi időben második legnagyobb folyónkkal több könyv, tanulmány, film is foglalkozott. Furcsa azonban,
hogy ezek zöme mellőzi a Tisza forrásvidékének bemutatását, mintha a Tisza a jelenlegi országhatárokon kívül
nem is létezne. E kiadványokban szinte szó sem esik a magyarság folyójának tartott Tisza első 200 km-es szakaszá-
nak vidékéről, a partján élő emberekről. Az ezredforduló két nagy árvízének idején a pusztítások kapcsán a napi
híradások előterébe került a Tisza kárpátaljai szakasza, de igazi bemutatását mindig mellőzték. Pedig a táj csodála-
tos szépségével, történelemben betöltött szerepével, a partján élő, hányattatott sorsú nép életével, kirándulási és
túrázási lehetőségeivel rászolgál figyelmünkre. Ezért egyfajta figyelemfelkeltés, csábítás gyanánt mutatjuk be la-
punk jelen és következő számában a legmagyarabb folyó két forráságát.

Az ismeretlen Fehér-Tisza
A legendából megismert forrásoktól ki-

indulva most egy képzeletbeli utazásra in-
vitáljuk a Kedves Olvasót. Követjük az ir-
datlan, helyenként 2000 m magas hegyek
között utat törő erecskék egyesülését, cser-
mellyé, patakká majd folyóvá válását. Az
ősfenyvesek illata, a patakok csobogása, a
madárdal és az érintetlen természet elkáp-
ráztatja az agyonurbanizált embert, és egy
letűnt kort varázsol elő. Azt a kort, amikor

honfoglaló őseink megtelepedve a
Kárpát-medencében, ugyanúgy,
mint vándorlásuk során számtalan-
szor, két folyam ölelésére bízták

magukat. A viharvert évszádok folyamán a
Duna és Tisza közül a Tisza lopta be magát
minden magyar ember szívébe. Hajdanában
őseinknek nem csak a lét egyik legfonto-
sabb elemét, a szomjat oltó kristálytiszta
vizet adta, nem csak fodrozó hullámai kö-
zött ficánkoló halait kínálta fel táplálékul,
hanem Attila hunjai, Árpád honfoglalói,
Rákóczi talpasai, a besenyő, tatár, szláv be-
törésektől agyongyötört egyszerű nép
mind-mind nyugalmat, békességet, felüdü-
lést talált hűs árnyat adó partján. Eredeté-
től a torkolatáig minden embert egy közös-
ségbe forrasztott. Fiatalos lendülete, fékez-
hetetlensége pedig a magyarság szabad-
ságvágyának kifejezője lett.

A két ágból eredő Tisza egyik ága, a
Fehér-Tisza, mind a mai napig mostohán
kezelt: kevesebbet foglalkoznak vele, leírá-
sokban csak áttételesen említik. Forrását az
ezredfordulóig nem is firtatták. Végül dr.
Tóth Imre kezdeményezésére a szegedi
GEO-ENVIRON Környezetvédő Egyesület
vállalkozó szellemű felfedezői a rahói Kár-
páti Bioszféra Rezervátum támogatásával
vállalkoztak a forrás meghatározására. A fa-
levél erezetéhez hasonlítható patakrend-
szerben keresték a Fehér-ág legtávolabbi
állandó forrását. Így jutottak el oda, ahol a
Csornahora 2000 méteres hegygerince vé-
get ér, a hegyek, megszelídülve, 1700 m alá
kúsznak, és egy 1650 m magas csúcs, az
Asztag (Sztih, Stog) hívja csalogatóan a
vándor túrázót. A trianoni határok megraj-
zolásánál az Asztag fontos szerepet ját-A bártortalan Fehér-Tisza
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A Balzatul-gát maradványaiAz Asztag oldalában

szott. Az ezeréves országhatá-
ron, valamint Máramaros vár-

megye Visói és Tiszavölgyi járásai-
nak határán magasodó hegyorom
három ország – Csehszlovákia, Lengyelor-
szág és Románia – határhegyévé vált. Az
Asztag 1939-ben, Kárpátalja anyaországhoz
történt visszatérése után, egy rövid időre
magyar-lengyel-román, majd magyar-szov-
jet-román hármashatárrá módosult. A hábo-
rú után szovjet-román, ma pedig ukrán-ro-
mán határheggyé vált. Az országhatárt ké-
pező Asztag délnyugati vonulatának olda-
lában a szegedi környezetvédők a Fehér-Ti-
sza eredetét 1999. augusztus 4-én az erdő-
sáv felső határán, 1481,4 m magasságban,
egy sziklaüregben, az É. sz. 47o57’54,312”, K.
h. 24o31’56,658” pontján határozták meg.
2000. október 7-én a forrás vizét egy fából
készült csurgatóval emelték ki, a sziklaüreg-
től jobbra pedig kétnyelvű táblával szente-
sítették a Fehér-Tisza forrását.

Sajnos a tábla néhány év múlva elkalló-
dott. Színesfémtolvajlás vagy valami más
okból – nehéz megmondani…

2009. július 7-én Popovics Péter rahói
túravezető új, kétnyelvű, fekete márvány-

Az ismeretlen Fehér-Tisza
táblát helyezett az eredeti helyébe. Ez hir-
deti ma a Fehér-Tisza eredetét.

Keljünk hát útra a forrástól, járjuk végig
azt a mintegy 40 km-es utat, amelyet a for-
rásból előbukkanó cseppek a Fekete-Tiszá-
val való találkozásukig megtesznek!

Lefelé ereszkedve, hegyi pásztorok
esztenái mellett haladunk el. Az erdősáv
felső határára utalnak azok az elhaló feny-
vesek, amelyek a magassági szint miatt már
nem tudnak korlátlanul fejlődni. A szinte kör
alakú Asztag oldalában lévő füves, bódító
virágillatú tisztásról szép kilátás tárul elénk:
az ősfenyvesek susogó tengere, a havasi
legelők tar rétjeinek egyhangúságát meg-
bontó pásztorkunyhók és a távolban fen-
ségesen kiemelkedő legmagasabb hegyvo-
nulat, a Csornahora. Legdélebbi csúcsán,
a 2028 méteres Csornahorai Pop Ivánon elő-
bukkan egy erődszerű építmény. A csillag-
vizsgáló és meteorológiai állomást 1936–
38 között a Lengyel Tudományos Akadé-
mia francia segítséggel építette. A kelet fe-
lől két-, nyugatról ötemeletes épület föld-
szinti részének falai 1,5 m vastagságúak, az
emeleteké eléri az 1 m-t. Délről az épülethez
csatlakozik egy kör alakú szárny, amelynek
6 m átmérőjű, forgatható kupolatermében
helyezték el az angol gyártmányú telesz-
kóp-asztrográfot. A második világháború ki-
törése után a berendezéseket leszerelték,
Budapestre, majd Bécsbe szállították, és
csak a háború után kapta vissza a lengyel
állam. Lengyelország felosztása után az
épület szovjet kézre került. Magyarország
hadba lépése után, 1941 őszétől a magyar
honvédség légvédelmi és tüzérségi figye-
lőpontjául szolgált. A háború után az épü-
let mozdítható értékeit a lakosság széthord-
ta, és a romos állapotban lévő egykori ob-
szervatórium ma csupán a bakancsos tu-
risták számára nyújt menedéket.

A méregzöld fenyvesek övezetéből in-
duló erecske a helyenként égeresekkel és
magaskórósokkal tarkított hegyoldalba gaz-

dag növényzetű, szűk patakvölgye-
ket vágott. A víz partján megannyi
erdei virág bújik ki a soha nem látott
nagyságú lapulevelek és páfrányok

közül. Az erdőségek között sok helyen ki-
villannak az irtással kialakított, s a távolból
asztalkendőnyinek tűnő hegyi rétek, lege-
lők. Ha szerencsénk van, találkozhatunk
békés szarvasokkal vagy kisebb vadakkal,
ha elhagy a szerencsénk, akkor egy medvé-
vel, esetleg vaddisznóval, farkassal, hiúz-
zal vagy vadmacskával.

A folyóvölgyben, az óriási szótlan he-
gyek, a bárányfelhős kristálytiszta kék ég-
bolt alatt jobbról egy bővizű patak, a
Roscsolij duzzasztja fel a még bátorta-

Az újabb tábla

Az egykori hármashatároszlop
magyar címertáblája

Az első tábla
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A Fehér-Tisza egyesülése a Tarkás-patakkalHoverla faluban

lanul csörgedező Fehér-Tiszát
– vagy ahogyan még itt neve-

zik, a Kanuszjankát. A víz csobogá-
sa egyre inkább felerősödik, amikor
balról a Holló-csúcs (Korbul, 1696 m) felől
a hegy nevét viselő patak csatlakozik a fe-
hér ághoz. A kialakuló, képzeletbeli levél-
erezet fő erét képező patakot a csúcs nevé-
vel is illetik: Sztohovec (Asztag). Az egyre
inkább növekedő Fehér-Tisza harsány cso-
bogással ölelkezik balról a Cserepikkel, jobb-
ról pedig a Fluerással. A sebes folyású, ki-
dőlt fákkal, zuhogókkal tarkított kanyargó
patak völgyébe balról a Kis- és Nagy-
Pereszlip, majd jobbról a Krivjanka hozza
vizét. A hegyoldal fakitermelésre szolgáló
csúszdái, az elszállításra felsorakoztatott
szálfák már az ember jelenlétére és a termé-
szet zárt igazságába való beavatkozásra
utalnak. Innen már terepjáróval is folytat-
hatjuk utunkat.

A fenyvesek övezetéből induló, hatal-
mas köveken és zuhogókon átbukó, átlag-
ban 10 m/km esésű, helyenként 7 km/h se-
bességgel is rohanó, sistergő, fortyogó víz
szinte magába szívja a levegőt, a finom, fe-
héres színű hordalékot pedig a felszínen
szállítja. A pezsgő-habzó víz nem véletlenül
érdemelte ki a fehér elnevezést.

A következő jobb oldali mellékágnál, az
Uhorszkij-pataknál az egykori Hűvös-gát
(Sztohovec), a faúsztatás céljaira épült víz-
tároló nyomai bukkannak fel. A Fehér-Ti-
sza vízgyűjtőjében egykor 8 víztároló épült.
Ezek a vízfogók a faúsztatási szerepük mel-
lett az árvizek megelőzését szolgáló vízsza-
bályozás funkcióit is betöltötték. A gátőr-
házak mellett gyakran turistaszállás is épült.
Talán el sem tudjuk képzelni, hogy a múlt
század 60-as éveiben a Tisza-összefolyás-
tól a gátig, 32 km-en át erdei, keskeny nyom-
távú vasútvonal is vezetett. A fővonalba a
mellékágak völgyeiből szárnyvonalak is
csatlakoztak. A kisvasutak érdekes kiegé-
szítői voltak a hat helyen megépült sikló-
vasutak. Sajnos, ezeknek ma már csak nyo-
mait láthatjuk.

Az ismeretlen Fehér-Tisza
Hamarosan elérjük a Csornahorai Pop

Iván oldalában eredő, jobb oldali mellék-
ágat, a 10 km hosszúságú Tarkás-patakot
(Balzatul, Balcatul). Völgyében terepjá-
róval is megközel íthető az egykori
Balcatul-vízfogó zuhogója. Mellette az
egykori menedékházból átalakított, de mára
már lepusztult állapotban lévő munkásszál-
ló, amely a favágók és a hegyi pásztorok
szálláshelye volt. A vasút egyik szárny-
vonala a Tarkás-völgyben felvitt a víztá-
rolóig, sőt, a másik mellékág, a Vaszkul-
patak völgyében épült gátig egy szárny-
vonal is vezetett. Régen a Sztohovec és a
Tarkás összefolyásától nevezték a folyót
Fehér-Tiszának.

     A következő jobb oldali patak, a
Lemszkij a Kökörcsines-csúcs
(Brebeneszkul, 2035 m) vizét szál-
lítja a Fehér-Tiszába. A buja vege-

tációjú patakvölgyek csodát csodára hal-
moznak. A folyóban már pisztrángot is fel-
fedezhetünk, a madárdal pedig a remek,
ózondús levegő mellett kárpótol minden
nehézségért, feledteti a hegymászás fára-
dalmait. A megfáradt vándornak a meg-
számlálhatatlan ásványvízforrás nyújt fel-
üdülést. A borvíz, vagy ahogyan a helyi
ruszinok nevezik, a borkút fogyasztása
szertartásos: a nyári hőségtől felhevült
testet először le kell hűteni, egyúttal meg-
adni e fontos lételemnek a tisztelet, vagyis
először megmosni kezünket, majd arcun-
kat, és ezután három kis korty borkúttal
emésztőszerveinket hozzá kell szoktatni a
jéghideg hűsítőhöz.

Az egyre duzzadó, rohanó folyó utunk
első  telepü lésére, a közigazgatásilag
Láposmezőhöz (Luhi) tartozó, 380 lakosú
Hoverla faluba ér. A Fehér-Tisza völgyé-
ben nagyon barátságos, vendégszerető
ruszin nép él, méltánytalanul számkivetett
sorban. Munkahelyeket gyakorlatilag csak
az erdészet biztosít, ezenkívül csak a szol-
gáltatási szféra nyújt némi kereseti lehető-
séget. A ruszinság hucul népcsoportjához
tartozó emberek megélhetését alapjában
véve a saját maguk által megtermelt javak
biztosítják. A mostoha hegyi viszonyok
között táplálékuk a burgonya, a bab, a te-
henészetből származó tejtermékek és hús,
valamint az erdő gombái, bogyói. Mégis,
szegénységében is nemes lelkű ez a nép.
Bátran fordulhatunk hozzájuk segítségért,
tanácsért, mindig meleg szívvel segítenek.
Hoverla falu központjában, jobb oldalról,
a vidék legmagasabb csúcsából, a Hóvárról
(Hoverla, 2061 m) eredő, 12 km-es patak
siet a Fehér-Tiszába. Voltak olyan vélemé-
nyek, amelyek a Hoverla-patakot tartották
a Fehér-Tisza eredő ágának. A patak völ-
gyében az 1950-es években épült, mint-
egy 8 km-es erdei vasút, sajnos, ma

A Fehér-Tisza forrása
az első táblával
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már csak az emlékekben él. A
Hoverla-völgyben volt az egyik leg-
nagyobb víztároló, romjai közelében
ma a Kárpáti Bioszféra Rezervátum
ellenőrző kapuját találjuk.

