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Együttgondolkodásra biztatom a
kedves olvasót, s ehhez E. H. Ericson
bölcs mondását hívta segítségül.

A Kárpátaljai  Hírmondó eddig
megjelent nyolc lapszáma vezércikke-
iben szó volt a nemzetek közötti tole-
ranciáról, a megbékélésről, az élet pe-
rifériájára került nélkülözőkkel vállalt
szolidaritásról, arról, hogy miképpen
alkotnak hidat a Kárpátaljáról elszár-
mazottak az anyaország és a szülő-
föld között, a szeretetről, amely soha
el  nem múlik, arról , hogy „ide kell
hoznunk a nagyvi lágot”, mindent ,
„ami szép, ami jó, ami nemes és amit
érdemes”, és arról is, hogy világpol-
gárok lettünk, Magyarország Európai
Unióhoz való  csat lakozása óta Da-
moklesz kardjaként lebeg az ország
felett a fiatal nemzedék külföldre tör-
ténő „kirajzása”. Ám valami fontosat
még nem jártunk körül: azt, lélekben
hogyan álljunk hozzá a mai kor meg-
próbáltatásaihoz, miképpen éljük meg
harcainkat szeretteinkkel, milyen em-
lékeket építsünk magunkró l „uto lsó
utunk” előtt. Hiszen „Az vagyok, ami
fennmarad belőlem”.

Szü lőfalumban, a kárpátal jai
Nagyberegen az a mondás járja: A
másvilágra még senki nem köl tözött
kamionnal. Mégis lépten-nyomon azt
tapasztaljuk, hogy környezetünkben
eluralkodott a kapzsiság, a szeretet-
lenség, a gyengébbek még családon
belül is egyre inkább kiszolgáltatot-
tak lesznek. Csak néhány példa. Bu-
dapest i  i smerősöm mesél i ,  hogy
nyolcvanon felüli nővére eladta ingat-
lanát, egyetlen lánya családjához köl-
tözött , minden pénzét  a f iataloknak
adta, mert még életében szeretett vol-
na osztozni anyagi boldogulásuk örö-
mében. Eltartási szerződést nem kö-
tött hozzátartozóival, azok beköltöz-
tették egy apró szobába és napokig
rá sem nyitják az ajtót a magatehetet-
len öregasszonyra. Kétnaponta ugyan-
csak idős testvére jár át egy távoli ke-
rületből, hogy kenyeret és ásványvi-
zet vásároljon neki. Otthon, Kárpát-
al ján is tö rténtek hasonló  esetek.
Évekkel ezelőt t egy öregember osz-
totta el minden vagyonát két fia kö-
zött, akik vállalták, hogy havonta, fel-
váltva gondoskodnak édesapjukró l.
Néhány hónapig ment is a dolog, az-

„Az vagyok, ami fennmarad belőlem”
tán megelégelték, hogy egy éhes száj-
jal több van a portán, mindkét gyerek
kiadta az útját. Az idős ember Sánta
Ferenc „Sokan vol tunk” című ismert
novellája hősének példájára maga ve-
tett véget az életének.

Egy beregszászi kereskedő isme-
rősömet is megidézem. A középkorú
asszonyt mindig kisírt szemmel látom
a pult mögött. Egyszer vonakodva el-
mesélte: idős édesanyjához költözött a
család, a mama egyre kibírhatatlanabb,
gorombán bánik a környezetében élők-
kel, olyan ételeket és italokat követel,
amelyeket kis fizetéséből nem tud elő-
teremteni.

Hogy miért mondtam el a fenti tör-
téneteket? A minap a temetőben jártam.
Gondozott sírokat lát tam mindenüt t,
rajtuk a késő nyár legszebb virágai. Így
van ez minden településen. Elgondol-
kodtam azon, hogy is van ez: köny-
nyebb megvenni a halott hozzátartozó
sírjára a legdrágább virágot, mint két
jó szót szólni ahhoz, aki mellettünk él?
Pedig, Pál apostolt idézve: „A szeretet
soha el nem fogy”.

Olvassuk el ,  mi t  üzen nekünk
„odaátró l” Dsida Jenő , a “pannon
derű” köl tője „Tíz parancso lat” című
versének utolsó soraiban:

„Orrodba édes illatot gyűjts, /szí-
vedbe békét és mosolygást, /szemed-
be fényt, hogy az utolsó / napon is
tudj örülni folyvást/ s eképpen szólj
csak és ne mondj mást:/ köszönöm,
hogy tápláltatok, / hús, alma, búza,
lencse, borsó! / Amint jó volt hozzám
a bölcső, / tudom, hogy jó lesz a ko-
porsó. / Ki most lefekszik, nem kíván-
ta, / hogy földje legyen, háza, ökre, /
de amit látott, gyönyörű volt / és véle
marad mindörökre. / És övé marad
mindörökre.

Végezetül Áprily Lajos biztatójá-
val kívánok erőt és lelki békét mind-
azoknak, akikre Halottak napja köze-
ledtével súlyos teherként nehezedik a
magány:

„Örömök szállanak, / kedves fők
hullanak, / vén sírok mállanak, / es-
tébe hull a nap. / Szem mögött,  szó
mögött  / gondárnyék feketül . /  És
mégis – ne remegj: / lélek van teve-
led, / nem maradsz egyedül.”

FÜZESI  MAGDA

Kedves Olvasóink!
A  Kárpátaljai Szövetség honlapján  naprakészen tájékoztatjuk

az érdeklődőket az aktuális programokról, tervekről, beszámolunk
korábbi rendezvényeinkről. Szeretnénk kikérni ezzel kapcsolatos
véleményüket: mit látnának még szívesen a www.ksz.egalnet.hu  című
honlapunkon?

Vers mindenkinek

I.
A vasfüggönyt centire eladtuk,
Az ország kapuit kitárta.
Lakója mind

főhajtva hallgat,
Új hódítókra várva.
Béke lesz itt,

s nemcsak parancsra!
Már nem kell a keleti bástya;
S nem kell a nép, a balga,
Mely sírját önmagának ásta.
Itt már nem épül katedrális,
Róma nem küld koronát.
Lejárt az ezeréves bérlet.
S visszaigénylik Pannóniát.
S ha jön új raj, másfajta nép,
Vize már nem, de földje lesz elég,
Hisz önként átadja helyét
E sorsverte töredék.

II.
Nincs már mit adnunk adóba,
Nem kell az üres hodály,
Hisz így is övék a fél Fasor,
És övék Bartók, és övék Kodály.
Nem kell a magyar ipar sem!
Olcsóbb a gőgös Paris-ba
A digitális nyereg,
S az albínó paripa.
Induljunk tán végső rohamra,
Mutassuk meg, még vagyunk.
Félszemével
Nem Dómot csodál majd
Jó Sütő hadnagyunk.
Előre hát az Óceánig!
Valahol Vizcayanal vár
Végső nyughelyünk,
A mór
Magyar álomhatár.

III.
Vagy menjünk vissza Napkeletre?!
Lassan úgyis besárgulunk –
Ujguriában szemlét tart felettünk
Vontszemű, bölcs Hadurunk.
Tál rizs, csésze tea,
Az embert ott is etetik
(Csak itt már az első
Gyereket is büntetik!
Túlnépesedtek az Indiák,
És éheznek Szomáliában.
Bölcs bankárok döntik el,
Ki szüljön Pannóniában!)
Sokunkat hazánk elhagyott,
S vendégünk csak a Duna –
Miránk már vár a Tien-San,
A kihalt népek rezervátuma.

1995

S. Benedek András

Barbárok
(Új hódítókra várva)
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Az idén is sokan jöttek el az anya-
országból, vidékünkről a Kárpátaljai Szö-
vetség hagyományos balatonfö ldvári
találkozójára. Régi barátokként, testvé-
rekként üdvözölték egymást a találkozó-
nak otthont adó Riviéra szálloda előtt,
hogy aztán három napon át megosszák
egymással  emlékeiket, örömeiket, gond-
jaikat.  Örvendetes volt, hogy a találko-
zó résztvevői között sok új arcot láttunk,
voltak közöttük olyanok, akik évtizedek
óta nem találkoztak. És főleg, hogy sok
volt a fiatal! Ismét meggyőződhettünk

arról, hogy szükség van a Magyaror-
szágra áttelepülteket és a szülőföldjükön
maradottakat összefogó Kárpátaljai Szö-
vetségre és annak egyre szerteágazóbb
és gyümölcsözőbb tevékenységére.

Szeptember 14-én tartotta meg a
Kárpátaljai Hírmondó szerkesztőbizott-
sága kibővített ülését. Munkájáról a har-
madik évfolyamába lépett kiadvány fő-
szerkesztője Füzesi Magda számolt be.
Örvendetes, hogy folyamatosan nő pél-
dányszáma, új tollforgatókkal gyarapo-

dik szerzői gárdája. Az ol-
vasók elégedettek színvo-
nalával, sok értékes javas-
lattal, ötlettel segítik szer-
kesztőbizottságának mun-
káját.

Dr. Pomogáts Béla
irodalomtörténész szerint, a
Kárpátaljai Hírmondó siker-
rel tölti be értesítő szere-
pét, magazin jellegű kiad-
vánnyá fejlődött, a feladat
most már az, hogy folyóirat

jel leget  ö l t -
sön. Tehát az
eddigieknél is
mélyebb tar-
talmú anyagok közlésére
van szükség, bővíteni kell
szerzői gárdáját, több fi-
gyelmet szentelni Kárpátal-
ja történelmi múl tjának,
gya k r a bb a n
írni neves sze-
mélyiségeiről,
városairól, fal-
vairól, regio-
nális kapcso-
latairól. Az iro-
da l o mt u dó s
szerkesztőként

is részt vállalt a folyóirat ar-
culata kialakításában.

A szálloda kiállítóter-
mében Katona Tamás, a
Kárpátaljai Szövetség elnö-
ke nyitotta meg a Bereg-
vidéki Múzeum két fény-
képkiállítását. Az egyik a szernyei Gyön-
gyösbokréta együttest, a másik a bilkei
Fircák Iván erőművész életútját mutatta
be. Sepa János, a Beregvidéki Múzeum
igazgatója elmondta a kiállítás látogató-

inak, hogy a 75 tagú
Gyöngyösbokréta együ t-
tes 1936-ban
alakult Balogh
S á n d o r
szernyei isko-
laigazgató ve-
zetésével, ha-
marosan meg-
érdemelt hír-
névre tet t
szert nemcsak
Kárpát al ján,
de az egész
F e lv i dé ke n .
Műsora há-
rom részbő l
állt, az első a
kender ter-
mesztését, fel-
d o l g o z á s á t

A Kárpátaljai Szövetség balatonföldvári találkozóján
AZ ÖSSZETARTOZÁS JEGYÉBEN

mutatta be és fonóesttel végződött, a má-
sik részben az aratást, az új kenyér ün-
nepét, a harmadikban pedig egy ferge-
teges szernyei lakodalmast láthattak a
nézők.

Szeptember 15-én tartották meg a
Kárpátaljai Szövetség közgyűlését, ame-
lyen Katona Tamás elnök számolt be az
elvégzett munkáról, feladatokról. Fontos
eseményként emlékezett meg a Kárpát-
aljai Írók, Költők, Művészek Magyaror-

A Kárpátaljai Hírmondó szerkesztőbizottsága
 kibővített ülésén

Katona Tamás és Sepa János megnyitják a Beregvidéki
Múzeum kiállítását

A Kárpátaljai Szövetség közgyűlésének elnöksége

A közgyűlés résztvevőinek egy csoportja

Balatoni romantika
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Szervezeti élet

Kárpátaljai ifjúsági szervezetek
együttműködése

A Kárpátaljai Szövetség hagyományos
szeptemberi balatonföldvári találkozójára –
a KÁRISZ meghívottjaként – eljött Dupka
Nándor, az UMDSZ ISZ elnöke is.  Ő és a
KÁRISZ jelenlévő tagjai (Mester Magdol-
na, illetve Lengyel János) kölcsönösen
megosztották egymással az ifjúsági szerve-
zetekkel kapcsolatos tapasztalataikat. Fel-
merült a fiatalok – mindkét szervezet mun-
káját megnehezítő – passzivitása, és a ter-
vezett közös programok megfelelő kiválasz-
tásának kérdése: szóba került például egy
Balatonföldváron rendezendő ifjúsági tá-
bor gondolata is.

Dupka Nándor felvetette, hogy szük-
ség lenne egy olyan továbbképzési formá-
ra, amely – az igényeknek megfelelően – a
felmerülő konkrét problémákra nyújtana
gyakorlati megoldásokat. Például hasznos
lenne tanfolyam keretében bemutatni az
írás-újságírás fortélyait, egy kisvállalkozás
indításának tervszerű lépéseit, vagy a mun-
kaközvetítés, munkavállalás kritériumat.
Egy folyamatban lévő gyűjtőakció kapcsán
(kötelező olvasmányok és történelmi filmek
DVD-iről van szó) a két szervezet képvise-
lői számbavették a nagyobb kárpátaljai ok-
tatási intézményeket, mint a filmek kiosztá-
sának lehetséges célállomásait.

Elhangzott, hogy a KÁRISZ – tagjai-
nak szándéka szerint – a magyarországi és
a határon túli politikai pártoktól és megcson-
tosodott érdekszféráktól függetlenül törek-
szik arra, hogy valamennyi tevékeny kár-
pátaljai ifjúsági szervezettel hatékony kap-
csolatot építhessen ki. Nem szeretne csu-
pán egyetlen szövetség kizárólagos part-
nerévé válni, ám értelemszerűen a hatékony
együttműködés a partnerek hozzáállásán is
múlik.

Úgy tűnt – a jelenlévő két szervezet
képviselőinek szándékaival, tenni akarásá-
val nincsenek gondok…

r-a

szági Alkotó Közössége  (KIKMMAK),
illetve a szövetség ifjúsági szervezete
(KÁRISZ) megalakulásáról, első eredmé-
nyeiről. Sikerült 1 millió forintot gyűjteni
Beregszász fejlesztésére, amelyet a vá-
rosi tanács és a polgármes-
teri hivatal javaslatára a bú-
csúi vízvezeték-hálózat ki-
építésére fognak fordítani.
Továbbra is támogatni kí-
vánják a kárpátaljai magyar
anyanyelvű oktatást, kultú-
rát, segíteni a kisvállalkozó-
kat a pályázatok elnyerésé-
ben. Fontos feladat bizto-
sítani a határ átjárhatóságát
a schengeni  egyezmény
2008. január elsejei életbe-
lépése után is.

Mlaticsek Teodor, a
Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium Kárpátaljával
foglalkozó tanácsosa főleg
a vállalkozások fejlesztésé-
vel kapcso latos feladatokról , Szabó
László, a Miniszterelnöki Hivatal Nem-

A Kárpátaljai Szövetség balatonföldvári találkozóján
AZ ÖSSZETARTOZÁS JEGYÉBEN

zetpol i t ikai  Ügyekkel
Foglalkozó Főosztályá-
nak főtanácsosa pedig az
anyaországnak a határon
túl i magyarokkal  való
kapcsolattar tásában be-
következendő változá-
sokról számolt be a jelen-
lévőknek. Pirigyi Béla, a
BMKSZ elnöke a város-
rendezés terén elért sike-
rekről, gondokról osztot-
ta meg gondolatait a köz-
gyűlés résztvevőivel. Ér-
tékes javaslatokkal egé-
szítették ki az elmondot-

takat Szabó Árpád, a Be-
regszászi Bethlen Gábor
Magyar Gimnázium igazgatója, Gortvay
Gábor, az Ungvidéki Magyar Kulturális
Szövetség képviselője, Báthori Katalin,

Géczi Tihamér Vérke-parti öregdiákok és
mások.

Felejthetetlen műsorral
ajándékozta meg a találko-
zó résztvevőit Beregszászi
Olga művésznő, Beregszász
díszpolgára.

Az összetartozás je-
gyében lebonyolított talál-
kozó a Kovács Vilmos szü-
letésének 80., halálának 30.
évfordulója kapcsán rende-
zett konferenciával zárult,
amelyen dr. Pomogáts Béla
és S. Benedek András iro-
dalomtörténészek ismertet-
ték a nagy kárpátaljai költő
küzdelmekkel teli életútját,
alkotó tevékenységét.

TUDÓSÍTÓNK

A fiatalok is tanácskoztak: Lengyel János és Mester
Magdolna, a KÁRISZ elnökségi tagjai, Dupka Nándor,

az UMDSZ ISZ elnöke

Beregszászi Olga művésznő hangkazettáját dedikálja

“Megfogyva bár, de törve nem...” A kárpátaljai résztve-
vők egy csoportja a magyar-ukrán határon

Balatonföldvár címere
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Ha nyár van, akkor irány a
szabad természet. Érvényes ez
a Kárpátaljai Szövetség elnök-
ségére is: tavaly Finta Zenó-
biusz elnökségi tag meghívá-
sára Kiskunlacházán tanács-
koztunk. Az idén Kutlán And-
rás képzőművész, a Kárpátal-
jai Írók Költők Művészek Ma-
gyarországi Alkotó Közössé-
gének társelnöke ajánlotta fel
szentendrei otthonát egy szak-
mai és baráti beszélgetés szín-
helyéül.

Szentendrével való ismer-
kedésünk stílusosan Mikola
Szjadrisztij Kijevben élő képző-
művésznek a városban látható
kiállítása megtekintésével kez-
dődött. 15, mikroszkopikus mé-
retű alkotását néztük meg. Lát-
tuk többek között a világ legki-
sebb könyvét, amely 0,6 négy-
zetmilliméter nagyságú, 12 ol-
dalas, a lapokat a művész pók-
hálóval fűzte össze. Tarasz
Sevcsenko portréját láthatjuk,
illetve a költő néhány versét
olvashatjuk a könyvben. Aztán
megtekinthető ugyancsak Sev-
csenko 3x3 milliméteres portré-
ja – a kökény magjának kérgé-
re véste az alkotó. S hogy még
egy érdekességről szóljak: itt
látható Ausztrália térképe,
üvegre gravírozva – egy ketté-
vágott mákszem egyik felén…
A kiállítást Kutlán András ál-
modta meg, aki hosszú évek óta
jó barátságban van az immár
negyven éve alkotó kijevi mű-
vésszel.

Ezután Szentendre egyik
különleges polgárához, Kátay
Mihály festőművészhez ko-
pogtattunk be, akiről Török

Kihelyezett elnökségi ülés
Szentendrén A közelmúltban alkalmam volt

részt venni egy szeretetteljes ta-
lálkozón: dr. Kázmér Sándor, a
Kárpátaljai Szövetség társelnö-
ke mintegy kétszázezer forint ér-
tékű könyvet és hangkazettát
adományozott a Zápszonyi Ál-
talános Iskola tantestületének és
diákjainak, édesanyja, a zápszo-
nyi születésű Szabó Mária emlé-
kére.

Dávid Ljudmila, a tanintézet
igazgatója elmondta: Kázmér Sán-
dor nem első
alkalommal lá-
togatott el az
iskolába. Ta-
valy szépiro-
dalmi köny-
vekkel ajándé-
kozta meg a
z á p s z o n y i
gyerekeket. Ez-
úttal pedig a
Zápszonyi Ál-
talános Iskola
részére egy an-
gol nyelvű
alap- és közép-
fokú tanfolyam
céljából szervezendő kihelyezett
konzultációs központnak hozott
tankönyveket és hangkazettákat,
illetve egy rádiós magnót.

A szolyvai születésű Kázmér
Sándor, aki munkáscsaládból
származik, és szorgalma révén
háromdiplomás mérnök lett, tisz-
tában van azzal, hogy ha egy
tehetséges fiatalnak lehetősége
nyílik az önképzésre, megvaló-
síthatja álmait. Éppen ezért gon-
dolta úgy, hogy létrehoz a tan-
intézetben egy informatikai kon-
zultációs központot is. Kapcso-
latai révén a Gábor Dénes Főis-
kola tankönyveit hozta el édes-
anyja szülőfalujába.

A Zápszonyi Általános Isko-
lának 164 tanulója van, akiket 17

Szabó Mária emlékére
tanár oktat. Köztudott, hogy az
angol nyelv világnyelv, és talán
ezért is gondolta úgy Kázmér
Sándor, hogy éppen egy ilyen
nyelvi konzultációs központot
kellene itt szervezni. Barkaszi
Éva igazgatóhelyettes, illetve
Deme Lajos, a beregszászi szék-
helyű II. Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskola végzőse
tanítja a zápszonyi gyerekeket
Shakespeare nyelvére.

Ami az informatikát illeti: a kö-

zelmúltban a járási tanügyi osz-
tály 5 számítógéppel gyarapítot-
ta az iskola „arzenálját”, Dupka
György, a Kárpátaljai Határmenti
Önkormányzati Társulás
(KHÖT) felelős titkára, illetve
Gajdos István, a KHÖT társel-
nöke, az UMDSZ elnöke a Hatá-
ron Túli Magyarok Hivatala
anyagi támogatásával a Kárpát-
aljai Magyar Centertelenet prog-
ram keretében internet-hálózat-
ra kapcsolt WLAN állomás-vég-
pontot adományozott a taninté-
zetnek.  Az informatikai szak-
könyvek, Kázmér Sándor aján-
dékai e felszerelések használatá-
val együtt ablakot nyitnak a vi-
lágra.

FÜZESI  MAGDA

Szervezeti élet

Katal in művészettörténész
után szabadon azt kell tudni,
hogy a hetvenkét éves művész
fő érdeklődési területe az ősi
kultúrák, a magyar paraszti
műveltség, az összehasonlító
ornamentika, a jungi filozófia és
az etruszk kultúra. A hetvenes
években tűzzománcos munkái
révén ismertté lett Kátay Mi-
hály portréján írói tevékenysé-
ge is erőteljes vonalakat hú-
zott. Páratlan szerencse, ha
valakinek módja van betekin-
teni egy ilyen kaliberű alkotó
„boszorkánykonyhájába”.
Kutlán András jóvoltából ne-
künk sikerült.

Ezután vendéglátónk por-
táján vertünk tanyát. A kihelye-
zett elnökségi ülés fő témája
ezúttal a tagság hagyományos
balatonföldvári találkozójának
előkészítése volt. Az udvaron,
különleges fák, virágok, bok-
rok ölelésében, a napsütötte
asztal mellett szép délutánt töl-
töttünk el egymás társaságá-
ban. Természetesen megtekin-
tettük képzőművész tagtársunk
műtermét is, ahol maga a házi-
gazda tartott „tárlatvezetést”
Búcsúzóul alkalmunk volt fel-
írni a nevünket Kutlán András
szobájának ama nevezetes fa-
lára, ahol 33 nyelven ellenje-
gyezték a látogatók, hogy jól
érezték magukat a szentendrei
panoráma bűvöletében.

A képen: a kihelyezett el-
nökségi ülés résztvevői :
(Kutlán András, Kázmér Sán-
dor, Katona Tamás, Schober
Ottó, Finta Zenóbiusz, Füzesi
Magda, Petruska Márta)

i-a A zápszonyi pedagógusok egy csoportja Kázmér Sándorral

Barkaszi Éva, Kázmér Sándor, Dávid Ljudmila
és az ajándékok
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Ez történt

Kovács Katalin 1971. május
30-án született Nagyszőlősön.
Néprajzkutató, muzeológus és
nem utolsósorban könyvter-
jesztő. Édesapja dr. Kovács
Elemér, aki maga sem ismeret-
len a kárpátaljai magyar közvé-
lemény számára. Együtt vezetik
a kárpátaljai magyar könyves-
bolt-hálózato t. A napokban
Ungváron is “házavatót” tar-
tank.

Általános iskolai tanulmá-
nyainak befejeztével a Nagy-
szőlősi Perényi Zsigmond Kö-
zépiskolában érettségizett. Ezt
követően két évig az Ungvári
Nemzeti Egyetem magyar nyelv
és irodalomszakán tanult, majd
a pécsi Janus Pannonius Tudo-
mányegyetemen szerzett nép-
rajzi diplomát 1996-ban. Még
ebben az évben kinevezték a Ti-
szaháti Tájmúzeum igazgatójá-
vá. Néprajzi felmérő és
gyű j tő tevékenys ége
mel lett  beindította a
nagy népszerűségnek
örvendő Magyar Törté-
nelmi Jurtatábort.  Igaz,
ma már nem ő szervezi a
rendezvényt.

A kárpátaljai magyar-
ságért elkötelezett Ko-
vács Katalin merész gon-
dolattal nagy fába vágta
a fejszéjét. Elhatározta,
hogy könyvesboltot nyit, ahol
magyar könyveket kínál az ol-
vasóknak. Az elhatározást tett
követte. Korábban már számos
hasonló kezdeményezéssel pró-
bálkoztak a magyar kultúrában
gondolkodó vállalkozók, ám
sajnos rendre belebuktak. A kár-
pátaljai magyarság anyagi hely-
zete nem teszi lehetővé ugyan-
is, hogy piacképes vásárló ré-
teget biztosítson egy ilyen vál-
lalkozás működtetéséhez. De ez
Katalint nem rettentette vissza.
Először Nagyszőlősön nyílt
meg az Ugocsa Könyvesbolt.
2003-ban a Magyar Kultúra
Napja alkalmából megnyitotta a
Bereg Könyvesboltot az egy
tömbben élő kárpátaljai magyar-
ság „fővárosában”, Beregszász-
ban. A könyvesboltot, amely
azóta számos irodalmi rendez-
vénynek adott otthont, Pomo-
gáts Béla, az Anyanyelvi Kon-
ferencia és az időközben meg-
szüntetett Illyés Közalapítvány
elnöke és Gajdos István, parla-
menti képviselő, Beregszász je-
lenlegi polgármestere avatta fel.

Részlet Kovács Katalin ak-

kori nyilatkozatából: “ Úgy vél-
jük, Beregszász és a Beregvidék
magyarsága megérdemli, hogy
könyvesboltja legyen, hiszen
elemi igényünk, életünk termé-
szetes része kellene legyen a
lehetőség, hogy megvehessük
kedvenc könyvünket vagy a
tanulmányainkhoz szükséges
irodalmat.”

A Bereg Könyvesbolt a vá-
ros kulturális központjává vált.
A könyvek, újságok, térképek,
képeslapok, naptárak mellett
különböző képzőművészeti tár-
gyakat is megvásárolhat, aki
betér ide. A boltban pezsgő kul-
turális élet folyik. A könyvbe-
mutatók, felolvasóestek, író-ol-
vasó találkozók mellett képző-
művészeti tárlatokat is rendez-
nek itt. Kovács Katalin köny-
vesbolt jában lehetőségéhez
képest teret biztosít a kárpátal-

jai magyar kulturális élet minden
képviselőjének.

Július 13-án a könyvesbolt
adott otthont a Kovács Vilmos-
emlékév keretében annak a kon-
ferenciának, amelyre összegyűl-
tek a kárpátaljai magyar irodalom
vezető személyiségei. Kovács
Vilmos Kárpátalja talán legismer-
tebb magyarul publikáló irodal-
mára volt. A szovjethatalom és a
KGB üldözése elől Magyaror-
szágra kellett menekülnie. Itt is
halt meg ötvenéves korában.

Kovács Katalin egyike azon
kárpátaljai magyar értelmiségi-
eknek, akik nem települtek át az
anyaországba, nem hagyták el
szülőföldjüket. Éppen ellenke-
zőleg: minden energiájukkal arra
törekszenek, hogy ez a sokat
szenvedett föld megmaradjon
magyarnak. Befejezésül csak azt
kívánhatom, hogy még nagyon
sok ilyen tettre kész fiatal mun-
kálkodjon a kárpátaljai kultúra
megóvásán és ápolásán.

LENGYEL  JÁNOS
A képen: Kovács Katalin

Váradi Erzsébettel, az egyik
vásárlóval

Augusztus 19-én, vasárnap
délután Beregszász magyar kö-
zössége Szent István király em-
lékünnepét méltatta. Az ünnep-
ség a Beregszászi Művészeti
Iskolában kezdődött, a közön-
ség zenés irodalmi összeállítást
tekinthetett meg.

A kora esti órákban Szent
István  szobránál gyűltek össze
tisztelői. Pirigyi Béla,  a BMKSZ
elnöke köszöntője után  Zubá-
nics László történész tartott
ünnepi beszédet.

– Augusztus 20-án a világ
magyarsága államalapító Szent
István királyunkra emlékezik,
méltatva azt a történelmi hagyo-
mányt, amelyet neve egybekap-
csol a közel ezer esztendeje tör-
téntekkel: a kereszténység fel-
vételével, az államiság keretei-
nek létrehozásával és az euró-
pai népek családjába való beil-
leszkedéssel.

Belénk, kárpátaljai magya-
rokba sok évtizeden át azt pró-
bálták sulykolni, hogy ezer év-
vel ezelőtt itt nem volt semmi, s
csupán a szovjethatalom hozott
felvirágzást e tájra. Pedig törté-
nelmi múltunk igen gazdag. Bi-
zonyított, hogy honfoglaló őse-
ink nemcsak átvonultak ezen a
tájon, hanem megtelepedtek,
virágzó kultúrát alakítottak ki.
Amikor Szent István megszilár-
dította a  magyar államiság ke-
reteit, ez a régió is bekapcsoló-
dott a királyi vármegyerendszer-
be Borsova néven, ahol espe-
resség is létrejött. Városunknak
az évszázadok alatt számos
olyan megpróbáltatásban volt
része, amilyet nagyon kevés él-
hetett át és túl.

Miért éppen az augusztusi
napok a legfontosabb mozzana-
tai Szent István király életének?
Ekkor ajánlja a koronát és Ma-
gyarországot a Boldogságos
Szűzanya oltalmába.

Néhány esztendeje Bereg-
szászban, a római katolikus
templom kertjében Szent István
mellszobra áll. Az egyik legbe-
csesebb köztéri emlékmű,
amelyre féltőn tekintünk.

Jogosak is félelmeink, hiszen
számos köztéri emlékművünket,
emléktáblánkat gyalázták meg.
Különösen felháborító a közel-
múltban elkövetett bűncselek-
mény, amely során dr. Linner
Bertalan szobrát lopták el.

Szent István királyt méltatva
emlékezünk 1100 esztendős
múltunkra. Bár megfogyatkoz-
va, de úgy hiszem, kitartó, büsz-
ke szívvel valljuk magunkat
magyarnak, itt, Beregszászban,
Kárpátalja legmagyarabb tele-
pülésén. Ma már kevesebben
vagyunk, mint egy évtizeddel
ezelőtt, s ma már a szavunk is
halkabban hallatszik. De próbál-
junk meg bizakodóan a jövőbe
tekinteni, hiszen az elmúlt évti-
zedben nem volt olyan akadály,
amit együttesen, közös erővel
ne tudtunk volna legyőzni.

