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KÁRPÁTALJAI KULTÚRKRÓNIKA
2017. ÁPRILIS  MÁJUS
ELISMERÉSEK
* A GULÁG-Emlékév alkalmából a Lénárd Ödön Alapítvány kuratóriuma Gulág-emlékérmet alapított.
Az arany plakettbõl és emléklapból
álló díjat Veres András gyõri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke adta át
Berghoffer Róbertnek, Dupka
Györgynek és Sánczi Ferencnek, az
MKPK székházában. A laudációban
elhangzottak szerint Dupka György
író, költõ és helytörténész a malenkij
robot és a Gulág történetének kutatásáért, illetve számos magyar emlékhely, többek között a sztálini terror áldozatainak emléket állító
Szolyvai Emlékpark létrehozásáért
kapta a kitüntetést.

ÁPRILIS
* Gitárfesztivál zajlott le Kijevben Magyarország Kijevi Nagykövetsége szervezésében, amelyen többek között fellépett földink, a Budapesten élõ Bernáth Ferenc gitármûvész is.
* Átal mennék én a Tiszán 
népdaléneklési versenyt szerveztek

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Fõiskolán.
* A Kárpátaljai Megyei Magyar
Drámai Színházban bemutatták
Móricz Zsigmond Nem élhetek muzsikaszó nélkül címû elõadását.
* Költészet-napi rendezvénysorozat zajlott le a beregszászi Európa-Magyar Házban a KMMI és a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság szervezésében. A költészet-napi programban magyarországi és erdélyi
résztvevõk keresték fel Vereckét, az
útvonal mentén és az emlékmûnél
verseket posztoltak.
* A beregszászi Európa-Magyar
Házban megrendezett irodalmi délután keretében a költészet napja alkalmából Kárpát-medencei irodalmi
fórumra került sor. Az eszmecserében és bemutatkozásban többek
között Pomogáts Béla, irodalomtörténész, Dupka György író, szerkesztõ, Móricz László az Anyanyelvi Konferencia képviseletében,
Csordás László, a KVIT elnöke,
szerkesztõ, Lõrincz P. Gabriella
költõ, Farkas Wellmann Endre és
Varga Melinda költõ, Szekáry Zsuzsa festõ és mások vettek részt. Az
idei költészet napja alkalmat adott
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arra, hogy emlékezzenek a 200 éve
született Arany Jánosra is, aki nélkül nincs modern magyar nyelv és
nincs nagyratörõ magyar költészet.
A program keretében az érdeklõdõk
megtekintették az ArtTisza Mûvészeti Egyesület és Szekáry Zsuzsanna kiállítását.
* Részek és párbeszédek címmel
író-olvasó találkozóra került sor az
Ungvári Nemzeti Egyetem Humánés Természettudományi Kar Bercsényi könyvtártermében, ahol a magyar szakos diákok elõtt Korpa Tamás költõ, irodalomtörténész, szerkesztõ, a Fiatal Írók Szövetségének
társelnöke és Csordás László, a
Kovács Vilmos Irodalmi Társaság
elnöke mutatkozott be.
* A Fedák Sári címû darabbal
Szûcs Nelli színmûvész az Ungvári
Bábszínházban, majd másnap Munkácson a Latorca-menti Állami Színházban lépett fel.
Gönczy Tivadar festõmûvész
tárlatának megnyitójára került sor a
Tiszapéterfalvi Képtárban (Györgykastély). A kiállítás elején Põsze
Henrietta, a képtár vezetõje köszöntötte a vendégeket. A festõmûvész
jubileumi kiállítással készült nemrégiben ünnepelt születésnapja alkalmából.
* Író-olvasó találkozó keretében
rendhagyó irodalmi órát tartott a
Tiszabökényi Általános Iskolában
(egykori iskolájában) dr. Dupka
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György történész, szerkesztõ. Ezt
megelõzõen a helyi mûvelõdési házban rendezett irodalmi délután keretében a Tiszabökényi Tisza Csillagkórus színes mûsorral köszöntötte
a 65. születésnapját ünneplõ Dupka
Györgyöt.
* A Kárpátaljai Megyei Magyar
Drámai Színház elõadásában bemutatásra került Zelei Miklós Hubertusz
címû darabja (rendezõ: Berettyán
Nándor). A fõbb szerepekben Balogh Marianna, Kacsur András,
Szabó Imre és Ferenczi Attila mutatkozott be.
