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KÁRPÁTALJAI KULTÚRKRÓNIKA
(2021. október, november)

ElisMErésEK

* A ii. rákóczi Ferenc Kárpátal-
jai Magyar Főiskola által fenntartott 
nagyberegi Tájháznak Az Év tájháza 
díjat ítélték oda a Tájházszövetség 
által szervezett országos tájházi 
találkozón, Budaörsön. 

* Fedák Sári-díjakat adtak át a 
beregszászi színházban. Az első Fe-
dák sári-díjat Szűcs Nelli művésznő 
adta át Bogdán Zsolt kolozsvári 
színművésznek, majd bejelentette: 
a bizottság idén két díjat is odaítélt. 
A meglepetésdíjat a Kárpátaljai Me-
gyei Magyar Drámai színház szín-
művésznője, Vass Magdolna kapta. 

* Pásztor Ferenc-díjban része-
sült Bárdos István, a beregszászi 
katolikus fiú- és lánykollégiumok 
hitoktatója. 

* Az Európa-érem rangos magyar 
újságíró-kitüntetést idén a kárpátaljai 
magyar közösség szolgálatában há-
rom évtizeden át folytatott újságírói 
munkájának elismeréseként Varga 
Bélának, a Magyar Távirati iroda 
volt ungvári tudósítójának, a Karpat.
in.ua című kétnyelvű híroldal mun-
katársának ítélték oda. A díjátadóra a 
pásztor Ferenc Közösségi és zarán-

dokházban került sor. A kuratórium 
döntése alapján 2021-ben az orvosi 
díjat prof. dr. Szircsák Erzsébetnek, 
az ápolói díjat pedig Gogola István-
nak ítélték oda.

FonTosABB
EsEMénYEK, 
rEnDEzvénYEK

OKTÓBER

* A munkácsi Kopriva Attila 
festményeiből nyílt kiállítás Kijevben, 
a Nemzeti Művészeti Akadémián.

* A nagyszőlősi Révész Imre Ga-
lériában Párhuzamos világok címmel 
megnyílt Marinics Sándor nagysző-
lősi képzőművész egyéni tárlata. 

* A Munkácsy Mihály Magyar 
Ház galériájában nyitották meg Kár-
pátalja kiemelkedő, transzavantgárd 
stílusban alkotó festőművészének és 
szobrászának, Bokotej Lórántnak 
Világegyetem címet viselő kiállítását. 

* A kárpátaljai származású, nem-
zetközileg elismert festőművész, 
Zicherman Sándor képeiből nyílt 
időszakos kiállítás Magyarország 
Ungvári Főkonzulátusán. 
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* Az elismert kárpátaljai szárma-
zású grafikus-keramikus Holló Kata-
lin grafikáiból nyílt kiállítás Magyar-
ország Beregszászi Konzulátusának 
Munkácsy Mihály Galériájában. 

* Tarpai Zsófia arany minősítést 
kapott és 2. helyezett lett a vi. nem-
zeti vErsenyen. A nemzeti színház 
és a Magyar versmondók Egyesü-
lete 2021-ben hatodik alkalommal 
hirdette meg a határokon átívelő, 
felmenő rendszerű versmondó és 
versklip versenyt, amelyen Tarpai 
Zsófia Pilinszky János Terek című 
költeményéhez készített versfilmet. 
Az operatőri munkát Szűcs Ádám 
végezte. 

* Boksay József, a kárpátaljai 
festőiskola kiemelkedő egyénisége 
születésének 130. évfordulója al-
kalmából több mint 100 alkotását 
bemutató kiállítás nyílt Ungváron, a 
nevét viselő megyei szépművészeti 
múzeumban. 

* A Beregszászért Alapítvány a 
száz évvel ezelőtt született Garanyi 
József festőművész tiszteletére állí-
tott emléktáblát a Bátyúi Művészeti 
iskola falán. 

