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KÁRPÁTALJAI KULTÚRKRÓNIKA
(2021. február–március)

ElisMErésEK

* Váradi Natália, a „GENIUS” 
jótékonysági Alapítvány igazgatója 
Értékteremtő Közösségekért díjban 
részesült, melyet Gulyás Gergely, a 
magyar Miniszterelnökséget vezető 
miniszter döntése alapján ítélnek 
oda. Váradi Natália a magyar civil 
közösségek értékteremtő, érték-
megőrző tevékenységét támogató 
munkája elismeréseként kapta meg 
a kitüntetést, melynek átadására 
február 2-án került sor.

* állami kitüntetésben részesített 
két kárpátaljai személyt Volodimir 
Zelenszkij március 8-án – írja a 
pmg.ua. Az elnök a társadalmi, 
gazdasági, szociális, kulturális és ok-
tatási életben tevékenykedő hölgyek 
munkáját ismerte el nőnap alkalmá-
ból. Kárpátaljáról Bohus Irinát, az 
asztélyi határőrszolgálat vezetőjét, 
valamint Marosán Mónikát, a me-
gyei infektológiai kórház vezetőjét 
és orvosát tüntették ki.

* Áder János, Magyarország 
köztársasági elnöke a nemzeti ün-
nep, március 15. alkalmából kitün-
tetéseket adományozott.

* Csernicskó Istvánt a Magyar 
Érdemrend tisztikeresztje polgári 
tagozata kitüntetésben részesítette. 
Dr. Csernicskó István nyelvész, 
a Magyar Tudományos Akadémia 
doktora, a ii. rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola rektora 
kiemelkedő tudományos, oktatói 
és tudományszervezői munkája, 
valamint a kárpátaljai többnyelvű-
ség nyelvészeti és nyelvpolitikai 
vonatkozásainak vizsgálata terén 
elért kiemelkedő eredményei elis-
meréseként kapta a kitüntetést.

* Ugyancsak a Magyar Érdem-
rend tisztikeresztjének polgári tagoza-
ta kitüntetést vehette át a beregszászi 
születésű dr. Bán István, a rich-
ter Gedeon vegyészeti Gyár nyrt. 
észtországi Képviseleti irodájának 
vezetője, Magyarország dél-észtor-
szági tiszteletbeli konzulja az észtor-
szágban élő magyarság identitásának 
megőrzése és a magyar–észt kapcso-
latok fejlesztése érdekében végzett 
tiszteletbeli konzuli tevékenysége, 
valamint a balti államokban műkö-
dő magyar szervezetekkel folytatott 
sokoldalú együttműködése elisme-
réseként.
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* Nagy Bélát, a Kárpátaljai 
református Egyház Diakóniai osz-
tályának vezetőjét, a Kárpátaljai Re-
formátus Egyházkerület főgondno-
kát a kárpátaljai magyar közösségek 
megmaradása és gyarapodása érde-
kében végzett munkájáért a Magyar 
Érdemrend középkeresztje polgári 
tagozata kitüntetésben részesítették 

* Török Dénest a Kárpátaljai 
Magyar nagycsaládosok Egyesüle-
tének volt elnökét a KMnE megala-
pításában és működtetésében vállalt 
kiemelkedő szerepéért, a Magyar 
Arany Érdemkereszt polgári tagozata 
kitüntetésben részesítették. 

* Magyarország köztársasági 
elnöke március 15. alkalmából Vári 
Fábián Lászlót a legmagasabb 
magyar állami művészeti-kulturális 
kitüntetésben, Kossuth-díjban része-
sítette. A Babérkoszorú és józsef At-
tila-díjas költő, műfordító, néprajz-
kutató, a Magyar Művészeti Aka-
démia rendes tagja Magyarország 
számára kivételesen értékes művészi 
pályafutása során megalkotott, a 
kárpátaljai magyarság nemzettudatát 
erősítő művei, szenvedélyes hangvé-
telű, gazdag képi és formavilágú lírai 
alkotásai, kordokumentumként is 
szolgáló, egyszerre drámai és humo-
ros, önéletrajzi ihletettségű regényei, 
valamint sokoldalú néprajzi gyűjtői, 
műfordítói és irodalomszervezői 
tevékenysége elismeréseként kapta 
a díjat – áll az indoklásban.