* A Nagyberegi Középiskolában
hagyományos költészet-napi szavalóverseny zajlott le a Kárpátaljai
Magyar Pedagógusszövetség szervezésében.
* A magyar költészet napja alkalmából az Arany János-emlékév
kapcsán a Pro Cultura Subcarpathica
civil szervezet III. alkalommal rendezte meg Vers a téren címû rendezvényét, amely a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Fõiskola elõtti
Kossuth téren került lebonyolításra.
A jelenlévõk többek között közösen
olvasták fel Arany János Enyhülés
címû versét.
* Az Ungvári Nemzeti Egyetem
Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézete magyar történelem és
európai integráció tanszékén könyvbemutatóra került sor. A program keretében a szerkesztõk A Kárpát-me-
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dencébõl elhurcolt magyar és német
rabok nyomában Oroszföldön és a
Kaukázus országaiban címû, a
Szolyvai Emlékparkbizottság kutatómûhelyében készült tanulmánygyûjteményt mutatták be. A kötet a 2016.
november 18-án Makkosjánosiban
rendezett nemzetközi emlékkonferencia anyagait tartalmazza. Szerzõi:
Bimba Brigitta, Dupka György,
Csordás László, Korszun Olekszij,
Kosztyó Gyula, Marcsák Gergely,
Marosi István, Matkovits-Kretz
Eleonóra, Mádi Bianka, Tóth Mihály, Zubánics László. Köszöntõt
mondott dr. Zubánics László történész, az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet dékánhelyettese. A
Gulág Emlékbizottság támogatásával
megjelent könyvet dr. Dupka
György, a Szolyvai Emlékparkbizottság kutatócsoportjának vezetõje mutatta be. Közremûködött Csordás László és Mádi Bianka.
* A magyar költészet napja alkalmából a Beregszászi Városi
Könyvtárban Shrek Tímea,
Lõrincz P. Gabriella, Csornyij
Dávid és Marcsák Gergely közremûködésével irodalmi közönségtalálkozóra került sor. A rendezvény
elején saját mûveikbõl olvastak fel
részleteket. Ezután kötetlen beszélgetés kezdõdött a szerzõk és a közönség között Shrek Tímea moderálásával. Zárásként Marcsák Gergely adta elõ Farkas Wellmann

Endre Trónfoglaló címû megzenésített versét.
* A Kárpátaljai Megyei Magyar
Drámai Színházban a közönség GyeviBíró Eszter rendezésében Az ördög
három arany hajszála címû meseelõadást tekinthette meg. Szereplõk:
Tarpai Viktória, Ferenczi Attila,
Béres Ildikó/Orosz Ibolya, Ivaskovics
Viktor, Kacsur András, Szabó Imre,
Vass Magdolna, Domáreckájá Júlia,
Kacsur Andrea, Sõtér István.
* Tizenötéves az Együtt címû irodalmi-mûvészeti-kulturális folyóirat. Ebbõl az alkalomból a Beregszászi Járási Könyvtárban irodalmi
rendezvényre került sor. A rendezvényt Dupka György, a folyóirat
felelõs kiadója nyitotta meg. Közremûködtek a folyóirat szerzõi:
Vári Fábián László, Csordás László, Lõrincz P. Gabriella, Shrek
Tímea, Kovács Eleonóra, Csornyij
Dávid és Bartha Gusztáv.
* A Pro Cultura Subcarpathica meghívásának eleget téve Kürti László Csalás címû legújabb verseskönyvét mutatta be a beregszászi fõiskola Fodó
Sándor Kulturális Központban.
* Beregszászon, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban bemutatták a Mátyásnak tüköre címû táncjátékot a Délikert Néptáncegyüttes és a
Félegyházi Táncszínház elõadásában.
* Szép Ernõ Lila ákác címû színházi elõadására került sor a Kárpátaljai
Megyei Magyar Drámai Színházban.
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* Magyarország kijevi nagykövetsége szervezésében az Ukrán Zenemûvészeti Akadémián közös folklórkoncertet adott a Szalonna, a
Técsõi Banda és az Aknaszlatinai
Trió. Ezt megelõzõen Csernyihivben
idézte meg Kárpátalját a Magyar Állami Népi Együttes kísérõzenekarát
vezetõ Pál István Szalonna bandájával és más kárpátaljai népzenei
együttesekkel.
* Beregszászban a helyi társulat
bemutatta Kányádi Sándor Kétszemélyes tragédia címû mûvét.