A Hoverla-patak torkolatánál a vi-
dék egyetlen jelentősebb gazdasága,
az itt élő huculság nagy részének meg-
élhetést biztosító Fehértiszai Erdészeti
Hivatal épülete áll. Innen a 2000-es
években felújított aszfaltúton akár sze-
mélyautóval vagy menetrend szerinti
autóbusszal is tovább tudunk halad-
ni. Az önkormányzat székhelyét adó
Láposmezőn 992-en élnek, ketten hi-
vatalosan is magyarnak vallják magu-
kat. A faluban dél felől a folyóhoz tár-
sul a Lesul-patak.

Láposmezőt elhagyva a Tisza-
bogdányhoz tartozó, 708 lelket szám-
láló Bértelek (Breboja) falucskában
balról a Breboja-patak torkolatát ér-
jük el. Tiszabogdánynál három pa-
takot is felvesz a Fehér-Tisza: balról
a Sóskás-hegyről (1759 m) eredő, 8
km-es Sóskás-patakot (Scsaul),
majd jobbról a Rohonyeszka és
Hermanyeszka összefolyásából ki-
alakuló, 10 km hosszú Bogdány-pa-
takot, illetve újból bal kéz felől a
Máramarosi Pop Ivánról (1937 m)
17 km-en át kanyargó Borvíz-pata-
kot (Kvasznij). Valamennyi patak
völgyében valaha erdei vasút üze-
melt, a faúsztatást pedig vízfogók
segítették: a Sóskás völgyében a
Scsaul, a Bogdány vö lgyében a
Lolin, míg a Borvíz csodálatos völ-
gyében a Kvasznij. A nagy faúsztatási és
idegenforgalmi múlttal rendelkező Ti-
szabogdány nem is olyan régen még több
falut egyesítve városi típusú település
volt. Ma a falvak egy része különvált, és
Bogdány csillaga is leáldozott, községgé
„fokozták le”. A település 3277 lakosa kö-
zül 104-en magyarok. A faluban, a Tisza
bal parti hegyoldalán, a Borscsovica tisz-
táson turistaszálló, fölötte pedig sífelvo-
nó üzemel.

Az ismeretlen Fehér-Tisza

TiszaközA Fehér-Tisza Tiszabogdánynál

Az 1940-es években – amikor a vissza-
csatolt Kárpátokban megkezdődött az
országerődítés modern kora – épült ki az
Árpád-vonal. Mivel az ellenség jelentősebb
erővel csak a járható hágókon képes átkel-
ni, ezért az Árpád-vonal a völgyek lezárá-
sára összpontosított védelemre épült. A nyílt
tüzelőállások, a harckocsik mozgását meg-
akadályozó akadályok, betongúlák, támfa-
lak, szögesdrótakadályok, aknamezők és a
tüzérségi támadás esetén óvóhelyül, vala-

mint a lőszer és élelem tárolására
szolgáló, lőrés nélküli betonbunke-
rek egész rendszere épü lt ki.
Tiszabogdány határában a Fehér-

Tisza völgyét védő alakulat központ-
ja volt, erről tanúskodnak a völgy
mindkét oldalán található betonbun-
kerek, a folyóban és partjain találha-
tó harckocsiakasztó betongúlák, de
a Fehér-Tisza jobb partján, a házak
mögött megtaláljuk a parancsnoki
betonbunker maradványait is.
     Tiszabogdány teljesen összenőtt
Vidráspatak (Vidricska) községgel. A
két falut a 6 km-es Farkas-patak
(Vovcsij) vonala választja el egymás-
tól, amely a Fehér-Tiszával bal oldal-
ról egyesül. A külön önkormányzat-
tal rendelkező falu lakóinak száma
2297, ebből 23-an magyarok. A Sesul
(1727 m) vizét 12 km-en át kígyózva
a jobb oldali mellékág, a Pál-patak
(Pavlik) jutatja a Fehér-Tiszába. A
Fehér-Tisza-völgyi erdei vasút első
szakasza a Pál-patak völgyébe veze-
tett, és már 1928-ban üzembe lett he-
lyezve. Később a völgyben 24 km
hosszúságú kisvasutat építettek,
amelyet az 1970-es árvíz után számol-
tak fel. A patakvölgy Pavlik tisztá-
sán egykor vízduzzasztó funkcionált.
A Pál-patak torkolatával majdnem
szemközt a falu nevét adó Vidrás-pa-
tak (Vidricska) siet a főágba.
     A Fehér-Tisza utolsó települése a
2754 lakosú Nyilas (Rosztoki). A Ti-
sza-völgy jobb oldalán még egy kis
patak, a Berendai hozza az Ösztövér

(Stevjora, 1242 m) hegycsúcs vizét a Fe-
hér-Tiszába.

A falu és az út végén Tiszaközhöz érke-
zünk, ahol napról napra szakadatlanul, iga-
zi testvérként öleli keblére a fehéres árnya-
latú vizet a másik folyóág – a Fekete-Tisza.
A Fehér- és a Fekete-Tisza összefolyásánál
ér véget utazásunk első szakasza, amely a
Fehér-Tisza forrásától a szőke Tisza kiala-
kulásáig vezetett.

Kép és szöveg Kovács Sándor

Tiszabogdányi idill
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Az asszony fásult közönnyel
ült a buszban a feljáró melletti
első ülésen. Nem kívánt tudo-
mást venni a fojtogató melegről,
a szellőztetés teljes hiányáról, a
lépcsőkön egymáshoz préselőd-
ve, fél lábon álló, feje fölött a fém-
rúdba kapaszkodó férfiak és nők
hóna aljából áradó penetráns,
mindent betöltő izzadtságszag-
ról, amit az olcsó dezodorok édes-
kés illata még elviselhetetleneb-
bé tesz. Ahogyan az elzsibbadt,
megmerevedett lábáról is igye-
kezett megfeledkezni. Lassan már
egy órája nem tudja kinyújtani,
utoljára akkor mozdította meg,
amikor a mögöttük maradt város-
ban, a megállóban néhány utas
leszállt a buszról, és a lépcsőkön
megritkult a falként összezáródó
tömeg.

Lehunyta a szemét, és magá-
ban némán fohászkodva arra
gondolt, hogy egyszer csak
vége lesz ennek a rémes utazás-
nak, és ki fogja bírni az ezzel járó
megpróbáltatásokat most is.
Hisz oly sok mindent túlélt, el-
viselt már az életben…

– Lassan elmaradnak minden
nyári kirándulásaim az égig érő
hegyek ölelésében meghúzódó
kedves városkába – gondolta
szomorkásan. – Különben sem
sokan vannak, akik még várná-
nak rám, az odautazás körülmé-
nyei pedig rémálomba illőek…
Nem olyan egyszerű, amilyen
egykor volt. Amikor még nem
jelentett gondot senkinek, hogy
autóval felszaladjon velem, nem
volt terhes, hogy megtegyék, és
fele ideig sem tartott az utazás…
Hát, azok az idők elmúltak… Ez-
után mentem már többször au-
tóbuszon, és a távolsági buszok
valóban tágas, kényelmes, jár-
művek voltak… Megszerettem
a buszozást… Ám ez a szétesni
készülő, ütött-kopott járgány,
amelyen most utazom, szégye-
ne az államnak! Néhány évvel
ezelőtt még az ukrán sztyep-
péken szétszóródott tanyák kö-
zött sem igen járhatott volna,
oda sem felelt volna meg! Most
pedig az országutakon a távol-
sági, expressz járatokat pótolja.
Olyan negyven fő szállítására
tervezhették egykor, de leg-
alább hetven-nyolcvan ember
szorong benne, és az egykori
viteldíj háromszorosát fizetjük
az utazásért…

A lépcsőn álló utasok moco-
rogni kezdtek, mintha leszállás-

Feltámadás a hegyek ölelésében
hoz készülnének. Visszatérve a
jelenbe, kipillantott az ablakon,
és csodálkozva állapította meg,
hogy a hegyek közelebb jöttek,
alig egy kéznyújtásnyira vannak
tőlük, a Tisza romániai oldalán
épp úgy, mint itt. Már el is érték
az itteni, első románok lakta te-
lepülést, Alsóapsát.

Nehezen, a válla felett, elné-
zett az úttól jóval beljebb eső, a
hegyek lábainál meghúzódó
nagyközség felé. A busz soha
nem megy be odáig, a falu szé-
lén, az országút mellett áll meg.
Ismerősként köszöntötte Apsát.
Valamikor fiatal kora hajnalán –
úgy száz évvel ezelőtt – ebben a
faluban kezdték el közös életü-
ket a férjével… Ugyanis frissdip-
lomás férjét a tanulmányait be-
fejezve ide, ebbe a nagy lélek-
számú községbe irányították dol-
gozni. A településnek nagy kór-
háza, rendelőintézete, fogászata
van… A férje már kezdőként is
nagyszerű fogász volt, a távo-
labbi településeken élő románok
is mind hozzá jártak aranyfogat
csináltatni. Pedig az cseppet sem
volt olcsó mulatság… Az emlé-
kek hatására elmosolyodik. Fe-
ledi a körülményeket, a szűkös
ülőhelyet, a meleget, a bűzt és a
minden pillanatban szétesni ké-
szülő, zörgő testű roncsjárgányt
– az akkori életükre, a múltra em-
lékezik.

A nagyobbik fiunkat néhány
hónaposként hoztuk magunkkal,
aztán később itt tanult meg járni,
beszélni. Aranyos, okos gyerek
volt, mi persze magyarul beszél-
tünk vele, de ő a gyerekektől a
román nyelvet is hamar megta-
nulta és tudta. Akárcsak én…

Úgy elgondolkodott, hogy
észre sem vette, mikor állt fel
mellőle a vastag húsú, termetes
asszonyság, aki miatt alig fért el
az átforrósodott ülésen.

Egy férfihangra riadt fel, aki
mellette állva ukránul érdeklő-
dött tőle, leülhet-e a megürese-
dett helyre. Az asszony bólin-
tott, és magában elkönyvelte,
hogy az idős férfi, bár ukránul
szólt hozzá, román nemzetiségű.
A szájából kivillanó aranyfogak
beszéd közben elárulták a kilé-
tét. Amúgy tiszta, jólöltözött,
vékony, szikár ember volt, s a
nő magában örvendezett, hogy
ha ő ül le ide, nem foglal el sok
helyet.

Ahogy a busz tovább indult,
azon kapta a férfit, hogy az több-

ször is feléje fordul, és kutató
szemmel, cseppet sem titkolt ér-
deklődéssel nézi. Közben elgon-
dolkodva, balkezével, az ujjait
szétterpesztve, bele-beletúr
sűrű, ősz hajába. Ez a jellegze-
tes, gyakran ismétlődő mozdu-
lat, és a férfi összeráncolt, dere-
sedő szemöldöke alatt meghú-
zódó, éberen figyelő madárszem
az asszonyban régen elfelejtett
emlékeket ébresztett. Lassan
csitulni kezdett benne a kelle-
metlen érzés, amit az ember szűn-
ni nem akaró, tolakodónak tűnő
tekintete váltott ki belőle.

– Én ismerem magát – szólalt
meg határozott hangon a férfi
váratlanul. Az asszony bólin-
tott: nekem is úgy tűnik, hogy
már találkoztunk, de nem tudom
hova tenni… Az ember felvidult:
akkor én segítek! A háta mögé
intett: nem mond magának sem-
mit a mögöttünk maradt falu? Itt
éltek. Albérletben laktak a hú-
gomnál, maga volt a fogász fe-
lesége… Nem sokat változott,
úgy is mondhatnám semmit…
Alig hittem a szememnek, hogy
tényleg maga az… Ne tiltakoz-
zon, inkább örülnie kellene,
hogy így van… Sok év eltelt
azóta, hogy találkoztunk. Emlék-
szik még a húgomra? Hát rám?

– Igen, hogyne! Hiszen maga
Juon! Sokszor jött hozzánk, er-
dész volt, a férjemmel jártak va-
dászni… Az ember ajka nevetés-
re húzódott az örömtől, a szájá-
ból előcsillanó aranyfogak vi-
dámmá tették az arcát, elfeled-
tették a korát, még a szája mel-
lett húzódó mély barázdákat is,
egyszeriben az egykor jól ismert
férfiarcot látta maga előtt. – Lát-
ja, még megvannak az aranyfo-
gaim mind, amit a férje rakott be
a számba… Hitte volna?! Bi-
zony, ő nem akárhogyan dolgo-
zott, a keze is aranyból volt, nem-
csak a fogak, amiket csinált! El
sem akartam hinni, hogy olyan
fiatalon meghalt… Hány éve is
annak? Az asszony halkan fe-
lelt, olyan csendesen, mint aki
maga sem akarja elhinni, hogy
azóta annyi év eltelt. – Szomo-
rú… Egyedül él, nem ment férj-
hez, mivel foglalkozik?

A nő előbb némán, hosszan
nézte a mellettük szaladó háza-
kat, azután válaszolt: soha nem
vagyok egyedül… éltetnek az
emlékeim, és írogatok… Juon
bólintott: szép pár volt maga
meg az ura, nagyon szép! Ugye,
jól hiszem, hogy most a férje
szülővárosába utazik? Az ura
szülei nagyon rendes emberek

voltak, megérdemlik, hogy em-
lékezzen rájuk. Egyszer, egy
húsvétban, igaz, az ünnep har-
madnapján voltunk náluk az
öcsémmel, akkor ő is a város-
ban lakott, nem messze az öre-
gektől. Abban az évben egy-
szerre volt minden keresztény
felekezetnek a húsvétja. Mi el-
mentünk kellemes ünnepeket
kívánni a férje szüleinek, és ott
találtuk magukat is. Vagyis csak
az apósa volt otthon a gyerek-
kel, mert maguk az anyóssal el-
mentek a Hárbáka családhoz,
kézfogóra. Mivel elmúlt a nagy-
böjt ideje és a húsvét, a feltá-
madást követő harmadik napon
már megengedett volt megtar-
tani a lányuk eljegyzését.