* Kásler Miklós, Magyarország 
emberi erőforrások minisztere a nem-
zeti ünnep, március 15. alkalmából 
miniszteri művészeti kitüntetéseket ítélt 
oda. Kiemelkedő színészi munkássága 
elismeréseképpen Tarpai Viktória, a 
beregszászi színház művésznője Jászai 
Mari-díjban; kiemelkedő írói életmű-
vének elismeréseként Nagy Zoltán 
Mihály józsef Attila-díjas író, a Ma-
gyar Művészeti Akadémia rendes tagja 
pedig Márai Sándor-díjban részesült.

* A Magyar Érdemrend lovagke-
resztje kitüntetéssel ismerte el Ma-
gyarország köztársasági elnöke a Ma-
gyarország Beregszászi Konzulátusán 
első beosztott konzulként szolgálatot 
teljesítő Beke Mihály András író, 
újságíró, műfordító, kultúrdiploma-
ta sokoldalú újságírói és televíziós 
szerkesztői pályafutását, valamint a 
magyar–román kulturális kapcsolatok 
elmélyítését szolgáló kultúrdiplomáci-
ai tevékenységét.

* Orosz István görögkatolikus 
pap, a Máriapócsi nemzeti Kegyhely 
igazgatója a határon túli magyarság 
körében végzett elkötelezett szolgá-
lata, valamint a görögkatolikus hívők 
összefogását szolgáló, kiemelkedő 
közösségépítő munkája elismerése-
ként részesült a Magyar Érdemrend 
lovagkeresztje kitüntetésben.

* Utólag értesültünk arról is, hogy 
Dr. Botlik József megkapta a Magyar 
Érdemrend lovagkeresztje polgári 
tagozata kitüntetést. Dr. Botlik józsef 



127

E G Y Ü T T 2021
2

történész, teológus, a Keskenyúton 
Délvidéki Tragédiánk 1944–45 Ala-
pítvány kuratóriumának tiszteletbeli 
elnöke, a pázmány péter Katolikus 
Egyetem nyugalmazott egyetemi 
docense. Indoklás: „a XX, századi 
magyar történelem, mindenekelőtt az 
elszakított nemzetrészek és a külhoni 
magyar közösségek sorskérdéseinek 
fáradhatatlan kutatójaként végzett 
kimagasló színvonalú tudományos, 
illetve ismeretterjesztő tevékenysége 
elismeréseként.”

* Átadták a megyei művészeti 
díjakat, magyar alkotókat is elismer-
tek, írta a zakarpattya.net.ua.

* Kiemelkedő szakmai tevékeny-
sége elismeréseként a Balogh Klára 
neves koreográfus nevét viselő megyei 
díjat kapott a Szabó Tibor áltat veze-
tett eszenyi ritmus néptáncegyüttes.

* Kiemelkedő művészeti tevékeny-
sége elismeréseként a Boksay József és 
Erdélyi Béla nevét viselő megyei kép-
zőművészeti díjat Matl Péter munkácsi 
szobrászművésznek ítélték oda.

FonTosABB
EsEMénYEK, 
rEnDEzvénYEK

FEBrUár

* A beregszászi Kurmai István 
programozó által létrehozott Kárpát 
robipro vállalkozás szervezésében 

indult digitális művészeti képzés a 
Nagydobronyi Magyar Házban. A 
foglalkozásokon a táblagépen való 
rajzolással ismerkedhetnek meg a 
digitális művészet iránt érdeklődő 
iskolás korú gyerekek.  Ebben Ba-
log István tervezőgrafikus segíti 
őket.

* A Kárpátaljai református 
Egyházkerület Tanügyi Bizottsága 
negyedik alkalommal hirdetett 
pályázatot a kárpátaljai református 
líceumok 8-11. osztályos tanulói 
számára. Az idei évben Bizony, 
javamra vált a keserűség címmel a 
járványhelyzet kapcsán kialakult kö-
rülményekről kellett a pályázóknak 
elbeszélést, riportot, bizonyságtételt, 
imádságot vagy verset írniuk. A 
nagyberegi református líceumból 
Dávid Leonóra, Taracközi Lídia 
és Molnár Áron nyújtottak be 
pályamunkát és részesültek értékes 
könyv- és pénzjutalomban.