* Budapesten a Magyarság Házában a Tánc és lélek: a magyarság
megtartó közösségei program keretében mások mellett fellépett az
eszenyi Ritmus Néptáncegyüttes
(mûvészeti vezetõ: Szabó Tibor).
* Az Arany János-emlékév keretében a Kárpátaljai Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (KMKE)
Magyarország Beregszászi Konzulátusának támogatásával a magyar költészet napja alkalmából szavalóversenyt szervezett a tanuló ifjúság számára. Az elsõ fordulót, amelyben a
Beregszászi és a Nagyszõlõsi járás
diákjai mérték össze tehetségüket, az
elmúlt héten tartották Beregszászon,
a Kárpátaljai Magyar Mûvelõdési Intézetben.
* A Pro Cultura Subcarpathica
civil szervezet és a Klebelsberg
Kulturkúria közös szervezésében Beregszászban is láthatták az érdeklõ98
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dõk Hedry Mária Zrínyi Ilona címû
monodrámáját.
* Súlyos betegség után életének
74. évében elhunyt az ungvári születésû, Beregszászhoz számos szálon
kötõdõ Szepesi Attila Babérkoszorú-díjas és József Attila-díjas költõ,
író, publicista.
* A Rákóczi-napok programsorozat keretében Veres Péter-emlékkiállítás nyílt, és képgyûjtemény átadó ünnepségre került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Fõiskola Esztergom termében.
* Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola Magyar Tanszéki Csoportja
közös szervezésében Nyelvészeti
szösszenetek címmel szimpóziumot
tartottak a Rákóczi-fõiskolán.
* A magyarországi Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány
anyagi támogatásának köszönhetõen öt új szaktanterem, illetve számos technikai fejlesztés került átadásra az Ungvári Nemzeti Egyetem
Magyar Tannyelvû Humán- és Természettudományi Karán.
* Megnyílt a Nyíregyházi Egyetem Ukrán Nyelvi és Kultúraíntézeti
Tanszék, ahol Grezsa István kormánybiztos tartott avatóbeszédet.
Az ünnepi eseményen felavatták
Udvari István professzor emléktábláját is.
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MÁJUS
* 56-os emlékmûvet avattak
Rahón szabadságharc hõseinek tiszteletére. A római katolikus templom
külsõ falán elhelyezett emlékmû
Mihajlo Kolodko ungvári szobrászmûvész alkotása, egy stilizált emberi alak,
amelynek testét vasgolyók ütik át. Az
emlékmû a magyar állam támogatásának köszönhetõen készülhetett el.
* A Pro Cultura Subcarpathica
civil szervezet közremûködésével
Buvári Tamás filmrendezõ, producer a Szeretföld címû háborúellenes
filmjét mutatta be a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskolán
annak tanárai és hallgatói számára.
A film 108 perces, és többek között
az ukrán háborút is érinti.
* Holló Katalinnak, a kárpátaljai születésû, Magyarországon élõ
festõmûvésznek grafikai alkotásaiból nyílt kiállítás a Munkácsi Történeti Múzeum kiállítótermében. A
tárlat megnyitóját megtisztelte jelenlétével Vida László Magyarország
Ungvári Fõkonzulátusának vezetõkonzulja, Mihajlo Belekanics, a
Munkácsi Történeti Múzeum igazgatója, Kopriva Attila, az Ukrán
Nemzeti Képzõmûvészeti Szövetség
tagja, a RIT kulturális titkára,
Tetjana Turjanica, a Munkácsi
Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Kulturális Osztályának vezetõje.
Holló Katalin, saját elmondása sze-

rint, fekete-fehér alkotásainak mindegyike a lelkébõl fakad, s rajtuk keresztül tükrözõdnek gondolatai, érzelmei, aggodalmai.
* A Szolyvai Emlékparkbizottság
tagjai hagyományos tavaszi helyszíni
szemlét tartottak a Nemezeti Jelentõségû Intézményként mûködõ emlékparkban. Ezt követõen Tóth Mihály
elnökletével munkaülésre került sor.
Az elnök és Dupka György felelõs titkár részletesen beszámoltak a múlt év
folyamán elvégzett feladatokról. 2016ban, a növekvõ anyaországi figyelemnek és a GULÁG-GUPVI Emlékbizottság anyagi támogatásának, Magyarország Ungvári Fõkonzulátusának
és Beregszászi Konzulátusi Irodájának
köszönhetõen az Emlékparkbizottság
a park fejlesztésében, rendezésében,
valamint a feltárási, kutatási munkák
tekintetében is jelentõsen elõre tudott
lépni. Döntés született arról, hogy a
koszorúzással és gyászszertartással
egybekötött központi megemlékezésre 2017. november 18-án, közép-európai idõ szerint délelõtt 11 órakor
kerül sor az emlékparkban. Ezt megelõzõen, kísérõrendezvényként november 17-én rendezik meg a hagyományos nemzetközi tudományos emlékkonferenciát a beregszászi EurópaMagyar Házban.
