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KÁRPÁTALJAI KULTÚRKRÓNIKA
(2022. február, március)

ElisMErésEK

* Magyarország Babérkoszorúja 
díjjal tüntették ki Nagy Zoltán Mi-
hályt március 11-én. A józsef Attila- 
és Márai Sándor-díjas író, költő, a 
Magyar Művészeti Akadémia rendes 
tagja helyett lányunokája vehette át 
az elismerést a pesti vigadóban. 

* Magyarország Kiváló Művésze 
díjban részesült Szűcs Nelli jászai 
Mari-díjas színművész, érdemes 
művész március 11-én. A díjat „a ma-
gyar művészet értékeinek gyarapítása 
érdekében végzett magas szintű, igé-
nyes teljesítménye elismeréseként” 
vehette át a kárpátaljai színművésznő. 

* Matl Péter kárpátaljai szob-
rászművész Munkácsy Mihály-díjban 
részesült március 10-én. A művészt ki-
emelkedő képzőművészeti tevékeny-
ségéért tüntették ki a pesti vigadóban. 

* Vári Fábián László Kossuth- 
és József Attila-díjas költőt március 
7-én a Magyar Művészeti Akadémia 
Irodalmi Tagozatának vezetőjévé 
választották meg. 

* A Magyar sportújságírók szö-
vetsége Gyulai Istvánról elnevezett 
díjjal ismerte el Dunda György 
újságíró munkáját.

FonTosABB
EsEMénYEK, 
rEnDEzvénYEK

2022. FEBRUÁR

* Kárpátaljára is eljutott a Határ-
talan magyar irodalom 2. Trianon és 
a külhoni magyarság irodalma című 
tanulmánykötet. A Jánosi Zoltán 
szerkesztésében és a Magyar napló 
gondozásában 2021 végén megjelent 
gyűjtemény az Anyanyelvápolók 
szövetsége és a Magyar napló Ki-
adó 2020 őszi virtuális konferenci-
ájának szerkesztett előadásait tartal-
mazza. Kárpátalját Csordás László: 
Trianon és a kárpátaljai magyar 
irodalom; Dupka György: Irodal-
mi folyóirat-alapítások kisebbségi 
létben a Trianon utáni Kárpátalján; 
Lőrincz P. Gabriella: Amiről tudni 
kell (Hogyan beszéljünk Trianon-
ról); Vári Fábián László: Újabb 
száz esztendő? (a nyelvtanulás 
apróbb gyötrelmei) című írásával 
képviseli. 

* Dupka György történésszel 
közölt villáminterjút a francia Le 
Figaro Thomas Lafitte tollából: 
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https://www.lefigaro.fr/.../en-ukra-
ine-l-ombre-de-moscou.... A Kár-
pátalján járt újságíró megszólaltatta 
Viktor Mikitát, a megyei állami 
közigazgatási hivatal elnökét, Bab-
ják Zoltánt, a Beregszászi kistérség 
polgármesterét, illetve elbeszélgetett 
több ungvári magyar egyetemistával 
is. Az általa „körbejárt” témák: a 
Kijev-Moszkva-Budapest politikai 
háromszögben – a kelet és nyugat 
által generált feszültségben – hogyan 
érzi magát a kárpátaljai magyarság, 
illetve milyen problémák foglal-
koztatják? Milyen volt 1991–2014 
között a kisebbségi joggyakorlás 
Ukrajnában? Milyen változásokon 
ment keresztül mindez a 2014-es 
események után?

* Bálint-napi jótékonysági ren-
dezvényével kapcsolódott be a 
pro cultura subcarpathica (pcs) 
civil szervezet a Rákóczi-főiskola 
oktatási folyamatába. A pcs egyik 
legismertebb magyar költőnk, Ba-
lassi Bálint emléke előtt tisztelgett 
az eseménnyel. A rendezvényen 
Fornosi-Domáreckájá Júlia be-
regszászi színművésznő Vári Fá-
bián László, Balassi-emlékkarddal 
díjazott kárpátaljai költőnk egyik 
szerzeményét adta elő. Heinczinger 
Miklós megzenésített versekkel 
zárta a jótékonysági estet. 

* Bihari Zoltán könyvet írt szer-
zőtársaival „Mi, svábok. Történetek 
magyarországi németekről” címmel. 