* Révész Imre festő- és grafi-
kusművész halálának évfordulója 
alkalmából rendeztek emlékkiállítást 
a nagyszőlősi galériában. Az ünne-
pélyes megnyitó után a megjelentek 
megtekinthették révész imre Jó 
öreg tanár c. művét, a RIT elhunyt 
egykori tagjainak – Benkő György 
és Kolozsváry László – alkotásait, 
illetve ma is alkotó képviselőinek 
– id. és ifj. Hidi Endre, Dikun 
György, Gogola Zoltán, Kopriva 
Attila, Szocska László, Klisza Já-
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nos, Villasek Tibor, Erfán Ferenc, 
Habda László, Hrabár Natália, 
Kalitics Erika, Kulin Ágnes, Réti 
János, Soltész István és Tóth Ró-
bert – műveit. 

* A kárpátaljai magyarság több 
évtizedes túlélési küzdelmeiről, 
megmaradásáról és jövőbeli ki-
látásairól átfogó interjút készí-
tett Dupka György történésszel a 
Kárpátaljai magyarság, németség 
1944-1946 című, nemrég magyar és 
angol nyelven megjelent új könyve 
kapcsán Bertók T. László, a Magyar 
Nemzet munkatársa. A történész 
többek között a szovjetizálás hét 
csapásáról, a becsali munkáról és 
egy szétrajzó országról fejtette ki 
gondolatait.

https://magyarnemzet.hu/lugas-ro-
vat/nagymamak-cellovoldejeaa-...

Az interjú teljes anyagát a minap 
a Kárpáti Igaz Szó is átvette.

* A magyar kultúra napja Kár-
pátalján, erről készített Dupka 
Györggyel, a KMMi igazgatójával 
interjút Veres Emese-Gyöngyvér, a 
Kossuth Rádió szerkesztője, amely 
a népszerű Határok nélkül című 
műsorban hangzott el;

https://mediaklikk.hu/radio-lejat-
szo-kossuth/...

* A Kárpátaljai KultúrKaraván 
elnevezésű magyar kormányprog-
ram keretében megújul a kárpátaljai 
megyei ukrán drámai színház teljes 
színpadtechnikája. 

* Bezárta tárlatát a Xii. carpatica 
Art Expó a Kárpátaljai népi építészeti 
és néprajzi Múzeumban. A szakma 
részéről is nagy érdeklődés övezte a 21 
kárpátaljai képzőművész – Badó At-
tila, Balog Sándor, Brinkács István, 
Vaskovics Beáta, Homoki Gábor, 
Kalitics Erika, Klisza Krisztina, 
Klisza János, Kuruc András, Lézu 
Volodimír, Matl Péter, Nigriny Edit, 
Pavuk Andrea, Réti János, Szka-
kandij Olga, Turák Angéla, Sütő 
Miklós, Soltész Péter, Soltész Gab-
riella, Soltész Martin, Olekszandr 
Canyko – 50 alkotását. 

* Több mint 600 bejelentés érke-
zett a Nyelvi Ombudsman Hivatalá-
hoz az ukrán nyelvtörvény megsérté-
se miatt. Kárpátalján senkinek nem 
volt baja mások nyelvhasználatával, 
az a három panasz, ami mégis érke-
zett, az is Lemberg megyéből futott 
be, de megyénkre vonatkozott és a 
magyar nyelv használatát kifogásol-
ta a feljelentő.

* Magyarország Beregszászi 
Konzulátusának új kiállítóterme 
ismét egy tehetséges kárpátaljai 
művész munkáinak adott otthont. 
A Munkácsi Mihály Galériában 
Villásek Tibor munkácsi képzőmű-
vész festményeivel ismerkedhettek a 
művészetkedvelők. 