– Igen, az anyósom volt a ke-
resztanyja Hafijkának, neki illett
ott lennie. Apósom nem akart
menni, és mivel minket is meg-
hívtak, hát elmentünk vele. De
mondja csak, hogy lehet az, hogy
maga erre még emlékszik? – né-
zett Juonra a nő elkerekedett
szemmel. Ez hihetetlen…

Az ember elmosolyodott: ma-
gának köszönhetem, hogy olyan
emlékezetes lett ennek a kézfo-
gónak emléke. Még most sem
tudja, miről beszélek? Nem? No,
akkor én eszébe juttatom!

– Arról a kézfogóról maga
olyan csodát látó szemmel tért
haza, amelyet én megjegyeztem
magamnak örökre. És amit akkor
elmesélt nekünk az ott tapasztalt
szokásról, arra nemcsak nekem,
mindenkinek jó lenne emlékezni.
Most, ebben a mindinkább meg-
változott, elidegenedett világban
meg különösképpen. Bizony –
mondta nyomatékosan –, mind-
nyájunknak, akik itt születtünk,
és ma is itt élünk a Kárpátok tö-
vében… Nem volna szabad elfe-
lejteni, hogy mi, akik e földnek
szülöttei vagyunk, évszáza-
dokon át valamennyien egység-
ben, békességben, egymást tá-
mogatva éltünk egymás közelé-
ben. S vállvetve védtük szülő-
földünket az idegen betolakodók
ellen, amikor erre volt szükség.
Nem számított, kik voltunk: ma-
gyarok, románok, ruszinok vagy
huculok, ahogy a hegyek között
élő emberek még ma is oly büsz-
kén nevezik magukat. Mint az a
Hárbáka család, ahová meg vol-
tak híva eljegyzésre azon a hús-
véton. Igen, akkor még fontos
szerepe volt az emlékeknek az
emberek életében, megőrizték és
kincsként adták tovább a csalá-
don belül évszázadokon át.
Kár, hogy az idő és a közöny
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Irodalom

mélyen maga alá temette
a történelem legszebb

emlékeit, a hagyományokat,
aztán betakarta a rohanó évek
hordalékával, amely a „mo-
dernné” lett emberek elseké-
lyesedő lelkéből, elferdített vi-
lágnézetéből táplálkozik!

A nő kíváncsian várta a
folytatást, még mindig nem
tudta, hogy miről beszél az
ember.

– Nos, akkor ott, abban a
hegyoldalhoz simuló, fából
ácsolt kis házban, a megterí-
tett asztalnál ülve magára
olyan feledhetetlen élmény
várt, amilyennel addig sehol
nem találkozott, amelynek je-
lenlétével egyszerűen nem tu-
dott betelni. Ugye, most már
maga is emlékszik?!

A nő, bólintva, csak magá-
ban mondott igent, és a múlt
emlékeiben lapozgatva le-
hunyta a szemét. Már nem a
rozoga buszon utazott, hanem
egy padokkal körülvett, színes
szőttessel leterített asztalnál
ült. Az előttük sorakozó tányé-
rok mindegyike más volt, szín-
ben és formában is eltérő.
Tudta, hogy kölcsönedények,
amit a szokásnak megfelelően
a szomszédok hordtak össze
erre az alkalomra. Mindenki elé
sörösüveg volt téve, meg egy-
egy üveg limonádé, pohár
csak őelőttük állt, ahogy villa
és kés is a tányérjuk mellett.
Az anyósa gondoskodott
róla, hogy ne kelljen kézzel
enniük. Aztán bejött az ifjú pár,
Hafijka vadonatúj zapasz-
kában pompázott, ami elől-há-
tul megköthető szépséges
szőttes kötény, hucul nemzeti
viselet, amelyet a gyöngyhím-
zéses, népi motívumokkal dí-
szített, fehér ing fölött visel-
nek. A lábán hófehér bárány-
gyapjúból készült kézi kötésű
zokni, kapcsúra volt, belehúz-
va puha bocskorkájába. Mel-
lette állt a vőlegénye szintén
talpig népviseletben. Az asz-
talhoz ültetett vendégek meg
a fal alatt körbefutó padokon
és a kemencepadkán üldögé-
lők is valamennyien nagy taps-
sal, ujjongással fogadták a fi-
atalokat.

Ő meg volt róla győződve,
hogy a jegyespár az asztalfő-
re fog ülni. Az asztalon ott volt
az egyedüli tökéletes teríték.

A gyönyörű kékmázas tányér
alá az abroszra búzavirágkék-
kel hímzett varrottas kendőt
terítettek. A tányér mellé ka-
nál, kés, villa és kristálypohár
volt készítve. Biztosan közö-
sen, egy tányérból esznek
majd, lehet, hogy így szokás
– gondolta magában.

Aztán a fiatalok velük
szemközt ültek le az asztalhoz.
Az asztalfőn a hely üresen
maradt, pedig ott szék is volt,
kényelmes, puha karosszék.
Lehet, hogy a papot várják,
majd ő ül a főhelyre, vagy a
polgármester… Az idő haladt,
ám oda csak nem ült le senki.
Nem hagyta nyugodni a kí-
váncsiság, ezért amikor Jusz-
tina néni a töltött káposztás
tálat odakínálta nekik, halkan
megkérdezte tőle, ugyan mi-
kor jön már az a vendég, aki-
nek az asztalfőn van megte-
rítve? Az asszony hozzáha-
jolt, és titokzatosan a fülébe
súgta: hát azt bizony nem tud-
ja senki, akármikor eljöhet,
mert igen nagy úr! Ő a mi fe-
jedelmünk, Rákóczi Ferenc!
Egykor az őseink, a ruszinok,
vagyis a huculok a magya-
rokkal együtt vonultak harc-
ba a fejedelem felhívására, és
kibontott zászlaja alatt harcol-
tak a szabadságért! Mi ezt
sosem feledjük el, és a Nagy-
ságos Fejedelem emlékének
ma is megadjuk a tiszteletet.
Neki mindig van helye nálunk
az ünnepi asztalnál!

A busz nyitott ablakán át
simogató fenyőillat szökött
be az utastérbe. A nő maga
elé sóhajtott: Istenem, hogy
felejthette el ezt a csodás tör-
ténetet?! Hálásan fordult a
csendben üldögélő emberhez:
köszönöm, Juon, hogy
eszembe juttatta ezt a réges-
régi, mesébe illő, ám valós
eseményt. Lassan el kell bú-
csúzom, megérkeztem. Örü-
lök, hogy találkoztunk, hála
magának, ismét gazdagabb
lettem egy emlékkel! Azt
mondja, írjam le? Igen, talán
leírom. Látja, az lenne az igazi
feltámadás a hegyek ölelésé-
ben, és nem csak húsvétkor,
ha az emberek újra egymásra
találnának, és tudnák értékel-
ni a történelmi múltjuk közös
emlékeit!

Weinrauch Katalin

Feltámadás a hegyek ölelésében
Füzesi Magda

Táj gesztenyékkel
I.

Avarba rejtem a nyarat,
hogy új tavaszra megtaláljam.
Ki álmot gyűjt, ki aranyat,
én csak maréknyi csöndre vágytam.

Ringatja lányát a halál
bazsalikomos kert ölében,
a táj lózungos őszre vár
és elvérzik kegyetlen télben.

Fellobog néhány dália,
hiszi, érdemes hinni még.
Közös sorsért, közös HAZÁÉRT
sikoltoznak a gesztenyék.

Avarba rejtem a nyarat,
tán lesz, ki újra felébreszti,
ha tél múltán a csontfejű
szikéjével szívem kimetszi.

II.
Fekszem a sárban temetetlen,
varjak intézik sorsomat.
Nincs megváltás, sem megbocsátás,
sem ég, sem föld, mely befogad.

Isten palástja betakarna,
hó hullna, hűtené sebem.
A világ vérrel áldozott,
koldus vagyok, reménytelen.

A homályon túl este van,
a homályon túl harangoznak.
S mintha csillag is intene
valami kóbor pásztoroknak.

A homályon túl este van,
mint a gyertya, elfogy a fényem.
Őrizd, őrizd a lángomat,
és válts meg engem, az Úr nevében.

III.
Csak hó, csak sár, csak füst, halálod,
Dickens-világ, széthull az Éden.
Csak köd, szemét, hiába várod,
nem nyílik  nyár ebben a télben.

Mert ez a táj már nem valódi,
csak krétarajz, vásárfia,
penésztől fénylő ócska holmi,
Isten kezében Biblia.

Csak jég, csak hó és lázadás,
amíg az ég hajnalra éled,
istentelen feltámadás,
örök kárhozat és igéret.

Isten kezében Biblia,
s mert elhagyott hitetlenül,
míg mormolja a Miatyánkot,
elkínzott arcunk felderül.

Vári Fábián László
Ady alkonya

Elhagy az árnyam, elmegyek,
    Csillag sincs velem,
E homályt át nem ütheti,
    Megpihen szemem.
Sorsomhoz szabott síri ágy
    A felnégyelt Haza,
Testemnek tüzét csillapítsd,
    Tisza és Duna.

Az alkony bíborszínre vált,
    Hitem erősítem.
A pokol az, mely így üzen,
    Nem az Úristen.
Kegyetlen szél kerekedik
    Holnap ilyenkor,
Kidőlt serlegből elfolyik
    Az úrasztali bor.

Ím, most e vers is meggyötör,
    Alig létezem.
Áldani készül s visszahull
    Ölembe kezem.
Írhatta volna magyarul
    Akárki fia,
Parancsba kapván, hogy házát
    El kell hagynia.

Bartha Gusztáv
Április

Tenyérnyi csodával
házal az alkony,
szíve lüktet a tűzfalakon:
orgona bokra
perge szoknya,
szellő bokázik fesztelenül.

Szapora repkény
levelei lengén
ringnak a pelyhes árnyakon:
szarka farka
csörgősapka,
kotlós rikácsol éktelenül.

Bogárral vállán
selype falombok
közt a pirongó est oson:
illatos nárciszok
szirmai jáspisok,
legény udvarol szertelenül.

Április 11. – a magyar költészet napja
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Kopogtató

„Ars poeticám: meríteni csak tiszta forrásból”
Beszélgetés Matl Péter szobrászművésszel

– Péter, mesélj valamit gye-
rekkorodról, pályád kezdetéről,
az indulásodról a művészet sok-
szor nagyon rögös útján!

– Azzal kezdeném, hogy 1960-
ban születtem Munkácson peda-
gógusszülők gyermekeként .
Szüleim és nagyszüleim életére
rányomta bélyegét a háború, il-
letve az utána következő évek
eseményei. Családunk sok más
családdal együtt az új hatalom
intézkedéseinek kárvallottja lett.
Sok mindentől megfosztottak
minket. Elkobzott ingatlanunkat
a politikai változásoknak kö-
szönhetően mostanában vásá-
rolgatjuk vissza.

A manuális tevékenység, a raj-
zolás már gyerekkoromban von-
zott. Rajzfüzetem nem lévén, a há-
zunkban található könyvek üres
vagy félig üres oldalaira rajzolgat-
tam, firkálgattam.

Iskoláimat szülővárosomban,
Munkácson kezdtem, majd Ung-
váron az Erdélyi Béla Képzőmű-
vészeti Szakközépiskolában foly-
tattam kerámia szakon. Ezt elvé-
gezve visszatértem Munkácsra,
és egy festőiskolában kezdtem el
tanítani. Akkor húszéves voltam.
Következő munkahelyem az otta-
ni képzőművészeti vállalat volt, ott
dekoratőrként dolgoztam. Onnan
vittek el katonának a szovjet had-
seregbe.

A katonaságnak ugyan semmi
köze a szobrászathoz, mégis meg-
határozó szerepe volt pályafutá-
som alakulásában, ugyanis ott
kezdtem el faragni. Ez úgy történt,
hogy ahol szolgáltam, oda farön-
köket hoztak tüzelőnek. Felette-
sünk, a tiszt tudta, hogy honnan
jöttem, milyen iskolát végeztem,
mivel foglalkoztam otthon, bizta-
tott, hogy faragjak ki neki valamit
egy rönkből. Hozzá is fogtam,
megcsináltam. Úgy látszik, tetszett
neki a „művem”, mert újabb mun-
kákat adott. Így aztán egyre job-
ban belejöttem a faragásba és le-
szerelésem után már ebbe az irány-
ba indultam el.

A fa után hozzányúltam a kő-
höz, a márványhoz, a bronzhoz és
ezekből az anyagokból készültek
újabb munkáim. Az iskolában ta-
nultakat azonban nem felejtettem
el. Ha olyasmit akartam megcsi-
nálni, amit kerámiával lehet a leg-
jobban kifejezni, akkor az agyag-
hoz nyúltam, ha úgy kívánta az
eltervezett tárgy, akkor ötvös

Az Északkeleti-Kárpátokban a Latorca és az Opor
völgye között 841 méter magasan van egy ősidők óta
használt átjáró, a Vereckei-szoros, amit inkább hágó-
nak hívunk. Számunkra, magyarok számára ez egy
sorsfordító esemény helyszíne. 895 tavaszán Árpád
fejedelem a magyar fősereggel a Vereckei-hágón át-
kelve kezdi meg a Kárpát-medence birtokba vételét, a
honfoglalást. Erre emlékezve a Magyarok Világszövet-
sége pályázatot írt ki egy emlékmű elkészítésére, il-
letve felépítésére a Vereckei-hágón. A pályázat nyerte-
se Matl Péter munkácsi szobrászművész lett, így ő
kapott megbízást a mű megtervezésére és a munkála-
tok kivitelezésére.

Ha az éles kanyarokkal teletűzdelt, nem éppen biz-
tonságos, nem éppen jól karbantartott úton felérünk a
Vereckei-hágóra és a honfoglalási emlékmű előtt talál-
juk magunkat, megilletődünk, lelki megindultság vesz
erőt rajtunk, és gondolataink a múltba révednek. Vala-
hogy úgy érezzük magunkat, mint ahogy Árpád vezé-
rünk érezhette, amikor letekintett lováról a szeme elé
táruló sík vidékre, és így szólhatott főembereihez: „Na,
most már itthon vagyunk, de még hosszú út áll előt-
tünk, és sok munka, nagy feladatok.”