Magába foglal több mint 200 svábok 
lakta anyaországi települést, de kite-
kintést kapunk a Felvidék, Délvidék 
és Kárpátalja régióiban megmaradt 
svábokra is. 

* Papp Annamária, a kolozsvári 
Szabadság című lap főmunkatársa 
Dupka György történésszel közölt 
beszélgetést a kárpátaljai magyarság 
helyzetéről.

* Bemutatták a Kárpát-meden-
cei magyar kisebbségjogi kalauz 
első kötetét Budapesten. A szerzők, 
Csernicskó István nyelvész, a ii. 
rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola rektora és Tóth Mihály 
jogász, az Ukrajnai Magyar Demok-
rata szövetség tiszteletbeli elnöke a 
kárpátaljai magyar közösség nem-
zetiségi és nyelvi jogait mutatja be 
a sorozat első kötetében, melynek 
elkészítésében a nemzetpolitikai 
Kutatóintézet működött közre.

* A Kárpátaljai Magyar nagy-
családosok Egyesületének (KMnE) 
tagjai a Köszi, köszi…! című kaba-
réelőadást tekinthették meg a Házas-
ság hete alkalmából a beregszászi 
színház nagytermében.

* Magyar Levente, a Külgaz-
dasági és Külügyminisztérium par-
lamenti államtitkára beregszászi 
látogatása idején bejelentette, hogy 
Magyarország és Ukrajna közösen 
felújítja az egykori beregszászi 
nagyzsinagógát, a város főterének 
egyik meghatározó épületét. A tervek 
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szerint 2024 végén nyílhat meg a 
felújított zsinagóga és a hozzá szer-
vesen kapcsolódó új szárny alkotta 
kulturális közösségi tér. 

* A közelmúltban a Tiszapéter-
falvai Művészeti Iskola tanárai és 
diákjai értékes ajándéknak örül-
hettek. Drubics Judit munkácsi 
zongoraművésznő, zenetanár saját 
zenetörténeti könyvtárának jelentős 
részét adományozta az oktatási in-
tézménynek.

* Kárpátaljai Magyar Kulturá-
lis szövetség (KMKsz) Ungvári 
Alapszervezetének szervezésében 
emléktáblát helyeztek el annak az 
ungvári háznak a falán, ahol Szalai 
Borbála (1926–2011) költő, író, 
tankönyvszerkesztő élt és alkotott. A 
felavatott emléktáblát Kulin Ágnes 
képzőművész Az olvasó tündér című 
grafikája díszíti. 

A Magyar Konyha Hetén, torkos 
csütörtök előestéjén Tarpai József 
igazgató nyitotta meg Munkácson a 
Munkácsy Mihály Magyar Házban a 
Monarchia éttermet, amelynek tulaj-
donosa Rácz Mihály magyarországi 
vállalkozó. A rendezvény Munkácsy 
Mihály szobrának felavatásával 
kezdődött, amely az előtér aulájának 
méltó dísze. A műalkotást Kopriva 
Attila és Pavljuk Volodimir ké-
szítette. 

* Az Olekszandra Harkusa 
könyvkiadó gondozásában angol 
nyelven is megjelent Mihajlo Szi-

rohman Kárpátalja elveszett temp-
lomai című könyve.

* Kitört az orosz-ukrán háború 
február 24-én. Volodimir Zelensz-
kij elnök felszólította mindazokat 
az ukrán állampolgárokat, akiknek 
van harci tapasztalatuk, hogy csat-
lakozzanak Ukrajna védelméhez 
az országot csütörtök hajnalban ért 
orosz támadást követően. 

* Sok kárpátaljai bőröndökkel 
és táskákkal felszerelkezve, a reg-
geli órákban gyalogosan lépi át a 
magyar–ukrán határszakaszt Be-
regsuránynál, Tiszabecsnél és más 
határátkelőhelyeken.

* Ukrajnában hadiállapotot ve-
zettek be, ezért minden oktatási 
intézmény távoktatási formában 
működik. Az átfogó orosz támadás 
miatt megtiltották a 18 és 60 év kö-
zötti férfiaknak az ország elhagyását. 