* Az Ungvári nemzeti Egyetem 
Ukrán–Magyar oktatási és Tudomá-
nyos Intézetében (UNE UMOTI) 14 
diplomát nyújtottak át.
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* Hatodik alkalommal rendezte 
meg a már hagyományos internetes 
versmondó versenyét a Kovács 
vilmos irodalmi Társaság (KviT). 
idén – a karanténszabályok miatt 
– az eredményhirdetés is online 
formában valósult meg. Az idei 
alkalommal 34 versenyző összesen 
11 szerző művét adta elő és osztotta 
meg videóját. A beküldött pályáza-
tok közül a tehetséges versmondókat 
három kategóriában ismerték el. 
Marcsák Gergely, a KviT alelnöke 
a díjátadót követően elmondta: „A 
Kovács Vilmos Irodalmi Társaság-
nak feltett szándéka és írásba foglalt 
célja, hogy az irodalmat népszerű-
sítse, és úgy gondoljuk, hogy sokat 
ostorozott anyanyelvünknek ez az 
egyik védőbástyája – az irodalom 
és maga a vers –, ezért rendezvénye-
inkkel és programjainkkal közelebb 
szeretnénk hozni a fiatalokhoz az 
irodalmat.”

* Munkácsy Mihály születésének 
177 évfordulója előtt egy nappal, 
a helyére került a Kopriva Attila 
által készített Munkácsy-mellszobor, 
amely a Munkácsy Mihály Magyar 
Ház lépcsőházában kapott helyet.

* „Himnuszunkra taposó ukrán 
nacionalizmus” címmel cikk jelent 
meg a mai Kelet-Magyarországban. 
Ezúttal a lapnak Darcsi Karolina, a 
KMKsz politikai-kommunikációs 
titkára, dr. Dupka György, a Kár-
pátaljai Magyar Művelődési intézet 

egyik alapítója, jelenlegi igazgatója 
és dr. Tilki Attila országgyűlési 
képviselő nyilatkozott, akik kons-
tatálták a most kialakult helyzetet a 
nemzeti jelképek használatáról, an-
nak kapcsán, hogy az ukrán radikális 
nacionalisták meg akarják fosztani a 
kárpátaljai magyarságot a nemzeti 
jelképek használatától, a himnusz 
éneklésétől.

* Irodalmi–művészeti múzeum 
nyílt Munkácson, amely a város 
központi könyvtárában található, a 
Duhnovics utcában – adta hírül a 
zakarpattya.net.ua hírportál. A mú-
zeumban különböző művészeti tí-
pusok és korszakok találhatóak meg. 

* A nemzeti szimbólumok hasz-
nálatáról a szolgáltatói és a keres-
kedelmi szféra területén, a hivata-
lokban használandó, használatos 
nyelvről, valamint a decentralizáció-
ról, a közigazgatási reformról tartott 
előadást Dr. Tóth Mihály alkot-
mányjogász, az UMDsz tiszteletbeli 
elnöke a makkosjánosi Helikon Ho-
telben a beregszászi járási kistérségi 
képviselőknek, polgármestereknek 
és falusi elöljáróknak. 

* A Kommunista Diktatúrák ál-
dozatainak Emléknapján a szolyvai 
Emlékparkbizottság a Munkácsi 
vármúzeummal közösen a mun-
kácsi ősi várban megnyitotta „A 
totalitárius kommunista elnyomó 
rendszer kárpártaljai tevékenységét 
dokumentáló anyagok” állandó 
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kiállítását. Fuchs Andrea, a szoly-
vai Emlékparkbizottság nevében 
megnyitotta a rendezvényt. Fel-
kérésére Lengyel Olekszandr, a 
munkácsi önkormányzati kistérség 
tanácsának ügyvivője, Szilágyi 
Mátyás beregszászi főkonzul és 
Belekánics Mihajló, a Munkácsi 
vármúzeum igazgatója átvágták a 
szalagot. Ezt követően üdvözölte a 
díszvendégeket, köztük: Cseh Áron 
vezető konzult, az Ungvári Magyar 
Főkonzulátus képviseletében, Maj-
nek Antal megyéspüspököt, Marosi 
István görögkatolikus atyát, a be-
regszászi ortutay Elemér Központ 
vezetőjét, Kálij Irinát, a munkácsi 
városi művelődési osztály vezetőjét,  
Miszjuk Mihajlót, az Kárpátaljai 
állami levéltár igazgatóját, dr. 
Zubánics László történészt, az 
UMDsz elnökét, Olekszij Kor-
szun történészt, Mihajlo Beleny és 
Matl Péter szobrászt, Olekszandr 
Sersunt, a turisztikai ügyek tanács-
adóját, Meskó János helytörténészt, 
a SZEPB tagját. Ezt követően dr. 
Dupka György történész, a szoly-
vai Emlékparkbizottság titkára, 
egyben a GUláG-GUpvi kuta-
tóműhelynek vezetője ismertette a 
csapatmunkával létrehozott állandó 
kiállítás témakörét, amely hitelesen 
mutatja be Kárpátalja tragédiáját, 
amikor a vidéket elfoglaló 4. Ukrán 
Front katonai tanácsa irányításával 
megszervezték a régió erőszakos 