* Ukrajnában zárul a Csárdáskirányõ-turné, így Ivano-Frankivszkban, a második Kárpátalja Fesztiválon, Lembergben, Csernovicban hall99
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hatja a közönség Kálmán Imre legnépszerûbb operettjének dallamait.
* A Gulág Emlékévhez kapcsolódva szerveztek történelmi vetélkedõt és
emlékzarándoklatot Kárpátalján magyarországi hetedik és nyolcadik osztályos diákoknak. A Borsod-AbaújZemplén megye 17 iskolájából érkezõ 198 diák és 22 kísérõ tanár egy
kétnapos program keretében látogathatott el azokra a kárpátaljai helyszínekre, ahonnan málenkij robotra,
majd onnan a Gupvi és Gulág táborokba hurcoltak el 28 000, 18 és 50
év közötti magyar és német nemzetiségû férfit. Emellett történelmi vetélkedõ keretében dolgozták fel az 1944/
1945-ös elhurcolások eseményeit. A
kirándulók a Szolyvai Emlékparkban
verssel, énekkel és gyertyagyújtással
emlékeztek meg az elhurcoltakról. A
nap végén pedig a Mezõkaszonyi Honismereti Egyesület diákjai adtak ízelítõt a vendégeknek a kárpátaljai költõk verseibõl, valamint a Sodró együttes tartott táncházat a gyerekeknek. A
második nap helyszínét a beregszászi
Rákóczi-fõiskola átriuma biztosította,
ahol a résztvevõk megtekinthették a
Malenkij robot címû kiállítást,
melyet Molnár D. Erzsébet, a Rákóczi-fõiskola docense, a Gulág témakör kutatója állított össze.
* A Pro ArteMunkács Társadalmi Egyesület harmadszor szervezte
meg nemzetközi kõszobrásztáborát,
ezúttal a beregszentmiklósi várkastély
100
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udvarán, közvetlenül a Latorca partján. A tábor szervezõje, Matl Péter
munkácsi szobrászmûvész tájékoztatójában többek között elhangzott, hogy
a szobrászmûvészek között van az
indiai Dzsammu és Kasmír államból
érkezett Chander Parkash, a Lengyelországból érkezett Ryszard
Litwiniuk, valamint két magyarországi mûvész, a budapesti Drienyovszki
János és a szekszárdi Ruppert János, valamint Kárpátaljáról ifj. Hidi
Endre. A minden esetben hidat szimbolizáló modern szobrok május második felében készültek el, végül a
galíciai Sztarij Szambor és Szkole, a
kárpátaljai Alsóverecke és a tábornak
helyet adó Beregszentmiklós, valamint
a magyarországi Tarpa kap köztéri
szobrot.
* Nagyszabású hangversennyel
ünnepelte fennállásának 70. évfordulóját a Beregszászi Kodály Zoltán Mûvészeti Iskola. Ebbõl az alkalomból a magyar zeneszerzõnk,
zenetpedagógusunk és népzene-kutatónk, Kodály Zoltán tiszteletére
avattak emléktáblát a Beregszászi
Mûvészeti Iskola falán. A városi tanács döntésének értelmében az intézmény 2016 decemberében vette
fel Kodály Zoltán nevét. A Beregszászért Alapítvány és a városi tanács támogatásának jóvoltából a kiváló zeneszerzõ emlékét ezentúl nem
csak az iskola neve, de a falán elhelyezett emléktábla is õrzi.
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* Az 1944-ben elhurcolt kárpátaljai magyarok tragédiájáról 1989ben tartott megemlékezésrõl szól
Mankovits Tamás rövidfilmje,
amely elnyerte a lakiteleki Rendszerváltó Filmszemlén a Honvédelmi
Minisztérium és a Magyar Hírlap különdíját.
* A Kárpát-medencei, a kárpátaljai magyarságot, németséget 1944
õszén ért szovjet megtorlásokról szóló ukrán nyelvû dokumentumfilm
magyar változata is elkészült, forgalomba került.
Letölthetõ, megnézhetõ a közölt
linkhelyen: https://www.youtube.com/
watch?v=PIu2vrJDwww.