* Feszült légkörben tettek lá-
togatást a Beregszászi Központi 
Könyvtárban a magyar széppróza 
napja alkalmából a Magyar Író-
szövetség írókaravánjának tagjai. 
Varga Éva könyvtárigazgató ké-
résére a magukkal hozott legújabb 
műveiket a beregszászi olvasóknak 
emlékül, a béke jegyében dedikál-
ták. A résztvevők – Szemere Judit, 
Mironyuk Natália, Kertész Dávid, 
Rónai Balázs Zoltán. Lőrincz P. 
Gabriella, Dupka György, Varga 
Éva – hangot adtak annak a közó-
hajnak, hogy a kárpátaljai magyar 
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irodalmi élet, a bonyolult helyzetet 
átvészelve, „életben marad”, és nem 
fogynak el az olvasók.

* A Magyar Írószövetség íróka-
ravánjának tagjai (Kertész Dávid, 
Rónai Balázs Zoltán. Lőrincz P. 
Gabriella) Dupka György, a MéKK 
elnöke, programszervező kalauzolá-
sában felkeresték Munkács ősi várát. 
A Munkácsy Mihály Magyar Házban 
háziasszonyi minőségben Pfeifer 
Anita, az intézmény kulturális mene-
dzsere fogadta őket. Megismerkedtek 
az intézmény sokrétű tevékenysé-
gével, megtekintették a kárpátaljai 
festők tárlatát. A kortárs magyar írók 
műveiket tartalmazó kiskönyvtárat 
adtak át az intézménynek. A kommu-
nizmus áldozatainak emléknapján az 
írókaraván tagjai a beregszászi Euró-
pa–Magyar Házban a második napja 
tartó orosz–ukrán háború áldozataira 
emlékeztek.

* Már kárpátaljai magyar áldo-
zata is van a háborúnak. A magyar 
származású Kiss Sándor (29 éves) 
az ukrán haditengerészetnél szolgált, 
és ocsakovnál esett el. A katona 
halálhírét felesége jelentette be a 
közösségi oldalán. Két gyermeket 
hagyott hátra.

MÁRCIUS

* Zán Fábián Sándor kárpátaljai 
református püspökkel és a kárpátaljai 
lelkészekkel találkoztak Beregszász-

ban a Magyarországi református 
Egyház püspökei.  A találkozón jelen 
volt Novák Katalin, a Magyar re-
formátus szeretetszolgálat nagykö-
vete, aki szintén imádságban fordult 
istenhez a békéért. A lelkipásztorok 
a Magyarországi református Egyház 
ajándékát, az új református énekes-
könyv egy-egy példányát kapták 
ajándékba. Balog Zoltán püspök 
végezetül azt kívánta, hogy még 
100 év múlva is magyarul szóljon a 
református ének Kárpátalján.

* Betiltották az orosz tévécsa-
tornák sugárzását Kárpátalján. ilyen 
döntést hozott a territoriális védelmi 
tanács.

* Ukrajna Biztonsági szolgálata 
(szBU) meghiúsította a Kreml arra 
irányuló tervét, hogy létrehozza 
az úgynevezett „Ukrán Szövetségi 
Köztársaságot”, amelynek öt nyu-
gat-ukrajnai megye, közte Kárpát-
alja is tagja lett volna – adta hírül az 
rbc.ua hírportál szombaton az szBU 
Ivano Frankivszk-i főosztályának 
sajtószolgálatára hivatkozva.

* Kárpátalja határán négy elle-
nőrző pont üzemel: Alsóvereckén, 
Mezőháton, Uzsokon és Vízkö-
zön.  Ez lehetővé teszi a rendvédelmi 
dolgozók számára, hogy ellenőriz-
hessék a megyébe belépő és Kárpát-
alja területét elhagyó személyeket.  

* A Körkép.sk online felületen  
megjelent Nagy Erika interjúja 
Dupka György történésszel, aki 
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a felvidéki honfitársakat is tájé-
koztatta a kárpátaljai helyzetről: 
https://korkep.sk/.../a-gyilkos-golyo-
utja.../...

* Az ország nyugati határain 
keresztül fennakadások nélkül ér-
keznek a humanitárius adományok 
Beregszászba, melyben nagy köny-
nyebbséget jelent, hogy – a háborús 
helyzet miatt – a humanitárius 
szállítmányok befogadását egysze-
rűsítette Ukrajna.

* A nagydobronyi Kistérséghez 
öt falu tartozik. A menekülőket ott-
honaikban és oktatási intézmények-
ben szállásolták el. Az ellátásukat a 
magyarországi testvértelepülésektől 
kapott támogatások segítségével 
tudják biztosítani. Eddig már több 
mint kétszáz személyt fogadtak be.