szovjetizálását. A kiállítás meg-
nyitójának videóját Varjú Zoltán 
készítette, melyet a következő linken 
tekinthetnek meg: 

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=ksig9g0QRgg&feature=sha-
re&fbclid=IwAR28O77N57931H-
L_8oYdw-hZrYMo-MURH2crKJlj2Y-
FAJxo2mOPhC4qGg_8

* A kommunista diktatúra áldo-
zataira emlékeztek a ii. rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 
(II. RFKMF). Ebből az alkalomból 
szűk keretek között avatták fel Matl 
Péter szobrászművész „Gúzsban” 
című emlékművét. Kárpátalja egyik 
legnagyobb tragédiája a „málenykij 
robot”, melynek során mintegy har-
mincezer magyar férfit deportáltak 
hadifogolytáborokba. Közülük több 
mint tízezren soha nem térhettek 
haza. nekik állít emléket Matl Péter 
alkotása. Az emlékmű a Rákóczi‐
főiskola udvarán kapott helyet. 

* Az ortutay Elemér Görögka-
tolikus Központ Kollégiumban a 
késő délutáni órákban megnyitottuk 
az „Egyházüldözés Kárpátalján 
1944-1991” tematikus kiállítást a 
Gulágra elhurcolt és megtorlásban 
részesült kárpátaljai görögkatolikus, 
római katolikus papok, református 
lelkipásztorok és más felekezetek 
vezetőinek emlékére. A kiállítás 
szerzője Dupka György történész 
és Fuchs Andrea, a szolyvai Em-
lékpark program-menedzsere. 
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* A Kommunista Diktatúrák ál-
dozatainak Emléknapja alkalmából a 
Gulág- és Gupvikutatók nemzetközi 
Társasága (GKnT), a Károli Gáspár 
református Egyetem, valamint a 
Miskolci Egyetem Közösség és 
egyén – a szovjet fogságba hurcoltak 
kontextusában címmel nemzetközi 
tudományos online konferenciát 
rendezett. Az esemény fővédnöke 
Dr. Latorcai Csaba, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
közigazgatási államtitkára nyitotta 
meg a GUláG-GUpvi kutatók 
fórumát, amelyen 12 magyaror-
szági határon-, illetve tengerentúli 
kutatóhely 24 történésze, kutatója 
(Magyarország: Bognár Zalán 
(GGnT elnök), Szakály Sándor, 
Mikó Zsuzsanna, Szávai Ferenc 
Tibor, Makra Mónika, Horváth 
Miklós, Matkovits Kretz Eleo-
nóra, Dán Vanda, Bárdonicsek 
Dominika, Kiss József, Kunt 
Gergely, Horváth Zita,  Hermann 
Róbert, Muskovics Andrea Anna, 
Kőrösi Mihály, Stark Tamás, Nagy 
Péter,  Márkus Beáta, W. Müller 
Judit, Majorszki András, Jeki 
Gabriella; Kárpátalja: Molnár D. 
Erzsébet, Bimba Brigitta,  Dupka 
György; Erdély: Murádin János 
Kristóf, Benkő Levente, Papp 
Annamária, M. Lovász Noémi; 
Torontó: Vladimír Rott) osztotta 
meg egymással legújabb kutatása-
inak eredményeit. A rendezők és 

az előadók többek között arra is 
felhívták a figyelmet, milyen nagy 
szükség lenne egy önálló Gulág- és 
Gupvikutató intézet felállítására, 
vagy akár egy már meglévő intézet 
speciális részlegeként létrehozandó 
Gulág- és Gupvikutató csoportra. 