Kincs Gábor, Beregszász al-
polgármestere arra hívta fel a
város polgárainak figyelmét,
hogy legyenek éberebbek, fi-
gyelmesebbek, mert emlékjele-
inket, emlékműveinket meg-
becstelenítik, az anyagi haszon-
szerzés érdekében „elemelik”
olyan köztiszteletben álló sze-
mélyek szobrait, akik az egész
közösségért dolgoztak. “Mind-
ezekért a felháborító tettekért
példás büntetést kell kiszabni,
hiszen azokat a gyökereket for-
gatják ki Beregszász talajából,
amelyek bennünk azt a tudatot
erősítették, hogy itt volt, van és
lesz szebb és jobb magyar jövő”
– mondta.

Csobolya József történész, a
BMKSZ választmányi tagja rö-
vid történelmi emlékeztetőt tar-
tott, ezt követően a jelenlévők
megkoszorúzták Szent István
király mellszobrát, majd eléne-
kelték a Szózatot.

TUDÓSÍTÓNK

Államalapító szent királyunkra
emlékeztünk

A kultúra szolgálatában
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Hírek, események

Július 14-én, szombaton a
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola diplomaosz-
tó ünnepséget tartott. 979 hall-
gató számára fejeződött be a
tanév. 155 végzős jutott külön-
böző oklevélhez. Ebből 59-en
államilag elismert, egyetemi
szintű diplomát vehettek át.

A rendezvénynek idén is a
beregszászi református temp-
lom adott otthont, mely zsúfo-
lásig megtelt diákokkal, tanárok-
kal, vendégekkel, rokonokkal,
ismerősökkel. A vendégek kö-
zött a MeH képviseletében ott
volt Palotás József, a beregszá-
szi ügyfélszolgálati iroda kép-
viseletében dr. Nagy Petronella
konzul, a szolnoki, a nyíregyhá-
zi főiskola küldöttsége, Győr
város küldöttsége, Ivan Kacsur,
a megyei közigazgatási hivatal
elnökhelyettese, Herczog
György, a megyei közoktatási
főosztály vezetője, Brenzovics
László, a megyei tanács elnök-
helyettese, Gajdos István, Be-
regszász polgármestere, Ko-
vács Miklós, a KMKSZ elnöke,
a történelmi egyházak képvise-
lői. Az egybegyűlteket elsőként
Taracközi Ferenc, a beregszászi
református gyülekezet lelkipász-
tora köszöntötte.

Nemzeti imádságunk és a di-
ákhimnusz eléneklése után dr.
Soós Kálmán, a főiskola rekto-
ra szólt a végzősökhöz. Ki-
hangsúlyozta: a diák életében
a diploma átvétele az egyik leg-
nagyobb esemény. Több mint
száz pedagógus fáradozik azon,
hogy elmélyítse a jövő peda-
gógusaiban a tudást, hiszen ez
a legfőbb feladatuk. A rektor el-
mondta, hogy folyamatosan
zajlik a főiskola  épületének re-
konstruálása, amit leginkább a
magyar oktatási minisztérium-
nak köszönhetnek. De támo-
gatják munkájukat magyaror-
szági települések  (eddig 54),
újabban ma-
gánszemélyek
is. Hozzákezd-
tek a földszint
felújításához,
de még na-
gyon sok
munka áll előt-
tük, hogy az
épületet teljes
pompájába ál-
lítsák vissza.

I v a n

Kacsur a megyei közigazgatás
nevében üdvözölte a végzősö-
ket. Azt kívánta számukra, talál-
ják meg boldogulásukat az élet-
ben, és legyen lehetőségük dip-
lomájukkal megfelelően elhe-
lyezkedni. Brenzovics László a
megyei tanács nevében tolmá-
csolta a jókívánságokat. — Si-
keresen vették az akadályokat,
és ma átvehetik a jól megérde-
melt diplomájukat. Legyenek
büszkék magukra, mint ahogy
tanáraik és szüleik is azok. Mi
számítunk Önökre, és bízunk
Önökben, hogy az életben ka-
matoztatni fogják a főiskolán
szerzett tudást, tapasztalatokat
— mondta.

A végzősök nevében Szeny-
nyes Andrea szólt. Kicsit meg-
hatódva emlékezett vissza a di-
ákévekre. Elmondta, nehéz be-
legondolni, hogy azok immár
véget értek. — Most már újabb,
sokkal nehezebb célokat kell ki-
tűznünk magunk elé, ami nem
könnyű feladat, de megbirkó-
zunk vele, hiszen jó alapot kap-
tunk. Hálával és köszönettel
tartozunk ezért elsősorban ta-
nárainknak, de ugyanúgy szü-
leinknek is — mondta.

Dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ
elnöke, a főiskola igazgatója a
végzősöknek szóló köszöntőjé-
ben kiemelte: higgyenek abban,
hogy a világ megváltoztatható,
és ezáltal az emberek között is
jobbá válik minden.

A friss diplomások esküje
következett ezután, melynek
szövegét Szennyes Andrea ol-
vasta fel. A diplomákat dr. Orosz
Ildikó és dr. Soós Kálmán nyúj-
tották át a diákoknak (a képen).

Végül Zán Fábián Sándor, a
Kárpátaljai Református Egyház
püspöke kérte Isten áldását a
végzősökre, a jelenlévőkre. Az
ünnepség a Szózat eléneklésé-
vel ért véget.

H. Cs.

A tudást méltatták

Diplomaosztó a főiskolán
Kishatárforgalmi megállapodást  írt alá Göncz Kinga magyar kül-

ügyminiszter ukrán kollégájával szeptember 18-án Ungváron, előző-
leg pedig a kárpátaljai magyar szervezetek és egyházak képviselőivel
találkozott.

A Göncz Kinga és Arszenyij Jacenyuk által aláírt, személyforgal-
mi könnyítésekről szóló megállapodás lehetővé teszi, hogy a kárpát-
aljai magyarság túlnyomó többsége Magyarországnak a schengeni
övezethez történő – jövő januárra várt – csatlakozása után is kapcso-
latban maradjon az anyaországgal. Az egyezmény összhangban áll
Kijev európai uniós integrációs törekvéseinek általános magyar tá-
mogatásával; egyben az első ilyen jellegű megállapodás, amelyet
Ukrajna valamely európai uniós szomszédjával kötött.

A két külügyminiszternek az aláírást követő közös sajtóértekezle-
tén elhangzott: a határ menti övezetben élő ukrán és magyar lakosság
számára könnyített feltételekkel, akár öt évig érvényes, hat hónapon
belül három hónapos tartózkodást lehetővé tévő kishatárforgalmi
engedélyeket állítanak ki, húsz euróért. Jacenyuk kitért arra, hogy a
most aláírt egyezmény révén ukrán állampolgárok először utazhatnak
be vízum nélkül valamely EU-tagállam területére; a megállapodás
hosszú távon elősegítheti, hogy az ukrán állampolgárok valamikor a
jövőben teljesen vízum nélkül utazhassanak az egész unióba – Kijev-
nek ez stratégiai célja.

Az egyezmény ukrán oldalon mintegy 400–500 ezer embert érint,
köztük a közel 170 ezer fős kárpátaljai magyarság mintegy 90 százalé-
kát. A magyar oldalon Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi
jelentősebb városa, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye egy ré-
sze válik elérhetővé a kishatárforgalmi engedéllyel rendelkezők szá-
mára. Magyarország még az idén meg kívánja kezdeni az engedélyek
kiadását.

Göncz Kinga előzőleg az ungvári magyar főkonzulátuson villás-
reggelivel egybekötött találkozót tartott kárpátaljai magyar szerveze-
tek és egyházak képviselőivel. A két mérvadó szervezetet, az egymás-
sal vetélkedő Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetséget és a Kárpátal-
jai Magyar Kulturális Szövetséget a két elnök, Gajdos István és Ko-
vács Miklós képviselte.

A magyar külügyminiszter a találkozót követően magyar állami
kitüntetéseket adott át a kárpátaljai magyar kulturális élet négy kiemel-
kedő személyiségének. A Magyar Köztársaság elnöke a Magyar Köz-
társasági Érdemrend Lovagkeresztjét adományozta Balázsi Józsefnek,
a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház igazgatójának, a
Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet Horváth Ilonának, a Kár-
pátaljai Megyei Könyvtár Magyar Osztálya vezetőjének, P. Punykó
Máriának, az Irka című gyermeklap főszerkesztőjének, Prófusz Marian-
na népművésznek, a Nagyberegi Középiskola tanárának.

A kitüntetetteknek az augusztus 20-i ünnep alkalmából ítélték
oda az elismeréseket, amelyeket most vettek át.

A külügyminiszter és kísérete látogatása végén ukrán kollégájá-
val megkoszorúzta az ungvári börtön falán elhelyezett 1956-os emlék-
táblát, illetve az ukránok nemzeti költőjének, Tarasz Sevcsenkónak a
városközpontban álló szobrát.

Forrás: MTI, fotó: Ukrajnai Magyar Krónika

Göncz Kinga kishatárforgalmi
megállapodást írt alá Ungváron
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Határok nélkül

Hazatérését követően kértük fel Gajdos
Istvánt, néhány szóban számoljon be a ta-
nácskozáson történtekről:

— Fontos fórum volt a párkányi. Külö-
nösen örülünk annak, hogy minden magyar-
ságszervezet vezetője kiállt a jelenleg ben-
nünket egyik leginkább foglalkoztató kérdés,
az anyaország schengeni csatlakozását kö-
vető szabad magyar—magyar kapcsolattar-
tás ügye mellett. Ami bennünket, kárpátaljai
magyarokat illet, biztos, hogy január 1-jével
lesz schengeni határ. Az is biztos, hogy az
EU-val kötött megállapodás eredményeként
csökkentett díjat kell majd fizetnünk a
schengeni vízumért: 35 eurót.

Az anyaország a maga részéről igyeke-
zett enyhíteni a csatlakozás negatív követ-
kezményeit. Bevezette a nemzeti vízumot,
lépéseket tett a kishatárforgalom újraindítá-
sa érdekében. Ami az előbbit illeti, sajnos, a
gyakorlat azt mutatja, hogy jelen formájá-
ban nem tudnak igazán tömegesen élni ma-
gyarjaink a nemzeti vízum lehetőségével: túl
szigorú feltételeknek kell eleget tenniük…
Ami a kishatárforgalom országos szövetsé-
günk által sokat szorgalmazott újraindítását
illeti, elmondanám, hogy e kérdésben még
több a bizonytalanság, mint a biztos dolog.
Úgy néz ki, hogy 20 euróba kerülnek e határ-
átlépésre jogosító dokumentumok és öt évre
szólnak majd. Azt viszont csak sajnálni tud-
juk, hogy az előzetes megállapodás ellenére

a két fél mindezidáig nem írta alá az erről szó-
ló megállapodást. Csak bonyolítja a dolgot,
hogy ezt még ratifikálnia kell Ukrajna és Ma-
gyarország parlamentjeinek is. A Legfelsőbb
Tanács képviselőit viszont csak szeptember
30-án választjuk meg, s ki tudja, mikor lát
majd érdemi munkához az ország törvény-
hozása, mikor tűzi napirendre e kérdést…

Az UMDSZ nevében ezért is javasol-
tam — s a jelenlévők támogatták is ezt —,
hogy az anyaország tegyen újabb lépéseket
annak érdekében, hogy 2008. január 1-je után
ne ereszkedjen le új vasfüggöny itt, Európa
szívében. Vagy egyszerűsítsék, könnyítsék
jelentősen a nemzeti vízum megszerzésével
kapcsolatos feltételeket, vagy indítsanak
projekteket a magyar—magyar kapcsolattar-
tás támogatására, s ezek keretében találják
meg a lehetőséget arra, hogy az ukrajnai
magyarok például pályázat útján vissza tud-
ják kapni a schengeni vízumért, illetve a
kishatárátlépőért kifizetett pénzt.

Javasoltuk még azt is, hogy ott, ahol
számottevő nemzeti kisebbség él, az állami
hivatalok és intézmények tisztségeinek be-
töltésekor az adott térség nemzetiségi össze-
tételéből induljanak ki.

A KMKSZ képviselői a magyar nyelvű
oktatással kapcsolatos kérdéseket vetették
fel a tanácskozáson, amelyeket mi is támo-
gattunk.

B. L.

HATÁRON  TÚLI  MAGYAR  SZERVEZETEK
FÓRUMA  PÁRKÁNYBAN

Az MKP vezetői: Csáky Pál elnök, Farkas Iván OT elnök, Duray Miklós alelnök

A határon túli magyar szervezetek egységes álláspontot képviselnek az anyaor-
szági támogatásokról, a legsürgetőbb kérdésnek a 2008 januárjától a schengeni ha-
tárokon kívül rekedő magyar nemzetrészek kapcsolattartásának biztosítását tartják
— hangzott el a szervezetek képviselőinek a szlovákiai Párkányban rendezett szom-
bati tanácskozásán. A fórumon az ukrajnai magyarságot Gajdos István, az UMDSZ
elnöke és Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke által vezetett delegációk képviselték.

A megjelentek üdvözölték az Országgyűlésben készülő nemzetstratégiai dokumen-
tumot, azon reményüknek adva hangot, hogy a kérdésben konszenzusos megállapodás
születik a parlamenti pártok között — foglalták össze tanácskozásuk eredményeit a talál-
kozó résztvevői a konferencia zárónyilatkozatának elfogadása előtt rendezett sajtótájé-
koztatójukon.

A résztvevők megállapodtak abban, hogy következő összejövetelüket 2008 első felében
Eszéken rendezik, addig az MKP (Magyar Koalíció Partja)  látja el a szervezet titkári feladatait.

Szent István
 Zarándoklat – 2007

A Szent István Zarándoklat a 2004. de-
cember 5-i népszavazás sajnálatos eredmé-
nyéből kiindulva elhatározta, hogy állam-
alapító királyunk nemzetösszetartó szelle-
mét egy Szent István királyhoz kapcsolódó
ereklyén keresztül körbehordozza a Kár-
pát-medencében.

A történelmi ereklye egy eddig a vi-
szonylagos ismeretlenségbe merült uralko-
dói jelkép és használati tárgy: Szent István
kardja, amit 997-ben a Veszprém melletti Sóly
község határában a Koppány ellen vívott
csatában viselt először. A csata kimenetele
közismert — a kard további sorsa annál ke-
vésbé. Amit biztosan tudunk, hogy 1568-tól
a prágai Szt. Vid Székesegyház kincstárának
leltárában szerepel a következő adatokkal:
Gladius S. Stephani Regis Ungarie cum
manubrio eburneo — azaz Szent István ma-
gyar király kardja elefántcsont markolattal.

Prágába kerülésének körülményeire
több változatot találtak a kutatók: 1) 1354
után Nagy Lajos királyunk adományozta IV.
Károlynak. Ebben az időben Nagy Lajos
több alkalommal adományozott Szent István
ereklyéket a cseh királyi udvarnak; 2) Anna
hercegnő, IV. Béla király leánya vitte magá-
val a kardot, amikor apja halála után vejéhez,
II. Ottokárhoz menekítette a magyar királyi
kincstár egy részét; 3) III. Vencel cseh király
vitte magával, akit korábban Magyarorszá-
gon is királlyá koronáztak.

2005-ben elkészíttették a kard másola-
tát és első zarándokútjukon a prágai Szt. Vid
Székesegyházba vitték, ahol az eredetivel
összeérintve „elhozták” az összetartozás, a
kereszténység, a körülöttünk élő népek iránti
tolerancia és befogadás Szent István-i gon-
dolatát.

A zarándoklat után – nagyjából az év
350 napján – az ereklye a budapesti Szent
István Bazilika kincstárában a Szent István
Lovagrend őrzésében látható.

2006-ban az ereklye Erdélyben több
állomást követően augusztus 20-án  Kézdi-
szentléleken, a perkői búcsúban került be-
mutatásra.

A zarándoklat résztvevőinek és a kard
hordozóinak – Hodruszky Róbert, id. és ifj.
Tasnádi Gábor, Tasnádiné Geiger Nóra, Czuczka
Csaba – köszönhetően az idén először Kárpát-
aljára is eljutott a szent ereklye. Láthatták, meg-
érinthették Beregszász, Huszt, Visk, Tisza-
csoma, Aknaszlatina, Terebesfejérpatak,
Kisszelmenc polgárai, vendégei is.

– A zarándoklat során korábban és je-
lenleg is nyomatékosan hangsúlyozzuk,
hogy nem valamiféle „véres kardot” hordo-
zunk –húzták alá a zarándoklat résztvevői –
, hanem a nemzet építésének, összefogásá-
nak, keresztényi vallásunk megalapításának
és már több mint ezer éven keresztül történő
megőrzésének egyik eszközét és szimbólu-
mát. Bemutatásával hitünket, szeretetünket,
népünk összetartozását és egymásra utalt-
ságát, a jövőbe vetett reménységet szeret-
nénk megerősíteni.

Tudósítónk
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A Biblia tanítása szerint Jézus az alatt a
három év alatt, amíg tanítványaival ezen a
földön járt, nagyon sok beteget gyógyított
meg. Egy ilyen csodálatos gyógyításról szól
ez az evangéliumi üzenet is.  Mielőtt a Lélek
segítségével megnéznénk – vagy megérte-
nénk ennek az Igének az üzenetét, legelő-
ször is azt kell megtanulnunk a teljes Újszö-
vetségből, hogy ezek a gyógyítások nem a
fő szolgálatai voltak az Úrnak: Ő nem csu-
pán azért jött erre a földre, hogy néhány
kiváltságos embert meggyógyítson, hogy
ezáltal csodálattal töltse el sok ember szí-
vét. Azért jött, mert az Atya elküldte Őt – a
Fiút, hogy halálával és feltámadásával meg-
váltsa a halálból és a kárhozatból azokat a
bűnösöket, akik a Szentlélek ajándékaként
hittel elkérik és elfogadják az Ő váltságha-
lálának ajándékát. Aki mást vár Őtőle, az
mindenkor csalódik – és csalódni fog. Így
próbáljuk most megérteni ennek a bibliai
résznek az üzenetét.

Jézus a zsidók ünnepén felmegy Jeru-
zsálembe. Minden útjának – így ennek is –
az a fő célja, hogy az Isten országa öröm-
üzenetét hirdesse az embereknek. De köz-
ben soha nem megy el a bajban lévő ember
nyomorúsága mellett – odaáll mellé és meg-
mutatja az Ő hatalmát és szeretetét, mégpe-
dig azért, hogy a bűnös, nyomorult ember
felismerje benne azt a hatalmas Urat, aki-
nek adatott minden hatalom mennyben és
földön (Máté 28,18).

Minden gyógyítás azért van, hogy a
meggyógyult – és mindazok, akik tanúi egy-
egy gyógyulásnak – eljussanak odáig,
hogy meghallják az Ő szájából a boldog –
felszabadító – kijelentést: „Megbocsáttat-
tak néked a te bűneid – eredj el és többé ne
vétkezzél!” (János 8,10-11). A gyógyulások
nem magukért vannak, hanem eszközként
adatnak, hogy biztosan felismerje a bűnös
ember a megváltó Isten hatalmát.

Nos, tehát Jézus ott van Jeruzsálem-
ben és találkozik egy csoport, gyógyulásra
váró beteggel a Bethesda tónál. Sokan van-
nak, akik közül egy-egy időnként meg-
gyógyul isteni erővel, de emberi segítség-
gel. Van ott viszont egy nagyon nyomorult
beteg, aki már harmincnyolc éve várja, hogy
egyszer őrá is sor kerüljön. De a várakozá-
sa eredménytelen és ezért kétségbeejtő.
Jézus éppen e mellé a reménytelen beteg
mellé áll oda és feltesz neki egy megdöb-
bentő kérdést: ”Akarsz-é meggyógyulni?”
Megdöbbentő és majdnem érthetetlennek
tűnik ez a kérdés, hiszen van-e a világon
olyan beteg, aki ne akarna meggyógyulni,
pláne, ha már harmincnyolc éve terheli a
betegsége? És ez a beteg ember nem azt
mondja Jézusnak, hogy Uram, hogyan kér-
dezhetsz ilyet tőlem? Hát természetes, hogy
nagyon is akarok, más vágya nincs is az
életemnek! De ezt az embert most Valaki más

„Akarsz-é meggyógyulni? Uram, nincs emberem!”
(Olvasandó János evangéliuma 5. rész 1-15. verseiben)

válaszadásra készteti. És ez a Valaki a Szent-
lélek Isten. A visszakérdezés helyett vallo-
mástételre tanítja, és ez így hangzik: „Uram,
nincs emberem, hogy amikor a víz felzava-
rodik, bevigyen engem a tóba; és mire én
odaérek, más lép be előttem” (János 5,6-7).
Ez a válasz azt jelenti, hogy én megpróbál-
koznék, de nincs erőm, és emberi segítség
sincs számomra. És ebben a reménytelen
állapotban Jézus nem kérdez tovább; nem
is biztatgatja a tehetetlen nyomorultat,
hogy várj még türelemmel, majd csak lesz
valaki, aki egyszer téged is bevisz a gyó-
gyító vízbe. Jézus megmutatja, hogy milyen
a neki adatott erő, mit hozott Ő el a tehetet-
len, nyomorult emberi világ számára. Pa-
rancsszó hangzik el az Ő szájából. Nem fa-
lakat rengető, hanem nagyon halk, nagyon
csendes parancsszó, amit talán a szomszéd-
ban fekvő, és szintén reménykedő, vagy
türelmetlenül várakozó beteg sem hall meg.
Ezt a parancsszót személy szerint annak a
harmincnyolc év óta várakozó betegnek
mondja: „Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyá-
dat és járj” (János 5,8).

Egy emberileg lehetetlennek látszó
helyzetről van itt szó. Ha ez az ember har-
mincnyolc éve egyetlen lépést sem tudott
megtenni a maga erejéből, hogy lehet neki
olyan utasítást adni, hogy „Kelj fel és járj!”?
Ám ezt a parancsot nem akárki adta ki en-
nek az embernek: nem egy úr a sok paran-
csoló közül, hanem az egyetlen, akinek a
kezében van minden hatalom mennyen és
földön. Ennek a hatalomnak engedelmes-
kedik minden és mindenki.

A parancsot kapott beteg sem vitatko-
zik. Nem mondja, hogy Uram, hiszen én te-
hetetlen vagyok, nem mondja azt sem, hogy
akkor hát küldj valakit, aki felsegít, vagy
pedig maradj itt, várjuk meg együtt, amíg a
víz megmozdul, és akkor vigyél be engem
elsőnek – akkor tudom, hogy meg fogok
gyógyulni. Nem! Neki most nincs más dol-
ga, csak az, hogy engedje, amit az Úr csele-
kedni akar vele. „És azonnal meggyógyult
az ember és felvette nyoszolyáját és járt.
Aznap pedig szombat volt” (János 5,9). Aki
addig egy lépést sem tudott megtenni, az
most talpon volt, sőt, a fekhelyét is felvette
és úgy járkált.

A gyógyulás után aztán mindjárt jön
az első nehézség: előállnak a zsidók – a tör-
vény emberei – és felteszik a kérdést a meg-
gyógyultnak: nem tudod, hogy szombat
van és a törvény értelmében szombaton
„nem szabad néked a nyoszolyádat hordoz-
nod?” (János 5,10).

Igen, a szombat törvénye úgy hang-
zik, hogy ezen a napon semmi munkát ne
tégy. A zsidók kérdésére a meggyógyított
semmilyen, emberileg elfogadható választ
nem tudott adni. De a Lélek nem hagyta
magára, a szájába adta a választ: „Aki meg-

gyógyított engem, az mondta nékem: Vedd
fel a nyoszolyádat, és járj!” (János 5,11).
Arra a kérdésre, ki az, aki ezt a parancsot
adta neki, nem tudott felelni. De a Szentlé-
lek elirányította az életét: bement a temp-
lomba és ott újra találkozott Jézussal, aki
mondta neki: „Ímé, meggyógyultál; többé
ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen
dolgod!” (János 5,14).

Amikor a meggyógyult meghallotta Jé-
zusnak ezt az újabb parancsát, a Lélek által
megvilágosítva azonnal tudta, ki az ő pa-
rancsoló Ura: a Jézus Krisztus, az Isten Fia!
Azt is megkapta a Lélek világosságából, mit
kell most tennie: „Elment az az ember és hí-
rül adta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt
meggyógyította.” (János 5,15). És így lett
teljes a kegyelem munkája egy tehetetlen
ember életében. Mert az, hogy megtapasz-
talta Jézus szeretetét, arra kötelezte őt, hogy
bizonyságot tegyen arról, kicsoda, aki meg-
gyógyította. Tulajdonképpen arról szól az
ő bizonyságtétele, hogy Jézus az egyetlen
Úr mennyen és földön, és hogy ez a Jézus
ura a szombatnak. Nincs olyan törvény,
amely megakadályozhatná azt a kegyelmet,
amit Jézus elvégzett akkor, amikor az életét
adta azért, hogy aki hisz Ő benne, el ne
vesszen, hanem örök életet nyerjen. A har-
mincnyolc éve tehetetlen beteg meggyó-
gyítása ennek a nagy igazságnak a bizo-
nyítására történt. És azóta is bizonyos az,
hogy Jézus Krisztus Úr az Atya dicsőségé-
re.

Nos hát ez az evangéliumi történet, ami
megíratott a mi számunkra és a mi megiga-
zulásunkra! Miről is van itt szó?

Hát először is arról, hogy ez a teremtett
világ – a tegnapi, a mai és a holnapi is – tele
van tehetetlen beteg, de gyógyulni vágyó
emberekkel. Ez a betegség két irányú: testi
és lelki. Mind a kettőnek megvan az okozó-
ja: az ember bűne, és mind a kettőből egy
szabadulási út van – a Jézus Krisztus ke-
gyelme.

Nézzük először a testi betegségeket:
sok millió ember vár naponta arra, hogy te-
hetetlenségükben odaálljon melléjük vala-
ki,  hogy segítséget nyújtson nekik a
gyógyulásban. Ezek a valakik – az orvo-
sok, az ápolók, az aggódó, gondoskodó
családtagok. De sajnos nagyon sok beteg-
nek ebből sem jut mindig. Nincs, aki egy
pohár vizet adjon, vagy megigazítsa a pár-
nát, egy vigasztaló szót mondjon. Az ilye-
neknek csak egy vigasztaló, erősítő, gyó-
gyító útjuk van – Jézus szeretete és kegyel-
me. Aki ezt igényli és elkéri – a Szentlélek
ajándékaképpen – az egyedüllét nyomorú-
ságában is kap erőt, gyógyulást ingyen
kegyelemből. De „akinek van embere”: or-
vosa, ápolója, annál is előfordul, hogy ké-
sik a segítség. Sokszor kell az orvosoknak
azt mondaniuk, hogy itt mi nem sokat
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tudunk segíteni, vagy még megrázób-
bat: nincs segítség! De ilyenkor szól

az Ige: „Hívj segítségül engem a nyomorú-
ság idején – és én megsegítelek téged – te
pedig dicsőítesz engem” (Zsoltárok 50,15).

Jézus erős és kegyelmes, és akinek az
Úr Isten gyógyulást akar adni, annak a szá-
mára nyitva van ez az ajtó. De ez az Ő akara-
ta szerint történik, kinek-kinek az életében.

Ám van egy másik betegség minden
ember életében, amely halálos kimenetelű:
ez pedig a bűn. Itt nincs szegény és gaz-
dag, itt senkin nem segíthet semmiféle em-
beri megoldás. Nincsen gyógyszer, nincsen
szanatórium, nem használ a szerető együtt-
érzés. Itt tényleg senkinek sincs „embere”,
aki segíthetne: ez a betegség halálos. Eb-
ből csak egy út vezet az életre: az, hogy
Jézus Krisztus odaáll melléd és megkérdez:
„Akarsz-é meggyógyulni?” És itt nem
mondhatsz semmi mást, csak azt, amit a
harmincnyolc éve beteg mondott: nincs em-
berem! Uram, tudom, hogy bűneim miatt
menthetetlen vagyok. Teelőtted nem hivat-
kozhatom semmire.

Nem mondhatod, hogy én jó ember
voltam, én senkit nem bántottam, hogy én
nagy dolgokat cselekedtem, Csak annyit
mondhatsz: Uram, tudom, hogy bűnben
születtem és vétkeztem az Ég ellen és Teel-
lened! Tudom, hogy nem vagyok méltó a
kegyelem örökségére, de a Te áldozatodért
bocsáss meg nekem!

Csakhogy anyától született ember ezt
elismerni és elmondani képtelen. Csak az
tudja, akit a Szentlélek erre megtanít. Ezért
hát semmi más lehetőséged nincs a gyó-
gyulásra, az életben maradásra, a bűnbo-
csánatra, csak az, hogy alázatosan kéred az
Isten Szentlelkétől,  tanítson meg téged erre!
És én biztatlak, hogy merd ezt kérni, mert
írva van, hogy aki kér, az mind kap. De nem
mindegy, hogyan kérsz! Alázatosan és
őszinte bűnbánattal lehet csak, de erre meg-
tanít a Lélek. Ha ez így végbemegy az éle-
tedben, akkor bizonyos lehetsz abban, hogy
feléd is elhangzik a Megváltó Jézus felmen-
tő ítélete: „Ímé, meggyógyultál, többé ne
vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dol-
god”. „Megbocsáttattak néked a te bűne-
id”.

De ezzel még nincsen vége! Utána kö-
vetned kell a harmincnyolc évi betegség
után meggyógyított példáját: el kell men-
ned, és hirdetned kell mindenkinek, hogy
Jézus az, aki téged meggyógyított!

GÉCZY  TIHAMÉR
református lelkipásztor

Debrecen

„Akarsz-é meg-
gyógyulni? Uram,
nincs emberem!”