Mit jelent számunkra, mai magyarok számára a
vereckei honfoglalási emlékmű? Aki már hallott, olva-
sott róla, látta közelről, távolról, körbejárta és megpró-
bálta megfejteni az emlékműben rejlő mondanivalót,
rájön, hogy ez morális üzenet a mának és kódolt üze-
net a jövőnek. Matl Péter munkája lassan nemzeti kin-
csünkké váló szimbólum lesz, ami tükrözi múltunkat
és erősíti jövőbe vetett hitünket. Az emlékművet egyre
többen keresik fel. Kárpátaljai magyarok (és nem csak
magyarok), anyaországiak, az elszakított területeken
élők, távoli országokba szakadt hazánkfiai vagy azok
utódai. Nincs kizárva, hogy a Vereckei emlékmű előbb-
utóbb az összmagyarság zarándokhelye lesz, akár-
csak Csíksomlyó. Az emlékmű méreteivel, monumen-
talitásával azoknak is felkelti az érdeklődését, akik csak
átutazóban járnak arra, és megállnak pihenni. Jóma-
gam többször is voltam ott, és nem csak magyarokkal
találkoztam. Egyik alkalommal ilyen átutazókkal szó-
ba is elegyedtem, akik éppen találgatták, mit ábrázol-
hat az a nagy építmény. Rövid magyarázattal felvilágo-
sítottam őket, amit szépen megköszöntek, aztán még
kérdezgettek múltunkról, jelenünkről, meg arról is, kik,
mikor emelték az emlékművet.

Az emlékmű létrejöttének története, körülményei
engem is érdekeltek, felkerestem hát a mestert, és
amit tőle hallottam, továbbadom. Íme a történet rövidí-
tett formában. Elöljáróban megjegyzem, hogy Matl Pé-
terrel ismerősök vagyunk, így tegeződünk.

anyagokból készült el, ha olyan
elképzelésem volt, amihez gránit
kellett, akkor abból faragtam ki és
így tovább. Szeretek kísérletezni
is, újabb és újabb anyagokkal
dolgozni, így rajzolok is, grafiká-
kat készítek, ha van rá időm. A
zene és az irodalom sem áll tőlem
távol. Régebben több zenekarban
is játszottam, és az olvasás szinte
mindennapi szükségletemmé vált,
de sajnos nem mindig tudok rá
időt szakítani.

– A képzőművész, tudvalevő,
nem magának dolgozik, hanem
másoknak, mindenkinek, aki
látja és megismeri munkáit. A
nagyközönségnek bemutatkozni
kiállításokon szokás, ott van rá
lehetőség. Nálad ez mikor, mivel
kezdődött?

– Szorosabb kapcsolatom a
művészettel 1970-re tehető. Első
munkáim még iskolás koromban
kerültek kiállításra, és a tárlatokon
azóta is szerepelek. Csak az önál-
ló kiállításokat tartom számon,
ezekből idáig volt vagy tizenöt. Az
első 1985-ben Munkácson, a leg-
utóbbi tavaly Budapesten a For-
rás Galériában. A legtöbb önálló
kiállításom Magyarországon volt,
de volt Ukrajnában és Svédor-
szágban is.

– Úgy tudom, külföldön nem
csak bemutatkoztál, de dolgoz-
tál is.

– Igen, a rendszerváltozás utá-
ni Ukrajnában nem volt munkám,
hát külföldre mentem. Magyaror-
szágon kívül dolgoztam Ausztriá-
ban, Svájcban, Franciaországban,
sőt Brazíliában és más országok-
ban is, ahol felkérésre szobrokat
faragtam. De a gondviselés pont
jókor vezérelt haza, mert akkor ír-
ták ki a pályázatot a Honfoglalási
Emlékmű elkészítésére a Vereckei-
hágón. A pályázaton én is indul-
tam és megnyertem.

– Hány szobrot és egyéb kép-
zőművészeti alkotást készítettél
idáig?

– Minden elkészített munkát
nem tartok számon, mert azt nem
is lehet. Eddig elkészült köztéri
szobraim száma 100 körül van, de
ez a szám gyarapodik, mert ma is
sokat dolgozom. Egyik szobromat,
amely a „málenykij robotra” elhur-
colt honfitársainknak állít emléket,
októberben avatták fel Sztarij
Szambor városában. A szobrásza-
ton kívül restaurálási munkát
is végzek. Én restauráltam
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például a podheringi 1848-as emlékmű-
vet, a huszti református templom szó-

székének koronáját és más egyebeket.
– Mit tükröznek szobraid, mi a monda-

nivalójuk, és mi az ars poeticád?
– Szobraim először gondolatban szület-

nek meg, gondolataim pedig leginkább a
máról szólnak, arról, ami bánt, ami fáj, ami
örömet okoz. Mai életünkről, küzdelmeink-
ről, vágyainkról. Irodalmi olvasmányaim is
megihletnek. Így született meg például
Julianus barát szobra Kodolányi János re-
génye nyomán, vagy az Ennyi-nek elneve-
zett szobor Saint-Exupéry irodalmi alkotá-
sától megihletve. Ars poeticám: meríteni
csak tiszta forrásból.

– A vereckei honfoglalási emlékmű ed-
digi munkásságod legjelentősebb alkotá-
sa. Sokat hallhattunk róla a híradások-
ból, olvashattunk az újságban. Nagy port
vertek fel körülötte, ami már nagyobb részt
elült. Mondd el röviden az emlékmű tör-
ténetét!

– Mint már említettem külföldi útjaimról
hazatérve értesültem róla, hogy a Magya-
rok Világszövetsége pályázatot írt ki a ma-
gyarok bejövetelének millecentenáriuma al-
kalmából egy emlékmű elkészítésére a
Vereckei-hágón. Beadtam a pályamunká-
mat, és elfogadták. Egy szobrász számára a
nagy munka nagy vonzerő, mert bizonyíta-
ni akarja, hogy képes rá. Ezenkívül a nem-
zettudat is nagy késztetés volt. Történel-
münket megismerve munkált bennem a
vágy, hogy bebizonyítsam, kisebbségben
is lehet nagyot alkotni, ha nem csüggedünk,
ha erőt merítünk elődeink példájából, tette-
iből. A teljes magyar népesség bevonulása
a Kárpát-medencébe az akkori felszereltség-
gel és a körülmények között párját ritkítóan
nagy és sikeres vállalkozás volt.

– A honfoglalási emlékmű addigi
munkáidhoz viszonyítva tényleg nagy al-
kotás. Nyolc méteres magassága, a be-
épített 40 köbméter beton és ugyanannyi
terméskő magáért beszél. És az odaveze-
tő út, a szállítás a hegytetőre, ahol sem
víz, sem villany, semmilyen közmű nem
volt. Hogy tudtatok úrrá lenni a nehézsé-
geken?

– Hosszú lenne felsorolni, mi mindent
kellett megszerveznünk, megoldanunk és el-
viselnünk. A fizikai nehézségeket azonban
többszörösen meghaladták azok a problé-
mák, akadályok, amelyeket a különböző
hatóságok, szervezetek, rosszindulatú, gán-
csoskodó csoportok, személyek gördítet-
tek elénk. Ezek elhárításához sokszor óriási
erőfeszítésekre, kitartásra volt szükség.
Mindez komolyan próbára tette fizikai te-
herbíró képességünket, megviselte idege-
inket. Ha nem is regénybe illő, ami kísérte
az emlékmű építését, de lehet, hogy egy-
szer majd ír róla valaki egy tanulmányt, eset-
leg egy diplomamunkát.

– Az emlékművet 1996-ban kezdté-
tek építeni, és még abban az évben sze-
rettétek volna fölavatni. Ez miért nem
sikerült?

– Az említetteken kívül nagy politikai
el lenszél is akadályozta munkánkat,
hosszú ideig szüneteltetni is kellett. Az
itteni újságokban rendszeresen lehetett
olvasni helyi nemzeti (nacionalista) szer-
vezetek hangos tiltakozásáról, mindenfé-
le akciókról. Nem szeretnék pártokat, cso-
portokat, személyeket felsorolni, még
csupán annyit, hogy az emlékművet idá-
ig több támadás, rongálás érte, és min-
denféle igaztalan vádat, politikai rágalma-
kat zúdítottak ránk. De ahogy Tamási
Áron, a nagy erdélyi író mondta, az igaz-
ságot is meg lehet szokni. Reméljük, egy-
szer a történelemhamisítók is megszokják
majd.

– Tudjuk, hogy az általad elkészített
emlékműnek volt egy „elődje”, arról is
illene megemlékeznünk.

– Igen, a magyarok bejövetele ezredik
évfordulójának, a millenniumnak megün-
neplésére készülve állítottak egy hat méter
magas emlékoszlopot a Vereckei-hágón,
rajta a magyar címerrel és feliratokkal. A
cseh időkben ezeket leverték róla, és úgy
állt 1936-ig, amikor is részeire bontva a Kár-
pátok keleti oldalán, a szomszéd megyében
lévő Tuholka faluba vitték, és ott II. világ-
háborús emlékművet készítettek belőle. Egy
darabjára valószínűleg már nem volt szük-
ségük, ezért azt az ott folyó patakba dob-
ták. A Szovjetunió felbomlása után az em-
lékművet lebontották. Kovács Sándor író,
aki a régi emlékműveink kutatója is az elsza-
kított területeken, elment Tuholkába, és ott
megtalálta az emlékoszlop hiányzó darab-
ját. Miután meglett mind a hat rész, a teljes
emlékoszlopot Árpád fiam restaurálta. Meg-
egyeztünk a helyi önkormányzattal, hogy a
millenniumi emlékoszlopot Magyarország-
nak adományozzák. Felállítására és újraava-
tására Ópusztaszeren került sor. Ma is ott
látható.

– A vereckei honfoglalási emlékmű ed-
digi történetét nyugodtan nevezhetjük vi-

harosnak. Mennyire viseltek meg téged
ezek a viharok?

– Nem mondanék igazat, ha azt monda-
nám, hogy nem viseltek meg. Egy házépí-
tés is sok munkával és vesződséggel jár.
De egy embernek minden nehéz, soknak
viszont semmi sem lehetetlen. A mi mun-
kánkat sokan segítették és támogatták kü-
lönböző szinteken. Illesse őket köszönet
érte. A közvetlen fizikai munkát egy oda-
adó, lelkes kis csapat végezte. Sokszor áz-
tunk, sokszor fáztunk ott fenn a hegyte-
tőn, sokszor melegünk volt, sokszor na-
gyon fáradtak voltunk. Sokszor egy-egy
éjszakai vihar, zápor vert fel nem éppen
nyugodt álmunkból. Sokszor úgy éreztük
ott magunkat, mint egykor a pionírok a
Vadnyugaton. Mi Vadkeleten voltunk. Volt
egy jó kutyánk, az vigyázott ránk. És a jó
Isten.

– Az emlékművet nézve úgy érezzük,
hogy belőle az ősi hun lélek szól hozzánk.
Monumentalitásával erőt sugároz, a múlt-
ba és a jövőbe mutat. Az alkotó hogy érzi?

– Én egy olyan, összefogást és egysé-
get szimbolizáló építményt képzeltem el,
ami egyedülálló az elszakított területeken
és időtálló lesz. Olyan, ami békeidőben
lerombolhatatlan, és jelképe lesz annak a
küzdelemnek, amelyet a magyarság job-
bik fele évszázadok óta folytat fennmara-
dásunkért és megmaradásunkért a Kár-
pát-medencében.

– Mint szobrász, hogy állsz hozzá egy
munkához, lévén hogy a kő, a gránit ke-
mény anyag, hogy bánsz el vele?

– Az anyagot nem legyőzni kell, hanem
barátságot kötni vele, rávenni, hogy úgy
viselkedjen, ahogy én szeretném. Az anyag-
gal úgy kell bánni, mint ahogy egy jó há-
zasságban a férj bánik a feleségével és for-
dítva. Ennek lényege, hogy mind a kettő
enged. Én nem erőszakolom meg az anya-
got, és az emberekkel szemben sem vagyok
erőszakos. Ez az életfilozófiám. Idáig még
mindig bevált.

– Mit szeretnél zárszónak?
– Ady Endre egyik közismerten nagy

versének a címét és az utolsó négy sorát,
ami így hangzik:

Góg és Magóg fia vagyok én
. . .
De addig sírva, kínban, mit se várva
Mégis csak száll új szárnyakon a dal
S ha elátkozza százszor Pusztaszer,
Mégis győztes, mégis új és magyar.
– Köszönjük az interjút, áldozatos mun-

kádhoz erőt, egészséget és további sikere-
ket kívánunk tevékenységed minden terü-
letén!

Gortvay Gábor,
a Kárpátaljai Szövetség

Bercsényi Miklós Alapítványának
titkára

„Ars poeticám: meríteni csak tiszta forrásból”
Beszélgetés Matl Péter szobrászművésszel

Kopogtató
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Örökségünk

Akárhogy is nézzük, a jó falusi lako-
dalmak ideje Kárpátalján lassan lejár. A há-
zasulandók számára szerencsés esetben
egy egész életre szóló jeles esemény hely-
színe fokozatosan megváltozik. Elegáns ét-
termekbe, külön erre a célra épített eskü-
vői termekbe tevődik át. Faluhelyen a sá-
torállítás szokása egyelőre ugyan megma-
rad, délután itt gyülekezik a násznép, in-
nen indulnak kikérni a menyasszonyt,
megejteni a fényképezkedést, illetve vo-
nulnak a polgári és a templomi esküvőre.

Estére viszont a sátor elnéptelenedik,
lakat kerül a kiskapura. Ha pedig maga a
lakodalom az étteremben zajlik, akkor a
folytatás is egészen más. Például nem kö-
telező másnap visszahívni a vendégeket.
Hogy mire is?