* Könyvbemutatót rendeztek az
Ungvári Nemzeti Egyetem magyar
karán, amelyet dr. Zubánics László történész, dékánhelyettes nyitott
meg. Majd Dupka György történész, az Intermix Kiadó vezetõje a
budapesti könyvheti listára felkerült
új kiadványokat mutatta be: A kivégzett, lágerekben elhunyt kárpátaljai magyar képviselõk (19451949). Bródy András és társainak
emlékkönyve. Tárolt változata:
http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9
&submenu_id=26&book_id=539.
Kocsis Csaba: Elrabolt ötven évem.
XX. századi emlékek szintézise.
Bucsella József és 56-os sorstársai
emlékére). Tárolt változat: http://
kmmi.org.ua/books?menu_id=9&s
ubmenu_id=26&book_id=537.

Dupka György: Magyar irodalmi
élet és írásbeliség Kárpátalján. Írástudókat adó táj kultúrtörténeti jellegzetességei, kortárs írók, irodalmi
életet generáló intézmények adattára.
Tárolt változata, http://kmmi.org.ua
/books?menu_id=9&submenu_id=26
&book_id=530
* Négy harminc év alatti kárpátaljai irodalmár, Varga Nikolett, Marcsák Gergely, Kovács Eleonóra és
Csordás László mutatkozott be a budapesti közönségnek a Magyar Írószövetség székházában a Rész-e még?
címû rendezvénysorozat keretében.
* Budapesten a Polgárok Házában a Keskenyúton Alapítvány megemlékezést tartott a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából. A rendezvényt Cseresznyés Magdolna elnök
nyitotta meg és a megjelentek figyelmébe ajánlotta Domonkos László
Goli otok, a pokol-sziget és a Kárpát-medence elveszített területeirõl
szovjet típusú táborokba hurcoltak
kálváriája címû konferenciakötetet,
az utóbbi az alapítvány gondozásában jelent meg. A felvezetett témákkal kapcsolatosan elõadást tartott
Botlik József történész, Domonkos
László író, Dupka György történész,
a Szolyvai Emlékparkbizottság felelõs titkára, aki egyben Kárpátalja
szovjet terrorjának emléktérképét is
bemutatta.
* Verebes Ernõ Gerendák címû
mûvébõl készül elõadás a Kárpátal101

2017
3

jai Megyei Magyar Drámai (azaz a
Beregszászi Illyés Gyula Magyar
Nemzeti) Színházban.
* Az emlékezés és a megbékélés
programja címmel jelent meg Matl
Péter és Surján László kötete a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és
kényszermunkások emlékéve alkalmából. Surján László, a Charta XXI.
Egyesület elnöke elmondta: a kiadvány egy kárpátaljai, szolyvai és
munkácsi emlékutat, konferenciát
örökít meg. Az Ötösével címû pasztellgrafika sorozatnak Dupka György
Gulágra hurcoltakról szóló munkája
 amelyben a szerzõ megszólaltatta a
szemtanúkat, a Gulágot túlélõket 
volt az ihletõje. Ezért kísérik a Vándorolnak a kárpátaljai túlélõk és a
meggyalázott holtak címû kötetbõl
vett szemelvények a grafikákat. Matl
Péter elmondta: az Emlékezés a szenvedésre, felkészülés a megbékélésre
alcímmel megjelent kötetben a Gulág
világáról készült sorozata, 55 alkotása kapott helyet.
* Aprólékos munkával végre elkészült és nyomdába került KÁRPÁTALJA SZOVJET TERRORJÁNAK EMLÉKTÉRKÉPE, amelynek összeállitója dr. Dupka György
történész. Elkészítésében aktívan
részt vett az eszenyi származású, az
anyaországunk fõvárosában élõ Kovács Sándor turisztikai szakíró, térképész. A térkép a GULÁG-GUPVI
Emlékbizottság támogatásával jött
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létre. A közel húsz év kutatómunka
adatait felhasználó térképet az év folyamán eljuttatják Kárpátalja magyarlakta településeinek könyvtáraiba, intézményeibe és iskoláiba, kiválóan alkalmas szemléltetõeszköz a
kárpátaljai magyarság szenvedéstörténetének, a GULÁG-GUPVI lágereknek, az emlékhelyeknek, a települési bontásában jelzett áldozatok
számának stb. tanulmányozásához.

ÚJ KÖNYVEK
MEGJELENT
Dupka György: Magyar irodalmi élet és írásbeliség Kárpátalján.
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