(Olvasandó János evangéliuma
5. rész 1-15. verseiben)

Az egyház a legnagyobb gonddal gyűj-
ti össze azok emlékét, akik a legvégsőkig
elmentek hitük megvallásában. Sokan vol-
tak, akik a szovjet diktatúra idején a tiltás
és a terrorintézkedések ellenére megpróbál-
ták hinteni közöttünk az evangélium igéit,
kockára téve ezzel még az életüket is. Jézus
így tanít bennünket: „Nagyobb szeretete
senkinek sincs annál, mint ha valaki életét
adja barátaiért.” (Jn 15,13). Így szerette a
világot Orosz Péter görög katolikus püs-
pök atya, aki 1953. augusztus 28-án (az
ónaptár szerint Szűz Mária mennybevite-
lének ünnepén) vértanúhalált szenvedett
hitéért.

Orosz Péter 1917. július 14-én született a
Szabolcs megyei Biri községben Szabó Já-
nos görög katolikus lelkész és Rakovszki
Erzsébet családjában. Huszton érettségi-
zett, a teológiát Ungváron végezte el. 1942.
július 12-én Sztojka Sándor püspök szen-
telte pappá, nőtlenül. 1942-től 1946-ig
Magyarkomjáton volt segédlelkész, majd
1946-tól 1949-ig Bilkén teljesített lelkészi
szolgálatot. 1944. december 19-én Romzsa
Tódor ordinárius titokban püspökké szen-
telte.

Amikor 1949. január 26-án Sztálin egyet-
len tollvonással likvidálta Kárpátalján a
görög katolikus vallást, rögtön megkezdő-
dött a hithű papok Szibériába való elhurco-
lása. Orosz Péter atya ezért bujdosni kény-
szerült, és faluról falura járva, katakombai
körülmények között, az éj leple alatt magán-
házakban misézett, gyóntatott, esketett,
keresztelt, bérmált, az első áldozáshoz gye-
rekeket készített fel, kiszolgáltatta a bete-
gek szentségét, temette a halottakat.

Az elnyomó hatalom minden eszközét
bevetette, hogy elnémítsa a lánglelkű apos-
tolt: a szó szoros értelmében hajtóvadásza-
tot indított ellene. Átfésülték a falvakat,
négy éven át mindenütt keresték, de hasz-
talanul. Már Sztálin halála után, 1953. au-
gusztus 28-ra virradó éjszaka következett
be a tragédia.

Egy hívő kérésére egy távoli faluba in-
dult, hogy ellásson egy haldokló beteget.
A beregkisfaludi állomáson várt a vonatra,
amikor egy vasutas, aki az NKVD besúgója
volt, felismerte Péter atyát, és elárulta az
éppen ott tartózkodó Pósik nevezetű mili-
cistának, aki letartóztatta. Gyalog indultak
el Ilosva felé, amikor egy útszéli fakereszt-
nél Péter atya, rosszat sejtve, arra kérte a
milicistát, engedje meg, hogy a kereszt előtt
imádkozzék. A milicista megengedte. Péter
atya pillanatok alatt magához vette a nála
levő oltáriszentséget, majd buzgón imád-
kozni kezdett. Az elvetemült milicista min-
den ok nélkül kirántotta a pisztolyát és tar-
kón lőtte. Így, a kereszt tövében, vérét ont-
va, halt meg ártatlanul Kárpátalja apostola.

A hívek megszámlálhatatlan sokasága
zarándokolt sírjához, ezért a hatóság egy-

Kárpátalja vértanúja
Orosz Péter görög katolikus püspök születésének 90. és mártíromságá-

nak 54. évfordulója alkalmából
más után más és más falvakban temettette
el. Mivel azonban a zarándoklatok nem
szűntek meg, földi maradványait titokban
kihantolták és ismeretlen helyre vitték.

A rendszerváltás után a lelkiismeret,
amely előbb-utóbb megszólal, nem hagyta
nyugodni a tettest és a szemtanút. Egy ilyen
lelkiismeret-furdalásnak köszönhetően ke-
rült nyilvánosságra, csaknem négy évtized
után, hogy az atya nyugvóhelye az ilosvai
járási NKVD garázsában van.

Orosz Péter püspök újratemetése 1992.
augusztus 28-án, halálának 39. évforduló-
ján volt Bilkén. Meggyalázott hamvai a
bilkei templom udvarán lévő kápolna oltá-
rában találtak végső nyugalomra.

Nagy öröm egy szentéletű emberrel ta-
lálkozni, mert valóban az Isten ragyogását
vetíti ránk vissza, egész életvitelével máso-
kat is Istenhez vezet. Ilyen volt Orosz Péter
atya: élete egyetlen célját abban látta, hogy
hirdesse Isten országát, elhintse a lelkek-
ben a hit, a remény, a szeretet erényeit. Ezt
a célt az Isten és az emberek iránti végtelen
szeretetével valósította meg. Mindenkit
egyformán szeretett, legyen az magyar, ru-
szin, ukrán, katolikus, protestáns vagy or-
todox.

Orosz Péter atyának nem volt magánéle-
te. Lakását megosztotta a hajléktalanokkal,
mindenét, sokszor még az utolsó darab ke-
nyerét is az éhezőknek adta. Kabátját, ru-
háját, cipőjét, sőt, volt olyan eset, hogy még
az ingét is levette magáról és odaadta a rá-
szorulóknak.

Mintha nem is a földön élt volna. Nem
félt semmitől és senkitől, semmihez sem
kötődött itt a földön. Egy alkalommal azt
mondta, hogy ha elfognák, és Szibériába
vinnék, még oda is örömmel menne, hiszen
ott is emberek élnek, akik Jézus örömhírére
áhítoznak.

Orosz Péter atya rendkívüli, szent ember
volt. Nem volt benne sem irigység, sem hiú-
ság, sem becsvágy. Soha semmivel nem di-
csekedett, végtelenül szerény, alázatos volt,
nem tartotta magát különbnek másoknál.

Híveinek jó pásztora volt. Az üldözteté-
sek, a megpróbáltatások nehéz éveiben az
illegalitásból rövid levélkéket, üzeneteket
küldött pásztor nélkül maradt híveinek. Bá-
torította őket: „Ne hátráljatok meg, ne hagy-
játok el hiteteket, ne menjetek azok után,
akik olyan gyorsan elhagyták az Egyházat!”
Ezek az üzenetek szájról szájra terjedtek, a
hívek érezték a jelenlétét, atyai gondosko-
dását.

HRABÁR  TAMÁS
borzsovai görög katolikus lelkész

P. S. Az egyház megkezdte Orosz Péter
püspök boldoggá avatásának perét, és en-
gedélyezett egy kilencedet és egy imát mi-
előbbi megdicsőülésére. Az eltelt idő alatt
sok visszajelzés érkezett az imák csodála-
tos meghallgatásáról.
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Híres szülötteink

Dr. Hartman Ernő 1913-ban született Beregszászban. A helyi
gimnáziumban érettségizett 1933-ban. 1938-ban avatták orvossá a
Prágai Károly Egyetem orvosi karán. Hivatását segédorvosként
kezdte, majd az 1936-ban felépült modern városi kórház gyermek-
gyógyászaként folytatta praxisát.

Elutasítva egy tucat kecsegtető ajánlatot, 1945 nyarán tért vissza
városunkba sok megpróbáltatás és emberfeletti szenvedés után a
dachaui koncentrációs tábor poklából.

1946-ban a város főorvosaként, kiváló hozzáértéssel, óriási lel-
kesedéssel, szaktudással, az akkori szűkös lehetőségekhez képest
kitűnően szervezte újjá a lakosság egészségügyi ellátását.

1951-től a beregszászi rendelőintézet gyermekgyógyászati osz-
tályának vezetője volt.

Kárpátalján elsőként szerezte be (hogy milyen csatornákon, és
kinek a segítségével, azt sosem árulta el) az akkor még nagyon kis
mennyiségben előállított gyermekbénulás elleni Sabin-féle oltóanya-
got, hogy az arra rászoruló gyerekek védőoltásban részesülhesse-
nek. Ezzel több ezer gyerek életét mentette meg. Kárpátalja viszony-
latában a Beregszászi járásban volt a legkevesebb gyermekbénulá-
sos megbetegedés és az ebből következő elhalálozások száma.

Kimeríthetetlen energiával szervezte, irányította, segítette a ta-
nácsadó, megelőző, gyógyító munkát. Gyermekszeretete, mély hu-
mánuma áthatotta egész életét és orvosi tevékenységét. A nap bár-
mely szakában kész volt gyógyítani a Kárpátalja más járásaiból ér-
kezett kis betegeket is. A gyermekhalandóság Kárpátalján a Bereg-
szászi járásban volt a legalacsonyabb. Széles körű szakmai és baráti
kapcsolatban állt a szomszédos országok vezető gyermekgyógy-
ászaival. Felülmúlhatatlan, avatott szakértője volt a rejtett, veleszü-
letett szívrendellenességeknek, magasan képzett gyógyítója és ku-
tatója a gyermekreuma kardiológiájának, kutatásai eredményeiről
számos tudományos fórumon számolt be. Fáradhatatlanul tanulmá-
nyozta a racionális gyermektáplálkozás lehetőségeit, tapasztalatait
átültetve a gyakorlatba. Megkülönböztetett figyelemmel vizsgálta a
gyermektápszerekben található különböző nyomelemek hatásait a
fejlődő gyermek szervezetére. Észrevételeit főleg a Gyermekgyógy-
ászat, a Kinder Arzt című szaklapokban tette közzé, az akkor még
tudományos szenzációnak számító publikációival legalább 15–20
évvel megelőzve korát.

Ám őt sem kímélték meg az átkos múlt ármányai, különben sem
tartozott az akkori hatalom kegyeltjei közé. Őszinte, egyenes, gerin-
ces, talpig becsületes ember lévén nem volt hajlandó túlideologizált
kórházi kimutatásokat adni, ami a kórházi vezetőséggel szemben
nem kevés nézeteltérésre adott okot. Ennek következményeként e
nagy tapasztalatú, hatalmas tudással rendelkező, négy európai nyel-
vet beszélő orvost a hatvanas évek elején körzeti orvosi állásba
helyezték.

Azon kevesek közé tartozott, akik életük folyamán mindvégig
töretlenül megőrizték méltóságukat, tisztaságukat ebben a tisztának
nem mondható világban. Magatartása, szerénysége, segítőkészsé-
ge mind-mind példa arra, hogy hangzatos tudományos rangok nél-
kül is sokat lehet tenni, ha szeretjük az embereket. Élete legyen
példa — adjon erőt a csüggedőknek, reményteleneknek, segíteni
akaróknak.

Egy rendkívüli embert, a medicína egyik legkiválóbb személyi-
ségét temettük el 1973-ban, egy olyan férfit, aki élete folyamán pél-
dát mutatott emberségből városunk történelmének leginkább pró-
bára tevő, sokszor deformáló időszakában. A betegek sorsáért ag-
gódó, az igazi orvos személyének volt a megtestesítője. A gyermek-
gyógyászat óriása volt, szerénysége, szakmai alázata megtartotta őt
azon az úton, amelyen elindult. Nevét örökre beírta városunk törté-
nelmébe. Amikor városunk kiváló fiára emlékezünk, egyben emléke-
zünk arra a korabeli, jelentős létszámú zsidó közösségre is, amely
számottevően hozzájárult városunk gazdasági, kereskedelmi és ipa-
ri felvirágoztatásához, fellendítéséhez.

DR.  BALOGH  JÓZSEF

Hartman Ernő
gyermekgyógyász

Beregszászi Olga színésznő szülővárosa nevét választotta
művésznévnek. Az Ungvári Zeneművészeti Szakközépiskola el-
végzése után a Moszkvai Színművészeti Főiskolán folytatta ta-
nulmányait. 1974-től Magyarországon él, színésznő a budapesti
Madách Színházban, a kaposvári Csiky Gergely Színházban, a
budapesti Ifjú Közönség Színházban. Az utóbbi években már nem-
csak a magyarországi közönséget kápráztatja el csodálatos te-
hetségével, de a világ számos országában is fellép. Repertoárjá-
ban szerepelnek orosz, ukrán és kárpátaljai dalok is. 1998-tól
rendszeresen támogatja szülővárosát, annak iskoláit, jótékony-
sági szervezeteit, nyugdíjasait. Jelentős támogatásban részesí-
tette többek között a Benei Gyermekotthont, a Beregszászi Benn-
lakásos Iskolát, a Thábita Öregek Otthonát, a Bethlen Gábor
Beregszászi Magyar Gimnáziumot, a Kárpátaljai Református
Egyház Diakóniai Osztályát, a Beregszászi Járási Rokkantak
Szövetségét és sok más szervezetet és intézményt.

Minden év december elején a művésznő jótékonysági koncer-
tet tart Budapesten “100 perc — 100 nyugdíjasnak” jelmondattal.
A jótékonysági koncerten befolyt pénzösszeget a színésznő a be-
regszászi nyugdíjasoknak adja nemzetiségi és vallási hovatartozá-
suktól, politikai nézeteiktől függetlenül és bármilyen megkülön-
böztetés nélkül. Immár hagyományosan a Beregszászi Művészeti
Iskolában megrendezésre kerülő karácsonyi ünnepségen Bereg-
szászi Olga is fellép, majd átnyújtja a nyugdíjasoknak az ajándékát:
10-10 ezer forintot fejenként.

A művésznőt, megköszönve e sok-sok önzetlen cselekedetet,
a városi tanács Beregszász díszpolgárává avatta (a képen Gajdos
István polgármesterrel).

— Mit jelent Önnek szülővárosa díszpolgárának lenni?
— Fantasztikus érzés. Soha nem gondoltam volna, hogy az,

amit csinálok, az a városért is van, hiszen én az emberekre gondol-
tam, gondolok. Szívet melengető dolog ez, boldog vagyok. Termé-
szetesen folytatom, amit elkezdtem. Ha Isten is úgy akarja, kará-
csony előtt idén is sor kerül Budapesten a jótékonysági koncer-
temre.

Tulajdonképpen amióta kiköltöztem Magyarországra, azóta
lehetőségeimhez mérten segítek a rászorulókon.

— Sok innen elszármazott embernek van hasonló jó sora,
mint Önnek, mégsem tartják szívügyüknek a segítségnyújtást.
Ön ezt másképpen gondolja. Miért?

— Hogy miért? Felvettem a város nevét, és mélyen érintenek
az itt történtek, főleg az emberek sorsa. Most, 33 év után érzem úgy,
hogy biztosan eljön az az idő is, amikor azt mondják: Olgika, kö-
szönjük, már nincs szükség a segítségre. Ezt szeretném megérni,
megélni.

H. CS.

A díszpolgár — szülővárosáért

ÖNZETLEN
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
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Közérdekű

— Iskolások csoporto-
san szeretnének Magyaror-
szágra utazni. Milyen vízu-
mot igényeljenek?

— Csoportos pihenés, üdü-
lés, táborozás céljából rövid
tartózkodási idejű, ún. C típu-
sú vízumkérelmet kell benyúj-
tani minden egyes — kiskorú
vagy nagykorú  — személy
számára. Ki kell tölteni a ví-
zumkérelmet, melyre 6 hó-
napnál nem régebbi fényképet
kell ragasztani. Az érintett kis-
korúak útlevelének legalább
egy hónappal tovább kell ér-
vényesnek lennie, mint az igé-
nyelt vízum érvényessége,
vagyis a hazautazás időpont-
ja. A kérelemhez csatolni kell
a csoportos utazást tervező
intézmény részéről a magyar-
országi  tar tózkodás tervét
(időpontok, szálláshely), va-
lamint az együtt utazók név-
sorát.

A kiskorúak részére a fenti
iratok benyújtásán kívül a kis-
korúak külföldre viteléről szó-
ló, Ukrajna és Magyarország
által is aláírt többoldalú nem-
zetközi szerződés alapján fel-
tétlenül szükség van a gyer-
mek születési anyakönyvi ki-
vonatára (keresztlevelére), va-
lamint a felügyeletet gyakorló
szülők közjegyzői okiratba
foglalt nyilatkozatára, hogy a
gyermeknek a csoportot kí-
sérő felnőttel történő utazásá-
hoz hozzájárulnak.

A Magyar Köztársaság kon-
zuljai az ukrán állampolgársá-
gú kiskorúak vízumügyének
megkönnyítése — és az eljá-
rás olcsóbbá tétele — érde-
kében azt a gyakorlatot foly-
tatják, hogy ezen két iratnak
(keresztlevél, szülői beleegye-
ző  nyi latkozat) hi telesített
magyar nyelvű fordítását nem
kérik a C típusú vízumkére-
lem esetében, hanem az ere-
deti ukrán nyelvűeket is elfo-
gadják, ezeket máso latban
csatolni kell a kérelemhez.
Fontos tudni, hogy az eredeti
iratokat a határ átlépésekor be
kell mutatni.

 – 2008. január 1-je után
lesz-e C típusú vízum? Ha

Több olvasónk kérésére dr. Váncsa Julianna, a Magyar
Köztársaság Ungvári Főkonzulátusa beregszászi ügyfélszol-
gálati irodájának konzulja a vízumokkal kapcsolatos tudni-
valókról ad tájékoztatót.

Vízumügyek: a szakember tájékoztat

lesz, milye n formában?
Milyen papírokat kell hoz-
zá benyújtani?

– A terveknek megfelelően
Magyarország 2008. január 1-
jétől tagja lesz a Schengeni
Egyezménynek, és az Ungvári
Főkonzulátus ungvári és be-
regszászi ügyfélszolgálata is
schengeni C vízumokat fog
kiadni. Ez azt fogja jelenteni,
hogy az itt kiadott schengeni
vízum az egyezmény többi
tagállamába történő beutazás-
ra is feljogosít majd. Az elmúlt
év végén aláírták Ukrajna és
az Európai Unió közötti ví-
zumegyezményt , amelyben
szabályozva van a vízum-
igénylés módja. Az egyezmény
szerint az ukrán állampolgá-
roknak kedvezményes össze-
get, 35 eurót kell majd fizet-
ni, ám lesznek olyanok, akik
ingyenesen adhatják majd be
kérelmüket. Így például ingye-
nesen kaphatnak vízumot a
diákok, a nyugdíjasok, a
sportolók, a művészeti cso-
portok, az újságírók.

Emellett megmaradnak a
már korábban is ismert tartóz-
kodási vízumok és az azok-
hoz kapcsolódó eljárások, ter-
mészetesen marad a nemzeti
vízum is. A már kiadott, 2008.
január 1-jét meghaladó érvé-
nyességű magyar C típusú
vízumok az azokon szereplő
érvényességi idő végéig feljo-
gosítanak az eddigi feltételek-
kel beutazásra, de csak Ma-
gyarország területére.

A schengeni C vízumkiadá-
si gyakorlatunkat olyanná kell
tennünk, mint amilyen a töb-
bi schengeni övezethez tarto-
zó országé. Ez „aprópénzre
váltva” azt jelenti, hogy — a
többi schengeni tagállamhoz
és mostani vízumkiadási gya-
korlatunkhoz hasonlóan —
meg fogjuk vizsgálni a Ma-
gyarországra történő beutazás
és az ott-tartózkodás feltétele-
it. A Schengeni Egyezmény
tagállamaiban kialakult gya-
korlat szerint a külképvisele-
tek a vízumkérelem elbírálá-
sa során egyrészt a személyes
beszélgetésre, az ún. konzuli

interjúra, másrészt az utazás
célját és megalapozottságát
hitelesen igazoló, ún. támoga-
tó dokumentumok bekérésé-
re helyezik a hangsúlyt.

A vízumkiadás általános fel-
tételei nem változnak a jelen-
legi szabályozókban rögzítet-
tekhez képest. A kérelmezett
vízum érvényességi idejénél
legalább három hónappal to-
vább érvényes, ép, sérülés-
mentes útlevél, hiánytalanul és
— természetesen — a való-
ságnak megfelelően, pontosan
kitöltött vízumkérdőív — hat
hónapnál nem régebben ké-
szült fényképpel — a kiindu-
lási alap.  Fontos továbbá az
is, hogy a vízumkérdőíven
minden kérdésre válaszolni
kell. A schengeni gyakorlat
alapvető követelménye, hogy
a vízumkérelmeket személye-
sen kell beadni. Így mindjárt
a beadáskor fel tudjuk tenni
kérdéseinket az ügyfélnek.

Minden esetben azt kell
vizsgálnunk, hogy a kérelem
megfelel-e a beutazás és tar-
tózkodás törvényben megsza-
bott követelményeinek, ezért
a vízumkérelmek mellé külön-
féle támogató dokumentumo-
kat kérünk. Minden vízumké-
relemről a konzul egyedileg
dönt. Megvizsgáljuk és ellen-
őrizzük a tartózkodás feltét-
eleit, ehhez dokumentumok-
ra van szükségünk, melyek-
ből kiderül, hogy van szállá-
sa, van miből élnie az ügyfe-
lünknek az utazás alatt. Fon-
tos annak igazolása, hogy a
vízumigénylő konkrétan mi-
lyen célból akar utazni, és
hogy a kérelmező beutazásá-
nak és ott -tartózkodásának
minden feltétele biztosított.
Minél több támogató doku-
mentumot csatolnak a vízum-
kérelemhez, annál könnyebb
a mi munkánk, és nagyobb az
esélye annak is, hogy
hosszabb időtartamra kapják
meg a C típusú vízumot.

Az utazás céljával és körül-
ményeivel kapcsolatban felme-
rülő kétely esetén a konzul kö-
teles olyan további támogató
dokumentumokat is bekérni,
amelyek alapján az ellenőrzést
elvégezheti. A szükséges támo-
gató dokumentumokról az
ügyfél az elbírálás során rész-
letes tájékoztatást kap.

— Milyen meghívóleve-
let kell benyújtani a vízum-
kérelemhez, ha egy kultu-
rális szervezet képviselője
kulturális re ndezvényre
hivatalos?

— A kulturális célú utazás
érdekében rövid tartózkodási
idejű, ún. C vízumkérelmet
kell benyújtani minden egyes
— kiskorú vagy nagykorú —
személy számára. A vízumké-
relmet személyesen kell be-
nyújtani és dokumentumokkal
alátámasztani. Ehhez a követ-
kezőket kéri a konzulátus.

A meghívó szervezetnek
meghívólevelet kell küldenie,
többek között az alábbi rész-
letekre is kitérve a meghívás-
ra vonatkozóan:
- a rendezvény időpontja,
többnapos rendezvénysorozat
esetén időtartama;

* a rendezvény helyszíne;
* a rendezvény programja;
* a meghívottak névsora;
* a résztvevők esetleges

költségtérítési kötelezettsége
(ha nincs, akkor azt is bele kell
foglalni a meghívóba, hogy a
résztvevők számára ingye-
nes).

A meghívólevélen túlmenő-
en szükséges még többnapos
tartózkodás esetén a lefoglalt
szállás igazolása, valamint az
egyéb költségek finanszírozá-
sának igazolása, amennyiben
vannak ilyen költségek (pl.
egyénileg történő utazás költ-
sége, programra való belépő-
díj , önköltséges étkezések
stb.).

Amennyiben a meghívot-
tak között gyerekútlevéllel uta-
zó kiskorú is szerepel, az ál-
talában megkívánt iratok be-
nyújtásán kívü l feltétlenül
szükség van a kérelmező szü-
letési anyakönyvi kivonatára
(keresztlevelére) és a felügye-
letet gyakorló szülők közjegy-
zői okiratba foglalt nyilatko-
zatára, hogy a gyermek uta-
zásához hozzájárulnak.

Kérjük, időben adják be ké-
relmüket a konzulátusra, azt
javasoljuk, hogy legalább két
héttel az indulás előtt, mert így
még akkor is lesz elég idő a
vízum kiadására, ha esetleg a
kérelemhez csatolandó támo-
gató  dokumentumok közül
valamelyik hiányzik és pótol-
ni kell.
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Kolozsvári avatóünnepség

A házsongárdi temetőben

A közelmúltban
Viktor Juscsenko, Uk-
rajna elnöke Budapes-
ten folytatott tárgya-
lásokat. Ezek egyik
eredménye, hogy az
ukrán államfő Sólyom
László köztársasági
elnökkel közös nyilat-
kozatot írt alá, amely-
ben többek között ez
szerepel: „megálla-
podtunk az Ukrajna te-
rületén elesett magyar
áldozatok, illetve Ma-
gyarország területén
elesett ukrán áldoza-
tok közös azonosítá-
sában, nyughelyük
feltárásában, emlékük méltó megörökítésé-
ben”.

A megállapodásról szóló jegyzőköny-
vet Vitalij Kazakevics, az Ukrajna Kormá-
nya Mellett Működő a Háborúk Áldoza-
tainak és a Politikai Üldözöttek Emlékének
Megörökítését Intéző Állami Tárcaközi Bi-
zottság felelős titkára és dr. Holló József
altábornagy, a Magyar Köztársaság Hon-
védelmi Minisztériuma Hadtörténeti Inté-

— A magyar-ukrán hadisírgondozó tevé-
kenység jogi formái közül ki kell emelni azt
az alapszerződést, amely 1996 áprilisában író-
dott alá Kijevben. Ennek alapján indítottuk
el néhány évvel ezelőtt az ukrán projektet.

A magyar hadisírgondozó tevékenység
eddig főleg Kárpátalja környékére, a magyar-
lakta vidékekre korlátozódott. A közelmúlt-
ban viszont találkoztunk és megbeszélést
folytattunk Vitalij Kazakeviccsel, az Ukrajna
Kormánya Mellett Működő a Háborúk Ál-
dozatainak és a Politikai Üldözöttek Emléké-
nek Megörökítését Intéző Állami Tárcaközi
Bizottság felelős titkárával. Ezt követően úgy
döntöttünk, kiszélesítjük tevékenységünket
egész Ukrajnára.

— Mi mostani látogatásuk célja?
— Ellenőrző és tervező körúton vagyunk.

Jártunk Lembergben, Rovnóban, megbeszé-
lést folytattunk a partnerszervezet vezetőjé-
vel. Szlavutában közös gyűjtőtemetőt sze-
retnénk létrehozni, mely — ha minden jól
megy — hamarosan átadásra kerül. Tudva-
lévő, hogy a térségben számos hadifogoly-
láger létezett, s a katonatemetőkben német
és magyar hadifoglyok is nyugszanak. Tu-
lajdonképpen ennek kapcsán jött létre az a

van eltemetve. A kis falucskában barátsá-
gosan fogadtak bennünket. Itt nem folytat-
tunk hivatalos tárgyalásokat, csupán elbe-
szélgettünk a helyiekkel, és a legnagyobb
csodálkozásomra sokan még mindig emlé-
keztek a magyarokra.

Nyilvántartásunk lehetővé teszi, hogy
minden sírt megtaláljunk, annak ellenére,
hogy mára ezen a területen már nincs teme-
tő. 1944-ben ugyanis komoly vázlatokat ké-
szítettek: még a kereszt sorszáma is fel van
tüntetve. Az adatbázis tehát jócskán meg-
könnyíti a munkánkat.

Técsőn is megpróbáljuk feltérképezni el-
hunyt katonáink sírjait. Ebben szintén nagy
segítséget kaptunk a helyiektől. Érdekesség-
ként említeném, hogy Técső környékén egy
tóban egy magyar repülőgép roncsait talál-
ták meg. Nagy valószínűséggel a pilóta is a
tó fenekén alussza örök álmát. Felszínre ho-
zatalát, illetve újratemetését feltétlenül meg
fogjuk szervezni: záros határidőn belül a had-
színtérkutató, a hadirégészeti osztály, vala-
mint a hadisírgondozó iroda munkatársai
megoldják a feladatot.

Dercenben előbb a polgármesteri hivatal-
ban találkoztunk a képviselőkkel, élükön
Máté Gyula polgármesterrel. A megbeszélé-
sen részt vett Csengeri János, a beregszászi
ügyfélszolgálati iroda vezető konzulja is, aki
felajánlotta támogatásukat az ügyben. Meg-
állapodtunk, hogy még ebben az évben hoz-
zálátunk a gyűjtőtemető kialakításához.

A háború több mint 60 éve véget ért, de
még mindig élnek az emberek emlékezeté-
ben az általa okozott szörnyűségek. Saj-
nos, egyre fogynak a szemtanúk, akik túl-
élték a háborút és információkkal tudnak
szolgálni egy-egy temetőről, egy-egy sír-
helyről. Ezek az adatok nekünk rendkívül
fontosak. Éppen ezért sietnünk kell, hiszen
a kedves öregemberek eltávoznak közü-
lünk, és nem marad, aki meg tudja mutatni
a terepet. Tehát gyorsított munkával kell
létrehoznunk az említett két gyűjtőteme-
tőt Ukrajnában.

Tudomásunk szerint 352 láger létezett
Ukrajna területén, melyekben magyar kato-
nák is voltak hadifogságban. Rendkívül
nagy a veszteségünk: eddig 13 800 elhunyt
nevét ismerjük. Ha azokat is beleszámoljuk,
akik a harcok során estek el, akkor 30-35 ezer
katonát keresünk Ukrajnában. Nagy igazság,
hogy katonáink csak akkor halnak meg, ha
el tudjuk őket temetni. Közös európai lépés
lehetne, hogy megbarátkozunk azzal a gon-
dolattal, miszerint a halott katona már nem
ellenség, és a sírokban nincsenek győzte-
sek és vesztesek. Ebben az ügyben az em-
berségnek, a tisztességnek, a kegyeletnek
kell érvényesülnie, ha ezeket meg tudjuk ol-
dani, már megérte, hiszen jó utat választot-
tunk. Nagyon sok munkánk lesz még, hiszen
rengeteg elszámolnivalónk van. Éppen ezért
az aláírt szerződés-kiegészítésnek különös
jelentősége van, hiszen általa korrekt együtt-
működés alakulhat ki, és legalább valamit
tudunk törleszteni.

HEGEDŰS  CSILLA

zetének és Múzeumának főigazgatója ír-
ták alá (a képen).

Dr. Holló József és kísérete nemrég
Ukrajnába látogatott, hogy felkeresse a
magyar hadifoglyok és internáltak nyug-
vóhelyeit. Jártak többek között Rovnóban,
Lembergben, Ivano-Frankivszkban, Té-
csőn, Beregszászban, Dercenben. Szinte
minden helyszínen hivatalos tárgyaláso-
kat folytattak.

Humanitárius megállapodás Ukrajna
és Magyarország között

Az első lépéseket már megtették

„A sírokban nincsenek
győztesek és vesztesek”

Ukrajnában tartózkodása idején  Dr. Holló József altábornagyot, a Magyar Köz-
társaság Honvédelmi Minisztériuma Hadtörténeti Intézetének és Múzeumának fő-
igazgatóját, útjának céljáról kérdeztük.

megállapodás, aminek értelmében Ukrajná-
ban két gyűjtőtemetőt hozunk létre (egyet
Szlavután, egyet pedig Dercenben), melyek
a hadifogságban meghalt magyar katonák
emlékét fogják őrizni.