Kárpátalján a falusi lakodalom után a
legtöbb helyen morzsára invitálták a kö-
zeli rokonokat, jó szomszédokat, akik az-
tán néha úgy belemelegedtek a mulato-
zásba, hogy jókedvük időnként olykor
felülmúlta az azelőtt napit. Pedig a zené-
szek annak rendje és módja szerint már
hajnalban összepakoltak, legfeljebb egy
árva harmonikást kerítenek valahonnan a
mulatozók. Vagy CD-ről szól a gépzene.
Csap, Eszeny, Szalóka környékén nem
morzsapartit tartottak, hanem beszegőt.
Jelezve ezzel is, hogy a parttalan jókedv-
nek hamarosan vége szakad, ha nem is
azonnal, de késő éjszaka mindenképpen.
Beszédes nevet adtak a csonkapapiak is
ennek az alkalomnak. A visszavágó való-
színűleg azt jelzi, hogy a másnapi buli in-
tenzitása és hőfoka megközelítheti az es-
küvőn megtapasztaltakat. A lakodalmat kö-
vető napon zajló vidám összejövetelt  Akli-
hegyen és a környékbeli falvakban kon-
tyolónak mondták. No nem azért, mivel a
fehérnép – gondoljunk csak a szakács-
asszonyok, a felszolgálók, ahogy egyes
helyeken mondják, a fennlábasok egész
esti elfoglaltságára – előző nap nem mu-
lathatott eleget. A kontyoló elsősorban a
menyasszony hajviseletében történt radi-
kális változásra utal. A menyasszonytánc
végéig az ara szétbontva vagy vakorcsba
fonva hordta haját, mára azonban konty-
ba tűzte. Szó se róla, a menyecskék, asszo-
nyok számára ez az igazán praktikus vise-
let. Így könnyebb a tűzhely körül forogni,
vagy a mosóteknő mellett állni, görnyed-
ni órákon át…

Rögtönzött közvélemény-kutatásunk
során aztán hallottuk azt is, hogy Szőlős-
gyulán egyszerűen visszahívásnak neve-
zik a másnapi együttlétet, ám volt olyan
adatközlőnk, aki morzsaszedegetésről tud.

Egyébként Dercenben egészen a leg-
utóbbi időkig szokásban volt, hogy ilyen-
kor főleg az ifjú pár szolgálta ki a vendé-
geket. Olyan is akadt a téma jó ismerői
között, aki vőlegénytáncnak nevezte a

,,Vége van már a lakodalomnak…”
A szennyestánctól a cokipohárig

másnapi alkalmat, mondván, hogy náluk
így különböztetik meg azt a tegnapi mu-
latságtól, amelynek egyik csúcspontja két-
ségkívül a menyasszonytánc.

Péterfalván figyeltünk fel a cokipohár
kifejezésre, amely szintén arra utal, hogy
mint minden jónak, egyszer ennek is vége
szakad. Búcsút kell venni a lánghullámú
nedűvel megtöltött pohártól, a mulatozás-
tól. Valószínű, hogy a cokipoharat másféle
társas alkalmaktól kölcsönözték elterjesz-
tői. Tudós férfiak ugyanis azt állítják, hogy
a bányászok, erdészek stb. zenés-táncos
összejöveteleiken a búcsúpoharat (Szent
János áldása) időnként így nevezték.

Ha lassan feledésbe merül a morzsa-
parti meg a beszegő, természetesen ki-
megy a divatból a falusi lakodalmak másik
jellemzője, a szennyestánc is. Főként a tó-
háti falvakban az volt divat, hogy azok a
fiatalok, akiket különböző okok miatt nem
hívtak meg a lagziba – főként a szűkös
férőhellyel magyarázták ezt –, a kapun kí-
vül figyelték, mi zajlik odabent. A meny-
asszonytánc végeztével aztán eljött az ő
idejük, ekkor ugyanis az ifjú pár őket is
behívta, hogy ropják együtt velük. No, ezt
nevezik arrafelé szennyestáncnak. Amely
többnyire addig tart, míg néhány számot
eljátszik a zenekar. Utána egy gyors kíná-
lás következik, főleg koccintás, és a hí-
vatlan vendégek jólnevelten távoznak.

Kérdezősködésünk során óhatatlanul
szóba kerültek a lakodalmat megelőző és
az azt követő más összejövetelek is. Ilyen
például az eljegyzést követő hétvégén a
fiú házánál megtartott nászebéd. Másutt
meg a komaebéd sem ment ki teljesen a
divatból, amikor a menyasszony és a vő-
legény a szűk családi körben étkezik. Meg-
tudtuk, hogy számos szokás kötődik mind
a legény-, mind a leánybúcsúhoz, hogy
ezek egyike sem volt ismeretlen nagy- és
dédszüleink korában.

A másnapi mulatság végén több ung-
vidéki faluban az a szokás járta, hogy meg-
jelentek a kutyahúzók. Őket aztán való-
ban nem hívta senki, nem álltak sem roko-
ni, sem baráti kapcsolatban a meny-
asszonnyal vagy a vőlegénnyel. Ők vol-
tak a falu mindenkori szegényei. Nekik az
volt a feladatuk, hogy minden maradékot
– természetesen főleg ételről, sütemény-
ről volt szó – eltakarítsanak. Abban az
ántivilágban, amikor még nem volt hűtő-
szekrény és fagyasztóláda, a készétel –
különösen a nyári, kora őszi hőségben –
gyorsan megromlott. Ám a kutyahúzók-
nak köszönhetően semmi sem ment kár-
ba. A kutyahúzóknak egyébként megvolt
a maguk szerepe. Ők vitték hírül a környé-
ken, milyen ügyesek voltak a szakács-
asszonyok, milyen gazdag volt egyik vagy
másik lakodalom.

Kovács Elemér

Népi anekdoták
Vers a lába-kelt szűrről

A beneiek akarva-akaratlanul irigyelték,
hogy Petőfi a mennyasszonyához Koltóra igye-
kezvén Badalón haladt át, nem pedig az ő falu-
jukon. Elvégre a dolog így is megeshetett vol-
na. Továbbá a beneiek joggal vélték úgy, hogy
ha a poéta valahol egyszer megfordul, illik, hogy
egy verset – ha csak egy nyúlfarknyit is – ír-
jon az ottani élményéről. Merthogy élmény-
nek is kell lenni, még ha negatív is. Kitalálták
hát, hogy Petőfi bizony egyszer az ő települé-
sükön is keresztülhaladt. S amíg a költő a
Borzsán közlekedő kompra várva a folyópar-
ton elszundított, a szűrének bizony lába kelt.
Így született az alábbi négy sor:

A Borzsa partján van egy falu,
Annak neve Bene.
Ott lopták el a szűrömet,
Ette meg a fene.

Jó napja volt
Jó napom volt, mint az asztélyi lánynak –

emlegetik még ma is a beregszászi öregek. S ha
valaki rákérdezne, hogy ugyan mire is céloz-
nak ezzel, akkor rendszerint a következő törté-
netet mesélik el.

Az asztélyi lánynak elfogyott a lisztje, így
reggel a kis kézi szekerére felpakolt egy zsák
búzát, és elvitte a beregszászi malomba. S míg
a malomkövek őröltek, ő addig régi szerelmé-
vel, az egyik molnárlegénnyel enyelgett. Mi-
kor elkészült a liszt, a leány kézi szekerével el-
indult hazafelé. Jó napom volt, mondogatta
útközben, és a városból kiérve a tűző nap elől
behúzódott pihenni az út mellett álló egyik te-
rebélyes fa alá. Éppen csak  letelepedett, látja,
hogy egy fejsze van a fának támasztva. Mon-
dom, hogy jó napom van, kiáltott fel az asztélyi
lány, amikor valaki rászólt a fa tetejéről: no-no,
a fejsze az enyém. Kiderült, hogy az erdész
mászott fel a fára kikémlelni, hogy a fatolvajok
nem dézsmálják-e a közeli erdőt. Az asztélyi
lány otthagyta a fejszét, s elindult hazafelé, s
arra gondolt, hogy mégiscsak jó napja volt.

Kádár, nem Isten…
Visken már nagyon régi időktől fogva él-

nek Pál családnevűek. Többféle foglalkozás-
sal, sorssal. Az egyiket, mivel hordókészítő (ká-
dár) volt, Dongás Pálnak keresztelte el a la-
kosság. Sok mindenhez értett a Dongás csa-
lád egyik tagja: jó beszélőkéje volt, gazdálko-
dott, de a Bibliát is ismerte, mégpedig nagyon.
Azt azonban, hogy a tanult mesterségét kitől
és hogyan sajátította el, nem nagyon tudta a
falu népe, s hogy kételyei jogosak voltak tu-
dományával szemben a következő anekdota
bizonyítja.

Egyszer egy viski atyafi beállított Dongás-
hoz, s rendelt nála egy hordót annak rendje és
módja szerint. Az előleget is kifizette, majd a
megbeszélt időben eljött a hordóért és hazavit-
te. Másnap azonban visszajött, és panasszal élt,
miszerint a hordó folyik, és kártérítés jár a meg-
rendelőnek, vagy csinálja át a mester, hogy ne
folyjon. Minderre a mester a következőket felel-
te: Uram, én nem vagyok Isten, hogy megállít-
sam a vizek folyását. Tartson benne krumplit!

Közreadta: Szépreményi Kristóf
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Szerkesztőségünk postájából

Diákkori emlékeim
a kormányzó feleségéről

Serdülő koromból jó és rossz emlékek ma-
radtak meg bennem. A háború alatt gyönyörű
filmeket is nézhettünk, gyönyörű színésznők-
kel, de a Híradóban gyakran láthattuk Horthy
Miklósnét, Purgly Magdolnát is, akit a tanító
bácsink egy szép verssel is köszöntött. Ne-
gyedik elemista voltam, amikor a pedáns, spor-
tosan is elegáns tanítónk, Szatur Zoli bácsi
felolvasta a kormányzó feleségéről írt versét,
amelyben Madonnának szólította őt, és kife-
jezte, hogy amilyen gyönyörű, olyan ragyo-
gó, gyémántlelkű.

Később családunknak is nagy örömet
okozott a kormányzóné gyors és emberséges
segítsége. Édesanyám – akit Mamukának szó-
lítottunk – könnyezett, amikor sógornője leve-
lét olvasta. Az történt, hogy elsőszülött báty-
ját szigeti Komáromy Lászlót, aki a negyvenes
években főszolgabíró volt, egyik napról a má-
sikra váratlanul értesítették, hogy leminősítet-
ték szolgabíróvá, és Zala megyébe helyezték
át. Indok: panasz érkezett a felsőbb szervek-
hez, hogy Munkácson istápolja, pártfogolja a
zsidókat és a ruszinokat, felesége is a
görögkatolikus templomba jár, holott az édes-
anyja római katolikus, az egykori szolgabíró
lánya.

Felesége nem esett pánikba, nyomban ké-
relmet írt Horthy Miklósné őméltóságának, jel-
lemezve férje jóakaratát, segítőkészségét, aki
nem tekinti a rászorulók vallási, illetve nemze-
tiségi hovatartozását, hiszen Munkács lakos-
sága a keletkezésétől fogva vegyes vallású
és nemzetiségű volt. 1930-ban a városnak
több mint 26 ezer lakosa volt: 45% zsidó, 55%
magyar, német, szlovák és ruszin. Közösen
virágoztatták fel a város gazdaságát, kultúrá-
ját, iparát, kereskedelmét.

A lényeget is megírta, hogy mivel a férjét
Zala megyébe helyezték, most őrá hárul a ház
körüli munka, beteges apjával és az egyete-
men tanuló Komáromy Istvánnal való törő-
dés, akinek 11 éves kora óta anyja helyett
anyja. (A fiatalember édesanyja 1922-ben,
gyermeke születésekor a magas láztól megbe-
tegedett, és 11 évig tolókocsira szorult.)

Ami a görögkatolikus templomba való já-
rást illette, Oroszvégen olyan helyen laknak,
ahol csak a görögkatolikus férfi szerzetesrend-
nek van temploma. (Oroszvég ma Munkács
része, a Latorca folyó jobb partján, ahol
görögkatolikus templom van.)

A kormányzóné válasza gyors, megértő
és határozott volt. Nagybátyámat visszahe-
lyezték Munkácsra, persze nem fő, hanem
szolgabírónak.

Sokkal szomorúbb volt Szatur Zoli bácsi
esete. 1944 októbere végén, amikor bejöttek
az oroszok Szolyvára, az óvónő azonnal felje-
lentette őt a kormányzónénak írt verséért.
Szatur Zoli bácsit 25 évre ítélték. Igaz, Szibéri-
ából előbb hazaengedték. Itthon betegesen,
de boldogan élt családja körében.

Harsághy Káposzta M. Katalin,
Budapest

A Kárpátaljai Hírmondó felhívására édesanyám, Lusánszki Magdolna albumából
választottam egy képet, amelyen a Beregszászi Polgári Iskola 1927-ben érettségizett
növendékei és tanáraik láthatók. Akiket ismertem, azok nevét felírtam. Az alsó sorban
jobbról az első Sztahora Erzsébet (Vaskovics Béláné), a második sorban balról a harma-
dik Rokiczki Béla tanár, majd Shönflug Irénke tanárnő, Krakovszki László igazgató,
Shenkner Margit tanárnő. A negyedik sorban balról a második Kamenecki Erzsébet
(Boldizsár Béláné), balról a nyolcadik Marosi Erzsébet (Szelei Lajosné), az ötödik sor-
ban jobbról az első Lusánszki Magdolna (Kari Béláné), a második Ignáczi Ilona.

Bízom benne, hogy a folyóirat olvasói között sokan vannak olyanok, akik felisme-
rik hozzátartozójukat.

File Mária, Budapest

Küldjön egy képet!

Jó helyre kerültek a felajánlások
A Szent György Lovagrend az utóbbi hónapokban több mint 2000 könyvet, nagy

értékű orvosi műszereket és kórházi berendezéseket juttatott el a Beregszászi járásba. A
Szolyvai Magyar Kulturális Szövetségnek, az Aknaszlatinai Bolyai János Középiskolá-
nak és az Eszenyi Bocs-
kay istván Középiskolá-
nak pedig mintegy 700
kötetet adományozott
Szabolcs–Szatmár–Be-
reg Megyei Priorátusa és
a Beregszászért Alapít-
vány közreműködésével.