* A Magyar értelmiségiek Kár-
pátaljai Közössége a Kárpátaljai 
Magyar Művelődési Intézettel ismét 
megszervezte a XIV. Együtt Írótá-
bort, a Kárpátaljai Magyar irodalmi 
Napokat. Első állomása Gát volt, 
ahol Kovács Vilmos költő, magyar 
polgárjogi harcos a helyi művelődési 

ház falán lévő emléktábláját koszo-
rúzta meg Beke Mihály András, 
Magyarország Beregszászi Konzu-
látusának első beosztott konzulja 
Dupka György író társaságában. 

* A Beregszászért Alapítvány 
emléktáblát avatott Petróci Iván 
ruszin költő, műfordító tiszteletére 
a beregszászi Európa–Magyar Ház 
udvarán. A megemlékezésen dr. Zu-
bánics László történész, az KMMi 
elnöke köszöntötte a megjelenteket, 
és méltatta petróci iván irodalmi 
munkásságát. levélben köszöntötte 
a megjelenteket Dalmay Árpád, a 
Beregszászért Alapítvány kuratóri-
umának elnöke.

* A Kárpátaljai Magyar irodal-
mi napok keretén belül író-olvasó 
találkozóra került sor a Beregszászi 
Központi Könyvtárban. Köszöntő be-
szédet mondott Varga Éva, a könyv-
tár igazgatója. Dupka György író, 
történész, az irodalmi karaván szerve-
zője bemutatta a Kárpátaljai Magyar 
Könyvek 296. darabját, „A felnégyelt 
Haza…” 100 év versei Trianontól 
napjainkig, 1920–2020 Kárpátaljai 
költők antológiája c. kötetet, valamint 
az Együtt irodalmi-művészeti-humán 
tudományi-kulturális folyóiratot. A 
rendezvényen Beke Mihály András, 
Magyarország Beregszászi Konzulá-
tusának első beosztott konzulja írói 
arcát is megmutatta. A beregszászi 
közönség előtt debütált a „Nincsen 
számodra hely” című esszéválogatá-
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sa, ami a Magyar napló gondozásá-
ban jelent meg 2020-ban. Marcsák 
Gergely költő, szerkesztő, a Kovács 
vilmos irodalmi Társaság (KviT) el-
nöke bemutatta a Súlyos hagyomány 
című kötetét. Nagy Tamás költő, a 
ii. rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskola tanársegédje azokat a 
költeményeit olvasta fel, amelyeket 
a Litera irodalmi portál a legjobb 
25 év alatti szerzők versei közé is 
beválogatott. Sz. Kárpáthy Kata 
író a Részvét című írásából olvasott 
fel egy részletet, Shrek Tímea író 
pedig – a málenykij robot közelgő 
emléknapjának tiszteletére – Hideg-
füst című versével zárta az írók és 
költők bemutatkozását.

* Az Együtt irodalmi karaván 
tagjai rendhagyó irodalomórákat 
tartottak Tiszabökény és Tiszapé-
terfalva iskoláiban. Beke Mihály 
András, Magyarország Beregszászi 
Konzulátusának első beosztott kon-
zulja is megemlékezett az 1956-os 
forradalomról. Az eseményen meg-
koszorúzták az 1999-ben elhunyt 
Kiss Ferenc irodalomtörténész 
emléktábláját. A péterfalvai refor-
mátus líceumban Dupka György, az 
intermix Kiadó nevében  bemutatta 
A felnégyelt Haza…” 100 év versei 
Trianontól napjainkig, 1920–2020 
Kárpátaljai költők antológiája köte-
tet, valamint az Együtt irodalmi-mű-
vészeti-humán tudományi-kulturális 
folyóiratot. Marcsák Gergely költő, 

a Kovács vilmos irodalmi Társaság 
(KviT) elnöke, Shrek Tímea író, 
a KviT alelnöke és Sz. Kárpáthy 
Kata író mutatkoztak be és olvastak 
fel, Szemere Judit szerkesztő pedig 
a Kárpátaljai Hírmondó folyóiratot 
prezentálta. Az iskolák számára 
Dupka György kárpátaljai szerzők 
köteteit és folyóiratokat adott át.