* Kásler Miklós, Magyaror-
szág emberi erőforrások minisztere 
Budapesten, a kommunizmus áldo-
zatainak emléknapján tartott sajtó-
tájékoztatón bejelentette, hogy a 
Magyar nemzeti levéltár közzétette 
a szovjetunióba egykor elhurcoltak 
adatbázisát. Az adatbázis a https://
adatbazisokonline.hu/adatbazis/
szovjet-taborok-magyar-foglyai cí-
men érhető el.

* csöndes koszorúzással és 
kerékpáros maratonnal emlékeztek 
Fodó Sándorra, a KMKsz egy-
kori alapító elnökére születésnapja 
alkalmából. 

* A járvány idején is zajlik 
a munka a beregszászi színházban. 
A megelőző intézkedések betartásá-
val január közepétől kabaré-előadást 
próbálnak a színészek. A darabot 
Gál Natália és Vass Magdolna 
irányításával viszik színre. A „Köszi, 
köszi…!” című előadás a Kárpátaljai 
Megyei Magyar Drámai színház 
jótékonysági Alapítványa szerve-
zésében valósul meg. 
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MárciUs

* A több mint százéves Bereg-
szászi 4. Számú Kossuth Lajos 
Középiskola 2021. március 1-től 
Zseltvay-Vezsdel Emese igazgató 
közlése szerint a Beregszászi Kos-
suth Lajos Líceumként működik. 

* Vaszil Huszti irodalmár uk-
ránra fordította Vári Fábián László 
több versét a költő közelgő 70. szü-
letésnapja alkalmából.

* Kassai Antal, Ukrajna érde-
mes Képzőművésze, Ukrajna Népi 
Festőművésze, az Ukrajnai Fes-
tőművészek Szövetségének tagja 
születésének 100. évfordulója alkal-
mából nyílt kiállítás a Boksay józsef 
Kárpátaljai Megyei Szépművészeti 
Múzeumban. 

* zárt keretek között mutatták 
be a Köszi, köszi… című kaba-
ré-előadást a Kárpátaljai Megyei 
Magyar Drámai színházban. Az 
összeállítást a beregszászi társulat 
két színésznője, Gál Natália és Vass 
Magdolna alkalmazta színpadra. A 
kabaré az emberi kapcsolatok talán 
legfontosabbjáról, a nő és férfi kö-
zötti „viszonyról” kíván számot adni 
humoros és könnyed formában. 

* A napokban megnyílt Ungvá-
ron a Kárpátaljai Megyei szabadtéri 
néprajzi Múzeum termében Marina 
Csopej tárlata.

* csendes koszorúzást tartottak 
Beregszászban az 1848-49-es for-

radalom és szabadságharc hőseire 
emlékezve. A koszorúzáson többek 
között a beregszászi polgármesteri 
hivatal, a ii. rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskola, a Pro Cultura 
subcarpathica civil szervezet, a 
„GENIUS” Jótékonysági Alapít-
vány, a Kárpátaljai Magyar pedagó-
gusszövetség, a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális szövetség, valamint a 
történelmi egyházak képviseltették 
magukat. Az ünnepségen Ferenci 
Attila színművész Petőfi Sándor 
Nemzeti dal című versét szavalta. A 
koszorúzást Pirigyi Gergely tároga-
tószólama kísérte.

* Ungváron is csendes koszo-
rúzással emlékeztek a magyar 
forradalom és szabadságharc kez-
detének 173. évfordulójára. A 
szűk körű megemlékezés kezdetén 
Buhajla József ungvári magyar 
főkonzul felolvasta Orbán Viktor, 
Magyarország miniszterelnökének 
külhoniakhoz intézett levelét. A tör-
ténelmi egyházak nevében Héder 
János ungvári református lelkész, 
a Kárpátaljai református Egyház 
főjegyzője szólt az egybegyűltek-
hez. A Himnusz közös eléneklését 
követően a forradalom és szabad-
ságharc hőseire néma koszorúzással 
emlékeztek. 