Legutóbb a Bereg-
szászi Járási Gyermek-
könyvtár kapott 200 ifjú-
sági és meséskönyvet a
lovagrend Győr–Mo-
son–Sopron Megyei
Nagypriorátusa ajándé-
kaként. Az ajándékozók-
hoz csatlakozott a Sós-
tó–Sóstóhegyi Igrice Ci-
vil Egyesület, amely 20
darab plüssjátékot, a Be-
regszászért Alapítvány
pedig nagyképernyős tévékészüléket vitt ajándékba a könyvtárnak. Az alapítvány rö-
videsen DVD-lejátszóval valamint mese- és ifjúsági filmekkel ajándékozza meg a könyv-
tárat, továbbá könyveket gyűjt számára.

Varga Éva, Mezővári
A képen: Nagy Olga könyvtárvezető, Severa Natália, a könyvtár dolgozója,

Leviczky Mihály, a lovagrend Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Priorátusának pri-
orja, az Igrice Egyesület elnöke és Dalmay Árpád, a Beregszászért Alapítvány Kura-
tóriumának elnöke, a lovagrend és az egyesület tagja.
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2016 DECEMBER
December 1. A Kárpáti Kiadó

és a Boksay József Kárpátaljai
Megyei Képzőművészeti Múze-
um szervezésében Ungváron
megtartották a Boksay-album
bemutatóját.

December 1. A Kárpátaljai Re-
formátus Ifjúsági Szervezet
(KRISZ) és a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola
berkeiben működő Lehoczky
Tivadar Kutatóintézet első alka-
lommal szervezte meg a Kálmán-
csehi Sánta Márton Fiatal Ku-
tatói és Tudományos Diákköri
Konferenciát a főiskola közpon-
ti olvasótermében.

December 1. Beregszász elöl-
járói és civil szervezetei egyez-
tették 2017 évi programjaikat. A
2017-es kulturális, tudományos
és egyházi eseményeket ösz-
szegző programtervet a követ-

raiban 1944–1956 című kiállí-
tást is. Beszédet mondott dr.
Zubánics László, dr. Dupka
György, Marosi István, Olekszij
Korszun, Filep Lajos, Angyal
Gabriella, Vaszil Kocan. Közre-
működött a Romzsa Tódor ne-
vét viselő-papi szeminárium kó-
rusa.

December 9. A Boksay József
Kárpátaljai Megyei Képzőművé-
szeti Múzeumban megnyitották
a Kárpátaljai Magyar Képző- és
Iparművészek Révész Imre Tár-
sasága 2016. évi téli tárlatát.

December 10. „A Magyar
Kultúráért Kárpátalján” Alap
díjátadó ünnepséget szervezett
a Munkácsi Szent István Líce-
umban. A résztvevőket Kacsó
András, a Kárpátaljai Ferences
Misszió Alapítvány (KMFA)
kuratóriumi elnöke köszöntötte.
Díjazták azon pedagógusokat,
akiknek tanítványai a KMPSZ
által szervezett – Kárpátalja
minden magyar általános és kö-
zépiskolájára kiterjedő – magyar
nyelv és irodalom tantárgyi ve-
télkedőkön első helyezést értek
el. A Karádi helyesírási verseny,
az Édes anyanyelvünk nyelv-
használati verseny, a költészet
napi szavalóverseny, a Drávai
Gizella nyelvhasználati verseny,
a Kazinczy szépkiejtési verseny
eredményeinek figyelembe vé-
telével Iván Éva, Hnatik-Riskó
Márta, Szabó Éva, Nagy Krisz-
tina, Pallay Katalin, Simon-Árpa
Zsuzsanna, Zeke Zsuzsanna,
Perdukné Lator Ilona, Király Ka-
talin, Kudlotyák Krisztina, Ko-
vács Erzsébet, Csetneki Adri-
enn, Sarkadi Katinka, Katona-
Mironova Berta bizonyult a leg-
eredményesebb pedagógus-
nak. Elismerésben részesültek a
Kárpátaljai Magyar Cserkész-
szövetség által szervezett Forrai
Sándor Rovásírásverseny győz-
teseinek felkészítő tanárai: Vári
Katalin, Szász Marianna és
Popovics Pál. Átvehették díjai-
kat a Kedvenc kárpátaljai pe-
dagógusom verseny győztesei
is. Óvónő kategóriában Kiss
Éva, tanító kategóriában Gajdos
Brigitta, tanár kategóriában pe-
dig Kopasz Gyula kapta a leg-
több szavazatot. Az ünnepség
végén a szalókai Komótos népi
zenekar és a munkácsi Boros-
tyán néptánccsoport lépett fel.

December 10. Második alka-
lommal szervezte meg a Bartók
Béla tehetségkutató versenyt a
Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség. A vetélkedő döntőjé-
nek a Kárpátaljai Megyei Fil-
harmónia adott helyet. A leg-

kező szervezetek, intézmények
képviselői állították össze: a
városi önkormányzat, a II. Rá-
kóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola, a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség, a Kárpát-
aljai Magyar Pedagógusszövet-
ség, a Beregszászi Református
Egyházközség, a Beregszászi
Római Katolikus Egyházközség,
a Beregszászi Görögkatolikus
Egyházközség, Magyarország
Beregszászi Konzulátusa, a Pro
Cultura Subcarpathica civil szer-
vezet és a Görögkatolikus Ifjú-
sági Szervezet. A résztvevők
abban egyeztek meg, hogy az
összeállított eseményeket prog-
ramfüzet formájában elérhetővé
teszik a kárpátaljaiak, valamint
az ide érkező vendégek, turis-
ták számára.

December 2. Az Ungvári 10.
Számú Dayka Gábor Középisko-

la fennállásának 70. évforduló-
ja alkalmából ünnepi koncertre
került sor a Kárpátaljai Megyei
Filharmóniában.

December 3. Örkény István
Tóték című tragikomédiáját mu-
tatta be a Kárpátaljai Megyei
Magyar Drámai Színház társu-
lata Beregszászon. A többszö-
rös díjnyertes előadást először
2004-ben láthatta a közönség
Vidnyánszky Attila rendezésé-
ben. A főbb szerepeket Szűcs
Nelli, Trill Zsolt, Orosz Melin-
da, Tóth László és Rácz József
játszották.

December 3. Megtartotta
XXIII. közgyűlését a Kárpátaljai
Magyar Pedagógusszövetség
(KMPSZ), amelynek során a je-
lenlévők nyilatkozatot fogadtak
el. A KMPSZ elnökévé ismét
Orosz Ildikót választották meg.

December 5. Magyar Leven-
te, a Külgazdasági és Külügy-
minisztérium államtitkára elő-
adást tartott az Ungvári Nemze-
ti Egyetem Magyar Tannyelvű
Humán- és Természettudomá-
nyi Karán.

December 6. A II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főisko-
lán a Genius Jótékonysági Ala-
pítvány szervezésében átadták a
Soós Kálmán-ösztöndíjakat.

December 7. A Szolyvai Em-
lékparkban felszentelték az el-
hurcolt és kivégzett magyar or-
szággyűlési képviselők, felső-
házi tagok emlékkereszt jét
(Mihajlo Beleny alkotása). 70
évvel ezelőtt ezen a napon vé-
gezték ki Ungváron Bródy And-
rás magyar országgyűlési kép-
viselőt. Ebből az alkalomból
emlékbeszédet tartott dr. Dupka
György történész, az emlékpark
felelős titkára, Szabó János,
Magyarország Ungvári Főkon-
zulátusának konzulja, Filep La-
jos történész, az Ungvári Duh-
novics Társaság elnöke, Olek-
szij Korszun történész, GULÁG–
GUPVI kutató. A római katoli-
kus, görögkatolikus és reformá-
tus lelkészek gyászmisét (pana-
chidát, rekviemet) tartottak az
áldozatok lelki üdvéért.

December 7. Ungváron, a
Kárpátaljai Népművészeti és
Népi Építészeti Múzeumban a
Szolyvai Emlékparkbizottság, a
Kárpátaljai Magyar Művelődé-
si Intézet és a GörögKör szer-
vezésében kiállítás nyílt az egy-
kori Gulag-rab, Dr. Ortutay Ele-
mér görögkatolikus pap, teoló-
gus születésének 100. évfordu-
lója alkalmából. Ugyanitt meg-
tekinthették az érdeklődők a
Magyarok a Szovjetunió tábo-

ELISMERÉSEK
* A Gyula Város Önkormányzata és a Gyulai Várszínház által

alapított Sík Ferenc-nívódíjat 2017-ben Trill Zsolt színművész
kapta a III. Richárd című bemutató főszerepének magas művé-
szi színtű megformálásáért.

* Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordu-
lója alkalmából Áder János, Magyarország köztársasági elnöke
a kárpátaljai magyarság kiváló képviselőinek magas állami ki-
tüntetéseket adományozott:

Szávina-Balla Ilona, a derceni kultúrház és a derceni
Gyöngyösbokréta népi együttes nyugalmazott vezetője a kár-
pátaljai magyarság körében a népi hagyományok megőrzését
és továbbadását példaértékű elkötelezettséggel szolgáló okta-
tás- és kultúraszervező tevékenysége elismeréseként a Magyar
Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapta;

Ambrus Pál, a Técsői Református Líceum nyugalmazott igaz-
gatója, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség Técsői Járási
Szervezetének elnöke a kárpátaljai magyarság körében végzett
elhivatott pedagógusi munkája, valamint a szórványban élő
magyarok identitásának megőrzését szolgáló értékes közéleti
tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt
kitüntetésben részesült;

Molnár László, a Benei Általános Iskola nyugalmazott taná-
ra, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Benei Alapszer-
vezetének elnöke a kárpátaljai magyar közösség körében az ok-
tatás, a kultúra és a hagyományőrzés területén több évtizeden
át töretlen elkötelezettséggel végzett munkája elismeréseként a
Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapta.

* Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke megbízásá-
ból Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a magyar
irodalom területén nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeré-
seként Magyarország Babérkoszorúja díjat adott át Vári Fá-
bián László József Attila-díjas költő, műfordító, néprajzkutató,
a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére.

* A kultúra érdekében – hosszabb időn át – művészeti vagy
kulturális intézményben, illetve szervezetnél végzett kiemelke-
dő tevékenysége elismeréseként Bánffy Miklós-díjban része-
sült Pál Lajos zenész, zenetanár.

* Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter nemzeti ün-
nepünk alkalmából a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést
adta át Molnár Eleonórának, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egye-
sület elnökének a határon túli magyar hagyományok és nemzeti
értékek gyűjtése, megőrzése és népszerűsítése iránt elhivatott,
példaértékű kutatói és szakírói tevékenysége elismeréseként.
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tehetségesebb gyerekek és
fiatalok mérték össze tudá-

sukat, és bizonyították, hogy
mesterei saját hangszerüknek.
Az első korcsoportban (5–10
évesek) Paládi Máté (zongora,
Nagyszőlősi járás, felkészítő ta-
nára Engi Erika), a második kor-
csoportban (10–13 évesek)
Nurijeva Veronika (cselló, Ung-
vári járás, felkészítő tanár Sutko
Miroszlav), a harmadik korcso-
portban (14–19 évesek) Szilágyi
Patrícia (xilofon, Nagyszőlősi já-
rás, felkészítő tanára Kalinics
Artem) végzett az első helyen. A
döntő résztvevői értékes pénz-
jutalomban részesültek. A dobo-
gós helyezést elérők az anyagi
jutalmon kívül egy egész hétvé-
gés budapesti úton is részt ve-
hettek a Magyar Művészeti Aka-
démia jóvoltából, a legjobb há-
rom versenyző pedig felléphetett
a Pesti Vigadó színpadán.

December 10. Megtartotta
ülését az Ukrajnai Magyar Nem-
zeti Tanács – az UMDSZ egyik
legfontosabb döntéshozó tes-
tülete, amelynek elnökévé dr.
Spenik Sándort (Ungvár), alel-
nökeivé Mészáros Györgyit
(Técső) és Szikora Attilát (Hmel-
nickij) választották.

December 11. A téglási kul-
túrházban megrendezték a XVI.
Jónak Lenni Jó jótékonysági
koncertet a Császlóci Bentlaká-
sos Iskola lakóinak megsegíté-
sére. Felléptek a téglási kultúr-
ház Rózsa népdalegyüttese,
Orchidea és Eszterlánc néptánc-
csoportjai, Csalogány asszony-
kórusa, Pergettyű citerazeneka-
ra és Nyitnikék folklórcsoport-
ja, a Kereknyei Művészeti Isko-
la Szürte–Téglás fiókintézet-
ének tanulói, a Császlóci Bent-
lakásos Iskola növendékei.

December 16. A II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő-
iskolán megnyitották a Magya-
rok a Szovjetunió táboraiban
1944–1956 című kiállítást. Kö-
szöntőt mondott Orosz Ildikó, a
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola rektora, a kiál-
lítást Ötvös Sándor, a Minisz-
terelnökség Kormánybiztosi
Kirendeltségi Főosztályának
főosztályvezetője nyitotta meg,
a tárlat anyagát Dr. Ligeti Dávid
történész, a VERITAS Történet-
kutató Intézet tudományos
munkatársa mutatta be.

December 16. „Csak egy nap
a világ” címmel a II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főis-
kola átriumában koncertet adott
Szalóki Ági. A többszörös Fono-
gram-díjas, Artisjus előadói dí-

jas, Regionális Prima Díjas elő-
adóművész műsorában Karády
Katalint, Edith Piafot és Amália
Rodriguest idézte meg.

December 16–18. A Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövet-
ség (KMKSZ) és a Kárpátaljai
Magyar Turisztikai Tanács har-
madszor szervezett adventi vá-
sárt Beregszász főterén. A ren-
dezvény minden napján valami-
lyen kulturális programra is sor
került. Pénteken a VII. Pulzus
Karácsonyi Cipősdoboz Akció
keretében egész napos koncert-
sorozat várta az érdeklődőket.
Szombaton a KMKSZ immár 22.
alkalommal szervezte meg a Kár-
pátaljai Magyar Betlehemes Ta-
lálkozót. Vasárnap került sor a
kárpátaljai történelmi egyházak
kórusainak fellépésére.