* Az XIV. Együtt Írótábor tag-
jai több jeles eseményt méltattak 
visken, a nagy múltú koronavá-
rosban is. Először a Fodó Sándor 
Közösségi Házba látogattak. Takács 
Zsuzsanna pedagógus, a közösség 
ház vezetője köszöntötte a viski 
költő, helytörténész, református 
kántor Czébely Lajost, aki nemrég 
70. születésnapját ünnepelte. A 
köszöntéshez csatlakoztak a viski 
zenészek is Pál Lajos vezetésével. 
Az egybegyűltek megemlékeztek 
a hely névadójáról, Fodó Sándor 
nyelvészről, politikusról, a KMKSZ 
alapító elnökéről. Az Együtt Írótábor 
tagjai Takács Zsuzsannával, Czé-
bely Lajossal együtt megkoszorúz-
ták a Fodó-emléktáblát, majd a viski 
köztemetőben Fodó Sándor sírját.

Az 1956-os forradalom emlék-
napján az írótábor tagjai Nagysző-
lősön is méltatták a 65 évvel ezelőtti 
budapesti eseményeket. A nagyszőlő-
si politizáló fiatalok a helyi Perényi 
zsigmond középiskola falán elhe-
lyezett emléktábláját Beke Mihály 
András, Magyarország Beregszászi 
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Konzulátusának első beosztott kon-
zulja, Dupka György az írótábor 
vezetője, Marcsák Gergely, a KviT 
elnöke koszorúzta meg.

A tábor utolsó helyszíne a nemrég 
nyílt nagyszőlősi Révész Imre Galé-
ria volt, ahol Tóth Márta, a galéria 
tulajdonosa és Marinics Sándor 
képzőművész fogadta a vendégeket. 
A galériában együtt tekintették meg 
Marinics Sándor október elsején 
nyílt tárlatát, majd kötetlen beszél-
getéssel zárult a program.

* A Kárpátaljai Magyar Akadé-
miai Tanács és az Ungvári nemzeti 
Egyetem Ukrán–Magyar oktatá-
si-Tudományos intézet tudományos 
programot szervezett, amely kereté-
ben dr. Ferkó Okszána, dr. Fenics 
Volodimir, dr. Sterr Dianna és 
dr. Zubánics László, a Kárpátaljai 
Magyar Akadémiai Tanács tagjai 
legújabb kutatási eredményeiket 
mutatták be. A tudományos munkák 
magyar nyelven, könyv formában 
is napvilágot láttak, s most ezek 
bemutatójára került sor. Az esemény 
helyszínéül az UnE UMoTi Ber-
csényi Miklós Könyvtára és külön-
böző online platformok szolgáltak, 
ahol élő közvetítés keretén belül 
csatlakozni lehetett a tudományos 
könyvbemutatóhoz. 

* Szilágyi Mátyás beregszászi 
főkonzul búcsúfogadást adott Jánosi-
ban, a Helikon Hotelben. Négy éven 
át irányította Magyarország Bereg-

szászi Konzulátusának munkáját. A 
fogadáson köszönt el a kárpátaljai 
közélet fontos szereplőitől, történelmi 
egyházaink vezetőitől és a két külkép-
viselet munkatársaitól. A főkonzul vé-
gezetül megnyitotta az Erfán Ferenc, 
Kopriva Attila és Gogola Zoltán 
festőművészek válogatott munkáiból 
összeállított kiállítást. 

* zrínyi ilona életét elevenítette 
fel Majzik Edit jászai Mari-díjas 
színésznő a munkácsi Munkácsy 
Mihály Magyar Házban. A Szenve-
dély és hűség (Zrínyi Ilona) című 
produkció Petneházy Attila, az 
Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak miniszteri biztosa felajánlására 
érkezett Kárpátaljára, aki a színdarab 
elején köszöntötte a jelenlévőket. 