Rovnóban és Lembergben a magyar kul-
turális szövetség tagjaival találkoztunk, akik
segítségünket kérték a jablonszki katonate-
mető létrehozásához. Megtekintettük az ál-
taluk tervezett emlékmű vázlatát, aminek ki-
vitelezéséhez természetesen támogatást
nyújtunk.

Ivano-Frankivszkban — ahol korábban
több mint száz magyar katonának megsem-
misítették a sírját — szintén tárgyalásokat
folytattunk az ott élő magyarokkal. A terüle-
ten egy emlékoszlopot szeretnénk elhelyez-
ni, melyre felvésetjük katonáink neveit.

Jártunk Nadvirnán is, ahol egy kis javítást
kell végrehajtanunk, ugyanis a helyi emlék-
mű valamilyen oknál fogva (nem feltétele-
zek szándékosságot!) megrongálódott. Ott
egyébként 193 katonánk van eltemetve. A
helyreállítást támogatja a volt polgármester
is, aki építési vállalkozóként segít nekünk.

Az Első Királyi Honvéd Hegyi Vadász
Zászlóalj 123 katonája Szridnyij Berezovban
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Nem könnyű feladat ma egy-egy tele-
pülés gondjait felvállalni, megküzdeni a
fejlődés legkisebb lehetőségéért is. Pénz-
hiány, munkanélküliség, sőt még az égi-
ek is nehezítik a falusi emberek életét.

Kovács Ferenccel, az ungvári járási
Eszeny polgármesterével többek között ar-
ról beszélgettünk, milyen cé-
lokat tűztek ki ebben az év-
ben, mit sikerült eddig meg-
valósítaniuk, milyen problé-
mákkal küzdenek.

— Sok mindent terveztünk,
de minden tervünk megvalósí-
tása anyagi lehetőségeinken
múlik. Legfontosabb célunk az
öt és fél kilométeres Tisza-töltés
és a Tisza-híd befejezése. Remé-
nyeink szerint a töltéssel őszre
elkészülünk, és a falu lakossága
ezután nyugodtan aludhat, nem kell majd fél-
nünk az árvíztől.

Nagy fejtörést okoz számunkra a szemét
gyûjtése és szállítása. Végre-valahára meg sze-
retnénk oldani ezt a már évek óta égetõ problé-
mát. De sajnos úgy néz ki, hogy a közeljövõ-
ben még mindig nem sikerül, mert a környé-
künkön nincs olyan vállalkozó, aki szemétszál-
lító teherautóval rendelkezne. Az év elején lét-
rehoztuk a Tisza-melléki Önkormányzatok Tár-
sulását.  Ezen belül  a szomszédos falvak pol-
gármestereivel szeretnénk megpályázni egy
szemétszállító autó megvásárlását, amely mind
a hat községet — Kisdobrony, Nagydobrony,
Tiszaágtelek, Tiszaásvány, Szalóka és Eszeny
— kiszolgálná. Ha sikeres lesz a pályázat, ez a
gondunk megoldódhat.

Szép hagyomány, hogy az egykori Be-
regszászi Magyar Királyi Gimnázium diák-
jai minden tanév végén találkoznak, felele-
venítik a régmúlt időket, megemlékeznek
azokról, akik már nem lehetnek közöttük.

Idén sem volt ez másként. Az öregdiá-
kok a jelenlegi ukrán gimnázium épülete előtt
gyűltek össze. A jelenlévőket Csanádi
György Vérke-parti öregdiák köszöntötte.

Határnyitásra várva
— A közelmúltban súlyos jégverés érte te-

lepülésüket.  Milyen károk keletkeztek?
— Összeszámoltuk a károkat. Kint voltak a

biztosítók is, s azoknak, akiknek van biztosítá-
suk, megtérítik a veszteségeket. Sajnos na-
gyon kevesen éltek ezzel a lehetőséggel. De az
a helyzet, hogy a legnagyobb kár a vetéseket

érte. A gazdák egész évi befek-
tetése odaveszett, hiszen a ve-
tését senki nem biztosította.
647 porta van a faluban, s mind
a 647 károsult. Ezt még jövőre
is érezni fogják, hiszen a gyü-
mölcsfákon lehet, hogy csak
egy év múlva látszanak majd
meg a sérülések. A helyszínre
látogatott a járási közigazgatá-
si hivatal elnöke is, aki azt mond-
ta, ilyesmire nincs pénz elkülö-
nítve. Mindenesetre a károkat

felmértük, a jegyzőkönyvet leadtuk a járási hi-
vatalos szerveknek, onnan továbbítják a me-
gyeibe, azok pedig  Kijevbe. Hogy lesz-e en-
nek eredménye, azt még nem tudom megmon-
dani.

— Mi a helyzet a közintézményekkel?
— A lapos tetős építmények mind beáztak.

Az iskola is ezek közé tartozik, tehát megszen-
vedte a vihart: az étkezde beázott, van, ahol le is
szakadt a mennyezet. A kultúrház, valamint az
óvoda sem járt jobban. Abban reménykedünk,
hogy a helyreállításban segítségünkre lesz majd
a járási közigazgatás.

— De az élet nem állhat meg...
— Így van. Szép hagyomány településün-

kön a falunap lebonyolítása. Valószínűleg az idén
is megrendezzük. Ott szeretnénk bemutatni az

Találkoztak a Vérke-parti öregdiákok

újonnan megalakult focicsapatot. Már évek óta
terveztük, hogy létrehozzuk, mert nincs, ami
összefogja a fiatalságot. Nemrégiben sikerült.
Részt veszünk a járási bajnokságban. A fiatalok
lelkesek, és reméljük, hogy ez tovább fog foko-
zódni, hiszen tíz évig nem volt a településnek
focicsapata, ami rosszul hatott az itt élőkre. Ket-
ten foglalkoznak az ifikkel, illetve a felnőttekkel.
Mezeket a református egyház jóvoltából kapott
a csapat. Idővel szeretnénk más sportköröket is
megalakítani, de ahhoz támogatókra lenne szük-
ség.

— További tervek?
— Múlt év júniusában községünkbe láto-

gatott Szili Katalin, a magyar Országgyűlés el-
nöke. Beszélgetésünk során többek között fel-
vetődött a kishatárforgalom beindítása a Ti-
sza-hídon. Az elnök asszony megígérte, lépni
fog az ügyben. Nemrég pedig Törzsök Eriká-
val, a Miniszterelnöki Hivatal főigazgatójával
találkoztunk, aki azt ígérte, meggyorsítja az
említett ügyet. Mint mondta, reális esélyünk
van rá, hogy megnyíljon a határ, hiszen a csapi
átkelőt tehermentesíteni szeretnék. A Tisza-híd
viszonylag új vasúti híd, ami egyáltalán nincs
kihasználva: naponta egy, maximum két szerel-
vény halad át rajta. Elgondolásunk szerint a
hídra lehetne terelni három tonnáig a kisteher-
forgalmat, hiszen ezt Csap nem tudja fogadni.
A többi feltétel is adott. A magyar oldalon fel-
mérést folytatott a közlekedési minisztérium, s
szintén arra a döntésre jutottak, hogy minden-
képpen lehetséges a határ megnyitása. Beszél-
tünk erről Szűcs Dezsővel, testvértelepülésünk,
Tiszaszentmárton polgármesterével is. Ő is tá-
mogatja az elképzelést, ugyanis mindkét hely-
ség fejlődhetne általa. Arról nem is beszélve,
hogy akkor a befektetők is jobban felkeresnék
településünket, s ezáltal fellendülne az egész
környék.

H. CS.

— A platánfa újra összehoz minket, hiá-
ba csonkították meg, minden tavasszal ki-
hajt, friss, zöld leveleket ereszt, és hívogat
bennünket. Nosztalgikus érzés fog el, vala-
hányszor itt, az egykori gimnáziumunk előtt
sétálok: eszembe jutnak azok az évek, ame-
lyek kitörölhetetlen emléket hagytak mind-
annyiunk emlékezetében. Nagyon hálás va-
gyok akkori tanárainknak, akik próbáltak
segíteni a magyar diákoknak.

Sajnos egyre kevesebben gyűlünk
össze a jó öreg platánfa alatt, ami elszomo-
rít. De mi, akik itt vagyunk, megígérjük,
hogy addig, amíg élünk, megtartjuk ezt a
szép szokásunkat, és továbbra is találko-
zunk, visszaemlékezünk azokra a csodála-
tos diákévekre, a cserkésztáborokra, a ki-
rándulásokra, arra a számtalan eseményre,
amit az akkori tanári kar szervezett a diákok
számára. De vissza kell emlékeznünk
Kerényi Gyuszi bácsira is, aki elsőként szer-
vezte meg az immár tradícióvá vált találko-
zót.

 Az egykori gimnazisták ezt követően
egy-egy platánlevéllel a kezükben átsétál-
tak a Bethlen Gábor Gimnáziumba, ahol me-
leg szavakkal köszöntötte őket az iskola
igazgatója. Szabó Árpád kihangsúlyozta: ha
megvan a kezdet, lesz folytatás. Az utódok
továbbviszik a szép kezdeményezést, és
mindig szeretettel fogadják a Vérke-parti
öregdiákokat. A gimnázium diákjai kis mű-
sorral kedveskedtek a nagy elődöknek.

Köszöntő szavakat intéztek a megje-
lentekhez a volt gimnazisták: Rontó József,
Harsányi Ferenc, Balázsi Rozália, valamint
Győrffy István jelenlegi gimnáziumi tanár.

-hcs-



Kárpátaljai Hírmondó16

Naptárunk

1847 nyarán Petőfi Sándor hosszú útra
kelt, menyasszonyához, Szendrey Júliához
indult Koltóra, hogy a szülői tiltás ellenére
feleségül vegye szerelmét.

1847. július 10-én Miskolcon és Sáros-
patakon keresztül érkezett Ungvárra. Más-
nap innen küldte XII. levelét Kerényi Fri-
gyesnek, sebtében rögzítve abban úti él-
ményeit. Ungvár nyomasztó hatást gyako-
rolt a költőre. Íme, hogyan írt erről:

“Ungvár egyébiránt nagyon komisz
város. Piszkos és rendetlen. Éppen olyan,
mint a részeg ember, ki pocsétába bukott,
s most sárosan tántorog hazafelé.”

Nem is maradt sokáig Ungváron. Erről
a következő, XIII. leveléből szerezhetünk
tudomást, melyet már Beregszászban írt.
Ungvárról útban Beregszász felé, Munká-
cson rövid pihenőt tartott.

“Míg kocsisom megkapatta lovait, én
hirtelen megebédeltem, s siettem ki a stá-
tusbörtönné alakult várat megtekinteni,
mely a várostól jó negyedórányira fekszik
a róna közepén. A domb oldalán szőlőt
termesztenek, nem szeretnék a borából
inni, azt gondolnám, hogy a rabok
könnyeit iszom.”

Munkácson írta Petőfi „A munkácsi
várban” című költeményét. Igaz, sok iroda-
lomtörténész azt állítja, hogy ezt a versét
nem Munkácson írta, hanem Beregszász-
ban, s ez valószínű, ha figyelembe vesszük,
hogy Munkácson csak rövid pihenőt tar-
tott és éjszakára már a Vérke-parti város-
ban szállt meg.

Július 12-én valószínűleg a délutáni
órákban érkezett Beregszászba. Erre így em-
lékezik:

“Munkácsról egy jó etetés Beregszász.
Közönséges mezőváros, van benne gót
templom, megyeháza és magyar kocsmá-
ros.”

Milyen lehetett akkor Beregszász? Már
állt az Oroszlán vendégfogadó, abban töl-
tötte Petőfi a július 12-ről 13-ra virradó éj-
szakát. A város 375 házból állt, ebből 367
vályogból és fából, nyolc kőből épült. Már
működött a posta és a városi nyomda. Be-
regszásznak aránylag fejlett kézműipara volt,
364 mestert tartottak nyilván. Különösen
fejlett volt a fazekasság. A város minden
évben hat kirakodó vásárt tarthatott, ezen
kívül nagy vallási ünnepek előtt még hat
úgynevezett “nagypiac” volt. A vásárok áru-
forgalma elég magas volt, azok bevétele
1200–1400 forint között mozgott. Összesen
évenként átlag 150–200 ezer forint értékű áru
cserélt itt gazdát. A városi kórház négy szo-
bából állt, már működött az 1813-ban meg-
nyitott gyógyszertár. A város hatosztályos
iskoláját 30 tanuló látogatta.

Petőfi elsősorban a római katolikus
templomot említi Kerényi Frigyeshez írt le-
velében. A templom nem olyan volt, mint
amilyennek ma látjuk, ugyanis egy évvel
Petőfi beregszászi tartózkodása előtt lebon-
tották a Nagy Lajos király korában épített
Szent Mihály kápolnát. Tischler Albert ter-
vei szerint akkor fejezték be a kuruc sza-
badságharc során megrongált templom
helyreállítását. A megyeháza, amit Petőfi

látott, nem azonos a mostanival, hiszen az
később épült. Hogy hol volt az a kocsma,
amiről a költő említést tett, nem tudjuk, de
valószínűleg az Oroszlán vendégfogadó
épületében lehetett.

Itt írta Petőfi „Meleg dél van” című
versét. Mindössze tizenkét soros ez a köl-
temény, de méltán lehetünk büszkék reá:

Meleg dél van itt kinn a mezőben,
Rakja a nap a tüzét erősen.
Meleg dél van, meglippen a madár,
A fáradt eb kiöltött nyelvvel jár.

Két lyány gyűjti ott a széna rendét,
Két siheder hordja a petrencét,
Hej de nem telik nagy kedvök benne,
Mert ilyenkor súlyos a petrence.

Legjobb dolga van most a királynak,
Vagy ott annak a gulyásbojtárnak;
Király pihen aranyos karszéken,
Gulyásbojtár kedvese ölében.

Beregszász, 1847. július 12.

Másnap, 1847. július 13-án a költő to-
vább indult. Hogy miképp, erről már a

Szatmáron keltezett XIV. úti levélből sze-
rezhetünk tudomást:

“Folyó hó 13-án indultam Bereg-
szászból oly rossz lovakon, amilyeneken
még nem jártam idei utamban. Hajam föl-
meredt a borzalom miatt, mikor e szeren-
csétlen gebéket megpillantám, de válo-
gatnom nem lehetett, mert dolog ideje lé-
vén, az egész városban nem kaptam más
lovakat. Kétségbeesve ültem a szekérre,
az igaz, hogy csak szeptemberben eskü-
szöm, de azt hittem, hogy akkorára ide
nem érek az élő csontvázakon. Hanem,
barátom, a kétségbeesés csakúgy csal,
mint a remény. E rossz csikók úgy idetet-
tek egy nap alatt Szatmárba, hogy szénán-
zabon telelt arisztokratikus lovaknak is
becsületére vált volna. Bizony-bizony
mondom tinéktek, ne ítéljetek a külszín-
ről, mert történni fog, hogy nem leszen
igazságtok.

Badaló mellett, Bereg és Szatmár me-
gye közt jöttem át a Tiszán, a szép Tiszán.
Úgy szeretem e folyót!”.

Petőfi útja tehát 1847. július 1-től 13-ig,
13 napig tartott Pestről Koltóra. Vidékün-
kön két éjszakát és egy napot töltött, egyre
nagyobb tempót diktálva magának. Hiszen
július 12-én szekéren több mint 83 kilomé-
tert tett meg, s közben szakított időt arra is,
hogy megírjon két verset és egy úti levelet.
Beregszászról a költő valószínűleg Búcsút,
Asztélyt, Macsolát és Csomát érintve ju-
tott el a badalói révig. A badalói református
templom falán a 30-as években emléktáblát
avattak Petőfi itt-tartózkodása emlékére.
Évtizedeken át ez volt az egyetlen Petőfi-
emlékhely a Beregszászi járásban.

Beregszászban Dalmay Árpád, a
KMKSZ járási szervezetének akkori elnöke
vetette fel először egy Petőfi-emléktábla el-
helyezésének gondolatát az egykori Orosz-
lán vendégfogadó falán. Ortutay Zsuzsa és
Horváth Anna el is készítették azt, de fel-
avatását éveken át különböző ürügyekkel
halogatták az illetékes hatóságok. Végül
1987. november 28-án helyére került az em-
léktábla, avatására több százan jöttek el.

Körösényi Tamás rövidesen elkészítet-
te Petőfi Sándor szobrát. Avatására 1991.
március 15-én, Nemzeti ünnepünkön került
sor. Később egy garázda egyén megron-
gálta a szobrot, letörte jobb karját. A szob-
rot magas talapzatra emelték és újraavat-
ták. Azóta itt jönnek össze a beregszásziak,
hogy megemlékezzenek Petőfi születésnap-
járól, itt tartják a március 15-i ünnepséget, a
Vérke-parti öregdiákok összejöveteleit.

Csanádi György: „Sorsfordító évek
sodrásában” című könyve nyomán

Amikor Petőfi Sándor Beregszászban járt...
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Emlékkonferencia Beregszászban

A közelmúltban az UMDSZ, a MÉKK,
az Együtt, a MIKICS, az Intermix Kiadó, a
Szülőföld Alap, a Magyar Nyelv és Kultúra
Nemzetközi Társasága — Anyanyelvi Kon-
ferencia szervezésében Kovács Vilmos-em-
lékkonferenciát tartottak a beregszászi Bereg
könyvesboltban. A könyvbemutatóval egy-
bekötött megemlékezésre a költő születésé-
nek 80. évfordulója alkalmából meghirdetett
Kovács Vilmos-év rendezvénysorozatának
keretében került sor.

A rendezvényt Dupka György, a MÉKK
elnöke nyitotta meg, aki köszöntötte a jelen-
lévőket és bemutatta a vendégeket: többek
között Pomogáts Bélát, az Anyanyelvi Kon-
ferencia elnökét, S. Benedek András írót,
Gortvay Erzsébet egyetemi tanárt, Vári Fábi-
án László József Attila-díjas költőt, Barzsó
Tibort, az Együtt irodalmi folyóirat szerkesz-
tőjét, a kárpátaljai magyar irodalom több je-
les képviselőjét.

Juhász Sándor egyetemi hallgató elsza-
valta Kovács Vilmos Testamentum című ver-
sét, majd Dupka György ismertette a költő
életútját. Kiemelte: Kovács Vilmos a XX. szá-
zad második felében meghatározó alakja volt
Kárpátalja irodalmi és politikai életének.

Ezt követően Zubánics László törté-
nész, a Beregi Hírlap főszerkesztője szólt a
jelenlévőkhöz, aki elmondta:

— A harmincas nemzedék képviselője-
ként sajnos nem volt szerencsém szemé-
lyesen ismerni Kovács Vilmost, de tanár-
ként irodalmi örökségét a magyar irodalom-
órákon tanítványaimmal többször is átte-
kintettük.

Kovács Vilmos munkája, ha terjedelmé-
ben nem is, de történelmi jelentőségében
és főképp moráljában legalább olyan fon-
tos volt, mint Kós Károlyé vagy Fábry Zol-
táné. Az író-költő munkája során igen ha-
mar megtapasztalta: más az írástudói fele-
lősség, és megint más a hatalom parancsa.
A hruscsovi idő szabadabbnak tetsző lég-
körében fogant, a mából nézvést fölöttébb
óvatosnak látszó krónikáját (Holnap is

élünk, 1965) a fölfelé pislogó túlbuzgóság
meg a félmúlt árnyaitól mindig rettegő
rosszakarat gáncsolta el. Esztendők múltán
a szerzőt s példájára tekintő fiatalabb bará-
tait — a három-négy évet élt Forrás Stúdió
tehetséges alkotóit — is elnémították, így
a kárpátaljai olvasónak a pártlap magyar
fordításával vagy Balla László ifjúsági tan-
történeteivel és termelési riportjaival kellett
jobbára beérnie; a félelem nélküli beszéd s
vele a vallomás ideje csak a verses Testa-
mentumát hátrahagyó Kovács Vilmos ha-
lála után jó évtizeddel jött el.

Vári Fábián László hangsúlyozta, hogy
Kovács Vilmos halála jelentős veszteség a
kárpátaljai magyar irodalom számára. Élet-
pályája példaértékű a ma élő magyar írók és
költők számára. A felszólaló örömmel kons-
tatálta, hogy Kovács Vilmos személye ele-
venen él a kárpátaljai magyar köztudatban.
Ma élő költőtársai gondoskodnak arról,
hogy szellemét, gondolatait frissen tartsák,
és közvetítsék azok felé a fiatalok felé, akik
már nem ismerhették őt.

S. Benedek András
Pomogáts Béla

Nagy Zoltán Mihály

         Vári Fábián László

Pomogáts Béla Kovács Vilmos költé-
szete című előadásában a költő verseit ele-
mezte. Kiemelte, hogy Kovács Vilmos mű-
veiben bátran véleményezte korának poli-
tikai intézkedéseit, a vidéki emberek hánya-
tott sorsát.

S. Benedek András Kovács Vilmos és
a Forrás-nemzedék címmel tartott előadást.
Az irodalomtörténész barátként emlékezett
vissza a költőre.

Barzsó Tibor a Holnap is élünk című
regény első kiadásának viszontagságairól,
az akkori kor elvárásainak megfelelő cen-
zúrázásáról szólt.

Nagy Zoltán Mihály József Attila-dí-
jas író Kovács Vilmos küzdelme egy lak-
hatóbb világért című előadásában osztot-
ta meg gondolatait a hallgatósággal a pá-
lyatársról.

Az irodalmi beszélgetésbe átmenő elő-
adássorozatba bekapcsolódott Gortvay
Erzsébet, aki a regény egyetemi megvitatá-
sában részt vevő bizottság tagjaként emlé-
kezett a kötet első kiadásának körülménye-
ire. A felvetett témákhoz hozzászólt Csaná-
di György, az egykori Vörös Zászló című
lap főszerkesztője, Fodor Géza költő. Vári
Fábián László részleteket olvasott fel Ko-
vács Vilmos egyik, Drávai Gizellához írt le-
veléből.

A rendezvény során bemutatásra ke-
rültek az Intermix Kiadó által 2007-ben meg-
jelentetett könyvek: Ma kiáltsatok. Kovács
Vilmos válogatott versei, Kovács Vilmos:
Holnap is élünk. Regény és elbeszélések.

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szö-
vetség a Kovács Vilmos-emlékév kapcsán
arról döntött, hogy a Kárpátaljai Magyar
Nívódíjak sorában „helyet foglaló” Kovács
Vilmos Irodalmi és Kulturális Nívódíjat
2007-ben irodalmi tevékenységének elisme-
réséül Vári Fábián László költőnek adomá-
nyozta.  A laudációt Zubánics László tar-
totta, a díjat Gajdos István, az UMDSZ el-
nöke adta át a kitüntetettnek.

A konferenciát követően a résztvevők
megkoszorúzták Kovács Vilmos szülőfalu-
jában elhelyezett emléktábláját.

SZEMERE  JUDIT
A szerző felvételei
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2007. július 4–8. között
rendezték a Kárpát-meden-
cei Magyar Református Kö-
zépiskolák XII. Találkozóját,
amelynek a Técsői Reformá-
tus Líceum és a Técsői Re-
formátus Egyházközség
adott otthont. Ez a találkozó
1995 óta ad lehetőséget a
közös lelki épülésre, egymás
örömeinek és gondjainak
megismerésére, valamint
egy-egy tájegység kulturá-
lis, természeti és történelmi
értékeinek felfedezésére.

A patinás Máramaros
megyei koronavárosban 38
református középiskola 150
diákja és tanára jött el az anyaországból,
Erdélyből, a Felvidékről, valamint Kárpát-
aljáról. Az ünnepélyes megnyitót a técsői
Árpád-kori templomban tartották, ahol Zán
Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református
Egyházkerület püspöke hirdette az igét,
László Károly técsői lelkipásztor, Ambrus
Pál, a técsői líceum igazgatója, valamint
Kovács János, a város polgármestere üd-
vözölte a nagyszámú vendégeket és a ven-
déglátókat. A megnyitót követően megko-
szorúzták a técsőiek büszkeségét, az 1896-
ban felavatott Kossuth-szobrot, majd
Szöllősy Tibor író helytörténeti előadást
tartott Técső és a Felső-Tisza-vidék termé-
szeti, történelmi és kulturális értékeiről.

A délutáni órákban érdemi eszmecse-
rére ültek egybe a küldöttségek vezetői,
amelynek során terítékre kerültek közös
gondjaik, céljaik. Késő délután a várossal
és környékével ismerkedtek, majd este Kál-
mán Attila tatai igazgató tartott előadást
diavetítéssel egybekötve.

Pénteken és szombaton egész napos
kirándulást rendeztek a vendéglátók: ellá-
togattak Aknaszlatinára, Európa közepébe,
Rahóra, a Tatár-hágóra, megcsodálták a
rohamtempóban épülő bukoveji síparadi-
csomot.

Szombaton a magyar történelem jelen-
tős eseményeinek helyszíneit keresték fel:
Zrínyi Ilona munkácsi várát, a Szolyvai
Emlékparkot, a Vereckei-hágót, ahol elhe-
lyezték a megemlékezés, a kegyelet koszo-
rúit. A kirándulások során lehetőség volt
vásárlásra, személyes kapcsolatok kialakí-
tására, focizásra, fürdőzésre, éneklésre,
táncra.

Szívhez szóló volt a vasárnapi isten-
tisztelet, László Károly lelkipásztor igehir-
detése, amelyben visszaemlékezett a vala-
mikori técsői református iskola megszünte-
tésére, az utolsó tanári jegyzőkönyv utol-
só bejegyzésére: „Utaid, Uram, ismertesd
meg velem!” (25. zsoltár 4. vers).

Isten csodálatos módon igazolta vissza
az ősök hitét: a Técsői Református Líceum
jelmondata, és egyben a találkozó vezér-
igéje lett ez a könyörgés.

A négynapos együttlét zárónyilatko-
zat elfogadásával tette feledhetetlenné a
Magyar Református Középiskolák XII. Ta-
lálkozóját és a résztvevők köszönettel fo-
gadták el a kaposvári Lorántffy Zsuzsanna
Református Általános Iskola és Gimnázium
meghívását 2008 júliusára, a következő ta-
lálkozó helyszínére.

A rendező iskola és gyülekezet mellett
köszönet illeti a találkozó anyagi támogatá-
sáért és szervezéséért a Magyarországi
Református Egyház Zsinatát és Oktatási
Irodáját. Anyagi és természetbeni támoga-
tásukkal elősegítették a rendezvény sike-
res lebonyolítását: a Técsői Polgármesteri
Hivatal, a Nagydobronyi Református Sze-
retetotthon és Líceum, a Kárpátaljai Refor-
mátus Egyház Diakóniai Központja, a
Técsői Hollósy Simon Középiskola, a
Dorcas Segélyszervezet, a vendéglátó ta-
nárok, diákok, a kisegítő személyzet.

TUDÓSÍTÓNK
A képeken: a találkozó megnyitója;

a csonka Tisza-híd Técsőnél.

A közelmúltban látott napvilágot Lukács
Károly és Lukács János: „Aknaszlatina a
só, a víz és a levegő kincsestára” című
könyve. Örömmel vettem a kezembe a csi-
nos kötetet. „Aknaszlatina a Kárpát-me-
dence egy igen érdekes, figyelemre mél-
tó községe. Elsősorban sóbányáiról ne-
vezetes. Több mint 3500 évvel ezelőtt itt
már sót termeltek...” – írják a szerzők az
ajánlásban.

– Ez a szerény kötet több évtizednyi ku-
tatómunka eredménye – mondta Lukács
Károly, miután végigvezetett az Akna-
szlatinai Sóbánya múzeumának hat ter-
mén. – Azt is mondhatnám – folytatta –,
hogy időrendi sorrendbe szedett ismerte-
tője annak, amiről a múzeum kiállítási tár-
gyai „mesélnek”. Még aktív mérnökként a
60-as években kezdtem gyűjteni mindazt,
ami a múzeumban látható. Ma már több
mint ötezer kiállí tási tárgy van itt, vala-
mennyi tanúja múltunknak, mindegyik a
sóbányászattal, a településsel kapcsola-
tos. Jövőre ünnepeljük múzeumunk fenn-
állásának 25. évfordulóját. Voltak a múze-
um múltjában sötét napok, hiszen ki is
rabolták azt, anyagi gondok is jelentkez-
tek. De nem ezen van a hangsúly. A fontos
az, hogy óriási az érdeklődés: felkeresnek
bennünket Magyarországról, Csehország-
ból, Angliából, Izraelből, hogy csak néhány
példát említsek. Minderről több mint hét-
száz bejegyzés árulkodik – mutat rá a vas-
tag emlékkönyvre.

– A kiállítási tárgyak egyedi, felbecsül-
hetetlen értékek, mondhatnám szakmai
és művészettörténeti kincsek. Mi módon
kerültek a múzeumba?

– Mindent helyben gyűjtöttünk és gyűj-
tünk, valamennyi tárgy Aknaszlatina lokál-
patriótáinak felajánlása. Éppen a napok-
ban kaptunk egy csodálatosan hímzett ol-
tárterítőt, amelyet valamikor a Ferenc-bá-
nya kápolnájában használtak. A múzeum
jelenlegi állapotának kialakításához nagy
segítséget kaptunk az Ungvári Honisme-
reti Múzeum, valamint az Ungvári Egyetem
történelmi tanszéke munkatársaitól, sze-
mélyesen dr. Kobály Józseftől, aki régé-
szeti feltárásai során kőkorszakbeli tele-
pülést és tárgyakat talált Aknaszlatinán.

– Hogyan tovább? – teszem fel a kér-
dést Lukács Károlynak, akinek a múze-
um az élete.

– Szeretnénk a kiállítási tárgyakat gya-
rapítani, mindenki számára elérhetővé
tenni. Üzenem a Kárpátaljai Hírmondó ol-
vasóinak is: jöjjenek Aknaszlatinára, tanul-
mányozzák nagyszerű múltunkat, múzeu-
munk ajtaja mindenki előtt nyitva áll.

Lukács Károly igazat mondott. Én ma-
gam is többször megtapasztaltam, hogy
Aknaszlatinán mindig nagy szeretettel fo-
gadják a látogatókat. Mindazokat, akik szí-
vesen kirándulnak a múlt titokzatos vilá-
gába, hiszen ez az élet sója...