* Az orosz-ukrán háború okozta 
feszültséget leküzdve, az orosz in-
vázió 12. napján nyomdába adták 
és a KMMi honlapra is felkerült 
Bartha Gusztáv: Kiút című kisregé-
nye, amely a maga nemében súlyos 
aktualitással bír: https://kmmi.org.
ua/.../att.../books/books-pdf/2022/
Kiut.pdf. Matl Péter munkácsi 
szobrász a borító tervezője. A kötet 
szerkesztője Marcsák Gergely. A 
tipográfia Dupka Zsolt munkája. 
A fülszöveg szerzője: Vári Fábián 
László Kossuth- és józsef Attila-dí-
jas költő, MMA-tag. 

* Magyarország kormánya, a 
magyar közvélemény mély megren-

düléssel értesült arról, hogy újabb 
fiatal kárpátaljai áldozata van az 
orosz–ukrán háborúnak. A 19 éves 
nagyszőlősi Valerij Méhes Harkiv-
ban egy rakétatámadásban vesztette 
életét. A magyar származású hősi 
halott családjának Magyarország 
Külgazdasági és Külügyminisz-
tériuma támogatást nyújtott. Az 
adományt az elhunyt édesapja 2022. 
március 7-én vette át Magyarország 
Ungvári Főkonzulátusán. Ezután is 
kifejezzük együttérzésünket a csa-
ládnak – olvasható a főkonzulátus 
Facebook-oldalán.

* Megérkezett Kárpátaljára a 
magyar kormány tíz kamionból álló 
humanitárius segélyszállítmánya, 
amelyet az ökumenikus segély-
szervezet juttatott célba. Ez az ed-
digi legnagyobb magyar adomány 
Ukrajna számára. értéke mintegy 2 
milliárd forint. 

* A ii. rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskola a telepü-
lés vezetőségének rendelkezésére 
bocsátotta a tulajdonában lévő 
épületeket, ezeket alakították me-
nekültszállóvá. Ennek köszönhetően 
kényelmes körülmények fogadják az 
ide érkezőket.

* Az Ungvári 10. számú Dayka 
Gábor Középiskola is ideiglenes 
menekültszállóvá alakult át. jelenleg 
48, Közép- és Kelet-Ukrajnából a 
harci cselekmények elől menekülő 
személyt látnak el.
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* A hadiállapot bevezetése a 
kulturális életre is rányomta bélye-
gét, ezért a színházi előadások is 
szünetelnek. ám a beregszászi szín-
ház épületében kijevi menekült szí-
nészcsaládoknak nyújtottak segítő 
kezet. A menekült színészekből álló 
alkalmi társulat „Egy ölelés életet 
menthet” üzenetű színdarabbal ör-
vendeztette meg a szintén menekült 
árvákat Kárpátalján.

* Archiválni kezdte a kárpátal-
jai magyar és magyar vonatkozású 
digitális tartalmakat az országos 
széchenyi Könyvtár (oszK). Mint 
ahogy a közleményükben írták, a 
február vége óta dúló orosz–ukrán 
háború nem csupán a civilekre ve-
szélyes, hanem a kultúrára is. Ennek 
védelmében indult el a kárpátaljai 
magyar weboldalak archiválása. Az 
OSZK kiemelte: „jelen helyzetben 
kiemelt feladatának tekinti Kárpát-
alja magyar vagy magyar vonatko-
zású internetes, digitális jelenének” 
gyűjtését és megőrzését. A könyvtár 
táblázatba gyűjti a megmentendő 
oldalakat. 

* A háború okozta nehéz hely-
zettel összhangban a kárpátaljai 
magyar irodalmi életet megjelenítő 
írókat, költőket és olvasóit kitartásra 
buzdítja az Irodalmi Jelen 2022. 
márciusi legfrissebb száma Varga 
Melinda szerkesztésében. Ezúttal 
a kárpátaljai állandó szerzőktől 
(Dupka György, Lőrincz P. Gab-

riella, Kopriva Nikolett, Marcsák 
Gergely, Kertész Dávid, Csornyij 
Dávid, Shrek Tímea, Tóth Domi-
nika, Lévai Aliz Mária, Tarpai 
Zsófia) a lapban korábban publikált 
versekből, kisprózákból és esszékből 
olvashatunk „Csak a kegyelem, csu-
pán az marad” címmel közölnek vá-
logatást: https://www.irodalmijelen.
hu/.../csak-kegyelem-csupan-marad

* Ukrán nyelvű istentiszteletet 
tartottak Beregszászban az otthonu-
kat elhagyni kényszerülteknek. igét 
hirdetett Taraczközi Gerzson re-
formátus lelkész, majd Zán Fábián 
Sándor, a Kárpátaljai református 
Egyházkerület püspöke Ukrajna 
békéjéért mondott imát.