December 17. Rahón, a ma-
gyar óvoda és iskola épületé-
ben immár ötödször rendeztek
adventi ének- és szavalóver-
senyt, amelyre Nagybocskóról,
Terebesfejérpatakról, Gyertyán-
ligetről, Rahóról, Zipzeraiból és
Kőrösmezőről érkeztek gyere-
kek óvódástól egészen a közép-
iskolás korosztályig.

December 18. Kiskarácsony,
nagykarácsony címmel adott
koncertet a Magyar Melódiák
kamaraegyüttes a Kárpátaljai
Megyei Filharmónia színpadán.

December 20. A Magyarok a
Szovjetunió táboraiban 1944–
1956 című kiállítást Ungváron,
az UNE magyar karán dr. Zu-
bánics László dékánhelyettes és
dr. Dupka György történész
nyitották meg.

December 21. Munkácson, a
Kárpátaljai Megyei Orosz Drá-
mai Színházban is megtekinthe-
tő volt a Magyarok a Szovjet-
unió táboraiban 1944–1956
című kiállítás. A megnyitón kö-
szöntőt mondott Popovics Béla
helytörténész, a kiállítást Csibi
Krisztina, a Magyarság Háza
igazgatója nyitotta meg, a tárlat
anyagát dr. Szakály Sándor tör-
ténész, a VERITAS Történetku-
tató Intézet főigazgatója ismer-
tette. Közreműködött Pál István
„Szalonna” és családja.

De ce mbe r 21. Hármas
könyvbemutatóra került sor a
Beregszászi Járási Könyvtár ol-
vasótermében. Az irodalom-
kedvelők Hájas Csilla A fele
komoly című kisprózakötetét,
Weinrauch Katalin Cirkuszva-
rázs című gyerekeknek szóló
verseskö tetét  és Kenyeres
Mária Számkivetve című köte-
tét ismerhették meg. A könyve-
ket dr. Dupka György, a Kárpát-

aljai Magyar Művelődési Inté-
zet igazgatója, az Intermix Ki-
adó vezetője és az Együtt kár-
pátaljai irodalmi folyóirat fele-
lős kiadója mutatta be. A jelen-
lévő szerzők néhány vers fel-
olvasásával ízelítőt adtak mű-
veikből. A rendezvény zárása-
ként az Együtt legújabb számát
Csordás László, a folyóirat ol-
vasószerkesztője ismertette.

December 22. A Nagyszőlősi
Perényi Zsigmond Középisko-
lában is bemutatták a Magya-
rok a Szovjetunió táboraiban
1944–1956 című kiállítást.

December 26. Nagy sikerű
karácsonyi hangverseny kere-
tében felejthetetlen élménnyel
ajándékozta meg a közönséget
a Munkácsi Fiúkórus a római ka-
tolikus templomban.

2017 JANUÁR
Január 1. Az év első napján

Ungváron a helyi magyarság
Petőfi Sándor születésnapjának
194. évfordulóját méltatta. Tarics
Zoltán, a KMKSZ Ungvári Alap-
szervezetének elnöke felidézte
Petőfi Sándor életútját és költé-
szetét. Elmondta, hogy Petőfi
Kiskőrösön nem magyar szülők
családjában jött a világra, ennek
ellenére a magyar irodalom és
történelem kiemelkedő alakja lett.
A rendezvény végén Balogh
Dénes, Magyarország Ungvári
Főkonzulátusának konzulja,
Tarics Zoltán, Ivaskovics József
zenész, valamint Dupka György,
a Magyar Értelmiségiek Kárpát-
aljai Közösségének elnöke meg-
koszorúzták a költő szobrát.

Petőfi Sándor születésének
194. évfordulója kapcsán hason-
ló megemlékezést és koszorú-
zást tartottak Kijevben, Bereg-
szászon, Badalóban és más Pe-
tőfi-emlékhelyeken.

Január 14. A Kárpátaljai Ma-
gyar Nagycsaládosok Egyesü-
lete ötödik alkalommal szervez-
te meg a nagycsaládos napot
Beregszászon. A rendezvény
keretében koncertet adott a
nagy sikerű Alma együttes.

Január 18. Első alkalommal
rendezett hagyományőrző újév-
köszöntő bált a Kárpátaljai Ma-
gyar Kulturális Szövetség Ifjú-
sági Szervezete (KMKSZ ISZ).
Az eseménynek a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő-
iskola adott otthont.

Január 20. A Kárpátaljai Ma-
gyar Művelődési Intézet
(KMMI) és a Magyar Értelmisé-
giek Kárpátaljai Közössége
(MÉKK) rendezvénysorozattal
méltatta a magyar kultúra napját.

Megemlékezést és koszorúzá-

si ünnepséget rendeztek a bereg-
szászi Kölcsey-emléktáblánál a
Himnusz megírásának 193. évfor-
dulója alkalmából. Beszédet
mondott dr. Zubánics László, az
UMDSZ és a KMMI elnöke.

A beregszászi Európa–Ma-
gyar Házban Zubánics László
moderálásával megtartották a
Beregszászi Értelmiségi Fóru-
mot. Lőrincz P. Gabriella kárpát-
aljai mentor és Farkas Wellman
Endre oktató bemutatták az
ENUMERÁCIÓ című kiadványt,
amely egy jelentős válogatás az
Előretolt Helyőrség Iróaka-
démia tagjainak alkotásaiból.
Szemere Judit szerkesztő bemu-
tatta a fiatal kárpátaljai alkotók
Különjárat című antológiáját,
majd Dupka György a Magyar
irodalmi élet és írásbeliség
Kárpátalján című, hamarosan
megjelenő könyvéről tartott is-
mertetőt.

Az eseményen átadták az
Együtt című irodalmi lap nívó-
díját, amelyet a szerkesztőbi-
zottság Marcsák Gergely irodal-
márnak ítélt oda. A Magyar
Nyelv és Kultúra Nemzetközi
Társasága – Anyanyelvi Kon-
ferencia és a KMMI elismerő
okleveleit a magyar kultúra szol-
gálatában kiemelkedő személyi-
ségek kapták.

Az ünnepséget zenés-irodal-
mi összeállítás színesítette,
amelyben közreműködtek a Be-
regszászi Kodály Zoltán Művé-
szeti Iskola tanárai és diákjai, il-
letve a tiszabökényi Tisza Csil-
lag Kórus tagjai.

Január 20. Az Ungvári 10. Sz.
Dayka Gábor Középiskolában a
tanintézet és a MÉKK szerve-
zésében megrendezték a XVIII.
Himnusz-mondó versenyt.

Január 22. A Keresztény Ér-
telmiségiek Szövetsége (KÉSZ)
beregszászi csoportja ünnepsé-
get, valamint kiállítást szervezett
a magyar kultúra napja alkalmá-
ból a Pásztor Ferenc Közösségi
Házban. Az egybegyűlteket
Molnár János beregszászi római
katolikus esperes-plébános kö-
szöntötte, majd a Krajnik Irén és
Turjanica Terézia zenetanárok
által felkészített fiatal tehetséges
gyerekek előadása következett.
Gogola Zoltán festőművész
egyéni tárlatát Bárdos István, a
KÉSZ képviselője nyitotta meg.

FEBRUÁR
Február 2. A Kárpátaljai Me-

gyei Filharmóniában sor került
Csuprik Etelka, Ukrajna érdemes
művészének zongorakoncertjére.

Február 2. A Görögkato-
likus Ifjúsági Szervezet a
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Szemelvények kárpátaljai eseményekből
beregszászi Arany Páva

hotel-étteremben megrendezte
az V. Görögkatolikus Jótékony-
sági Bált.

Február 2. Szolyva gyógyha-
tású ásványvízforrásai évszá-
zadok óta ismertek. Ezentúl egy
bronzból készült emlékmű is hir-
deti a város nevezetességét. A
víztöltő embert ábrázoló alkotás
a város első bronzból készült
emlékműve. A szobor Sztepan
Rusznak, Mihajlo Kolodko,
Vaszil Krivanics, Roman Murnik
és Fegyir Sándor közös erőfe-
szítésének gyümölcse.

Február 3–8. Határon túli ma-
gyar társulatok vendégjátékát
láthatta a közönség az Újszín-
házban negyedik alkalommal
megtartott Keresztény Színházi
Fesztiválon. A Beregszászi
Illyés Gyula Magyar Nemzeti
Színház (Kárpátaljai Megyei
Magyar Drámai Színház) társu-
lata a Bubik István Stúdiószín-
padon Kányádi Sándor Kétsze-
mélyes tragédia című művét
mutatta be Árkosi Árpád ren-
dezésében.

Február 7. Nyíregyháza után
Ungváron is bemutatták a
Bereg vármegye 1836. évi pe-
cséthasználati kiváltságlevelét
feldolgozó díszkötetet, amely a
Magyar Nemzeti Levéltár Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Levéltára és a Kárpátaljai Me-
gyei Állami Levéltár közös
munkája eredményeként jelent
meg. A kiadvány nemcsak kul-
túrtörténeti szempontból jelen-
tős, jó példája az utóbbi évek-
ben a magyar és az ukrán levél-
táros szakma között kialakult
gyümölcsöző együttműködés-
nek. A forrás hamarosan digi-
tális formában is elérhetővé
válik. A kötet Bereg vármegye
pecsétjének az 1836-os oklevél-
ben történő megerősítését te-
szi minden érdeklődő számára
elérhetővé. A pecsét különle-
gessége, hogy a felirat már
magyarul olvasható a korábbi
latin helyett. A latin nyelvű ok-
levél szövege pedig három
nyelven, magyarul, ukránul és
angolul található kiadványban.
A díszkötet jelentőségét Dr.
Mikó Zsuzsanna, a Magyar
Nemzeti Levéltár főigazgatója,
Tetjana Baranova, az Ukrán Ál-
lami Levéltári Szolgálat elnöke,
Mihajlo Miszjuk, a Kárpátaljai
Megyei Állami Levéltár igazga-
tója, Vida László ungvári ma-
gyar első beosztott konzul,
Szabó István, a Szabo lcs-
Szatmár-Bereg Megyei Köz-
gyűlés alelnöke, dr. Csatáry

György, a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola
tanszékvezető tanára méltatták.

Február 9. Glück Gábor híres
kárpátaljai festőművész, grafikus
születésének 105. évfordulója
tiszteletére jubileumi emlékkiállí-
tás nyílt Ungváron a Boksay Jó-
zsef Kárpátaljai Megyei Szépmű-
vészeti Múzeumban.

Február 9. 1956 egyik hősé-
nek, Szűcs Sándornak, a záho-
nyi vasútállomás egykori főnö-
kének tiszteletére emléktáblát
avattak az egykori alma materé-
ben, a Csapi 2. Számú Széche-
nyi István Középiskolában.
Szűcs Sándor mint záhonyi ál-
lomásfőnök a sínek felszedésé-
vel, a váltók elállításával, torla-
szok emelésével tíz napon át fel
tudta tartóztatni a vasúton a
szovjet csapatok magyarorszá-
gi bevonulását. Az emléktáblát
a Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület és a Magyar Közle-
kedési Közművelődésért Alapít-
vány készíttette. A KMKSZ Csa-
pi Alapszervezete által szerve-
zett rendezvényen részt vett és
beszédet mondott dr. Gulyás
Gergely, a Magyar Országgyű-
lés törvényalkotásért felelős al-
elnöke, Balogh Lívia, a KMKSZ
Ungvári Középszintű Szerveze-
tének elnöke, Maha László, az
iskola igazgatója. A vendégek
Debreceni Anikó felkészítő ta-
nár által összeállított megható
irodalmi-történelmi zenés össze-
állítást tekinthettek meg az is-
kola felső osztályos tanulóinak
előadásában.

Február 10. A II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főis-
kola és a KárpátHáló Közössé-
gi Együttműködés a Szépkorú-
akért (KESZ) egyesület számí-
tástechnikai alapismereteket
biztosító tanfolyamot indított a
szépkorúak számára.

Február 11. Megtartották a
XI. Mezőgecsei Nemzetközi
Böllérversenyt.

Február 14. Az Ungvári Nép-
rajzi és Népi Építészeti Múzeum-
ban a Magyar Értelmiségiek
Kárpátaljai Közössége (MÉKK)
szervezésében megrendezték a
VIII. CARPATICA ART EXPO-
t, amelyen bemutatták a MÉKK
Munkácsy Mihály Képzőművé-
szeti Egyesület és más műhe-
lyek tagjainak legújabb munká-
it. A rendezvényen mások mel-
lett ünnepi beszédet tartott Vida
László, Magyarország Ungvári
Főkonzulátusának első beosz-
tott konzulja, Borisz Kuzma, az
Ukrán Képzőművészeti Szövet-
ség kárpátaljai tagozatának el-

nöke, Zubánics László, a Kár-
pátaljai Magyar Művelődési
Intézet (KMMI) elnöke, Dupka
György, a MÉKK elnöke. A
palágykomoróci Nefelejcs kórus
(művészeti vezető: Illár Viktória)
magyar népdalokat adott elő,
majd a jelenlévők az eszenyi
Miczbán Hagyományőrző
Egyesület jóvoltából belekós-
tolhattak az Ung-vidéki népi
gasztronómia remekeibe is.

Február 13–17. A Kárpátal-
jai Magyar Nagycsaládosok
Egyesülete, valamint a történel-
mi egyházak szervezésében gaz-
dag programmal lezajlott a Há-
zasság hete Kárpátalján.

Február 16. A Pro Cultura
Subcarpathica civil szervezet és
a Sodró Együttes idén is meg-
rendezte táncházzal egybekö-
tött folkkocsmáját először Ung-
váron, Rusznák György neve-
zetes Váralja múzeum-kávézójá-
ban, majd a Rákóczi-főiskola át-
riumában. A Sodró együttessel
közösen koncertet adott Pál La-
jos, Európa-, Életfa- és Artisjus-
díjas népzenész, előadóművész.
A koncertre Pál Lajost elkísérte
tanítványa, Blaskó Tamás is. A
művészek a harmonika népzené-
ben betöltött szerepét mutatták
be, de a népi dallamok mellett az
egykori báli táncrend zenéi – ke-
ringő, tangó stb. – is felcsen-
dültek.