SZÖLLŐSY  TIBOR

„Utaid, Uram, ismertesd meg velem!” A természet
kincsestára
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Először is elhatárolnám a tartási szer-
ződést az életjáradéki szerződéstől. Tar-
tási szerződés alapján az eltartó köteles
a másik felet megfelelően eltartani, mind-
azt köteles az eltartottnak szolgáltatni,
ami megfelelő eltartásához szükséges.
Köteles tehát élelmezni, lakást, fűtést, vi-
lágítást, mosást, ruházatot biztosítani a
számára, betegség esetén orvosi keze-
lésről, gyógyszerellátásról,  korára és
egészségi állapotára tekintettel rendsze-
res ápolásról, gondozásról gondoskod-
ni és halálát követően illő módon elte-
mettetni. Az eltartott személy cserébe át-
engedi az ingatlana, vagy egyéb vagyo-
na tulajdonjogát.

Életjáradéki szerződés alapján az
egyik fél egy meghatározott pénzösszeg
időszakonként visszatérő szolgáltatására
köteles. Vagyis aki életjáradéki szerző-
dést köt, és cserébe az ingatlana tulaj-
donjogát átengedi, bizonyos időközön-
ként (például havonta, negyedévente)
rendszeres pénzjuttatásban részesül.

Mindkét szerződésnél még az eltar-
tott személy életében átírják az ingatlan
tulajdonjogát az eltartóra vagy az életjá-
radékot nyújtó személyre.

Mind életjáradéki, mind tartási szer-
ződést kizárólag írásban lehet kötni, ha
pedig a szerződéssel ingatlan tulajdonát
ruházzák át, még ügyvédi ellenjegyzés
is szükséges.

Abban az esetben, ha az életjáradé-
ki szerződés megkötése óta eltelt idő alatt
a pénzügyi-gazdasági helyzet annyira
megváltozik, hogy a szerződésben kikö-
tött rendszeres összeg árváltozások, inf-
láció stb. miatt elértéktelenedett, akkor
a másik félhez felszólítást kell intézni, a
szerződés módosítása miatt. Azonban
előfordulhat, hogy ez a másik fél nem
akarja megemelni a havi életjáradékot,
ilyenkor bírósághoz lehet fordulni.

A gyakorlatban azonban olyan szer-
ződéseket  szoktak kötni , hogy elő re
meghatározzák, hogy az életjáradék
összegét évente az infláció mértékével
növelik.

Manapság gomba módon elszapo-
rodtak a nyugdíjasoknak különböző „ki-
hagyhatatlan” ajánlatokat kínáló idős-
otthonok, amelyeknek valójában az a
szándékuk, hogy kevés pénzért hozzá-

Jogi tanácsadó

Dióhéjban a tartási és az életjáradéki szerződésről
Egyik kedves

Olvasónk az életjá-
radék szabályairól,
előnyeiről és hát-
rányairól érdeklő-
dött nálam. Kérdé-
sére ezúton vála-
szolok.

jussanak minél idősebb személyek ingat-
lanához.

Olvasónk konkrét kérdése az volt, a
nyugdíjas korú eltartottak lakásába már
beköltöztek a fiatal eltartók, és a gondo-
zási kötelezettségüket teljesen elhanya-
golják, illetve nem teljesítik. Mit tehet-
nek ilyenkor az eltartottak, milyen joga-
ik vannak?

A Polgári Törvénykönyv kimondja,
hogy ha valamelyik fél magatartása vagy
körülményei folytán a természetbeni tar-
tás lehetetlenné vált (például az egymás-
hoz való viszonyuk megromlott, vagy az
eltartó tartós betegsége miatt képtelen
a tartásra stb.), akkor a bíróság a tartási
szerződést életjáradéki szerződéssé mi-
nősítheti (azaz, nem tartást, hanem pénz-
összeget kell az eltartottnak átadni). Ha
a szerződés így sem tudná betölteni
funkcióját, akkor a bíróság a szerződést
meg is szüntetheti, viszont ilyenkor a fe-
leknek el kell egymással számolniuk.

Egyébként pedig a bíróság a tartási
szerződést mindkét fél érdekének meg-
felelően módosíthatja.

Természetesen a bírósági út a vég-
ső eszköz, ugyanis meg kell próbálni az
eltartóval valahogyan megegyezni, és
közös megegyezéssel módosítani a tar-
tási szerződést. Ha ez nem megy, akkor
kell bírósághoz fordulni.

A törvény vélelmezi, hogy amennyi-
ben a körülményekből más nem követ-
kezik, úgy a közeli hozzátartozók közötti
tartási szerződések ingyenesek, és ilyen-
kor az ajándékozás szabályait kell alkal-
mazni. Ingyenes az a szerződés, ahol
csak az egyik fél nyújt valamilyen szol-
gáltatást, a másik fél viszont nem nyújt
ellenszolgáltatást.

Van egy kivétel, amikor is a közeli
hozzátartozónak törvényen alapuló tar-
tási kötelezettsége van: gyermektartás és
szülőtartás. Ilyenkor az ajándékozás sza-
bályai nem alkalmazhatók.

Az ajándékozás szabályai pedig már
csak olyanok, hogy az ajándékot bizo-
nyos feltételekkel vissza lehet követel-
ni…

DR.  IGYÁRTÓ  GYÖNGYI
jogász

Várom kérdéseiket, észrevételeiket a
témával vagy bármilyen jogi jellegű kér-
déssel kapcsolatban:

e-mailen: igyarto_gyongyi@yahoo.com

postán: 1062 Budapest, Andrássy út 97.
(Dr. Consulting címére)

faxon: +36-1-273-3651

Verecke, hol őseink
hont szereztek

Augusztus 19-én a Kárpátia nevű ze-
nekar tagjainak szervezésében zenés mű-
sorral egybekötött megemlékezésre került
sor Kárpátalján a Vereckei-szorosnál lévő
Honfoglalás emlékműnél. Sajnos a többször
megrongált emlékmű, máig befejezetlenül áll,
bár a Megyei Tanács határozatban döntöt-
te el annak befejezését.

Az ukrán vámhatóság „jóvoltából” az
ünnepség némi nehézséggel indult, ugyan-
is a Kárpátia zenei felszerelését nem enged-
ték át a határon. De a beregszászi szerve-
zők ezt az akadályt is elhárították. Vereckén
mintegy 500–600 érdeklődő volt jelen, túl-
nyomó többségük az anyaországból érke-
zett: Szombathelyről, Esztergomból, Deb-
recenből, Nyíregyházáról, Mohácsról, Sal-
gótarjánból, Budapestről, de érkeztek ven-
dégek a Délvidékről, a Felvidékről és Er-
délyből is. Az egyórás műsorban történel-
mi előadást, szavalatokat és a Kárpátia
együttes koncertjét hallhattuk. A megemlé-
kezés alatt nem történt semmilyen atroci-
tás, sem a hatóság, sem a helyi lakosság
részéről, sőt, a környező falvakban élők
mosolyogva integetett a magyar rendszá-
mú gépkocsik és autóbuszok utasainak. Azt
viszont meg kell jegyeznem, hogy a hiányos
reklámozás miatt kevés kárpátaljai magyar
volt jelen.

Az ünnepség után az egybegyűltek el-
látogattak a munkácsi várban, ahol meg-
nézhették az éppen ott kiállított Munkácsy-
festményeket. 19 órától Beregszászban, a
szabadtéri színpadon újra a Kárpátiáé volt
a főszerep.  Majdnem teltház előtt zajlott az
emlékezetes koncert. A lelkes közönség
együtt énekelte a zenekarral a jól ismert
dalokat. Emellett az együttes több szerze-
ményt adott elő legújabb lemezéről. A leg-
nagyobb sikert mégis a kárpátaljai vonat-
kozású „Keleti Kárpátok” című dal aratta.
Erre az alkalomra valóságos zászlóerdőbe
öltözött a nézőtér. Atrocitásra itt sem került
sor, ám az időjárás már nem volt ilyen ke-
gyes. Amíg a vereckei megemlékezés verő-
fényes napsütésben zajlott, a koncert köz-
ben eleredt az eső. A közönség az égszaka-
dás dacára is a helyén maradt: az egyűvé
tartozás melengető érzése elfeledtette ve-
lünk a nyakunkba zúduló záport.

Ezen az estén, ha csak képletesen is,
Beregszászban újra együtt volt a nemzet,
feledve a határokat.

L.  J.

Kedves Fiatalok!
A KÁRISZ honlapján olvashat-

tok az aktuális tervekről, programok-
ról,  beszámolunk eredményeinkről.

Írjátok meg, mit látnátok még
szívesen a www.karisz.egalnet.hu
című honlapunkon!
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Tomenko Mikola politikus kezdemé-
nyezésére idén márciusban kezdődött az az
akció, amelynek keretében Ukrajna régiói-
ból összesen száz épület, illetve emlékhely
pályázhatott, hogy egy internetes szava-
zás révén egyike lehessen Ukrajna 7 cso-
dájának.  21 objektum jutott tovább a ver-
seny második fordulójába és ebbe a “csa-
patba” a szervezők Munkács várát is
besororolták “Zamok Palanok” néven.

Az ukrán elnevezés a vár tövében lét-
rejött település, Várpalánka nyomán jött
létre, ami azért furcsa, mivel a Vár már jóval
a környező települések – így Munkács és
Várpalánka – kialakulása előtt is állt: fel-
adata a Vereckei-hágótól induló út védel-
me volt.  A közeli falvak –Váralja, Várkul-
csa, Várpalánka – is éppen a várról kapták
a nevüket.

Ezzel a névvel – és általában az ukrán
nyelvű honlappal – tehát nem boldogult
volna egykönnyen a segítő szándékú ma-
gyar online felhasználó. De hála a csapi il-
letőségű Palkó István újságírónak, aki fel-
hívást fogalmazott meg annak érdekében,
hogy minél többen szavazzunk a Várra, szá-
mos kárpátaljai és magyarországi magyar
emailcímre eljutottak, és honlapokra is fel-
kerültek a voksolással kapcsolatos tudni-
valók. A teljesség igénye nélkül a kezdemé-
nyezés olvasható volt a magyar online,
szabolcs online, a kapostv, a borsod online,
a hajdú online, a nógrád commune, az
urlguru,  a BDKblogja, a blog.hu, a promo
blog,  a kárpáti igaz szó,  kárpátinfó, a nem-
zeti rock, a felvidék internetes oldalakon.
Balla D. Károly online fórumain levelezés-
folyamok is indultak a témával kapcsolat-
ban: például, hogy naponta egyszer vagy
egy számítógépről összesen egyszer lehet-
e szavazni (mindkét jelenség tapasztalható
volt) és, hogy vajon mennyi esélye van a
“tiszta”, csalásmentes szavazásnak.

Ez a felvetés már azért is jogos, mivel a
szervezők bevallása szerint hekkerek több
alkalommal is megengedhetetlen módsze-
rekkel próbálták növelni az – a nekik fontos
– objektumokra leadott voksok számát.
Ezért a versenyt lebonyolító illetékesek egy
alkalommal összesen mintegy tízezernyi sza-
vazatot töröltek, amit sajnos Munkács vára
erősen megszenvedett (éppen az idő tájt
lett a kezdeményezés széles körben ismert-
té Magyarországon is).

Ukrajna 7 csodája és a Munkácsi Vár
Természetesen a Kárpátaljai Szövetség

és a KÁRISZ honlapján is olvasható volt a
felhívás.

A KÁRISZ az IWIW közösségi oldal
segítségével körlevélben is értesítette tag-
jait és ismerőseit a voksolási lehetőségről.
Számos kérdést, visszajelzést kaptunk. Ez-
úton is szeretnék köszönetet mondani azért
a lelkes összefogásért, amit a kezdeménye-
zés felkarolása után tapasztaltunk.

Meglepetten és örömmel olvastuk pél-
dául Vikidál Gyula kedves sorait, aki a kö-
vetkező levélben biztatott bennünket:

Gratulálok a laphoz. Szavazást bein-
dítottam kiterjedt baráti  körömben. Ami-
ben  tudok, szívesen  seg ítek . Ha jrá
KARISZ!

Üdvözlettel:
Vikidál „Koppány” Gyula

A sok lelkes támogató mellett azért el-
lenvélemény is akadt. A weboldalakat bön-
gészgetve találtam az alábbi hozzászólást:

“Nem szeretek hazudni! A Munkácsi
vár mint ukrán csoda.... Szegény Rákóczi,
Tököly, Zrínyi és a többiek... Ne tegyük!”

Mi tagadás, a szemléletes sorokat ol-
vasva kissé elbizonytalanodtam...

Aztán eszembe jutott az a diáktársam,
akire magyarországi csoporttársa így csodál-
kozott rá: te tényleg Munkácson születtél???
Nekem ez a város csak a történelemkönyv-
ben élt. Nem is tudtam, hogy még létezik...

Hát valahogy így gondolkozik az üze-
netet író önérzetes hozzászóló is: a Munká-
csi Vár a magyarok történelméből jól ismert
kincs... Ez valóban így is van. De ha a jelen-
kori várat is szeretjük, és tehetünk is érte,
akkor vétek elmulasztani a lehetőségét an-
nak, hogy Ukrajnában és Magyarországon
is kiemelt figyelmet kaphasson.

Ahogy Gajdos Olga, a KMKSZ Mun-
kácsi Alapszervezetének elnöke nyilatkoz-
ta a Kárpátalja c. lapnak: “Számunkra sokat
jelent ez az erődítmény, hiszen minden köve
a magyar történelemről mesél, s ma már ott
áll Zrínyi Ilona és Rákóczi Ferenc szobra is.
Azt reméljük, hogy e kezdeményezés által
még többen megismerhetik országszerte e
remek műemléket. Kevés vár maradt fenn
Ukrajna területén olyan jó állapotban, mint
a munkácsi, ennek ellenére itt is nagyon
sok tennivalója akadna még a restauráto-
roknak. Úgy hisszük, hogy a nagyobb is-
mertség révén több anyagi eszköz juthat a
felújításra...”

Szavazni a
http://7chudes.in.ua/selection5_7.htm

honlapon lehetett.  Aki esetleg lemaradt az
eseményekről és tud ukránul, még lehető-
sége van arra, hogy ezt az oldalt megnyitva
tájékozódjon a szavazás állomásairól és a
jelöltek adatairól.

A voksolás augusztus 20-ig tartott.
Interneten mintegy 77 ezer felhasználó

küldte el szavazatát. A szavazás végered-
ménye:

1. Hortica (26011 szavazat);
2. Szofijivka ( 24442);
3. Kamjanec Nemzeti Park (20 528);
4. Kijevi Lavra barlangkolostor (15579);
5. Hatinyi-erőd (15450);
6. Tavrijai Herszonesszosz (14 503);
7. Livadia-palota (13241);
8. Piszanka (Hímestojás) múzeum (13241);
9. Kijevi Szent Szófia székesegyház (12259);
10. Osztrohi vár és akadémia (10 649);
11. Odesszai Operaház (10581);
12. Kamjana Mohila (Kősír) (9376);
13. Munkácsi vár ( 9269);
14. Pocsajivi Lavra ( 9020);
15. Lucki vár (8922);
16. Antonyijevi barlangok (7 305);
17. Derzsprom (7 278);
18. Oleszkói vár (6 724);
19. Szvjatohori Lavra (6 630);
20. Perejaszlavi múzeum (6 325);
21. Kanevi Sevcsenko Nemzeti Park (6 000).

Az Ukrajna 7 csodáját megillető címet
végül tehát a szavazók és a történészekből,
esztétákból és építészekből álló szakértői
csoport összesítet t voksai  alapján a
Kamjanec Nemzeti Park, a kijevi Lavra bar-
langkolostor, a Szofijivka arborétum, a kije-
vi Szent Szófia székesegyház, a tavrijai
Herszonesszosz, a Hortica Nemzeti Park és
a Hatinyi-erőd kapta meg.

A kárpátaljai és a magyarországi részt-
vevők összesen 9 269 szavazatot adtak le a
Rákócziak sasfészkére, és így a Munkácsi
vár a 13. helyen végzett. Nagyon szép ered-
mény ez, ha az ország lélekszámára, és a ver-
senyben résztvevő konkurens létesítmények
ismertségére gondolunk. S mindezek mellett
nem mellékes az sem, ahogyan tapasztalatot
szereztünk az információ áramlásának lehet-
séges forrásairól, és, hogy a patriotizmus és
egy arra érdemes ügy igenis képes össze-
kapcsolni magyart a magyarral.

MESTER  MAGDOLNA
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Igazán nem áll íthatjuk,
hogy a magyarországi média
túlzottan foglalkozna Kárpátal-
jával, az itt élő magyarok sorsá-
val. Ám az utóbbi hetekben vál-
tozott a helyzet. Az csak termé-
szetes, hogy Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök kárpátaljai útjá-
nak és Viktor Juscsenko ukrán
köztársasági elnökkel való talál-
kozójának nagy sajtóvissz-
hangja volt, hiszen nem min-
dennap fordul meg vidékünkön
két ilyen magas rangú államfér-
fi. De Kárpátalja és Ukrajna az-
óta is a magyarországi lapok
terítékén szerepel. Korábban
bevett szokás volt, hogy Kár-
pátaljáról csak negatív hangvé-
telű cikkek, riportok, dokumen-
tumfilmek készültek. Emlékez-
zünk csak Jakupcsek Gabriella
ominózus beregszászi riportfilm-
jére. Mindent figyelembe véve
a magyar sajtó előszeretettel írt
a kárpátaljai árvizekről, a sze-
génységről, a rossz közbizton-
ságról, az elmaradottságról. Va-
lahogy divat lett szűkebb hazán-
kat nyilvánosan lesajnálni. Ez
bizonyos mértékben ma is így
van. A Magyar Hírlap augusz-
tus 6-i számában „Torlódó ka-
mionok” címmel közöl beszámo-
lót a számítógéprendszer meg-
hibásodása miatt a csapi átke-
lőnél kialakult áldatlan állapot-
ról. A Népszabadság augusztus
7-i száma „Veszteglő kamionok
a magyar–ukrán határon” cím-
mel foglalkozik az esettel. A
Népszava viszont „Torlódás
Záhonynál” című cikkében kö-
zölte a hírt.

A Magyar Nemzetnek az
ungvári Székely Gergely szemé-
lyében állandó kárpátaljai tudó-
sítója van. A legutóbb „Rajtolt
a kampány Kijevben” és „Janu-
kovics újabb kormányalakítás-
ban bízik” címmel jelent meg cik-
ke a lapban.

Szomorú hír, hogy meg-
szűnt a Kárpát-medencei Ma-
gyarok Lapja. A havilapnak kü-
lön kárpátaljai rovata volt, ame-
lyet e sorok írója vezetett. Júli-
usban a Magyar Világ foglalko-
zott a kárpátaljai magyar érdek-
védelmi szervezetek között ki-
alakult helyzettel.

Üde színfolt viszont, hogy
Magyarország legnagyobb pél-
dányszámú ingyenes hetilapja,
a Metro augusztus 7-i száma

kétoldalas cikket közölt Kárpát-
aljáról, „Történelmi barangolá-
sok” címmel. A cikk alcíme: „Kár-
pátalján szerencsére még nem
ismeretlen fogalom a szívélyes
vendéglátás”. Balázs Éva írása
a megszokottól eltérően Kárpát-
alja nevezetességeivel, gyö-
nyörű tájaival, történelmi múlt-
jával foglalkozik. A cikket olvas-
va az volt az érzésem, az újság-
íróval együtt a magyar átlagpol-
gár is rácsodálkozott, hogy
Kárpátalja nem csupán a sze-
génység és a bűnözés földje.
„Lenyűgöző tájak, kedves, ba-
rátságos emberek, magyar tör-
ténelmi emlékek – mindezzel fo-
gad minket Kárpátalja”– írja a
szerző.

Ugyancsak a Kárpátok
vadregényes tájaival foglalko-
zik két lengyel alkotó doku-
mentumfilmje, a „Kárpátia”. A
filmet augusztus 6-án este ve-
títette a Duna Televízió. Az al-
kotók egy, a Huculföldön élő
család mindennapjait követve
mutatják be a hegyi emberek
küzdelmes életét. A nyáron ba-
rátságos táj télre fordulva igen-
csak zord tud lenni. A házi-
asszony elmondása szerint ott
fent a havasokban nem ritka a
farkastámadás.

A fent felsorolt példák azt
jelzik, hogy az anyaország és
talán Európa is kezdi felfedez-
ni Kárpátalját, a vidék páratlan
szépségét. A Kárpátok sok le-
hetőséget kínál a turizmus fel-
lendítésére. Ki lehetne itt ala-
kí tani egy síparadicsomot,
amely átcsábíthatná a szlovák
és a cseh pályákról a sízés sze-
relmeseit. Persze ehhez renge-
teg pénz kellene. De Balázs Éva
is megemlíti, hogy vidékünkön
rohamosan fejlődik a falusi tu-
rizmus. Egyre több vendégház,
panzió és szálloda nyílik, szín-
vonalas szolgáltatásokat nyújt-
va a turistáknak. A Kárpátaljá-
ra látogatóknak nagy segítsé-
get nyújt az egyetlen helyi ma-
gyar nyelvű internetes hírpor-
tál, a kárpátinfo.net. Az itt kö-
zölt híreket előszeretettel veszi
át több neves magyarországi
nyomtatott és internetes kiad-
vány is. Talán végre elindult
egy folyamat és Kárpátalja
megítélése kedvezőbb lesz. Ha
nem is világszerte, de legalább
Magyarországon.

L.  J.

Ez Önt is érdekelheti
Sajtószemle: Kárpátalja reflektorfényben

– Elöljáróban arra szeret-
ném kérni, hogy röviden mu-
tassa be civil szervezetüket.

– A Magyar Műveltség
Szolgálat (röviden: MMSzolg)
megalakulása a köztudatban a
rendszerváltozásként emlege-
tett folyamat kezdetéig nyúlik
vissza.1990-ben határozta el
alapító elnökünk Tatár József,
hogy a határon túli magyarság
és az anyaország közötti kap-
csolat ápolására, a határon túli
magyarok önazonosság-tuda-
tának erősítésére, szülőföldjü-
kön való boldogulásuk előse-
gítésére pártoktól független ci-
vil szervezetet hoz létre. Tatár
József kárpátaljai kötődésű, de
az egész és oszthatatlan ma-
gyarság ügyének lelkes, önzet-
len harcosa volt. Az ügy iránt
elkötelezett embereket gyűjtött
maga köré, és 1990-ben meg-
alakította a Magyar Műveltség
Szolgálatot. A szervezetnek
volt egy önkéntesekből álló
20–30 fős anyaországi magja,
továbbá a határon túli terüle-
teken, így Erdélyben, Kárpát-
alján, a Délvidéken és a Felvi-
déken csoportokat alakítot-
tunk, kapcsolatot tartottuk ve-
lük az Alapszabályunkban leírt
célkitűzések megvalósítása ér-
dekében. A kapcso lat tartás
abból állt, hogy magyar nyel-
vű könyveket, parabolaanten-
nákat juttattunk el határon túli
csoportjainkhoz. Kultúrműso-
rokat szerveztünk, mind a cso-
portok lakhelyén, mind pedig
Budapesten. Évenként köz-
gyűlésre került sor a csopor-
tok küldötteinek részvételével
Budapesten, műsoros rendez-
vénnyel egybekötve, amely
megint csak az együvé tarto-
zás érzését erősítette mindnyá-
junkban.

Tatár Jóska bátyánk 2000-
ben, 80 éves korában, ám még
erejének teljében rövid, de sú-
lyos betegség után váratlanul
eltávozott körünkből. Távozá-
sa nagy űrt hagyott. Közeli
munkatársai közül többen úgy
gondoltuk, hogy a nemzetmen-
tő munka nem szűnhet meg ala-

Közös dolgaink
„Megkülönböztetett figyelmet

fordítunk Kárpátaljára és
a Délvidékre”

Beszélgetés Rétháti Györggyel,
a Magyar Műveltség Szolgálat alelnökével

pítónk távozásával, és új veze-
tőséget választottunk. Ügyve-
zető „szolgálónak” – mivel
mindnyájan szolgálónak ne-
veztük magunkat – Kozák At-
tila barátunkat választottuk,
helyettesei Szalontainé Kis-
györgy Zsuzsa és jómagam let-
tünk. Azóta is folytatjuk ezt a
munkát, amennyire a körülmé-
nyek, és szűkös anyagi hely-
zetünk engedi.

– Úgy tudom, hogy az
MMSzolg a leginkább hátrá-
nyos helyzetben lévő elcsatolt
területeket, így a Délvidéket és
Kárpátalját igyekszik támo-
gatni.

– A jelenlegi helyzet fur-
csasága, hogy a határon túli
nemzettársaink eltérő jogi vi-
szonyba kerültek. Egyes ré-
szek – így az erdélyiek és a fel-
vidékiek – az Európai Unió bő-
vülésével, legalábbis a hatá-
rok átjárhatósága tekinteté-
ben, jobban járt, míg Kárpát-
alja és a Délvidék magyarsága
számára új vasfüggöny eresz-
kedett le a vízumkötelezettség
megalázó procedúrájának be-
vezetésével. Ez az oka annak,
hogy a mai helyzetben meg-
különböztetett figyelmet for-
dítunk Kárpátaljára és a Dél-
vidékre.

– Miben nyilvánul meg a tá-
mogatás?

– A támogatás változatla-
nul az Alapszabályban foglaltak
szerint történik. A jelenleg igen
szerény anyagi lehetőségeink-
től függően szervezzük a talál-
kozásokat, a rendezvényeket, a
könyvadományok célba juttatá-
sát.

Az elmúlt időkhöz képest
annyi előrelépést mégis elköny-
velhetünk, hogy egy ideje
internetes weblapunk –
www.mmszolg.hu – és e-mail
postafiókunk –
mmszolg@tvnetwork.hu – is
van és így könnyebben elérhe-
tőek lettünk.

– Milyen kárpátaljai kap-
csolatokat épített ki a Ma-
gyar Műveltség Szolgálat?
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Közös dolgaink
„Megkülönböztetett
figyelmet fordítunk

Kárpátaljára és a Délvidékre”
Beszélgetés Rétháti Györggyel,
a Magyar Műveltség Szolgálat

alelnökével
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– Egy korábbi interjúban említette,
hogy az utóbbi időben nagyon sok előadá-
son, irodalmi rendezvényen és tv-műsorban
vesz részt. Emellett írásai is reneszánszu-
kat élik. Gondolom ez örömmel tölti el.

– Örömmel teszek eleget a meghívások-
nak. Mindig érthetetlen volt számomra,
hogy az anyaországi testvéreink semmit,
vagy amolyan „műrostosat” tudtak/képzel-
tek az anyatestről leválasztott országrészek-
ről. Ez a csalódottság váltotta ki belőlem
azt, hogy felvázoljam a feladataimat: gene-
rálnom kell a hovatartozás tudatosítását,
azt, hogy naponta tenni kell valamit, ha a
jelen körülmények miatt nem is a fizikai ha-
zatérésért, de a szellemiért mindenképpen.

A Mindenható vállveregetéseként
könyvelem el: vendéglátóimmal való újra-
találkozáskor örömmel számolnak be róla,
hogy megismerkedésünk óta többen is jár-
tak Kárpátalja történelmi vidékein. Számom-
ra ez a legnagyobb honorárium, amit nem
lehet elkölteni, csak gyarapítani.

– Új kötete „Áthallatszik a harang-
szó” címmel jelent meg. Mit kell tudni er-
ről a könyvről?

– Ha röviden kellene megfogalmazni a
könyv lényegét: válasz 2004. december 5-re,
a magyarországi ügydöntő népszavazásra,
az azt megelőző hangulatkeltésre. Interjúala-
nyaim nem kárpátaljaiként, hanem magyar-
ként „szerepeltek”, még akkor is, amikor nem
volt tanácsos erről szint vallani. Beszélgető-
társaim, többek között Bornemissza Eszter
televíziós szerkesztő, Lator László Kossuth-
díjas költő, Bárány Sándor tudós professzor,
hogy csak néhány nevet említsek, nem a
„cselédfeljárón” „osont be” az egységes
magyar szellemi életbe: ők és számtalan sors-
társunk szaktudással, tapasztalattal, „földi
értékekkel” érkeztek, gyarapították, és gya-
rapítják ma is az egységes magyar anyagi és
szellemi kincstárat. Az interjúkötetben ezt
szerettem volna hangsúlyozni.

– Jelen voltam a könyv magyarorszá-
gi bemutatóján, ahol megemlítette, hogy
a kötet elolvasása után egy hölgy felke-
reste, mert lelkiismeret-furdalást érzett a
2004-es népszavazás miatt.  Megosztaná
az olvasókkal a történetet?

– Egy ismeretlen nyugdíjas hölgy az „Át-
hallatszik a harangszó” elolvasását követő-
en eljött hozzám és elmondta: az ominózus
decemberi napon „nem”-mel szavazott, mert
csak annyit tudott a kárpátaljaiakról, hogy
üzemanyaggal, itallal, cigarettával keresked-
nek, azért települnek át, mert otthon „nem
férnek a bőrükben”, tagjai a maffia-klánok-
nak. Könyvem elolvasása után lelki válsá-
gon ment keresztül, szégyellte magát, ugyan-
is rádöbbent, hogy ők is a nemzet részei, és
felbecsülhetetlen értékeket hordoznak. Ké-
sőbb értesültem róla, hogy családjával
együtt ellátogatott Kárpátaljára – korábban
sosem jártak ott – ahol több napot töltöttek.
Ha jól meggondolom, már ezért is érdemes
volt megírni a könyvet.

– Ön tagja a Magyar és a Ruszin Író-
szövetségnek. Mi a véleménye arról, hogy
Magyarországon legalább fél tucat író-
szövetség létezik?

– Arra nem vállalkozom, hogy véle-
ményt formáljak a féltucatnyi magyarországi
írószövetség létjogosultságáról. Talán ez is
jellemzően „magyar átok”: ahol két magyar
összeül, három párt születik. De vannak
sejtéseim, több esetben ez amolyan „ellen-
reformációs” folyamat megnyilvánulása, de
az is lehet, hogy valós vagy vélt sérelmek
kiváltotta reflexió, esetleg önreklámozás, ke-
reseti lehetőség.