* Magyar fiúk a koporsóban 
címmel megjelent Bertók T. lászló 
interjúja Dupka György törté-
nésszel a Magyar Nemzet Lugas 
c. mellékletében: „Magyar fiúk 
koporsóban” https://magyarnemzet.
hu/lugas-rovat/2022/03/magyar-fi-
uk-koporsoban 

* Volodimir Csubirko, a Kár-
pátaljai Megyei Tanács elnöke 
hivatalosan is kinevezte Sin Edina 
személyében a Kárpátaljai Megyei 
Magyar Drámai színház megbízott 
igazgatóját. Kacsur András koráb-
bi direktor még ősszel távozott az 
intézmény éléről,

* Március 15-én a világ magyar-
sága az 1848–49-es forradalomra 
és szabadságharcra, illetve annak 
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hőseire emlékezik. Az Ukrajnában 
zajló háború miatt Ungváron, a 
Petőfi-szobornál csak szűk körű, 
csendes koszorúzásra kerülhetett sor. 
Bacskai József, Magyarország Ung-
vári Főkonzulátusának főkonzulja, 
Vida László első beosztott konzul, 
Kórós Attila konzul, Barta József, 
a Kárpátaljai Magyar Kulturális 
szövetség (KMKsz) alelnöke, a Kár-
pátaljai Megyei Tanács képviselője, 
Kulin Judit, a KMKsz Ungvári 
városi Alapszervezetének elnöke, 
az Ungvári 10. számú Dayka Gábor 
Magyar Tannyelvű Középiskola igaz-
gatója, Kulin Zoltán, a Tv21 Ungvár 
igazgatója, Spenik Sándor, az Ukraj-
nai Magyar nemzeti Tanács elnöke, 
Dupka György, a Magyar értelmi-
ségiek Kárpátaljai Közösségének 
elnöke és más magyarságszervezetek 
képviselői helyezték el a koszorúikat 
és virágcsokraikat csendben tiszte-
legve a 174 évvel ezelőtti márciusi 
események és az akkori hősök előtt.

* A magyarok az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc 174. 
évfordulójáról idén csendes koszo-
rúzással emlékeztek meg Kárpát-
alján. Munkácson, Beregszászban, 
Nagyszőlősön, Técsőn és más te-
lepüléseken a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális szövetség (KMKsz), az 
Ukrajnai Magyar Demokrata szö-
vetség képviselői és a megyénkbe 
akkreditált magyar diplomaták 
koszorúzták meg az emlékhelyeket.

* Kolodko Mihály ismert ung-
vári szobrász, egy sor legendás 
miniszobor szerzője legfrissebb mű-
vében az ukrán határőrök orosz hadi-
hajóhoz intézett legendás mondatát 
örökítette meg. Kolodko Mihály 
Budapesten, a Moszkva sétányon 
helyezte el az alkotását. 

* Az orosz-ukrán háború 21. 
napján nyomdába adtuk és a hon-
lapunkra is feltöltöttük Ortutay 
Mária: Múltunk és jelenünk „lámpás 
emberei” című gyűjteményét, amely 
interjúkat, visszaemlékezéseket, 
önéletrajzi írásokat tartalmaz. A 
kötetben szovjet-orosz megtorlást 
átélt értelmiségiek, Gulág-túlélők, 
hétköznapi emberek vallanak a 
kommunista diktatúra által leigázott 
anyaország és Kárpátalja sorstragédi-
ájáról. https://kmmi.org.ua/.../books/
books-pdf/2022/ortutay.pdf