Február 17. A beregszászi fő-
iskolán a KMPSZ szervezésében
megrendezték a szórványvidé-
ken oktatók konferenciáját.

Február 17–19. Mézfesztivált
szerveztek Ungvár központjában.

Február 18. A Nagydobronyi
Középiskolában került megren-
dezésre a Kazinczy szépkiejtési
verseny megyei döntője a Kár-
pátaljai Magyar Pedagógusszö-
vetség (KMPSZ) szervezésé-
ben. A megmérettetésen a járási
középdöntők legjobbjai vehet-
tek részt 7–9. és 10–11. osztá-
lyos korcsoportban.

Február 23. Magyarország
Beregszászi Konzulátusa és a
Pro Cultura Subcarpathica civil
szervezet közös szervezésének
köszönhetően Beregszászra is
eljutott Matl Péter szobrász- és
festőművész málenykij robot
témájú kiállítása. Az Ötösével
című tárlatnak a II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főis-
kola adott otthont.

Február 23. A GörögKör – a
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola Görögka-
tolikus Lelkészsége megrendez-
te az Ortutay Elemér IV. Keresz-
tény Tudományos Diákköri

Konferenciát, amelyen ukrajnai
és külföldi egyetemek és főis-
kolák diákjai vettek részt.

Február 24. Az egri vár hős
kapitányának, Dobó Istvánnak
állítottak ünnepélyes keretek
között mellszobrot az ungvári já-
rási Szerednyén, aki életének
utolsó éveit a helyi várban töl-
tötte. Az emlékmű állítását
Závoda Ferenc, a Békés Me-
gyei Önkormányzat képviselő-
je és Roják Mária, Császlóc köz-
ség polgármestere kezdemé-
nyezték. A szobor – Túri Török
Tibor Pro Cultura Keszthely-dí-
jas alkotó munkája – a Dobó Ist-
ván által kiépített több mint
négy kilométer hosszúságú pin-
cerendszer bejáratánál, a Leány-
ka Agráripari Cég épületében
kapott helyet. Az avatóünnep-
ségen a szobrász személyesen
is jelen volt.

Dobó István hősies életét és
Szerednye történelmét Buhajla
József, Magyarország Ungvári
Főkonzulátusának főkonzulja
idézte fel. A település évszáza-
dokon át híres bortermelő köz-
pont volt, amelyet már 1417-ben
említ oklevél. A Dobó család
honosította meg itt a szőlő- és
borkultúrát, erősítette meg a
szerednyei várat, amelynek rom-
jai ma is láthatók.

Február 25. A Beregszászi 4.
Sz. Bendász István Cserkész-
csapat 20. alkalommal rendezte
meg hagyományos cserkész-
bálját, amelynek idén az Oscar-
gála adta a tematikáját.

Február 27. – március 5. A
Kárpátaljai Magyar Turisztikai
Tanács kezdeményezésére és
szervezésében Kárpátalja több
járásában idén is megrendezés-
re került a Magyar Konyha Hete.

Február 28. A II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főis-
kola és a Pro Cultura Subcar-
pathica civil szervezet nagysza-
bású jótékonysági farsangi bált
szervezett, amelynek bevételét
az ifjú kárpátaljai tehetségek tá-
mogatására fordítják.

Február 28. A Szőttes Kama-
ra Néptáncegyüttes tagjai Ung-
váron, a Kárpátaljai Megyei Fil-
harmónia színpadán léptek fel. A
koncertet Tessely Zoltán, a Bics-
ke központú, Fejér megyei vá-
lasztókerület fideszes képviselő-
jének támogatásával a KMKSZ
Ungvári Középszintű Szerveze-
te, valamint a Kárpátaljai Népfő-
iskolai Egyesület szervezte.

Összeállította:
Dupka György

és Zubánics László



Kárpátaljai Hírmondó 39

Képzőművészet

Grezsa István

Téli tárlat – a RIT kiállítása
Beregszászon

Kárpátaljai képzőművészek
bemutatkozása Budapesten

Januá rban
Hagyomány és
álomvilág cím-
mel Réti János
festő- és grafi-
kusművész al-
kotásaiból nyílt
kiállítás, ame-
lyet Fráter Oli-
vér, a NSKI el-
nökhelyettese
nyitott meg. Réti János munkássá-
gát Őry László, a Kárpátok Művé-
szeti és Kulturális Egyesület elnö-
ke jellemezte.

Mint elhangzott, a művész ké-
peinek témája, technikája változa-
tos, figurális és absztrakt műveket
egyaránt készít, a tájak mellett meg-
jelennek a csendéletbe foglalt ala-
kok, a női aktok ábrázolásai és az
absztrakt formákká egyszerűsített
színfoltok konstruktív, geometrikus
kompozíciói is. Különféle festésze-
ti és grafikai technikákat alkalmaz,
képeit többek között tussal, tollal,
színes ceruzával készíti, de dolgo-
zik akvarellel, pasztellel, illetve van-
nak monotípiái is. Illusztrációi több
kárpátaljai kiadványban is megje-
lentek, többek közt az Együtt című
kulturális folyóiratban, valamint
Nagy Zoltán Mihály Az idő súlya
alatt című novellagyűjteményében.

Réti János ta-
nulmányait az
Ungvári  Ipar-
művészeti Szak-
középiskolában
végezte monu-
mentális festé-
szet szakon.
1974-től rend-
szeresen állít ki,
munkáit Kárpát-

alján és a határon túl is számos he-
lyen láthatták az érdeklődők. Alapí-
tó tagja a Kárpátaljai Magyar Kép-
ző- és Iparművészek Révész Imre
Társaságának (RIT), 1983-tól nyug-
díjazásáig az Ungvári Művészeti
Alap munkatársa volt, ahol művé-
szeti tervezőként dolgozott, emellett
1989–1993 között az Ungvári Ipar-
művészeti Szakközépiskola tanára-
ként is tevékenykedett.

A művész egyik példaképe – sa-
ját bevallása szerint – Matisse, aki-
nek alkotómunkája, műveiben a vo-
nalak dinamikája és dekoratív ábrá-
zolásmódja arra ösztönözte, hogy
grafikai kísérletekbe kezdjen, és meg-
próbálja saját gondolatait új formá-
kat keresve papírra vetni. Munkás-
ságát Révész Imre-díjjal, valamint
Boksay József – Erdélyi Béla Me-
gyei Képző- és Iparművészeti Díjjal
ismerték el.

Februárban Szocska László szob-
rászművész Formai párhuzamok
című kiállítását tekinthették meg az
érdeklődők a Forrás Galériában.

A megnyitó ünnepségen Szász
Jenő, a Nemzetstratégiai Kutató-
intézet elnöke
felhívta a f i-
gyelmet arra,
hogy Szocska
László  szob-
r á s z m ű vé s z
absztrakt tér-
plasztikáinak
alapja többnyi-
re a fa, „amely
gyöke r e ive l
makacsul ka-
paszkodik abba a darab anyaföld-
be, ahova aprócska magként el-
hintette a gondviselés”.

Kerényi Imre miniszterelnöki
megbízott arra emlékeztetett, hogy
Kárpátalja sok kiemelkedő tehet-
séget adot t Magyarországnak,
köztük Jávori Ferenc zeneszerzőt,
Tril l Zsolt  színművészt és

Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti Szín-
ház igazgatóját.
     A kiállítást Matl Péter szobrászmű-
vész nyitotta meg, aki röviden ismer-
tette Szocska László pályafutását.

A művész az 1990-es évektől kez-
dett szobrokat
és kisplasztiká-
kat  készíteni.
Munkáit Európa
több országá-
ban láthatta a
közönség. 1994-
től tagja a Kár-
pátaljai Magyar
Képző- és Ipar-
művészek Ré-
vész Imre Társa-

ságának, valamint az Ukrajnai Nem-
zeti Művészeti Szövetség Kárpátal-
jai Egyesületének.

Munkái időtlenek és közel állnak
a természethez. Szobrait letisztult,
könnyed, geometrikus formák jel-
lemzik, azok „szállnak, repülnek, fo-
rognak a térben”.

Az MTI híradásai nyomán

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) Kárpát-haza Galéria ren-
dezvénysorozatának keretében újabb kárpátaljai képzőművészek kap-
tak lehetőséget a bemutatkozásra Budapesten, a Forrás Galériában.

Február folyamán a Kárpátaljai Magyar Képző- és Ipar-
művészek Révész Imre Társasága (RIT) tagjainak alkotá-
sait tekinthették meg az érdeklődők a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola Gross Arnold kiállítótermé-
ben. Már hagyomány, hogy az egyesület nagyszabású ki-
állítás keretében mutatja be tagjai egy évi művészi tevé-
kenységének eredményeit. Erre 2016 decemberében került
sor Ungváron, a Boksay József Kárpátaljai Megyei Szép-
művészeti Múzeumban. A beregszászi tárlat – a terem adott-
ságai miatt – kisebb válogatás, arra törekedve, hogy a tár-
saság 23 aktív tagja és két tiszteletbeli tagja közül minden-
ki bemutatkozhasson a beregvidéki közönség előtt.

A Téli tárlat című kiállítás ünnepélyes megnyitója kez-
detén az egybegyűltek egyperces néma főhajtással adóztak
a művésztársaság nyáron hirtelen elhunyt egykori elnöke,
Magyar László festőművész emlékének, majd Kopriva Atti-
la festőművész, a RIT kulturális titkára köszöntötte a vendé-
geket. Rövid művészettörténeti összefoglalója után vázolta
a társaság elmúlt évi tevékenységét, megemlítve az alkotó-
táborokat, kiállításokat. Az elmúlt időszakban a társaság négy
új taggal bővült, ők Habda László és Soltész István, Ukrajna
érdemes művészei, Micska Zoltán, Ukrajna kiváló művésze,
valamint Baraté Ágnes fiatal művész. 2016-ban Magyar Lász-
ló halálával nagy veszteség érte a közösséget, amely a 2016
októberében megtartott ülésén Kulin Ágnest választotta
meg elnöknek, így Magyar Lászlót egy fiatal, ötletgazdag,
aktív művész követi az alkotóközösség élén.

Ezután bemutatták a RIT, a Kárpátaljai Magyar Kultu-
rális Szövetség és Magyarország Ungvári Főkonzulátusa
által 2015-ben létrehozott Révész Imre Díjat. Az elismerést
a társaság munkáját és létrejöttét kiemelkedően támogató
személyek, közszereplők, művészek kaphatják. Az alapítók
minden évben három személynek adják át a kitüntetést,
amely egy bronz érmet (Matl Péter munkája), egy névre
szóló oklevelet, valamint egyszeri jelképes összegű pénz-
jutalmat foglal magában. A 2016-os díjazottak:

Larisza Maleh, Magyarország tiszteletbeli lembergi
konzulja, aki tisztviselőként és magánemberként is segítet-
te a RIT eddigi működését, mecénásként és művészetked-
velőként sok kárpátaljai alkotót támogatott abban, hogy
bemutatkozhasson Galíciában;

Berecz Margit textil- és festőművész, aki 1993-tól a RIT
aktív tagja. Alkotásaiban az iparművészeti gobelin alapok és
annak technikai megoldásai dinamikus kapcsolatot teremte-
nek a festészeti hagyományokkal. Az absztrakt formák és a
kárpátaljai tájak motívumvilága együttesen szövődnek ke-
zei alatt falikárpittá és festészeti alkotássá;

Réti János festőművész-grafikus, a RIT alapító tagja,
bohém modorával és karakteres festményeivel a kárpát-
aljai művészeti élet közismert alakja. Két alkotó személyi-
ség él szimbiózisban benne: a kárpátaljai tájat és a kárpát-
aljai festőiskola hagyományait ismerő lírai piktor, vala-
mint a groteszk és huncut grafikus, aki vágyálmait vetíti
ki a vászonra. Sz. J.
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Visszaemlékezés

Állatfarm

Cipekedő óriás

Isten hozott Kelet-Európában

Eltűnőben

Húgom gyerekkori emlékképe

Mackók a lepedőn

Segélyezés

Meditáció

Baraté Ágnes 1988-ban született
Mezőkaszonyban. Középiskolai tanul-
mányait szülőfalujában kezdte, majd a
Nagyberegi Református Líceumban
érettségizett. Mivel a rajzolás és a fes-
tés gyerekkorától meghatározó tevé-
kenységek voltak számára, tanulmá-
nyait a Kárpátaljai Művészeti Iskolá-
ban folytatta festészet szakon. Közben
levelező tagozaton angol nyelv- és iro-
dalomtanári diplomát szerzett. 2012-ben
felvételt nyert a Magyar Képzőművé-
szeti Egyetem festőművész szakára. Az
elmúlt tanévben az Erasmus Program
keretében a Drezdai Képzőművészeti
Egyetemen képezte magát.

Ágnes aktívan részt vesz a művé-
szeti életben, gyakran szerepel kiállítá-
sokon Kárpátalján és a határon túl is.
Alkotásait láthatta a közönség többek
között Beregszászon, Ungváron, Bu-
dapesten, Szolnokon, Drezdában. Tag-
ja a Bereg Alkotóegyesületnek, az
ArtTisza Művészeti Egyesületnek, az
E.SZ.M.E. csoportnak, valamint 2016-
tól a Kárpátaljai Magyar Képző- és Ipar-
művészek Révész Imre Társaságának.

Művészeti tevékenységének leg-
főbb témája az ember, annak érzései,
kapcsolati viszonyai. Munkáinak
többsége realista stílusban készül, de
az utóbbi időben előszeretettel alkot
szürreális, expresszív világot, ahol
keverednek a meseszerű és a valósá-
gos elemek. Művészi fotográfiával is
foglalkozik.

A fiatal művésznő rövid pályafutá-
sa alatt már számos díjat és ösztöndí-
jat nyert el festőként és fotósként
egyaránt. 2013-ban például a Magyar
Képzőművészeti Egyetem másodéves
hallgatójaként A testvérem Down-kó-
ros című alkotásával első díjat nyert
az Evangélikus Országos Múzeum ál-
tal kiírt Tolerancia pályázaton.

Az életben nagyon fontosnak tart-
ja a humort, még ha fekete humor is az.

– ditta –
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