* A 70 éves Vári Fábián László 
Kossut-díjas költőt a kárpátaljai 
magyar médiumok, újságok is kö-
szöntötték. Kiemelten a Kárpáti Igaz 
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Szó szentelt terjedelmes újságteret a 
70 éves Vári Fábián László felkö-
szöntésére, valamint a Kárpátalja.
ma közölt terjedelmes interjút a ju-
biláló költővel.

* Életének 73. évében elhunyt 
Dinnyés József daltulajdonos, a 
magyar költészet népszerűsítője, 
versek megzenésítője, aki az elmúlt 
évtizedekben rendületlenül járta 
a Kárpát-medence magyarlakta 
településeit. Megzenésítette Vári 
Fábián László, Kovács Vilmos, 
Füzesi Magda, Fodor Géza, S. 
Benedek András, Dupka György 
és más költők verseit. A megzenésí-
tett versekből 1988-ban Küzdelem 
címmel dalosfüzetet adott ki, alcíme: 
Magyar költők Kárpátalján. 

* online formában tartották 
meg a munkácsi Jurij Selevickij 
festőművész kiállításának megnyi-
tóját Magyarország Beregszászi 
Konzulátusán. A szűk körű rendez-
vényen Szilágyi Mátyás főkonzul 
elmondta, hogy bár a karantén 
miatt szigorú szabályoknak kell 
megfelelni, a konzulátus mégis 
szeretné a kulturális jelenlét foly-
tonosságát biztosítani, hiszen ez is 
fontos profilja a beregszászi magyar 
külképviseletnek.

* Miután az ungvári járási tanács 
likvidálta a Kisdobronyi Művészeti 
Iskolát, a nagydobronyi képviselők 
új kezdeményezésnek köszönhetően 
a napokban kezdte meg működését 

a Nagydobronyi Művészeti Iskola. 
A klasszikus zene népszerűsítését 
és oktatását célul kitűző intézmény 
a nagydobronyi Kistérségi Tanács 
határozata alapján jött létre. Ráti 
Gabriella megbízott igazgató veze-
tésével 5 tanár 25 tanuló oktatásával 
foglalkozik.

* Kárpátaljai várak és kastélyok 
miniatűr másolataiból kiállítás nyílt 
a dolhai múzeumban. A bemutatott 
tökéletes másolatok 135-szörös ki-
csinyítésben az eredeti helyszíneken 
gyűjtött kőmintákból készültek.

* Ungváron, a Boksay józsef 
Kárpátaljai Megyei Szépművészeti 
múzeumban kibővített tárlattal em-
lékeztek Igor Hrabár születésének 
150. évfordulójára. Igor Hrabár 
festőművész, a hivatalos adatok sze-
rint 1871-ben született Budapesten. 
8 éves korában családjával orosz-
országba költöztek, ahol idővel jogi 
és művészeti végzettséget szerzett 
Szentpéterváron. Festői tehetségét 
párizsban és Münchenben tökélete-
sítette. Főként a plein air festészet és 
az impresszionizmus foglalkoztatta.

* Március folyamán az orszá-
gos széchenyi Könyvtár folytatja a 
„Kárpátaljai Magyar Könyvek” so-
rozat és a KMMi-füzetek köteteinek 
MEK-be való feltöltését:

* Marcsák Gergely: súlyos ha-
gyomány : Előadások, cikkek, re-
cenziók / Marcsák Gergely 

http://mek.oszk.hu/21700/21717
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* Kovács Eleonóra: Érzékelés : 
Könyvismertető, filmnapló, jegyzet 
/ Kovács Eleonóra 

http://mek.oszk.hu/21700/21738
* Kótyuk Erzsébet: Ha ad az Isten 

bajt, ad ahhoz erőt is... : Népi orvosló ha-
gyományok és hiedelmek az Ung-vidéki 
magyar falvakban / Kótyuk Erzsébet 