* A Hitel irodalmi, társadalmi 
és művészeti folyóirat 2021. októ-
beri számában megjelent Dupka 
György: Homoki Gábor laudá-
ciója (https://www.hitelfolyoirat.
hu/.../2021/09/13-dupka.pdf) c. írása.

* A KMMi honlapjára is felkerült 
letölthető formátumban Erdélyi Ká-
roly Badaló című falutörténeti mun-
kája (https://kmmi.org.ua/.../att.../
books/KMMi-fuzetek/badalo.pdf), 
amely a KMMI-füzetek XXVII. 
kiadványa, és a Kárpátaljai Magyar 
Művelődési Intézet gondozásában 
látott napvilágot 2021-ben. soro-
zatszerkesztő: dr. Zubánics László. 
Felelős szerkesztő: Szemere Judit. 
Tipográfia: Dupka Zsolt.
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* A Kisebbségi Jogvédő Intézet 
Magyarok jogvédelme a Kárpát-me-
dencében 2021 címmel online kon-
ferenciát szervezett. Mások mellett 
előadást tartott Dr. Tóth Mihály: Az 
ukrajnai kisebbségek jogi helyzete a 
legújabb fejlemények tükrében és Csá-
szár István: Lenini elvekkel az SZKP 
KB ellen, avagy a kárpátaljai magyar 
civil társadalom csírái a 1970-es évek 
szovjet valóságában címmel.

* A zsúfolásig megtöltött felső-
zsolcai közösségi házban a jelenlé-
vők nagy érdeklődéssel tekintették 
meg a „GUpvi – A halál táborai” 
című dokumentumfilmet, melyet 
a Hazajáró csapat (Moys Zoltán 
forgatókönyvíró és vándor Attila 
rendező) készített. A filmvásznon 
dr. Bognár Zalán és dr. Dupka 
György GUláG-GUpvi-kutatók 
is megszólaltak, majd az erdélyi 
Benkő Levente, Papp Annamária, 
a kárpátaljai dr. Dupka György 
részvételével kerekasztal-beszélge-
tésre került sor.

* A Kárpát-medence lélegzetel-
állítóan szép, monumentális várai 
és erődített templomai közül idáig 
41-et festett meg Potyók Tamás 
debreceni, Holló László-díjas fes-
tőművész, akinek a kiállítását ünne-
pélyes keretek között nyitották meg 
a Munkácsy Mihály Magyar Ház 
kiállítótermében. 

* A Petőfi Irodalmi Múzeum-
ban lépett színpadra a kárpátaljai 
Marcsák Gergely költő a KMI12 
program junior szerzőjeként Nagy 
Lea, Bék Timur és Regős Mátyás 
társaságában. A beszélgetést Tóth 
János Gergely színművész mode-
rálta, és megtekintették az Eleven 
Költők Társasága műveik felhaszná-
lásával készült klipjeit, versvideóit. 
Az alkotóműhelyt az esten Keleti 
András zenész, énekes képviselte.

* A KMMi honlapjára feltöltöt-
ték a szolyvai Emlékparkbizottság 
Évkönyvét: „Mert szeretetre van 
szükség, hogy ... szenvedés után 
megbékéljenek a lelkek...” A kiad-
vány a GUláG–GUpvi-KUTATóK 
nEMzETKözi FórUMA Kár-
PÁTALJÁN, 2020. című Nemzetközi 
emlékkonferencia (Beregszász, 2020. 
november 20.) anyagait tartalmazza.  

* Elhunyt az Ungvári 10. sz. 
Dayka Gábor Középiskola egykori 
magyartanára, Kovács Éva, Kovács 
Vilmos kárpátaljai költő özvegye. 
nyugodjon békében!

* A Kárpátaljai rózsahölgyek 
Társasága idén az 1911. május 9-én 
Beregszászban született Drávai Gi-
zella, Kárpátalja egyik kiemelkedő 
pedagógusának és tankönyvírójának 
emléke előtt tisztelgett a beregszászi 
Budapest parkban. Az ünnepség 
végén Tóth Edit, a Beregszászi Hor-
váth Anna Gimnázium igazgatónője 
és Fring Erzsébet közösen lelep-
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lezték a Drávai Gizella tiszteletére 
állított emléktáblát. 