Az interjúalanyok, a történetek 
főszereplőinek egy része anyaországi 
(Gorka Pál, Menczer Gusztáv, Tóth 
Bálint, Tollas Tibor, Kató Alfréd, 
Várallyai Gyula), másik része kár-
pátaljai származású magyar és ruszin 
ember (Ortutay Jenő, dr. Ortutay 
Elemér, Magyari Éva, v. Pákh Imre, 
Kutlán András, Jendrékné Lengyel 
Magda, Gortvay Erzsébet, Scho-
ber Ottó, Sepa Jolán, dr. Ljavinec 
Marianna, dr. Ljavinec István, 
Benza György, Vári Fábián László, 
Kótyuk Erzsébet). Ők közösségeik 
„lámpás emberei”. Életük egy sza-
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kasza szülőföldjükhöz, a másik a vá-
lasztott új hazájukhoz kötődik. A kötet 
szerkesztője: Szemere Judit. A borító 
tervezője Dupka Zsolt tipográfus. A 
Kárpátaljai Magyar Könyvek soro-
zat 299. kiadványaként, az intermix 
Kiadó gondozásában került kiadásra 
Ungváron.

* A szolyvai Emlékpark jól át-
vészelte a telet. reméljük, átvészeli 
a mostani háborús időszakot és nem 
zavarja meg újra a háború zaja az 
itt nyugvók örök álmát. Az Emlék-
parkbizottság hadra fogható tagjai 
– dr. Tóth Mihály elnökletével – 
az orosz-ukrán háború 23. napján 
gyors szemlét tartottak és mindent 
rendben találtak. A szemlézők kö-
zött volt mások mellett Petneházy 
Gyula, a Kijevi Magyarok Egye-
sületének elnöke, aki lányával ka-
landos úton szerencsésen hazatért, 
és édesapja mezőkaszonyi családi 
házában talált menedéket. 

* A háború miatt több millió 
ukrán kényszerült elhagyni otthonát 
és indult az ismeretlenbe. 

* A Kárpátaljai szövetség Ung-
vári Lajos Kossuth-díjas szobrász-
művész születésének 120. évfor-
dulója alkalmából domborműves 
emléktáblát avatott a budapesti 
Százados úti művésztelepen. Neves 
földink életútját Kovács sándor, fo-
lyóiratunk aktív szerzője ismertette. 

* Az MTA Dísztermében lezaj-
lott 100. Magyar örökség Díjátadó 

ünnepségen Debreczeni Tibor 
drámapedagógiai munkásságát Vári 
Fábián László kárpátaljai magyar 
költő, az MMA rendes tagja laudálta.

* A pécsi székhelyű Határokon 
Túli Magyarságért Alapítvány 2022-
ben megalapításának 30. évforduló-
ját ünnepelte, ebből az alkalomból 
dr. Bokor Béla elnökletével konfe-
renciát tartottak a Kárpát-medencei 
magyarság jövőképe címmel. Köz-
reműködött Pál István Szalonna 
és Bandája.

* A Magyar Asszonyok ér-
dekszövetsége, a Hegyvidéki Tri-
anon Harangja Társaság és a Ma-
gyar-osztrák-Bajor Társaság közös 
rendezvényén mások mellett Dupka 
György, a Magyar értelmiségiek 
Kárpátaljai Közösségének elnöke 
Kárpátalja az ÉN hazám! címmel, 
továbbá Wittner Mária 56-os 
szabadságharcos, Benza György, a 
Kárpátaljai szövetség elnöke tartott 
előadást a budapesti Kulturális Sza-
lon Tamási áron termében.

KönYvEspolc – 2021

Az Együtt című irodalmi-művé-
szeti-kulturális-humán tudományi 
folyóirat 2002–2022 között megje-
lent számai itt tekinthetők meg: 

http://kmmi.org.ua/konyvtar/
folyoiratok/egyutt

https://epa.oszk.hu/html/vgi/
boritolapuj.phtml?id=595
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KÁRPÁTALJAI MAGyAR
KöNyVEK

(Sorozatszerkesztő és felelős 
kiadó: Dupka György)

MEGJELENT

Bartha Gusztáv. Kiút. Kisre-
gény. Kárpátaljai Magyar Könyvek 
268. Felelős szerkesztő: Marcsák 

Gergely. intermix Kiadó, Ungvár–
Budapest, 2022. 

Ortutay Mária. Múltunk és 
jelenünk „lámpás emberei”. inter-
júk, visszaemlékezések, önéletrajzi 
írások. Kárpátaljai Magyar Könyvek 
299. Felelős szerkesztő: Szemere 
Judit. intermix Kiadó, Ungvár–Bu-
dapest, 2022. 

Összeállította: Dupka György
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