* Kiss Ágnes: Magyar újságok 
Kárpátalján az első Csehszlovák 
Köztársaságban : Sajtótörténet / Kiss 
Ágnes; szerkesztő Zékány Krisztina 

http://mek.oszk.hu/21800/21807
* Dupka György: A kárpátaljai 

magyarság, németség elhallgatott 
tragédiája, 1944-1946 = A hidden 
tragedy: the fate of Hungarians and 
Germans in Subcarpathia, 1944-46 
/ Dupka György ; fordító Ortutay 
Péter; szerkesztő Marcsák Gergely 

http://mek.oszk.hu/21800/21806
* Zubánics László: Múlt tükrében 

elmerengve... : Északkelet-Magyar-
ország mindennapjai a Xvi–Xviii. 
század fordulóján / Zubánics László; 
szerkesztő Szemere Judit 

http://mek.oszk.hu/21800/21841
* Dupka György: „Jön még egy 

új világ...” : A magyar ‚56 kárpátaljai 
kézikönyve / Dupka György ; szer-
kesztő Zékány Krisztina

https://mek.oszk.hu/21800/21825
* Gorzó Katalin: Boszorkányság 

nyugaton : Nyugat-európai boszor-
kányüldözések kultúrantropológiai 
vizsgálata / Gorzó Katalin ; szer-
kesztő Szemere Judit 

https://mek.oszk.hu/21800/21816
* Balla Eszter: Korláthelmec : A 

község történelmi, szociális-gazda-
sági és vallásfelekezeti fejlődésének 
sajátosságai a Xiv. századtól a XX. 
század elejéig / Balla Eszter ; szer-
kesztő Szemere Judit 

https://mek.oszk.hu/21800/21815
* Sorsközösség : A kárpátaljai 

magyarok a 80-as évek végén / 
Dupka György, Horváth Sándor, 
Móricz Kálmán 

http://mek.oszk.hu/21800/21840

KönYvEspolc – 2021

Az Együtt című irodalmi-művé-
szeti-kulturális-humán tudományi 
folyóirat eddig megjelent számai itt 
tekinthetők meg: 

http://kmmi.org.ua/konyvtar/fo-
lyoiratok/egyutt

http://epa.oszk.hu/00500/00595) 

KÁRPÁTALJAI MAGYAR
KÖNYVEK
(Sorozatszerkesztő és felelős 

kiadó: Dupka György)

MEGJELENT

Dupka György: Hungarian 
literary life in Subcarpathia during 
the sovjet period (1944–1991). 
Irodalmi élet Kárpátalján a szovjet 
időszakban (1944–1991). (Angol–
magyar kismonográfia). Fordította: 
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dr. Ortutay Péter. A magyar vál-
tozat felelős lektora, szerkesztője: 
dr. Zékány Krisztina. Az angol 
változat felelős szerkesztője és 
lektora: dr. Molnár Erzsébet. 
Kárpátaljai Magyar Könyvek 297. 
Készült a nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával. intermix Kiadó, 
Ungvár–Budapest, 2021. 

Zubánics László. A múlt tükré-
ben elmerengve. Északkelet-Magyar-
ország mindennapjai a XVI–XVIII. 
század fordulóján. Helytörténeti 
tanulmányok. Szerkesztő: Szemere 
Judit. Kárpátaljai Magyar Könyvek 
295. Készült a nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával. Ungvár-Buda-
pest: Intermix Kiadó, 2021. 

Kiss Ágnes. Magyar újságok 
Kárpátalján az első csehszlovák 
köztársaságban. sajtótörténet. Fe-
lelős lektor, szerkesztő: dr. Zékány 
Krisztina. Kárpátaljai Magyar 
Könyvek 294. Készült a Nemzeti 

Kulturális Alap támogatásával. Ung-
vár-Budapest: Intermix Kiadó, 2021. 

Dupka György. „Jön még egy új 
világ…” A magyar ’56 kárpátaljai 
kézikönyve (A forradalom visszhang-
ja a „megrengett Szovjetföldön”, 
1956-1959). Kárpátaljai Magyar 
Könyvek 288. Készült a nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával. inter-
mix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2021. 

ELŐKÉSZÜLETBEN

„A felnégyelt haza”. 100 év 
versei Trianontól napjainkig. 1920-
2020. Kárpátaljai költők antoló-
giája. Lektorálta: Füzesi Magda. 
Összeállító és szerkesztő: Shrek Tí-
mea. Kárpátaljai Magyar Könyvek 
296. Készült a nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával. intermix Ki-
adó, Ungvár–Budapest, 2021. 

Összeállította: Dupka György