Magától értetődő, hogy nincs szükség
ennyi tömörülésre, mert ez csakis osztódást,
nem gyarapodást jelenthet. Jogos az olvasó
elvárása: az alkotókat ne vezéreljék önös ér-
dekek, ne termeljenek bizsut igazgyöngy he-
lyett, ne legyenek az egyetemes magyar szel-
lemi élet „idénymunkásai”, egy irányba húz-
zák azt a bizonyos szekeret!

 – Van egy szervezet, amelynek mindket-
ten tagjai vagyunk: a Kárpátaljai Írók Köl-
tők Művészek Magyarországi Alkotó Kö-
zössége. Az egyesület beváltotta az Ön re-
ményeit?

–  A Kárpátaljai Írók Költők Művészek
Magyarországi Alkotó Közössége próbál ki-
bontakozni, tagjai keresik az önmegvalósítást.
Én bízom abban, hogy a KIKMMAK egész-
séges táptalaja lesz a „veteménynek”. Annál
is inkább, mivel a Kárpátaljai Hírmondó teret
biztosít a fiatal  alkotóknak is. A magyarorszá-
gi érdeklődők ízelítőt kaphatnak a kárpátaljai
képzőművészek alkotásaiból is. Nem titkolt
vágyam egy évenként megjelenő antológia,
amely magába foglalná az elmúlt esztendő
szellemi termését.

– Ha kárpátaljai alkotóval készítek
interjút, mindig felteszem a kérdést: mit
gondol Ön a mai kárpátaljai irodalom je-
lenéről, jövőjéről, az egyetemes magyar
irodalomban elfoglalt helyéről?

– Némi szarkazmussal felvetném: talán
azt is meg kellene szavaztatni a magyaror-
szági társadalommal: befogadja-e azt. Meg
azt is, hogy a „kárpátaljai” irodalom múltja,
jelene és jövője szerves része-e az egyete-
mes magyar irodalomnak? Nem véletlenül
tettem idézőjelbe a kárpátaljai szót, ugyanis
az én olvasatomban ez „csak” földrajzi defi-
níció. Én úgy vélem, a Kárpátalján alkotó
irodalmárok jogosan tartanak igényt arra,
hogy egyetemes magyar mércével bírálják
el alkotásaikat. Ha a világjáró Faludy György,
Márai Sándor, a Párizsban élő és alkotó
Méray Tibor, a németországi Schneider Iza-
bella jelenléte a magyar irodalomban magá-
tól értetődő, akkor ez a tény nem kérdő-
jelezhető meg Vári Fábián László, Nagy Zol-
tán Mihály, Kovács Vilmos, Fodor Géza, S.
Benedek András, Penckófer János, Bakos
Kiss Károly – hogy csak néhány nevet
mondjak – esetében sem.

– Köszönöm a beszélgetést.
L.  J.

„Áthallatszik a harangszó”
Interjú Szöllősy Tibor íróval, legújabb könyve

megjelenésének kapcsán

Léptem csöndje eltörött.
Járok csak a föld fölött
Botolva.

Elvették a hold mögött,
Amit hoztam, s így ülök
Bomolva.

Már épül bennem a tél.
Szép fám rügyét s levelét
Ha veszti,

Csak ne fájna úgy a szél,
Míg éjanyám haját szét-
Ereszti.

Bakos Kiss Károly

DAL

– Kárpátalján több helyen is vannak
kulturális kapcsolatokat ápoló csoport-

jaink. Ezek közül kiemelhetném Técsőn a
helyi Arany Ősz Művelődési Egylettel
való együttműködésünket. Ennek egyik
szép megnyilvánulása volt az elmúlt év-
ben Budapesten tartott ének- és zenefesz-
tivál, amelyet az Arany Ősz kórusával kö-
zösen rendeztünk meg. De vannak kap-
csolataink Ungváron, Beregszászban,
Visken és Homokon is.

– Mi az Ön, illetve az MMSzolg vé-
leménye a Kárpátalján tapasztalható ma-
gyar-magyar szembenállásról?

– Mivel nem vagyok a helyi belső vi-
szonyok ismerője, sem lehetőségem, sem
tisztem, hogy erről a kérdéskörről véle-
ményt, vagy pláne ítéletet alkossak. Azt
azonban általánosságban elmondhatom,
hogy a szétszakított magyarság túlélésé-
nek egyetlen jövőbeli útja, ha az egyes
közösségek személyi és ideológiai ellen-
téteiket félretéve együttesen lépnek fel
elemi közös érdekeik védelmében. Szép
példa erre, hogy a Felvidéken a három
magyar párt – a jelenkor követelményét
felismerve – néhány éve megalakította a
Magyar Koalíció Pártját, biztosítva ezzel
a jövőre nézve is a magyar érdekek kép-
viseletét a szlovák közéletben. Jó lenne,
ha az élet e parancsoló szükségességét
felismernék Kárpátalján is.

– Köszönöm a beszélgetést.

LENGYEL  JÁNOS
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Irodalom

Laci barátunknak sikerült az,
ami nekünk nem: megmérettetett
és megfelelőnek találtatott, azaz
átjutott a többszörös rostán, a
megbízható rovatba pluszjel ke-
rült a neve mellé, „másodállás-
ban”  magyar–orosz tolmács lett.

Történt pedig a következő:
harmadikosok, azaz ötödik sze-
meszteres egyetemisták voltunk,
amikor egy napon olvastuk a hir-
detőtáblán: orosz és magyar nyel-
veket tudó fiatalok jelentkezhet-
nek tolmácsnak az országos ide-
genforgalmi irodába, mivel, ha
vontatottan is, de már érkeztek
magyar csoportok a Szovjetuni-
óba, testközelből, szemmel-füllel
élvezendő a szocialista tábor elit-
országának és népének nagysze-
rű eredményeit.

Ott helyben döntöttünk: be-
levágunk, mert magyar volt az
anyanyelvünk, oroszul meg kö-
telességszerűen tudtunk, s mind-
emellett jól jött (volna) a pénz-
beli jutalék idült oxigénhiányban
szenvedő zsebünknek, ingyen
utazhattunk (volna) olyan régi-
ókba, városokba, láthattuk (vol-
na) azok nevezetességeit, ame-
lyekről csakis könyvekből, fil-
mekből volt némi ismeretünk.
De, ami döntő érv volt, habár
erről nem szóltunk: találkozhat-
tunk, együtt lehettünk (volna)
magyar testvéreinkkel.

Öten jelentkeztünk: vizsgáz-
tunk nyelvismeretből, földrajz-
ból, történelemből egy szavain-
kat, gondolatainkat ízekre sze-
dő és minősítő bizottság előtt.
Zöld utat csak László barátunk
kapott, hogy mi miért nem, azt a
mai napig nem tudom; akkor
sem indokolták meg a döntést.

Ő még hetekig járt tanfolyam-
ra az esti órákban, amelyen csi-
szolgatták politikai világnézetét,
ismertették Moszkva, Leningrád,
Kijev, Odessza és más célváro-
sok nevezetességeit és azokat az
elvárásokat, amelyeket vele szem-
ben támasztottak, vagyis hang-
súlyozottan elvártak, megkövetel-
tek. Részletesen nem beszélt ne-
künk az agylúgozáson elhangzot-
takról, de azt megértettük: az ide-
látogatókat, a fogadókat, na és
persze a tolmácsot is árgus szem-
mel kísérik a KGB emberei, min-
den elhangzottról, látottról, ta-
pasztaltról beszámolót kell készí-
teni, kötelezően kerülni kellett a
bizalmas kapcsolatokat, nem volt
szabad letérni a kijelölt útvonal-
ról, a vendéglátókat kérdezni is
csak csínján volt szabad.

Habár a minket ért mellőzés
sértette a hiúságunkat, az elvá-
rások és követelmények isme-
rete némi balzsamot kent a fájó
pontokra.

Egyben biztosak voltunk:
Laci barátunk nem fogja tartani
magát ezekhez a politikai kövü-
letekhez, kijátssza a szabályokat,
mert bohém volt, élvhajhász, tán-
toríthatatlan vágya és célja volt,
hogy egy született orosz, még-
pedig moszkvai nőt csábítson az
ágyába. Már maga a terv is nec-
ces volt, mert amennyiben kitu-
dódik – mit nem tud meg a KGB!
–, úgy zajosan ér véget Laci tol-
mácskodása, de az amorálisnak
minősített tett egyetemista vol-
tát is veszélyeztette.

És sikerült mégis.
Harmadik útján a Budapesti

Operettszínház kiválóságait kí-
sérte Moszkvába, akik nagysze-
rű előadásokkal kápráztatták el a
nagyszámú érdeklődőt. Az egy-
hetes turnét dínomdánommal
koronázták meg a vendéglátók.
Laci barátunknak megtetszett az
egyik csinos vendéglátó és dön-
tött: most vagy soha. Latba ve-
tette Ámor fegyvertárát, a kisze-
melt hajlandóságot mutatott, és
úgy éjféltájt felosontak a hotel-
szobába, ahol reggelig áldoztak
a szerelem oltárán.

A gond reggel jelentkezett,
amikor is ki kellett juttatni a szobá-
ból a hölgyet, ami fölöttébb ko-
moly feladatnak bizonyult – tudta
ezt Laci barátunk –, mert a folyo-
són ott ült az ügyeletes hölgy, azaz
egy erkölcscsősznek álcázott ál-
lamvédelmi közkatona, akinek –
ugye érthető! – jelentést kellett
tennie mindenről és mindenkiről,
hiszen potenciális ellenség lakott
a rá bízott emelet szobáiban.

Lászlónak mentő ötlete tá-
madt, amit rögvest realizált: pucc-
ba vágta magát, kilépett a szobá-
jából, szívélyesen üdvözölte a sa-
sozó hölgyet, majd leliftezett a föld-
szintre, ahol vásárolt egy vörös
rózsacsokrot, egy szatyornyi italt
és édességet, majd visszaúton
megszólította az ügyeletest:

 – Moszkva csodálatos, de
még szeretetremél tóbbak a
moszkvaiak, s ez önre is vonat-
kozik.

A hölgy némi erőltetett mo-
sollyal könyvelte el a dicsére-
tet. Laci barátunk hatásszünet
után folytatta:

– Elárulok önnek egy titkot: az
egyik művésznőnek ma van a szü-
letésnapja. Szeretném felköszön-

Szöllősy Tibor
A vörös rózsacsokor

teni és meginni valamit az egész-
ségére. Tudom, hogy tiltja a mun-
kaszabály, de örülnék, ha megtisz-
telne minket, meginna velünk egy
kortynyit a szobámban.

Persze hogy elutasította a
kínálást, mert egy honleány
nem hagyhatja el a rábízott
posztot senki kedvéért.

Laci sajnálkozva tárta szét a
karjait és folytatta:

– Nem veszi rossznéven,
netalántán a szálloda szabálya-
it sértőnek, ha meghívom ma-
gyar barátainkat a szobámba,
hogy ott lepjem meg az ünne-
peltet? Természetesen: nem
mulatunk, nem hangoskodunk,
csak felköszöntöm az illemsza-
bályok keretein belül.

A nő kényszeredetten bólin-
tott. Laci belépett a szobájába,
majd kijött és sorra kopogtatott
a primadonnák, bonvivánok,
táncosok, zenészek szobaajtó-
in, akik hamarosan – jól jött az
éjszakába nyúló hejehuja után
– eleget tettek az invitálásnak.
Belépve terített asztalt és egy
szép leányt láttak.

– A hölgy – fordult Laci ba-
rátunk a belépők felé – Natasa,
a moszkvai operettkedvelők
egyike, aki barátai nevében is
búcsúzni jött, és mivel nem volt
alkalma az este, úgy most sze-
retné megköszönni mindazt,
amit a magyar művészektől kap-
tak e napokban. Ezt a vörös ró-
zsacsokrot elismerésük jeleként
hozta, fogadják el az ő és a ba-
rátai jókívánságai kíséretében.
Ennek tiszteletére megvendégel
minket kiváló minőségű vodká-
val és pezsgővel.

Nagy taps volt a válasz, ami
kihallatszott a folyosóra is.

A sokadik kupica után Laci
barátunk kedves mosollyal
csendet kért:

– Kedves barátaink! Lenne
egy ajánlatom: mivel nem lehet
igazságosan elosztani a rózsa-
szálakat, hiszen többen va-
gyunk, ajándékozzuk a csokrot
a folyosón ránk ügyelő hölgy-
nek, amolyan köszönetként, mert
ha nem is meghatározó szemé-
lyiség, de hozzá tartozott emlé-
kezetes mindennapjainkhoz.

Általános helyeslés fogadta
az ötletet, amit azonnal realizáltak:
kiléptek a szobából, elől az ope-
rettprimadonna, kezében a cso-
korral, utánuk a többiek, míg leg-
hátul Laci és Natasa, aki, amikor
a csoport eltakarta az ügyeletes
látóterét, leosont a lépcsőn.

Csak a keserűség zászlaja
mered a magasba,
a zászlórudat
ráncos anyók szorongatják
és sírásra hajló
aszott ajkuk között
morzsolódnak a nevek.
Sem koszorú,
sem fáklyásmenet,
sem dobpergés...
Csak a magányosság kútjába
belehulló
nehéz  könnycseppek
visszhangoznak.
Valahol csontok között
menetel a temetőbogár,
még szúette,
dülöngélő fejfák
sem állnak őrt
az elátkozottak szíve fölött.
A túlélőkön szégyenbélyeg:
kimondatlan átok,
meggyónatlan gyűlölet,
kiokádatlan méreg.
Szaporodnak a rovások:
lélekben gyújtott gyertyák,
felravatalozott álmok,
kiégetett sebek.
Sem dobszó,
sem fáklyásmenet,
sem koszorú.
Hacsak a  halottak
fel nem  markolják
a szemgödreikben
gyökeret vert virágokat.
Átkiabálnak egymásnak
a csontok között –
talán az odahagyottak
sírását is hallják,
miközben átrobog felettük
a diadalmas szocializmus.

Füzesi Magda

Évforduló

Az anyaföld
rongyokba rejti
csonka testét,
felsebzett,
hólyagos tenyérrel
napfényt koldul
a pirkadattól.

Elfordulsz,
lesunyod fejed,
titkon
a túlsó partra gondolsz
és áldást osztol
önmagadnak.

Rövidfilm



Korkép

   Ilyenkor ősszel hamar alkonyodik. Hű-
vös ködpárák feledtetik a nappali langy-
meleget, és kicsit borzongva fogom szapo-
rára lépteimet. Szorongatom markomban az
őszi kert utolsó virágait és igyekszem, mert
érzem, várnak rám szeretteim. Sokáig  el-
voltam, hetek óta nem látogattam meg őket,
ezt szeretném bepótolni. Az utat takaró le-
hullott leveleket szelíd szellő kéri fel lassú
táncra, s mosolyogva gondolok annak a
kései tücsöknek halk muzsikájára, amelyet
a kertben hallgattam virágszedés közben.
Szebb az idei ősz, mint a nyár volt, de ne-
kem mégis korábban kellett volna indul-
nom, mert rám esteledik! — tűnődöm ag-
gódva.

Mivel közel a temető, hamar odaérek.
Azaz odaérnék, ha nem találkoznék lépten-
nyomon ismerősökkel. Úgy látszik, máso-
kat is kicsalt a kellemes őszutó a házból és
mi tagadás! — örülök a sok kedves, régen
látott ismerős arcnak. Istenem, milyen jó
itthon lenni! Sorra köszönnek rám felnőt-
tek és gyerekek; magyarok és nem magya-
rok. S bár sietek, mégsem állom meg, hogy
egy-két barátságos szót ne váltsak egyik-
kel-másikkal… Csak lerakom a virágokat,
megsimogatom a fejfákat és máris jövök
vissza — biztatom magamat, befordulva a
temető kapuján.

Nem kihalt a temető, örvendezek némán,
sokan takarítgatják, rendezgetik a sírokat —
jön a Halottak napja. Ismerős alakot fedezek
fel a sírok között, odaköszönök. Az idős
asszony nehézkesen egyenesedik fel, figyel-
mesen megnéz, rám mosolyog. Rég nem ta-
lálkoztunk, pedig itt a temetőben gyakran
látjuk egymást. Kedvesen üdvözöl.

— Jaj, de elfáradtam, hiába, sok ez  már
nekem, jövőre nem vállalom!

— Mit? — kérdezem csodálkozva.
— Hát ezeknek a síroknak a gondozá-

sát! — int fejével a mögötte kitisztított, szé-
pen rendbe rakott sírok felé. — Ilyenkor,
Halottak napja előtt igencsak megdolgo-
zom ám a sírokkal, összegyűl  a munka…

— Olyan sok rokona van itt eltemetve?
— kíváncsiskodom.

— Nekem nincsen, csak a férjem, meg
rég elhalt szüleim… Ezek idegen sírok…
Tudja, pár éve csinálom én ezt így, október
végén. Jól jön az érte kapott pénz, forint-
ban fizetnek… Csak most már egyre nehe-
zebben megy, megöregedtem.

Érdeklődve kérdezem, kiknek a hozzá-
tartozói pihennek itt. Ő sorolja a neveket,
én meg bámulva hallgatom.

Csendesen folytatja: Én veszem meg a
virágokat  is, aztán elsején egy régi gyer-
mekkocsiba rakom, kihozom és szépen fel-
díszítem a sírokat…

— Nem ők hozzák magukkal Halottak
napján a gyertyákkal együtt?

— Ugyan már, nem jönnek azok ide…
Csak úgy szatyorba rakva elküldik nekem
előre a sok cifra mécsest, aztán majd azokat
is én gyújtom meg…

Tiszteljük halottaink emlékét!

— Talán betegek, vagy nagyon messze
laknak és azért nem jönnek? — igyekszem
mentséget keresni az általam is jól ismert hoz-
zátartozók számára. Hiszen X-nek az édes-
anyja, apja, férje van itt eltemetve, Y-nak meg
a testvére, nagyszülei…

— Nincsen azoknak semmi bajuk, csak
hát nekik így kényelmesebb. Tudja kedve-
sem, én igazán jól járok velük, mégis olyan
szomorúság fogja el a szívemet, ha arra gon-
dolok, milyen emberek azok, akik évente
egyszer, Halottak napján sem látogatnak el
a szeretteik sírjához.  Tudom én azt, hogy
ilyenkor sokat kell várakozni a határon, de
egyszer meghozhatnák szeretteik emlékéért
ezt az áldozatot…

Amikor a bevásárlás kedvéért jönnek át,
akkor nem számolgatják az autóban eltöltött
órákat… Kihalt az emberekből a tisztelet meg
a szeretet, pedig nem ártana elgondolkodni
azon, hogy jól van-e ez így… Egyszer majd
az ő emléküket is ugyanígy fogják tisztelni
utódaik, ahogyan most ők tisztelik az elő-
dök, szüleik, rokonaik emlékét. No, induljunk,
mert ránk sötétedik.

Amíg lassan hazáig bandukolok a
sű rvedő őszi estében, ennek az idős
asszonynak igazságot hordozó szavai mo-
toszkálnak gondolataimban. Magamban
hálát adok Istennek, amiért megadatott ne-
kem, hogy én magam gondozhatom szeret-
teim sírját, ápolhatom emléküket. Számomra
ez nem jelent áldozatot. Sőt, e nélkül szegé-
nyes, üres lenne az életem és őszintén bí-
zom benne, hogy rajtam kívül sokan mások
hasonlóan éreznek. És hiszem, hogy novem-
ber elsején az alkonyi temetőben fellobba-
nó sok-sok aprócska gyertyaláng engem fog
igazolni.

KERTÉSZ  VIRÁG
(Dancs György felvétele

a nagyberegi temetőben készült)

– Elöljáróban arra kérlek, mondj né-
hány szót önmagadról.

– 1989-ben települtem át Beregszászból,
úgymond, családegyesítés címén. Untam az

otthoni kereteket, a kilátástalanságot, a
perspektívátlanságot. Na meg szomjaztam a
magyar kultúrát és a világkultúrát is termé-
szetesen. Otthon már kimerítettem a
megismerés határait. Úgy döntöttem,

„Az én
 üzenetem
a szépség”

Mit csinál most
Koszták István

Budapesten élő grafikus?
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„Az én üzenetem  a szépség”
Mit csinál most Koszták István Budapesten élő grafikus!

hogy kitágítom a határokat és szétnézek
a világban.
– Mit kell tudnunk a munkásságodról,

a munkáidról?
– 18 éves koromban kerültem vissza

Beregszászba, miután elvégeztem
az Ungvári Iparművészeti Szak-
középiskolát és megkezdtem
önálló művészi pályámat.
Legkedvesebb kifejezőesz-
közöm a grafitceruza, amit
később kibővítettem színes
ceruzával. Eleinte absztrakt
dolgokat rajzoltam, utána
áttértem a reális ábrázolási
módra.  Mindig is csak sa-
ját kompozíciókban gon-
dolkodtam. A természet
utáni csendélet nem érde-
kelt túlzottan, de van né-
hány ilyen jellegű alkotásom
is. A munkáimban az élet sú-
lyos kérdései foglalkoztat-
nak. Mivel rengeteget utaz-
tam, foglalkoztattak a külön-
böző városok absztrakt for-
mái. Egy időben szerelmes
voltam az orosz templomok-
ba, az ősi orosz városokba, mint például
Szuzdal, Zagorszk, vagy Vlagyimir. Azonkí-
vül rabul ejtett a Baltikum varázsa. Tallinn tű-
hegyes tornyai, Vilnusz nyugodt lankái és
Riga pezsgő élete. Soha nem a nagyközön-
ségnek dolgozom, soha nem azért dolgozom,
hogy eladjam a képeimet. Engem a belső kény-
szer hajt. Egy művész számára az a legfonto-
sabb, hogy  egyedi dolgokat hozzon létre,
még ha az nem is találkozik a közízléssel.

– Jelenleg mivel foglalkozol, vagy in-
kább mi foglalkoztat?

– Én a művészetet egy folyamatnak fo-
gom fel, ami mindig magával hozza a megúju-
lás lehetőségét is. A művészi stílusomon ke-
véssé változtatok, számomra a kifejezésnek
organikusnak kell lennie. A
művészetben a legfonto-
sabb az őszinteség.

– Kevés konkrétumot
említettél magadról, talán
valami nyomós oka van?

– Szabad ember va-
gyok. Mindig is a szabad-
ság vonzott. Sok barátom
van. Az emberi kapcsola-
tokat fontosnak tartom. De
az ember sokszor csalódik
a barátaiban.

– A művészethez
visszatérve, van, vagy van-
nak példaképeid?

– Van. Egyetlen egy.
Michelangelo, a szobrász.
Michelangelo legszebb
szobra a Pieta, amelyet na-
gyon sokféle változatban

Hollósy és tanítványai Técsőn nem dús-
káltak a javakban, idült pénzhiányban szen-
vedtek. A kor és az események szemtanúi
mesélték: akár két-három liter borért is lehe-
tett festményt vásárolni, de az előbbi inkább
volt kelendő, mint az öreg és tanítványainak
alkotásai, holott széles skálán mozgott a kí-
nálat: a szinte naponta „termelt” festmények
közszemlére voltak téve, azaz száradtak
Bökönyiék kertjének kerítésén.

Hellyel-közzel és néha-néha a városka
„jobb emberei” vásároltak egy-egy képet, no
meg az ide látogató városi emberek, Hollósy
és tanítványai „Isten háta mögé” utazó bará-
tai.

Maguk eszkábálták össze műtermüket is,
amely a Nereszen lábánál, a Tisza-hídtól úgy
százötven méternyire állt, és nem volt más,
mint egy akol — mesélik a szemtanúk —,
amelynek fedele alá húzódtak, mikor esőfel-
hők látogatták meg a „técsői Barbizon” alko-
tóit.

A Mester mintegy kétszáznegyven tanítvá-
nya között voltak „menők”, de voltak kezdők
is, akiket nagy odaadással és szakértelem-
mel tanított, irányított, de nem volt tanterem,
ahol egy táblán, vagy valami más hasonlón
illusztrálni lehetett volna az elméleti oktatás
anyagát: az anatómiát, az alaktant, a pers-
pektívát. Hollósy pótolta a hiányt, ami sza-
bálysértést eredményezett és … megbotrán-
koztatta Técső lakosait.

A Tiszta-parti kis házzal szemben, amely-
ben lakott, volt egy bikatelep. Fehérre me-
szelt, húsz méternyi hosszú fala ideális „táb-
lának” bizonyult; Hollósy oda vonult tanítvá-
nyaival, és illusztrált: többek között aktokat
festett a falra.

Vasárnap délelőtt, amikor a szomszéd ut-
cák lakói templomba igyekeztek, megder-
medtek, majd felháborodtak a látottak miatt:
volt, aki köpködött, néha arcpirongató han-
gon minősítették a látottakat és a rajzok alko-
tóit. Szentségtörés volt elhaladni az alkotá-
sok mellett, akár odanézni is egy pillanatra,
hiszen gyerekek és nők is voltak a templom-
ba igyekvők között. Azért gyalogutat kitaposva
átvágtak a szomszéd Kékesi Károly bácsi
kertjén, ami nemtetszést váltott ki a gazda
részéről: veszekedett az áthaladókkal, akik
Hollósyt és barátait okolták a kialakult állapot
miatt.

Kékesi a városka vezetőségéhez fordult,
beperelve Hollósyt az okozott kár miatt, mert
a templomjárók letaposták a füvet, az ágyá-
sokat, a gyerekek megdézsmálták a gyü-
mölcsfákat.

Be is idézték a Mestert, megrótták, és arra
kötelezték, hogy tüntesse el az ocsmánysá-
got a bikatelep faláról, semmisítse meg az
erkölcstelenség látható megnyilvánulásait.

Hollósy és tanítványai lemeszelték a falat,
de nem sok  sikerrel: a vékony mészrétegen
átütöttek az olajfestékkel készült alkotások,
azokat még a ’30-as években is látni lehetett.

Azt is mesélték: Hollósy Simon hatására,
aki római katolikus volt, a felső végen lakó
técsői reformátusok hitehagyottak lettek, mert
keresztet vetettek, amikor a Mester háza és a
bikatelep környékén jártak.

lerajzoltam. Ez a vesszőparipám, mert annyi-
ra szép, hogy megőrülök tőle. Ilyen időtálló
szépséget még soha senkinek nem sikerült
kifaragnia. Hozzá kell vennünk, hogy a mű-
vész 23 éves volt, amikor megalkotta a világ

legtökéletesebb szobrát.
  – Minden művésznek van sa-

ját mondanivalója, amit
különböző formákban
igyekszik eljuttatni a
közönséghez. A monda-
nivalódról már beszél-
tél, de mi az üzenete a
művészetednek?
  – Az én üzenetem a
szépség. Szerintem a vi-
lágot a szépség fogja
megváltani, ha egyálta-
lán meg lehet váltani.
   – Mit jelent számodra
a szépség, mint foga-
lom?
     – A szépség egy másik
definíciója az egyetemes
igazság. Erről többet nem
tudok mondani.
     – Beszélnél a terveid-
ről is?

– Tavaly Balatonföldváron megalakí-
tottuk a Kárpátaljai Írók Költők Művészek
Magyarországi Alkotó Közösségét, amely-
ben szerepet kapott az irodalom és a képző-
művészet is. Én azt szeretném, ha a kárpát-
aljai művészetnek az egyetemes magyar mű-
vészeten belül is meglenne a helye. Tehát,
ha ránéznek egy kárpátaljai festő képére,
könnyen beazonosítható legyen, hiszen ma-
gunkkal  hoztuk a Kárpátok levegőjét, Ma-
gyarország elfeledett egy csücskét.

– Mivel éppen egy kárpátaljai tárlat
közepén ülünk, ahol a te munkáid is sze-
repelnek, zárásképpen arról érdeklődnék,
te vagy akár az alkotó közösség tervez-e a
közeljövőben tárlatot Kárpátalján?

      – Amikor 1989-ben kijöttem
Magyarországra, én az al-
kotásaim egy részét Be-
regszászra hagyomá-
nyoztam. Alkalmazott
grafikáimat, filmplakáto-
kat. Ha végre Beregszász-
ban, mint ahogy arra már
sok ígéret elhangzott, lét-
rejönne egy igazi kiállító-
terem, akkor mi, beregszá-
szi képzőművészek készí-
tenénk egy közös tárlatot.
Akár itt élünk Magyaror-
szágon, akár otthon Be-
regszászban, Kárpátalján.
      – Köszönöm a be-
szélgetést!

LENGYEL  JÁNOS

Szöllősy Tibor

Az „erkölcstelen”
Hollósy Simon
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„Magyar nemzetiségűnek vallottam
mindig magam, ezt büszkén vállaltam”
Prof. Dr. Bárány Sándor  egyetemi ta-

nár (Miskolci Egyetem), a kémiai tudomá-
nyok doktora.

– Egyike vagy a magyar és egyetemes
tudomány képvi-
selőinek, ezt ol-
vastam a Magyar
Tudomány Nagy-
jai lexikonban.
Büszkék vagyunk
rád, hiszen tősgyö-
keres kárpátaljai
magyar vagy.

– Igen, mindig
magyar nemzetsé-
gűnek vallottam
magam, ezt büsz-

kén vállaltam, mint kárpátaljai gyökereimet is.
Mezőváriban születtem, ahová szüle-

im – tanítók lévén – első kinevezésüket kap-
ták. Mintegy háromezer lakosával nagy fa-
lunak számított Vári, közelében kanyarog a
„szőke” Tisza („Ki a Tisza
vizét issza, oda vágyik min-
dig vissza”, ez valóban így
van, legalábbis számomra),
itt siet a Borzsa a Tiszába, itt
van a környék legnagyobb
református temploma, legma-
gasabb templomtornya. An-
nak idején a Tisza túlsó part-
járól Petőfi is látta és így örö-
kítette meg:”…látni távol kis
falucska tornyát”. Neveze-
tes a vári harang is mélyen
zengő, messzire hallatszó
hangjával, amit bizony sok-
szor félre kellett verni a tiszai
áradások, tűzvészek, ellen-
ség közeledése során.

Meredek, recsegő lépcső vezet fel a
kissé poros templomtoronyba, de az onnan
tárulkozó látvány – a kanyargó Tisza, a
Borzsa, a Vérke csatorna, a muzsalyi és a
benei hegyek, jó időben a máramarosi bér-
cek, a környékbeli falvak, erdők, földek –
máig élő emlékeket ha-
gyott bennem.

Beárnyékolják ezt
az idillikus képet 1944
őszének történései, mi-
kor többször is cserélt
gazdát a falu: hol a mi-
eink, hol a németek,
míg végül a „felszaba-
dítók” uralták.