* Tizennyolcadik alkalommal ke-
rült megrendezésre a Fiatal Kárpát-
aljai Magyar Kutatók Konferenciája 
a ii. rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola (II. RF KMF) és a 
„GEniUs” jótékonysági Alapítvány 
közös szervezésében.

* A Beregszászi linner Bertalan 
Központi járási Kórház udvarában 
helyezték el Matl Péter munkácsi 
szobrászművész egyik alkotását, 
amely a Család címet viseli. Az ava-
tóbeszédek elhangzása után a szobor-
ról a leplet Gyebnár István konzul, 
Babják Zoltán polgármester, Darcsi 
Karolina, a Beregszászi városi Ta-
nács KMKSZ-frakciójának vezetője, 
Ivan Males kórházigazgató, valamint 
Matl Péter szobrászművész vették 
le, ezzel szimbolikusan is átadva a 
művet a kórháznak.

* A Kárpátaljai Magyar Film-
gyártásáért Alapítvány és a Mun-
kácsy Mihály Magyar Ház szer-
vezésében került sor A hűség ára 
című történelmi dokumentumfilm 
vetítésére. Az ötvenhárom per-
ces történelmi dokumentumfilm 
a vallásüldözést szenvedett és a 
Gulág-munkatáborokba elhurcolt 
kárpátaljai lelkipásztorok, valamint 
egyszerű lakosok életútjának kálvá-
riáját mutatja be. A dokumentumfilm 
rendezője a beregszászi Bunda Rita 
és Bunda Szabolcs, aki egyben a 

film operatőre, vágója. A YouTu-
be-ról is letölthető a film.

* A szolyvai Emlékparkbizottság 
és a KMMi megrendezte a GUláG–
GUpvi-kutatók nemzetközi fórumát 
Beregszászban az Európa–Magyar 
Ház konferenciatermében. Nyitóbe-
szédet mondott dr. Tóth Mihály, a 
szolyvai Emlékparkbizottság elnö-
ke. A mécsesgyújtás után v.Pocsai 
Vince református lelkész és Marosi 
István görögkatolikus lelkipásztor 
közös imát mondtak a mártírok lelki 
üdvéért. Marcsák Gergely költő 
saját megzenésítésében előadta a 
lágerballadát, és elmondta Bródy 
című versét. Ezt követően 9 előadó:  
Marosi István görögkatolikus áldo-
zópap, az ortutay Elemér Görögka-
tolikus szakkollégium igazgatója, 
egyháztörténész (Beregszász); Mol-
nár D. Erzsébet történész, phD (Be-
regszász, GKnT-tag), a ii. rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
docense; Dupka György történész, 
phD (Ungvár, GKnT-tag), a KMMi 
igazgatója; Seremet Sándor törté-
nész, phD (Budapest), a Kárpátaljai 
Szövetség főtitkára; Zékány Krisz-
tina nyelvész, phD (Ungvár), az 
UNE UMOTI magyar filológia tan-
székének vezetője; Bimba Brigitta, 
a Debreceni Egyetem Történelem 
és néprajzi Doktori iskolájának 
abszolvált hallgatója (Bátyú, GK-
NT-tag); Zubánics László történész, 
phD (Gut), az UnE UMoTi magyar 
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történelem és európai integráció 
tanszékének veztője; Meskó János 
helytörténész (Ungvár); Korszun 
Olekszij történész (Ungvár) tartott 
előadást. A konferenciát online 
(www.kmmi.org.ua)  közvetítették.

* A beregszászi Európa–Magyar 
Ház udvarán felavatták az 1945. ja-
nuár 25-én kivégzett Benda Kálmán 
beregszászi vízimérnök, a Magyar 
Országgyűlés felsőházi tagja emlék-
tábláját. 

2021. november 20. A szoly-
vai Emlékparkban ökumenikus 
istentisztelettel, koszorúzással em-
lékeztek a kommunista diktatúra 
áldozataira. dr. Tóth Mihály, a 
szolyvai Emlékparkbizottság el-
nöke megnyitójában beszámolt a 
testület ez évi tevékenységéről. Majd 
Pogány István munkácsi római ka-
tolikus plébános, püspöki helynök, 
Dávid Árpád, a Gecsei reformá-
tus Egyházközség lelkipásztora v. 
Pocsai Vince református tiszteletes 
társaságában, valamint Szkoro-
pádszky Péter palágykomoróci 
görögkatolikus parochus celebrált 
misét. Beszédet mondott Íjgyártó 
István, Magyarország rendkívüli és 
meghatalmazott kijevi nagykövete. 
Köszöntötte a megemlékezőket Jev-
hen Tiscsuk, a Kárpátaljai Megyei 
Állami Közigazgatás művelődési, 
nemzetiségi és vallásügyi főosztá-
lyának vezetője, prof. dr. Csernics-
kó István nyelvész, a beregszászi ii. 

rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola rektora. A felszólalások 
után a Tiszabökényi csillag Kórus 
lágerdalokat adott elő. Zárszót mon-
dott dr. Dupka György, a szolyvai 
Emlékpark felelős titkára.

* A Magyar nemzeti levéltár 
és a Gulág- és Gupvi-kutatók nem-
zetközi Társasága szervezésében az 
Mnl országos levéltára, Kiállító- 
és konferenciateremben lezajlott az 
Mnl Gulag- és Gupvi-kutató intézet 
megalakulásának sajtótájékoztatója, 
valamint a GUPVI, GULAG Ma-
gyarok a szovjet lágerbirodalom-
ban 1944/45 – 2019/20 című kötet 
bemutatója. 

* Ferenci Attila beregszászi 
színművész az Együtt folyóirat 
szerzői nevében is felköszöntötte a 
betegséggel küzdő 80 éves Ferenczi 
Tihamért (Badaló, 1941.nov.24.). 
Ebből az alkalomból a Kárpátaljai 
Magyar Művelődési Intézet jelen-
tette meg Ferenczi Tihamér Üzenet 
című válogatott verseskötetét. 

* Fegyir Manajló neves kár-
pátaljai képzőművész alkotásaiból 
nyílt emlékkiállítás a Boksay józsef 
Kárpátaljai Megyei Szépművészeti 
Múzeumban. 

* A Kárpátaljai szövetség szék-
házában dr. Havasi János moderá-
lásában sor került Dupka György 
MAGYAr GUláG–GUpvi-rA-
BoK EUrázsiáBAn c. újabb 
könyvének bemutatójára. A rendez-
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vényt Kovács Sándor turisztikai 
szakíró, helytörténész, a Kárpátaljai 
szövetség elnökségi tagja nyitotta 
meg. A beszélgetés folyamán a szer-
ző elmondta, hogy többek között a 
szovjetunióbeli kényszermunkára 
elhurcolt magyar emberek tragikus 
sorsával foglalkozik. A kivetítőn 411 
különböző helyszíneken készített 
fotóból álló galériát is láthattak a 
jelenlévők.

* Budapesten emlékezni és fejet 
hajtani gyűltek össze sokan a szovjet 
megszállás áldozatainak emlékművé-
nél a szorAKész szervezésében a 
Szovjetunióba hurcolt mintegy 800 
ezer magyar politikai rab és kény-
szermunkás emléknapja alkalmából. 
Köszöntötte a megemlékezőket 
Menczer Erzsébet, a szorAKész 
elnöke. Ünnepi beszédet mondott Dr. 
Benkő Tibor honvédelmi minisz-
ter. Katonai tiszteletadás keretében 
zajlott le a koszorúzás. A szolyvai 
Emlékpark képviseletében Dupka 
György felelős titkár is elhelyezte a 
kegyelet koszorúját. 