Akkor már a „ma-
gyar királyi állami ele-
mi” iskola első osztá-
lyába jártam. Hétéves
gyerekként mindenre
kiterjedt a figyelmem.
Megrázó volt a Kárpá-
tok védelmére kiren-

delt utolsó magyar tartalék búcsúztatása
falunkban 1944 augusztusának végén. Ez
Horthy Miklós első háziezrede volt, válo-
gatott legénységgel, válogatott tisztikarral;
talán egy-két hétig gyakorlatoztak és pihen-
tek nálunk a bevetés előtt.

Bevetésük előtt a parancsnok érzelmes
hazafias szónoklattal búcsúzott: „Amíg egy
magyar kar lendül a magasba, addig nem
jönnek be az oroszok a Kárpátokba.”

Az állomány dallal intett „viszontlá-
tás”- t: ”… ki tudja mi vár ránk, ki tudja
holnap mire ébredünk.”

– Tudjuk mire ébredtünk.
– Sajnos az történt, aminek mindannyi-

an ott, Kárpátalján (is) szenvedő részesei
lettünk.

Apámat nyelvtudása mentette meg a
GULAG-tól, de – mint később kiderült –
csak addig, míg szükség volt rá. 1950-ben
koholt vádak alapján 6 évre ítélték, mert
„mint leventeparancsnok nevelte a fasiszta

ifjúságot”, „eltulajdonította a szocialista
tulajdont”, de a valódi ok az volt, hogy nem
mutatott hajlandóságot a KGB-vel való
együttműködésre. Édesanyám, mint „elítélt
elem” felesége elvesztette állását, szegény az
öngyilkosság gondolatával is foglalkozott.

Az éhhaláltól édesanyám közeli roko-
na mentett meg, aki magához vett minket
beregszászi lakásába, megosztotta velünk
utolsó darab kenyerét.

Középiskolai tanulmányaimat már Be-
regszászban végeztem kitűnő bizonyít-
vánnyal. Folyamatos, állandó tanulással, jó
magaviselettel „kompenzáltam” falusi szár-
mazásomat, vézna testalkatomat; az utób-
biak nem voltak jó ajánlólevelek egy pati-
nás városi iskolában.

Édesapám Sztálin halála után szaba-
dult, negyven éves volt, de úgy nézett ki,
mintha hatvan lenne – megtörte a láger. Nem
kapott tanítói állást, csak később. 1961-ben
elhalálozott.

A sors ajándéka volt: édesanyámmal
együtt tanított egy fél évet a Beregszász-
hoz közeli búcsúi iskolában.

– Hogy lett egy vári kisfiúból világhí-
rű tudós, méghozzá nem éppen köznapi tu-
dományban, a kémiában, annak is a kollo-
id ágazatában?

– Sok-sok víz folyt le a Borzsán, míg
eljutot tam oda, aho l most vagyok.
Aranyéremmel végeztem középiskolai ta-
nulmányaimat, ami zöld utat biztosított a
Szovjetunió bármelyik felsőoktatási intéz-
ményébe, méghozzá felvételi vizsgák nél-
kül. Ami plusz piros pontot jelentett: a jel-
lemzésben, amelyet az érettségi bizonyít-
vány mellé kaptunk, az volt írva, hogy erős
vagyok kémiában és matematikában és
mindkét szakra javasolnak. A kémia iránti
érdeklődésemet, amely idővel „szerelem”
lett, szép emlékű tanáraim oltották belém.
Moszkvába vettem utamat, de a közbeikta-
tott megálló, Kijev elbűvölt, ott jelentkez-
tem a Kijevi Tudományegyetem vegyi ka-
rára. A felvételi vizsgám, azaz a „beszélge-
tés”, ami érmes létemre előjogom volt, rá-
zósnak ígérkezett, mert 110 érmes aspiráns
volt és csak 25-öt vettek fel.

Érmem és felkészültségem párosult a
szerencsével, mert Sevcsenko Fedor dékán,
aki egymaga volt a felvételi bizottság, pa-

pírjaimból értesülve, hogy magyar
vagyok, érdeklődni kezdett – mi-
vel vérbeli focirajongó volt – az
aranycsapat felől, a berni vereség
okairól. A beszélgetés alapján fel-
vételt nyertem a kémiai szakra.
   Külön fejezetet érdemelne kol-

légiumi életem, vívódásaim az uk-
rán nyelvvel, az echte orosz diá-
kokkal, akik 1956-kapcsán (is) meg-
bízhatatlannak, burzsujnak, „nem
szovjet embernek” minősítettek, de
mindenért kárpótoltak nagyszerű
tanáraim, a kémiai irányú vonzódá-
som. Oktatóim neves tudósok vol-
tak: Delimárszkij Jurij, Kipriánov
Andrej, Babko Kiril akadémikusok,
Jeremenkó Valentin pro-

Előadás Kirgíziában

Szeminárium után (Argentína)
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fesszor, később akadé-
mikus. Ők irányítottak

engem a kémiai kutatómun-
ka ösvényeire.

Minden nehézség elle-
nére kitűnően, azaz „vörös
diplomával” végeztem el az
egyetemet, ami feljogosított,
hogy azonnal felvételizhes-
sek – ez volt az álmom – az
aspirantúrára.

Nem sikerült, ugyanis a
vörös diploma mellé szük-
ség volt az adminisztráció, a
pártszervezet és a Komszo-
mol, valamint a szakszerve-
zeti bizottság ajánlása, ezt
pedig nem kaptam meg, mert
magyar mentalitásom, kriti-
kus megjegyzéseim a rendszerrel kapcso-
latban, viselkedésem ezt eleve kizárták.

Több kitérővel tarkított pályamódosí-
tás után révbe jutottam: a Fizikai Kémiai In-
tézet kutatómérnöke (1960–1961), aspirán-
sa (1961–1964) és tudományos munkatár-
sa (1964–1968) lettem, majd a Kolloid és Víz-
kémia Intézetben dolgoztam mint tudomá-
nyos főmunkatárs és csoportvezető (1969–
1986), illetve osztályvezető (1986–1992).

– Vagyis valóra váltak álmaid, azzal
foglalkoztál, amit mindig is szerettél vol-
na. Abban az időben, pláne magyar létedre
ehhez nexus kellett: kik egyengették uta-
dat, kik voltak mentoraid?

– Csodálatos pártolóim, tanácsadóim,
vezetőim voltak, akiknek örök hálával tar-
tozom. Anélkül, hogy minőségi sorrendet
állítanék, megemlítem Sztrazseszko Dmitrij
professzort, a világhírű Nyikolaj Sztra-
zseszko szívspecialista professzor fiát (ő
volt a világ első orvosa, aki 1910 táján élő
betegnél diagnosztált szívinfarktust),
Glazman Jurij professzort, a kolloid-kémia
egyik hazai apostolát, Rehbinder Piotr aka-
démikust, Derjugin professzort.

Ezek a nagyszerű tudósok, kutatóinté-
zetek vezetői, tanszékvezető tanárok, a tu-
dományok megszállottjai, világra szóló újí-
tások bevezetői, feltalálók szinte apai ra-
gaszkodással támogattak, irányítottak a tu-
dományos kutatások útvesztőiben, igazi,
nagybetűs emberek voltak, és ami közös
volt bennük: bármilyen hihetetlen, de egyik
sem volt a párt tagja, ami az ak-
kori idők követelményeinek fi-
gyelembe vételével fehér hol-
lónak számított. Hihetetlen
nagy tudású, iskolateremtő te-
vékenységük, nemzetközi elis-
mertségük tette lehetővé, hogy
„megtűrték” őket, vezetői be-
osztásokat kaptak a szovjet tu-
dományos élet élvonalában.

Feledhetetlenek azok az éj-
szakába nyúló esték, viták, esz-
mecserék, amelyeknek jóvol-
tukból részese lehettem. Ember-
közeli volt viselkedésük, a hoz-
zám való viszonyuk. Egy jel-

lemző epizód: másodéves
aspiráns voltam, amikor
vezetőm felküldött  a
moszkvai Lomonoszov
egyetemre a Rehbinder-
tanszékre.

Feladatom elvégzése
után az akadémikus úr
meghívott egy teára, majd
búcsúzáskor felsegítette a
kabátomat. Szabadkozá-
somra, hogy ugyan Piotr
Alekszandrovics, hogy
várhatok el ilyesmit, tréfá-
san azt válaszolta: „Remé-
lem, nem fog ruhatárosnak
tekinteni”.

Hát ilyen lenyűgöző, de-
mokratikusak, a felsőbb-

ségérzés árnyalatát sem mutatók voltak az
én tanáraim. Mi sem természetesebb, hogy
élvezettel és akadálytalanul
róttam a kutatómunka köre-
it. 1965-ben védtem meg a
kandidátusi, majd 1982-ben
a leningrádi egyetemen a
nagydoktori disszertáció-
mat. 1989-ben megkaptam a
professzori minősítést.

– Mielőtt továbbmen-
nénk nagy ívű pályádon, te-
gyünk egy kitérőt, mert
úgy tudom, neked tolmács-
múltad is van.

– A tolmácsolásba úgy
cseppentem bele, mint Pilá-
tus a credóba. Csigorinról, a
híres orosz sakkozóról elne-
vezett kollégium lakója vol-
tam, amikor egy munkácsi, félig magyar, fé-
lig ukrán földim megkérdezte 1960. decem-
ber elején, hogy nem vállalnám-e el egy
magyar művészdelegáció tolmácsi felada-
tait, amely az Ukrán–Magyar Baráti Társa-
ság alapítása alkalmából jön egy ukrajnai
koncertkörútra. Bár nem voltak tolmács ta-
pasztalataim, azonnal igent mondtam, hi-
szen ez kapcsolatot jelentett a szeretett
magyarországi emberekkel. Feledhetetlen
két hetet töltöttem Fodor János Kossuth-
díjas operaénekessel Szász József és Simor
András hegedűművészekkel, Bársony Ró-
zsi, Gencsi Sári énekesekkel, Antal István

zongoraművésszel, Kóródi Erzsébettel és
férjével. A delegáció vezetője Szakasits
Árpád volt. A vendéglátók is magas kor-
mányszinten képviseltették országukat.
Fodor Jánossal egy életre szóló barátságot
kötöttünk. Olyan volt ez a két hét, mintha a
mennyországban éltem volna. Egy másik
emlékezetes tolmácsi tevékenységem 1977.
november 4-hez fűződik, mikor is a legma-
gasabb szintű magyar küldöttség, élén Ká-
dár Jánossal kétnapos látogatást tett Ki-
jevben.

Mondanom sem kell: olyan nevezetes-
ségeket láthattam a magyar delegációk jó-
voltából, amelyekről az egyszerű szovjet
állampolgár nem is álmodhatott.

– Hogyan alakultak ki kapcsolataid a
szögesdróton kívüli világgal, Magyaror-
szággal, miért települtél át?

– 1959-ben utazhattam először az anya-
országba rokoni látogatásra. Ez az utazás

és az itt-tartózkodás egy életre szóló élmény
volt számomra. Később többször is vissza-
utasították látogatási kérelmemet, de én
hajthatatlan voltam: évente benyújtottam
azt. A kérelemhez kötelezően csatolandó
jellemrajzban szerepelni kellett, hogy a ki-
utazó ”politikailag érett, morálisan stabil és
életvitele szerény”.

Aztán hónapokig kellett várni a rábó-
lintásra vagy az elutasításra. 1987-ig, a gor-
bacsovi időkig nem engedtek ki Nyugatra,
annak ellenére, hogy a 70-es évek közepé-
től rendszeresen meghívtak különböző
nemzetközi konferenciákra, fórumokra. Sőt,

eleinte nem engedtek ki kikülde-
tésbe, konferenciára vagy a sze-
gedi, illetve a budapesti egyetem
meghívására sem. Rokoni láto-
gatásra nagy nehezen igen, hi-
vatalos útra nem. Mi volt ebben
a logika, számomra örök rejtély
marad.
       Egy, a Komszomol Központi
Bizottságában dolgozó jóakaróm
meg is mondta egyszer, ugyan
miért írom a hírhedt ötödik rubri-
kába (a nemzetiség megjelölése
volt), hogy „magyar”, hiszen bát-
ran írhatnám, hogy „ukrán”, a
Baran Alekszander, amire

A római egyetemen

A brazíliai őserdőben

Láva-beömlés a tengerbe (Hawai)
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átkereszteltek, olyan jól hangzik ukránul,
végül is ily módon sok problémám megol-
dódna. Azt válaszoltam, hogy nemzetisé-
gem elárulásával nem akarok előnyökhöz
jutni, inkább lemondok a hőn óhajtott uta-
zásokról.

Volt olyan eset – egy tudományos de-
legáció tagjaként utaztam volna Jugoszlá-
viába –, mikor kész papírokkal a zsebem-
ben visszafordítottak a kijevi állomásról,
mert kellett a helyem egy „megbízhatóbb-
nak”.

1991-ben meghívást kaptam a Miskol-
ci Egyetemre, amit örömmel elfogadtam,
mert hazahívtak. Rájöttem: itt minden felté-
tel adott, hogy a mai követelmények szint-
jén folytassam kutatómunkámat.

1992 áprilisától lettem a Miskolci Egye-
tem Kémiai Intézetének főmunkatársa, tu-
dományos tanácsadója, majd tanszékveze-
tő egyetemi tanára, 1998-tól pedig a Kémiai
Intézet igazgatója vagyok.

– De előtte és közben történt egy s
más, gondolok itt előadói munkásságod-
ra, kutatásaidra, publikációidra.

– Első nyugati utamra 1987-ben került
sor, amikor is eleget tettem a világhírű
Lyklema professzor meghívásának Hollan-
diába, ahol előadást tartottam kutatási ered-
ményeimről az ottani nemzetközi konferen-
cián. A sikeres szellemi „lakoma” emlékére
Lyklema professzor megajándékozott Bo-
risz Paszternak „Doktor Zsivago” című
könyvének angol nyelvű kiadásával, amit
– nem keveset reszkírozva – hazahoztam s
elolvasása után „útjára eresztettem”: oda-
adtam elolvasásra megbízható ismerőseim-
nek, barátaimnak (a Szovjetunióban ez a
könyv akkor feketelistán szerepelt).

A következő évben egy hulladékokkal
és zagyokkal foglalkozó római konferencia
előadója voltam, majd 1990 áprilisának vé-
gén Kínába küldtek ki az ENSZ víztiszta-
ság-védelmi szakembereként.

– Így fedezted fel az “átkos” Nyuga-
tot. És ha egy üzlet – mint mondják mife-
lénk – beindul…

– Nemzetközi konferenciákon 80 ple-
náris és orális előadást tartottam a kolloid-
kémia, felületi kémia, bányászati kémia, víz-
tisztítás és környezetvédelem témakörében,
négy kontinens – Európa, Ázsia, Észak- és
Dél-Amerika – 22 országában. Szervezője,
elnöke, illetve társelnöke voltam 10 nem-
zetközi környezetvédelmi, kolloidkémiai és
bányászati kémiai konferenciának. Meghí-
vott előadóként tudományos előadásokat
tartottam a budapesti, a szegedi, a debre-
ceni, a moszkvai, a szentpétervári, az alma-
atai, a szófiai, a zágrábi, a pekingi, a londo-

„Magyar nemzetiségűnek
vallottam mindig magam,

ezt büszkén vállaltam”
ni, a bristoli, a karlsruhei, a berlini, a
wageningeni, az utrechti, a római, a lissza-
boni és jelentősebb amerikai, illetve japán
egyetemeken.

Európai uniós ösztöndíjjal 3-3 hónapot
kutattam a londoni és a wageningeni (Hol-
landia) tudományos központokban 1993–
1994 folyamán.

Tudományos munkásságom eredmé-
nyeit 5 könyvben és 220 orosz, angol, és
magyar nyelven írt tudományos publikáci-
óban foglaltam össze, amelyekre több mint
800 hivatkozás található. Vezetésem alatt
tizenöt munkatársam védte meg a kandidá-
tusi és kettő a nagydoktori disszertációját.

Az utóbbi években talajtisztítási kér-
désekkel is foglalkozom, elsősorban a ta-
lajba került nehézfém-ionok megkötésével
módosított zeolitok alkalmazásával, de nem
vagyok hűtlen főbb kutatási területeimhez
sem, mint a polimerabszorpció és az elekt-
romos kettősréteg szerkezete, amely terü-
leten felfedeztem a szupergyors elektro-
forézis jelenséget.

Kutatásvezetője voltam egy-egy ma-
gyar-izraeli, magyar-ukrán és magyar-ar-
gentin projektnek.

Tagja vagyok a Magyar Kémiai Folyó-
irat és az Ukrán Polimer Folyóirat szerkesz-
tőbizottságának, a Magyar Kémikusok
Egyesületének, az International Association
of Colloid and Interface Scientists Council-
jének (A Kolloidkémikusok Nemzetközi Szö-
vetsége Elnöksége), a MTA Kolloidkémiai
Munkabizottságának. 1999-ben Széchenyi
professzori ösztöndíjat nyertem.

Egyetemünkön víztisztaság-védelmet,
szerves kémiát, általános kémiát és mű-
anyagkémiát oktatok.

–Habár nem kötődik közvetlenül tu-
dományos és oktatói tevékenységedhez,
volt még egy jelentős állomása életednek.

– Tudom, mire célzol: alapító tagja va-
gyok a Kijevi Magyarok Egyesületének. Mi,
Kijevben élő magyarok, mindig is összetar-
tottunk. Úgy negyvenen voltunk, akik is-
mertük egymást. Gyakran, különösen ün-
nepek alkalmával, ha éppen nem utaztunk
Kárpátaljára, összejöttünk. Ilyenkor felve-
tődött a kérdés: mit tudnánk tenni kicsi nép-
töredékünk érdekében; voltak elképzelése-
ink, terveink, amelyeket – hála a rendszer-
váltásnak – sikerült egy szervezet formájá-
ban legitimálni. A magyar szervezet létre-
hozásának ugyanúgy örültem, és büszke
vagyok rá, mint egy-egy  kutatómunka ered-
ményének.

– Köszönöm a beszélgetést, további
sikeres tevékenységet kívánok.

SZÖLLŐSY  TIBOR

Könyvespolc

Az Intermix Kiadó gondozásában je-
lent meg a közelmúltban Zubánics László:
„Víz tükrére történelmet írni…” című tanul-
mánykötete, amely helytörténeti írásokat
tartalmaz. A szerző fejezetekre tagolja a
könyvet, s így az olvasó jobban tájékozód-
hat a témakörökben.

A kiadvány hiánypótló a maga nemé-
ben: köztudott, hogy vidékünk várai szá-
mos hazai és külföldi érdeklődőt vonzanak,
viszont nehezen fellelhetők a történetükkel
kapcsolatos tájékoztatók.

Zubánics László szerencsés kézzel
nyúlt a témához: az írások közérthetően
vannak megfogalmazva, azaz a népszerű
tudomány tematikájába sorolhatjuk őket.
Fontos, hogy a könyv eljusson az olvasók-
hoz, hogy ne holt tőke legyen csupán: er-
ről viszont a kiadó gondoskodik. Az
Intermixről tudni kell, hogy ellátja kiadvá-
nyaival a megye magyarlakta települései-
nek könyvtárait, így a történelem iránt ér-
deklődő felsőbb osztályos tanulók haszon-
nal forgathatják a számos fotóval illusztrált
tanulmánykötetet.

F. M.

    Bakos Kiss Károly
Legyen vers

(rímjáték ars poeticára)
Legyen vers, hogy legyen minden.
Szív ne vágyjon menni innen.
Ész ne vágyjon megbomolni.
Hisz a test sem olyan holmi,
Mit levetni könnyű lenne.
(Azért van, hogy legyünk benne.)
S legyen ír, hogy így ne fájjon
A mozdulat e nyesett tájon.
Mindnek társ, hogy el ne essék,
Aki esne. Szava: tessék!
Legyen tűz, ki fázik, annak.
S ezt nevezzék, akik vannak,
Majd szabálynak:
Íratlannak.
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Barangolás Kárpátalja váraiban

„Munkács magas kővára…”
Részletek a “Víz tükrére történelmet írni” című tanulmánykötetből
A munkácsi vár keletkezésének pontos

dátuma a mai napig bizonytalan, azonban a
XIX—XX. század fordulóján a Várhegyen
lefolytatott ásatások szerint már a csiszolt
kőkorszakban lakott hely volt. Stratégiai
szempontból a síkságból kiemelkedő
trachitszikla ellenőrzi a Latorca völgyében
északnak, a Kárpátok hágóinak tartó utakat.

Az első, valószínűleg fából készült őr-
tornyot honfoglaló őseink emelhették a Vár-
hegyen. Az István király által létrehozott
megyerendszerben az ispánsági várak, ese-
tünkben a borsovai vár, játszották a fonto-
sabb szerepet.

A várról szóló első írásos említés 1263-
ból, egy adománylevélből származik, amely-
ben az uralkodó Aladár tárnokmesternek
adományozta Szentmiklóst (Munkács/villa
supra Munkách/ iránypontként szerepel).

A munkácsi királyi uradalmat (amely zö-
mében járhatatlan erdőségekből állt) IV. Béla
király Konstancia lánya hozományául adta.

A vidék jelentősebb betelepítése Kár-
oly Róbert király idejére tehető, akinek kül-
politikája Lengyelország és a Halics-
Ladomériai fejedelemség irányába jelentő-
sen aktivizálódott.

A vár és az uradalom az Anjou-ház csalá-
di birtoka lett, hosszabb ideig Erzsébet ki-
rályné, Károly Róbert felesége birtokolta.
Nagy Lajos király egyik 1342-ben kelt okle-
velében arról intézkedik, hogy a lampert-
szászi polgárok 10 ötven köblös hordó bort
kötelesek a munkácsi várba (ad castrum
Mounkach) szállítani. Utóda, Mária király-
nő1397-ben Újváron kelt rendeletében uta-
sította a leleszi konventet (a területileg il-
letékes hiteles helyet), hogy Csák Miklós
temesi grófot iktassák be a munkácsi urada-
lom egyes részeibe.

A birtokot 1397-ban Zsigmond király
idegenítette el, aki Korjatovics Tódor
podóliai fejedelemnek adományozta, cse-
rébe annak uralkodói jogaiért Podólia lit-
ván tartomány felett. Valószínűleg ebben
az időben épült fel az első európai típusú
lovagvár a Várhegyen. A fejedelem halála
után egy ideig felesége, Valha és unoka-
öccse, Vaszil irányította az uradalmat, majd
visszaszállt a koronára.

Zsigmond király a várat és az uradalmat
Pálóczi Máténak adományozta, aki 1419–
1431 között a beregi ispáni tisztséget is el-
látta. 1432-ben a tatai szerződés értelmében
Munkácsot számos más birtokkal együtt
Lazarevics István szerb despota kapta meg,
amelynek fejében átadta a magyar királyság-
nak a délvidéki várrendszer kulcsát képező
Nándorfehérvárt. Lazarevics egyike lett
Zsigmond király leghűségesebb támaszai-
nak, az uralkodó még a Sárkány-rendbe is
felvette. Halála után unokaöccse,
Brankovics György örökölte meg a szerb fe-
jedelemséget és a magyarországi birtokokat
(a vegyesházi királyok jelentős magyaror-

szági birtokokkal próbálták meg magukhoz
kötni a szomszédos lengyel, szerb, bosnyák,
havasalföldi és moldvai fejedelmi házakat).

Brankovicsnak a törökkel való szövetke-
zése miatt előbb I. (Habsburg) Albert, majd I.
(Jagelló) Ulászló Munkácsot a fejedelemtől
elkobozta és Pálóczi László országbírónak
adományozta.

1444-ben a csúfos vereséggel végződött
várnai ütközet után (amelyben I. Ulászló ki-
rály is odaveszett) az országos főkapitánnyá,
majd a rendek által V. László kiskorúsága ide-
jére kormányzóvá választott Hunyadi János
szerezte meg Munkács várát és uradalmát.

A törökverő főúr több alkalommal is
megfordult itt, így többek között 1446. feb-
ruár 9-én, amikor munkácsi várát is felke-
reste. Halála után felesége, Szilágyi Erzsé-
bet birtokolta a vidéket. A nagyasszony
Vajdahunyad várából intézte a birtok ügye-
it, s mondhatni, sikerrel.

Szilágyi Erzsébet halála után a terjedel-
mes Hunyadi-birtokokat Mátyás király 1484-
ben kelt iratában fiának, Corvin János liptói
hercegnek adományozta. Mátyás  halála
után Corvin János megpróbálta megszerez-
ni a trónt, de a csontmezei csatában veresé-
get szenvedett. Birtokainak jelentős részét a
rokon családok kaparintották meg. A még
Mátyás király által elvett besztercebányai
bányák kárpótlásaként Corvin a munkácsi
uradalmat Csáktornyai Ernuszt Zsigmond
pécsi püspöknek, kincstartónak adta át, aki
nem sokáig bírhatta azokat, mert még 1495-
ben elhalálozott. A munkácsi várnagy ebben
az időben Gyulai Gergely volt, aki a későbbi-
ekben segített az uradalmat átjátszani a kincs-
tárnak. A következő birtokos Geréb László
erdélyi püspök lett, aki a birtokok kormány-
zását átadta testvérének, Vingárti Geréb Pé-
ter  országbírónak. Ennek 1499-ben bekövet-
kezett halála után az uradalom visszaszállt a
koronára, majd 1504-ben II. Ulászló király
Bélteki Drágffy Györgynek adományozta zá-
logként (később a birtok zálogosaként Bat-
thyány Benedek kincstartó is szerepel).

1505-ben a király felesége, Candelai Anna
francia hercegnő birtokává tette Munká-
csot, azonban a királyné korai halála után
ismét a korona birtoka lett. Az 1514. évi or-
szággyűlés Diósgyőrrel együtt a munkácsi
uradalmat a királyi udvar ellátására rendel-
te: Munkács a bort és a zsiradékot szállítot-
ta Budára.

1522-ben II. Lajos király feleségének,
Habsburg Mária királynénak adományozta
a máramarosi koronavárosokat, Bereg me-
gyében Beregszász, Vári, Munkács városo-
kat, Huszt és Munkács várakat. Az urada-
lommal kapcsolatban számos királynéi okle-
vél született: több kenézség alapítása kap-
csolódik ehhez az időhöz.

A várat a mohácsi ütközetet követően
Mária királyné megpróbálta biztosítani a
maga részére, ezért 1526-ban egyik bizalma-

sára, Büdy Mihályra bízta annak igazgatá-
sát. Büdyt 1545-ben I. Ferdinand király
Bereg vármegye főispánjává nevezte ki. Fia,
Farkas a bécsi udvarban nevelkedett. A
családot hűséges szolgálatai jutalmául a
mágnások rendjébe emelte. Miksa király ké-
résére Büdy Farkas a munkácsi uradalom
részeit képező Vári és Bereg városokat át-
engedte a koronának, ennek kárpótlásául a
Guthy Ország-család magvaszakadása után
annak Bereg vármegyei birtokaiból kárpó-
tolhatta magát. Szapolyai János erdélyi vaj-
dának és Habsburg Ferdinánd osztrák fő-
hercegnek a magyar trónért folytatott küz-
delme (mindkettőt 1526-ban magyar ki-
rállyá koronázták) jelentősen „átrajzolták”
az északkeleti felvidék birtoktérképét. 1529-
ben Szapolyai a munkácsi uradalmat Báthori
Istvánnak adományozta Szatmár és Németi
városaiért cserébe. Báthori tetemes javítá-
sokat végzett az erősségen, jelentősen fel-
újította a felsővárat.

1530-ban a vár visszaszállt Szapolyaira,
azonban tényleges ura Mária királyné ke-
gyéből Büdy Mihály lett. 1538-ban, a váradi
békekötés idején Munkács birtokosa János
király volt, azonban 1540-ben bekövetkezett
halálakor özvegye, Izabella királyné átadta
Ferdinánd királynak. 1552-ben, amikor a ki-
rályné Lengyelországba, majd Sziléziába tá-
vozott, Ferdinánd király Munkácsot és ura-
dalmát Petrovics Péter temesi bánnak
(Szapolyai János király rokonának, János
Zsigmond egyik gyámjának) adományozta.
A nagyúr támogatta a vidék reformációját,
birtokára Debrecenből meghívta Kálmán-
csehi Sánta Mártont.

Petrovics végrendeletében gyámfiára, Já-
nos Zsigmond erdélyi fejedelemre hagyta
birtokát. Ebből a korszakból számos oklevél
maradt fenn, amelyekben a fejedelem több
kenézség létrehozásáról intézkedett.

1567-ben Swendi Lázár felsőmagyar-
országi főkapitány megostromolta és elfog-
lalta Munkács várát. Az ostrom során kelet-
kezett sérülések kijavítására Miksa király
rendeletében Ung és Bereg vármegyék la-
kosságát rendelte el.

A Magyar Királyság és az Erdélyi Feje-
delemség közötti többéves háborút a
speyeri szerződés zárta le, amelyben Ung,
Bereg és Ugocsa vármegyék az előbbihez,
míg Máramaros Erdélyhez (mint a Partium
része) került.

A vár és az uradalom egyik meghatározó
tulajdonosa Mágoczy Gáspár, Torna várá-
nak ura volt. 1556-ban mint gyulai várkapi-
tány, 1564-ben pedig mint Eger vára parancs-
noka szolgálta az uralkodót, aki Heves és
Külső-Szolnok vármegyék főispánjává is
kinevezte. 1572-ben lemondott az egri kapi-
tányságról. Szolgálatai jutalmául 1573-ban
Miksa király Munkács várát és uradalmát 42
ezer forintért zálogba adta Mágóchynak. A
zálogbirtokban 1579-ben Rudolf király is
megerősítette, majd mivel fia még gyermek-
ként meghalt, testvéreit, Andrást és Gáspárt
jelölte ki örököseivé.

ZUBÁNICS  LÁSZLÓ
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Mementó

Zöld erdőkoszorúval övezett katlanban terül el Szolyva, a szo-
morú eseményeket rejtegető szülővárosom. Az örökzöld fenyvesek
fölött büszkén, csillogó hósapkájával emelkedik ki a Sztoj két csú-
csa. Mögötte kelt fel a nap, bevilágított ablakunkba, mintegy jelez-
ve az ébredés, az iskolába készülés idejét. A természet csodálatát,
szeretetét szüleink oltották belénk a gyakori kirándulásokkal.  Ké-
sőbb tanáraink vittek el a távolabbi helyekre, így a Sztojra is. Felejt-
hetetlen élmények voltak ezek a kirándulások a Vereckei-szorostól a
Balatonig.