KönYvEspolc – 2021

Az Együtt című irodalmi-művé-
szeti-kulturális-humán tudományi 
folyóirat 2002–2021 között  megje-
lent számai itt tekinthetők meg: 

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

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

KÁRPÁTALJAI MAGYAR
KöNYVEK
(Sorozatszerkesztő és felelős 

kiadó: Dupka György)

MEGJELENT

Dupka György. Magyar GU-
LÁG-GUPVI-rabok Eurázsiában. 
Felfedett nyomok Oroszország 
(Baskíria, Tatárföld, Csecsenföld), 
Kaukázus (Azerbajdzsán, Georgia, 
Örményország), Ázsia (Kazahsztán, 
Üzbegisztán) régióiban. – Történel-
mi szociográfia. Második, bővített 
kiadás. Lektor, felelős szerkesztő: dr. 
zékány Krisztina. intermix Kiadó, 
Ungvár–Budapest, 2021 – 617 old.

„Mert szeretetre van szükség, 
hogy… szenvedés után  megbé-
kéljenek a lelkek…” A GULÁG–
GUPVI-kutatók nemzetközi fóruma 
Kárpátalján, 2020. nemzetközi em-
lékkonferencia, Beregszász, 2020. 
november 20. A szolyvai Emlékpark 
évkönyve. összeállította, a jegyze-
teket írta: dr. Dupka György. Lek-
torálta: dr. Zubánics László. Felelős 
szerkesztő: dr. Zékány Krisztina. 
intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 
2021 – 269  old. 

„A felnégyelt haza”. 100 év 
versei Trianontól napjainkig, 1920-
2020. Kárpátaljai költők antológiája. 
összeállította, a szöveget gondozta, a 
jegyzeteket és az utószót írta: Dupka 
György. A kötetben olvasható versek 
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önálló kötetekben, gyűjteményekben, 
valamint az Együtt című folyóiratban 
és más orgánumokban jelentek meg. 
Lektor: Füzesi Magda. Szerkesztő: 
shrek Tímea. Készült a nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával. in-
termix Kiadó, Ungvár–Budapest, 
2021. 372 old.

Elbe Hajnalka. Kárpátaljai ma-
gyar gyermekirodalom. Tanulmány. 
Lektor: Füzesi Magda. Szerkesztő: 
Ráti Emese. Borító, grafika: Elbe 
Orsolya. Műszaki szerkesztő: Dupka 
zsolt. Készült a nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával. intermix Ki-
adó, Ungvár–Budapest, 2021

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: 
dr. ortutay péter. A magyar változat 
felelős lektora, szerkesztője: dr. Zé-
kány Krisztina. Készült a nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával. inter-
mix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2021

Zubánics László. A múlt tük-
rében elmerengve. Északkelet-Ma-
gyarország mindennapjai a XVI–
XVIII. század fordulóján. Hely-
történeti tanulmányok. Szerkesztő: 

szemere judit. Készült a nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával. inter-
mix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2021

Kiss Ágnes. Magyar újságok 
Kárpátalján az első csehszlovák 
köztársaságban. sajtótörténet. lek-
tor és felelős szerkesztő: dr. Zékány 
Krisztina. Készült a nemzeti Kultu-
rális Alap támogatásával. intermix 
Kiadó, Ungvár–Budapest, 2021

Dupka György. „Jön még egy új 
világ…” A magyar ’56 kárpátaljai 
kézikönyve (A forradalom visszhang-
ja a „megrengett Szovjetföldön” 
1956–1959). Készült a nemzeti Kul-
turális Alap támogatásával. intermix 
Kiadó, Ungvár–Budapest, 2021

ELŐKÉSZÜLETBEN

Bartha Gusztáv. Kiút. Kisre-
gény. Felelős szerkesztő: Marcsák 
Gergely. intermix Kiadó, Ungvár–
Budapest, 2021

Ortutay Mária. Múltúnk és 
jelenünk „lámpás emberei”. inter-
júk, visszaemlékezések, önéletrajzi 
írások. Felelős szerkesztő: Szemere 
judit. intermix Kiadó, Ungvár–Bu-
dapest, 2021

Összeállította: Dupka György
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