A háború távoli zajával mit sem törődtünk. Akkor sem vettük
komolyan, amikor a kedvelt és gyakran látogatott savanyúvíz-for-
rás felett elterülő, csonka kúp alakú dombon 1940-ben egy lovastüzér-
kaszárnya építésén dolgoztak. Az avató ünnepségre Pisky Zoltán
alezredes meghívta a középiskola tanárait és diákjait. Bámultuk a
boltíves, magyaros, fehérre meszelt, piros tetős legénységi és tiszti,
gazdasági épületeket, raktárakat, szaletliket – ahol mi is jóízűen fo-
gyasztottuk az ünnepi gulyáslevest és a lekváros buktát –, de főleg
csodáltuk a tiszta, rendezett istállókat és bennük a lármánktól fel-
horkanó, ápolt, gyönyörű, erős lovakat. Láttuk, amint büszke fejtar-
tással húzták, valamerre kelet felé, az ágyúkat, a lőszerrel megrakott
szekereket, a konyhát.

Játékos kisdiákként nem gondoltuk, hogy hamarosan mi is
megismerkedünk a háború okozta fájdalommal, félelemmel, ember-
telenséggel. Aki tehette, elmenekült a bombázások, a lövöldözések
elől. Mi is, a legszükségesebb holmival Munkácson, anyai nagybá-
tyám sziklába vájt borpincéjében vártuk meg a front átvonulását, a
harcok elcsendesedését. Ez 1944. október 26-án következett be.

Elbizonytalanodva próbáltunk örülni, várakozva reméltük a
békét, az élet csendes megindulását. Értetlenül fogadtuk, hogy apá-
inknak és testvéreinknek jelentkezési kötelezettségük van. Lakása-
inkba húzódva félelemmel néztük a gyalogszerrel hajtott, fegyveres
őrökkel körülvett férfiakat. Munkácsról Szolyvára hajtották őket, az
új kaszárnyából létesített, sebtében többszörös szögesdróttal kö-
rülvett haláltáborba. Köztük voltak családtagjaink is.

A tábor első lakói (és halottai) a három szolyvai gyár magyar és
német származású mesterei, mérnökei, a középiskola tanárai és na-
gyobb diákjai voltak. A menetoszlop mögött ott mentek az anyák, a
feleségek is Kárpátalja falvaiból, városaiból. A hidak fel voltak rob-
bantva, csak gyalog, a hegyi utakon közlekedve érhették el a halál-
tábort a meleg ruhaneművel és élelemmel felpakolt asszonyok. Hi-
deg, hófúvásos tél volt, küszködve a hideggel, kitartóan keresték
családtagjaikat. A drótkerítéshez érve mindenki kiabálva próbálta
tudtára adni férjének, fiának, hogy ott van.

Magyar holokauszt Kárpátalján
A november hónap a kárpátaljai ma-

gyarság számára – éljenek bár a szülőföld-
ön vagy az anyaországban – a sztálini lá-
gerekbe elhurcolt több ezer férfi szomorú
emlékét eleveníti fel.

Több mint hat évtizede ég sokak lelké-
ben „a kimondatlan átok, a meggyónatlan
gyűlölet“, mert egy rendelkezés, a 4. ukrán
front 0036. számú, 1944. november 13-án kelt
határozata értelmében a Kárpát-Ukrajna „fel-
szabadított” (idézőjel tőlem – F. M.) terüle-
tén élő német és magyar hadköteles szemé-
lyeket, mint az ellenség katonáit, letartóztat-
ták, majd hadifogolytáborokba irányították
őket. Idézek a fent említett határozatból: „…
Egész sor településen német és magyar nem-
zetiségű hadköteles személyek élnek, akiket
ugyanúgy, mint az ellenség katonáit, le kell
tartóztatni (…), külön csapatokban, listák
szerint, konvoj alatt hadifogolytáborba kell
irányítani…”

A kárpátaljai magyarok „a
nép ellenségei” lettek, az otthon
maradottakat kirakatperekkel, at-
rocitásokkal irtották, az elhurcol-
tak alig egynegyede tért vissza a
lágerekből. Sokszor elgondolom:
lehet, hogy édesapám, aki 1944–
1947 között maga is megjárta a fo-
golytáborokat, talán éppen a me-
zőn talált néhány fagyott marha-
répának köszönheti az életét: nem
halt éhen, nem maradt idegen föld-
ben, mint sokan mások. Mit je-
lentett a kárpátaljai magyarság-
nak a sztálini önkény? Én még lát-
tam azt  a nagyberegi öreg-
asszonyt, akinek 1944-ben elhur-
colták a fiát és attól fogva haláláig járta a
falut és sírva könyörgött minden szembe-
jövőnek: „Ne bántsátok a fiamat!”

Az alábbi publikációval gondolunk
azokra, akik soha nem tértek vissza a láge-
rekből.

F.  M.

Szolyva a fájdalmas emlékek városa
A KGB embereit zavarta a tábor nyilvánossága, ezért civil bé-

renceket fogadtak – szabad rablást engedélyezve –, akik nagy hu-
sángokkal hátulról verték a szegény asszonyokat, ott, ahol csak
érték. A bábeli hangzavarba jajveszékelés vegyült. Ha a tábor terü-
letéről – őrök kíséretével – megjelent néhány fogoly, akik vizes hor-
dós szekereket húztak, az asszonyok rohantak utánuk, hogy a ne-
vekkel teleírt papírlapot átadhassák és megtudakolják, ott van-e a
hozzátartozójuk? Néha emberséges őr kísérte a vízért menőket, és
szemet hunyt, miközben félve tömte ő is magába a kapott élelmet.

Hamarosan elterjedt, hogy flekktífusz pusztítja  a foglyokat. A
szolyvaiak féltek szállást adni a láger környékén ácsorgó, elcsigá-
zott, átfagyott asszonyoknak.

A karácsonyt mi is otthonunkban szerettük volna tölteni. Gya-
log indultunk el a Frigyesfalva alatt, a Latorca mentén húzódó erdei
úton. Egy Szolyvára igyekvő nagypaládi asszony és egy
nagyszőlősi tanítónő kért tőlünk szállást, amit jószívű Anyám, nem
is sejtve, hogy lakásunkat kirabolták, szívesen felajánlott. Örültünk,
hogy legalább volt mibe és mivel befűtenünk. Mindnyájan a padlón
aludtunk.

Ekkor láttam, tizenöt évesen a haláltáborban uralkodó borzal-
makat, ami a KGB-főnököket is gyors intézkedésre kényszerítette.
Egykori iskolánkban kórházat rendeztek be, minden orvosi felszere-
lés és gyógyszer nélkül, a külvilág ámítására. Ide hozták szekereken
a legyengült betegeket és katonanőket állítottak a bejárathoz. Az
ajtók zárva voltak, az őrök is a kapun belül sétáltak. A fegyveres nők
nem engedték közelükbe a hozzátartozóik nevét kiabáló asszonyo-
kat. Tőlem kértek segítséget a kétségbeesett anyák – akik nálunk
aludtak – azzal a meggondolással, hogy az oroszok gyermek-centri-
kusak. Feltételezték, hogy engem, aki koromhoz viszonyítva 13 éves-
nek látszottam, valószínűleg nem fognak bántani. Több ízben sike-
rült a nagypaládi fiúnak átadni a krumplipürébe rejtett fokhagymát,
ami gyógyszert jelentett. Ő megmenekült. Két év múlva édesapám
is szabadult a KGB fogságából.

A foglyok flekktífusz okozta tömeges halálát az ott tevékenyke-
dő Gut nevű orvos házaspár rovására írták. A feleség rövidesen
külföldre menekült, a férj pedig új, keresztény feleségével Munká-
cson telepedett le.

A tömeges elhalálozás miatt a lágert 1945 áprilisában megszün-
tették, az életben maradt, járóképes foglyokat Szambor felé hajtot-
ták.

Osztálytársaim, ismerőseim gyászoltak. Szívfájdító, félel-
mes gyász volt, hiszen még azt sem tudták, hol van halottaik

A Szolyvai Emlékpark
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sírhelye. A tömegsírokat
nem volt szabad megközelí-

teni. Egyedül Mogyoróssy néni
vállalta a veszélyt: kis keresztet
és virágot vitt ki a Galambos felé
vezető, útszéli tömegsírhoz, 19
éves fia vélt sírjához. Ő volt ak-
kor Szolyva hőse.

A félelem még uralkodott,
amikor egy reggel őrök állítottak
be hozzánk, hogy elvigyenek a
láger takarításához.  Édesanyám
sírva ajánlotta, hogy inkább őt
vigyék, én gyenge vagyok, de a
milicisták hajthatatlanok voltak.
Zsíros kenyérrel a zsebemben,
magyarságomban megalázva,
copfos cingárságommal szedtem
a lábam a két civil ruhás, de tá-
nyérsapkás, sebtében verbuvált
milicista között. Szívverésem, fé-
lelmem alábbhagyott, amikor a
több mint húsz magyar lány kö-
zött ott találtam a nálam két évvel
idősebb unokatestvéremet is.

Amit ott láttunk, borzalmas
volt! A foglyok az istálló pado-
zatán feküdtek egymás hegyén-
hátán, egészségesek és betegek
egyaránt. A falakon – táplálék
híján – zabszem nagyságú tet-
vek és poloskák milliói mászkál-
tak. A hajdan ragyogó istállók
alja fekáliától lucskos szalmával,
rongyokkal tele. Amíg vessző-
seprűt, vizet, lapátot hoznak, ja-
vasoltam unokatestvéremnek,
bújjunk el egy épület napos ol-
dalán és együk meg az uzson-
nánkat. Eloldalgásunkat észre-
vette egy fegyveres őr, utánunk
jött. Mi pánikba estünk, egyből
feléje nyújtottuk a kenyeret,
amelyet szótlanul zsebre vágott,
minket pedig egy, a drótkeríté-
sen széthúzott réshez vezetett,
hogy meneküljünk.

Bokros rész volt a kaszár-
nya és a vasút közti út, ami csak
a gyár területéhez vezetett. Ezen
szaladtunk eszeveszetten egy is-
merősünkhöz, aki sötétedés
után a gyáron keresztül elkísért
síró, kétségbeesett szüleinkhez.
Őszig, az iskolai oktatás megin-
dulásáig bujkáltunk, éheztünk
apai kereset nélkül. Iskolánkban
a még katonaruhás igazgató em-
berséggel rehabilitált. Nála nem
a nemzetiség, hanem a tehetség
számított, így félévkor engem, a
magyar lányt, egy osztállyal fel-
jebb sorolt. Lassan oldódtak fé-
lelmeink, de a szomorú emlékek
örökre megmaradnak.

SZAKONYI  D.  ELEMÉRNÉ
Budapest

„A nyelvet védeni nem elég akadémiai osz-
tály vagy társaság. Önvédelemként kellene
gondoskodnia róla minden magyarnak…
Ennek a kis nyelvnek vagyok a rabja, börtö-
nöm s egyszersmind összes lehetőségem, mint
apró csillagról a fényt, ragyogtatnom kell.
Ragaszkodásom a megmaradásom. Csak ál-
tala tudok örülni és szenvedni, bűneimet is
általa követem el. Bízom erejében és minden-
kori megújulásában. De azt is tudom, ha baj
van vele, velem is, országommal is baj lehet…
De mesterségem anyagát is érzékenyen kell
szeretnem benne. Belőle kell alkotnom és újjá
kell alakítanom a nyelvet magát is” – vallotta
Ágh István költő, író, műfordító 1971-ben egy
körkérdésre adott válaszában.

Talán sosem volt annyira időszerű ez a meg-
fogalmazás, mint manapság, amikor a tolako-
dó, idegen szavak, fogalmak dzsungelében
élünk, amikor a tizenéves magyar gyerek hama-
rabb tanulja meg az angol, a német, a francia
Kft.-k, vállalatok neveit, címeit, mint a Nemzeti
Múzeumét, az Országos Széchényi Könyvtárét,
amikor nem Toldi Miklós, nem Bánk bán, nem
Lúdas Matyi, hanem Conan, a barbár ülteti a
képernyő elé utódainkat (és minket).

A napokban egy tizenkét év körüli fiúcská-
tól hallottam az alábbi beszámolót, aki buda-
pesti utazásának élményeit osztotta meg bará-
taival: „Retúrra, intercitin húztunk Budapestre.
Klasszi volt: a mamiék valami sterneket meg
betzellereket nyaggattak, meg azt dumálták,
hogy jót fogunk csopingolni. Én vókmeneztem,
meg kólával préseltem a dszipszet…”

Pirultam és fájt anyanyelvünk meggyalázá-
sa. Elgondolkoztam: talán nem is a „kínálatban”,
hanem a „befogadásban” kell keresni a korcso-
sodás okainak gyökereit?

A minap egy számítástechnikai szaküzletben
jártam (már az is eredmény, hogy a harsogó
angol cégtábla alatt, igaz, apró betűkkel, ma-
gyarul is fel van tüntetve a kereskedelmi egy-
ség neve), ahol megjegyeztem: „Úgy látom, nem
hazai, hanem valamilyen nyugati érdekeltségű
üzletbe tévedtem, mivel angolul van kiírva min-
den. Nem kellene feltüntetni magyarul is az árúk
nevét?” „Ja, kérem – jött csípőből a válasz –,
aki haladni akar a korral, és érdekli a számítás-
technika, tanuljon meg angolul!”

Itt jegyzem meg: Nauman János, a számítás-
technika atyja forog a sírjában. Igaz, azt is elha-
nyagolták a felismerhetetlenségig.

Hogy is fogalmazott Apáczai Csere János a
Magyar Encyclopaedia előszavában:

„… a tanulmányokba belemerülve, külön-
böző nemzeteknek hazai nyelven írott sokféle
könyvére bukkanok, s ezeket állandó bámu-
lattal forgatva és újraforgatva, megértem,
mennyire nem csodálatos, hogy bennünket
tudomány, tanultság dolgában felülmúlnak,
hiszen minden szakot anyanyelvükön olvas-
nak, hirdetnek, tanítanak és tanulnak. E sze-
rencse jutván osztályrészekül… Nem kétséges
az, hogy amely nemzet mindent idegen nyel-
veken keresztül kölcsönöz, végtelenül szeren-

Jegyzet

Globalizáció nyelvvesztéssel?
csétlen és mindenkinél nyomorultabb. Evvel
szemben: boldogok azok a népek, amelyeknek
minden a saját kertjében terem.” (Bán Imre fordí-
tása)

Márpedig „a mi kertünkben” gazdag a termő-
talaj, bőséges a termés (közben azon rágódunk,
hogy a más rétje mindig zöldebb…).

Olvassuk csak a szavakat: szülőföld, édesanya,
jégvirágos, honvágy, csacsogva surranó hegyi
csermely csobban… Ugye, milyen szép?

Gondoljunk csak arra, nyelvünk több mint har-
mincféleképpen fejezi ki a mozgást. Vagy arra, hogy
az olyan „hétköznapi” jelenséget, mint az eső,
hány igével párosít: esik, csepereg, zuhog, sze-
merkél, ömlik, szemetel, szimog, hull, bugyog –
hogy csak néhányat említsek.

E szavakban jelen van történelmünk, lelkivilá-
gunk, bennük vannak hegyeink, folyóink, pusz-
táink, átlagon felüli egyéni kultúránk…

Beszédünk egyedülálló szépségét, gazdagsá-
gát azok is megcsodálták, akik jól ismerve nyel-
vünket, külső szemlélőként formáltak róla véle-
ményt. Csak egyetlen példa. Sir John Bowring
(1792 –1872) neves angol politikus, műfordító, aki
megtanult magyarul (is), az 1830-ban Poetry of
the Magyars (A magyarok költészete) című anto-
lógiájának előszavában többek közt ezt írta:

„Az angol büszke lehet arra, hogy nyelve ma-
gában hordozza az emberiség történetét. Eredete
kimutatható, láthatóvá tehetők benne az idegen
rétegek, amelyeket a különböző népekkel való
érintkezések során olvasztott magába.

Ellenben a magyar olyan, mint az egyetlen
darabból álló terméskő, amin az idő viharai még
csak karcolást sem ejtettek. Nem naptár ez, amely
a korok változásaihoz alkalmazkodik. De nincs
is szükség erre; nem vesz kölcsön, nem ad senki-
nek, de nem is vesz el senkitől. Ez a nyelv a leg-
régibb és legdicsőségesebb emlékműve a nem-
zeti önállóságnak és szellemi függetlenség-
nek…” (Grétsy László nyomán).

E „születési bizonyítványhoz” nem illik az egy-
re elharapódzó szleng, az alpári megfogalmazás,
köznyelvünk (hellyel-közzel hivatalos) csonkítá-
sa, idegen szavak, fogalmak bálványozása. Grétsy
László bizony lassan fog haladni a nem kívánt
szavak gyomlálásával, mivel egyre gyakrabban
kell megállnia, hogy a magyar trikolor színére fes-
se az egyre szaporodó idegen nyelvű cégtáblákat
és reklámokat. Ő is tudja: a kardszárnyú delfin, az
óceán legkegyetlenebb ragadozója úgy végzi ki
áldozatát, hogy előbb kiharapja a nyelvét…

Minden szónak, minden fogalomnak van ma-
gyar megfelelője, s ha nincs, alkossunk: („kertünk-
ben gazdag a termés”) szókincsünket gyarapít-
juk.

… Beteg az anyanyelvünk. A vírushordozók
mi vagyunk, s ha nem figyelünk oda, a betegség
jóvátehetetlen károkat okoz. Gyakorló orvosként
tapasztalatból mondom: a megelőzés mindig ha-
tásosabb, mint a kezelés. A ránk hagyott Kazin-
czy-, Arany-, Illyés-, Márai-védőoltások a legha-
tásosabb ellenszerek, amelyek erősítik ellenálló
képességünket és növelik az önbecsülést.

SZÖLLŐSY  TIBOR



Irodalom

 Lomtalanítani fogok – határozok hir-
telen a magam számára is váratlanul – itt az
ideje, hogy megszabaduljak az évtizedek
óta gyűjtögetett sok felesleges limlomtól.
Az öreg komódhoz lépek és határozott moz-
dulattal kihúzom a szekrény legalsó fiókját.
Nem tudom, másoknál hogy van, de a leg-
több kacat, a kidobásra rég megérett lomok
legjobb búvóhelye egy régimódi komód öb-
lös fiókja. Nálam legalábbis így van. Itt az
ideje, hogy fájdalommentes búcsút vegyek
a régi holmiktól – biztatom magam – és el-
szántan kiszórok mindent a szőnyegre. Hát
ezeknek bizony a nagy részét, de az is lehet
hogy mindent, úgy ahogy van most, zutty,
kidobom a kukába. Elégedetten nézem az
üresen ásító fiókot, végre lesz hová pakol-
ni a mit is… hát mondjuk az évek óta nem
hordott kendőket, sálakat, kesztyűimet.
Addig ellesznek itt, amíg ugyanerre a sors-
ra nem jutnak. Míg rám nem tör újra a lom-
talanítási kényszer. Miközben tiszta papírt
simítok a fiók aljába, olyan érzésem van,
mintha a komód szemrehányó tekintettel kö-
vetné minden mozdulatomat, majd bosszút
forralva ellenem, alattomosan, nesztelenül
kitárja egyik ajtaját. Amibe én azonnal irtó-
zatosan beverem a könyökömet. Szemem-
be könny szökik a fájdalomtól, karomon
áramütés szalad végig, s miközben sziszeg-
ve lehuppanok a kupac mellé, bosszúsan
szemrevételezem az egymásra dobált min-
denfélét. Nini – ocsúdok fájdalmamból –,
hát ez még megvan? Furcsa formájú, nagy-
méretű kölnisüvegnek szól a csodálkozá-
som, amelynek megkopott aranyló címké-
jén már inkább sejthetők, mintsem láthatók
a számok: 4771 – a parfüm egykori márka-
jelzése. Megfeledkezve sajgó könyököm-
ről, kezembe kapom és díszes dugóját ki-
húzva orrom elé tartom az üres üveget.
Anyám illata van belezárva, amelyet egy-
kor annyira szerettem rajta. Igen, ez volt az
ő különleges parfümje… Hogy vigyázta,
hogy őrizgette… Egy-egy cseppje is elég
volt, hogy amerre járt, láthatatlan fátyol-
ként illatfelhő lebegjen utána. Valamikor a
múlt század harmincas éveiben apámtól
kapta ajándékba a nagyon drága parfümöt
és sok évtized múltán, csak a halála előtt
ürült ki teljesen az üveg… Nem, ezt nem
dobhatom ki!

És ez itt? Mit rejteget ez a vastag kar-
tonpapírból összetákolt boríték, lássuk
csak… Egy kis fűzős babatopán. Még most,
ennyi év után is bársonypuha a cipőcske
fehér kesztyűbőrből  készült  szára,
fényesfekete lakk a felsőrésze. Felnézek a
falon függő megfakult fényképre, ahol egy
szép, barna asszony, az édesanyám ölel
magához egy szöszi kisbabát, akinek a lá-

Weinrauch Katalin

Lomtalanítok
bán éppen ez a kiscipő van. Igen, ez az első
cipőcském, suttogom magam elé és vissza-
csúsztatom a csomagot a fiókba. És a tár-
gyak egymás után kéredzkednek a kezem-
be: egy csipkés, hímzett monogramos
törtfehér zsebkendő; törött szárnyú, meg-
sárgult elefántcsont legyező; egykor va-
rázslatos szépségű, aranyszálból és se-
lyemből megálmodott, szirmait hullató vi-
rágkitűző; ismeretlen rendeltetésű, strasszal
díszített kapocs, talán anyám valamikori
elegáns báli ruhájának, vagy cipellőjének
éke, amelyeket évek hosszú során át féltve
őrizgetett… Gondolkodás nélkül rakom
vissza valamennyit a fiókba, szigorú kato-
nás rendbe.

A fából faragott cigarettaszipkát, az ap-
rócska fa hamutartót sokáig elnézegetem:
vajon hogy tudta kifaragni, ilyen tökélete-
sen megmunkálni ezeket a tárgyakat apám
a halál árnyékában, a láger nyomorúságos
körülményei között, mindenfajta szerszám
nélkül… Soha nem kérdeztem meg tőle –
sóhajtom magam elé – és most már meg sem
kérdezhetem… Szibériára, a „háromnapos
munka” évekig húzódó pokoli idejére emlé-
keztette őt, egészen nemrég bekövetkezett
haláláig. Vigyázva teszem vissza a fiók mé-
lyére. Helyette a rég elhunyt idősebb bá-
tyámtól kapott, egykor rózsaszínű, törede-
zett lakkpénztárcát emelem ki óvatosan a
kupacból. Aztán a tízegynéhány éve halott
fiatalabb bátyám egykori névnapi ajándé-
kát, egy szakadt, tiritarka gyöngysort a hoz-
záillő karpereccel. Sóhajtva helyezem a fi-
ókba valamennyit, szépen egymás mellé,
sorba, s már tudom, hogy ezzel még közel
sincs vége a visszapakolásnak.

A kis fehér pamutkutyus bandzsa kép-
pel, hamiskásan néz rám egyetlen fekete
gyöngyszemével és én visszamosolygok rá.
Ez Az Ő Ajándéka! Az első. Teremtőm, csak
tizennégy éves voltam, amikor adta… Mi
mást is ajándékozhatott volna annak a
hosszúkézláb, varkocsba font hajú gyer-
meklánynak, aki én voltam akkor… Először
mentünk együtt moziba és csak a sötétség
leple alatt merte kezembe nyomni a boly-
hos kis játékállatkát. Aztán ott is felejtette
kezét a kezemen. Minek következtében én
soha meg nem tudtam, mivel végződött a
végtelen orosz sztyeppéken a helyre kis
traktoristalány és a katonazubbonyát má-
sodik bőreként viselő, szalmaszőke
kombájnosfiú bimbózó szerelme.

A rá következő nyáron kaptam tőle egy
játékbabát… Könnyű sóhajjal veszem ke-
zembe a szőke hajú, kék szemű, kerek arcú
babát: azért vettem, mert rád hasonlít, mond-
ta nevetve… Vigyázz rá, legyen ez a te sze-
rencsét hozó kabalád! Vagy inkább mind-

kettőnké… A kavicsokon  bukdácsolva si-
ető Tisza partján napoztam egy vízmarta
sziklán ülve. Lehunyt szemmel élveztem a
vakáció minden gyönyörűségét, a július
varázsát, az első szerelem tiszta, magasztos
csodáját, amelynek emléke csak velem
együtt múlik el – amikor mögém osont és
gyöngéden átkarolva a vállamat, átadta a
babát. Nem akarok utánaszámolni, hány
esztendeje annak a júliusnak. Lám, megőriz-
tem, mindig velünk volt. Később már csak
velem. Hogy hozott-e szerencsét? Nem tu-
dom… Bár én itt vagyok. Még itt. És napok
múlva újra július lesz…, de az Ő számára
tizenöt éve megállt az idő. Júliusban.

Szórakozottan forgatom ujjaim között
a kecses, lúdtollat formázó faragott pennát,
amelyet jóval később ajándékozott nekem.
Hogy legyen mivel leveleket írni neki a tá-
voli metropolisba, ahol diákoskodott. Ké-
sőbb egy tengerparti katonakórházba, ahol
katonaidejét töltötte. Írtam is neki szorgal-
masan. A tőle kapott levelek hiánytalanul
itt vannak, gondosan átkötve zsinórral…
Fejemet ráhajtom a tenyeremen tartott le-
vélcsomagra és belehallgatózok a csend-
be: mintha egy halkan lüktető szív dobba-
nása szűrődne ki a megfakult levelek betű-
iből. Olyan óvatosan teszem vissza a fiók-
ba, mintha élő lenne.

Az apadó kupac aljából egy fekete pu-
haságot húzok elő: szia, Ursú Negre – kö-
szöntöm a játékmackót. Válaszul felém bil-
lenti kerek füleit, mosolyra igazítja bumfor-
di,  szőrös képét. A már azóta legszebb fér-
fikorában lévő  nagyobbik fiam kedvenc
játéka volt valaha ez a maci. Annyira sze-
rette, hogy csak vele tudott elaludni még
az iskola alsó osztályaiban is, bár ezt igye-
kezett eltitkolni. Olyan másfél-két éves le-
hetett, amikor megvettük neki. Abban a ro-
mánok lakta községben éltünk akkor, ame-
lyik évtizedekkel később a pálinka gyártá-
sáról híresült el. Az én békés természetű,
vasgyúró kisfiam jó étvágyáról volt híres,
amit őszintén irigyeltek a háziak. Nekik egy
hasonló korú, vékonyka kislányuk volt,
Iljánka, aki soha nem volt éhes, de a fiam-
mal együtt hajlandó volt enni. Így aztán az
én csemetém naponta többször is tisztele-
tét tette a konyhájukban és együtt kanalaz-
ta az ételt a lánykával, a család legnagyobb
megelégedésére. Én nem örültem olyan fel-
hőtlenül, mert féltettem a gyerek gyomrát a
nehéz ételektől. A háziasszony többnyire
egytálételt készített: törtpaszulyt, kukorica-
darát savanyított káposztába töltve, vagy
kenyér sűrűségű puliszkát juhtúróval és
bivalytejjel. Mást nemigen főzött. Talán
ezért is nem volt étvágya a kis kákabelű
lánynak… Ám az én fiamnak kedvenc étele
volt a vastag babfőzelék. Mivel a két gye-
rek együtt játszott álló nap, kisfiam az anya-
nyelvvel együtt megtanult románul is. Így
aztán nap mint nap ezen a nyelven kaptak
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hajba Iljánkával egy ütött-kopott játék-
medvén, amit a kislány nagyon féltett

és semmi kincsért oda nem adott volna a
fiamnak. Hogy ne sírjon érte, megígértük,
hogy veszünk neki is egy macit, románul
ursut.  Egy koranyári napon férjem bement
a rendelőbe, a román család apraja-nagyja
meg vásárba indult a közeli városba, így
kettesben maradtunk kisfiammal a hatalmas
portán. Mielőtt a háziak útra keltek, bekul-
csolták az utcaajtót, lezárták a gémeskút te-
tejét, becsukták a pincét, sőt, a kemencét
is, nehogy a gyermekemmel baj történjen a
távollétükben.  Kisfiam mellettem serteper-
télt, leste, mit főzök, mivel lassan közele-
dett a dél, néha kiballagott az udvarra. Nem
lelte a helyét, unatkozott kis barátnője nél-
kül. Bár félszemem mindig rajta volt, egy
szempillantás alatt tűnt el nyomtalanul. Azt
a nem egészen órányi időt, amíg őt kétség-
beesetten kerestem és azt a félelmet, amit
azalatt átéltem, nem lehet elfeledni: reszket-
ve, hisztérikusan kiabálva szólongattam kis-
fiamat, sírva rohantam végig a kerten, be-
néztem az üres kutyaólba, a tyúkülőbe, de
a gyerek nem válaszolt, nem volt sehol.
Közben megjöttek a háziak és a vásárolt
portékát a szekéren hagyva segítettek a fiam
keresésében. Sikertelenül. A kétségbeesés
végső határán voltam, amikor a háziasszony
a saját konyhájuk ajtaját kinyitva megtor-
pant a küszöbön, majd harsány hahotára
fakadva integetni kezdett nekem, befelé
mutogatva a helyiségbe. A látvány belő-
lem is megkönnyebbült nevetést váltott ki.
A konyha közepén terpeszkedő hatalmas
tölgyfaasztal tetején trónolt az én fiam. Két
kis széjjelvetett vaskos lába között óriási
vasfazekat szorongatott és egy méretes fa-
kanalat markolászva, megüdvözült arccal
gyömöszölte, lapátolta szájába a törtpa-
szulyt. Biztosan hallotta, hogy szólonga-
tom, de hát tele szájjal nem tudott válaszol-
ni. Gondolom, a maci miatt mehetett be a
háziakhoz, de ahogy meglátta az asztalon a
fazekat, az ursu már nem volt fontos. Az-
nap jó napja volt a fiamnak: annyi paszulyt
evett, amennyi belefért és délben apjától
megkapta az áhított játékmedvét. És mert
fekete volt, Ursu Negre lett a neve. Hogy
dobhatnám ki?…
    Hát ez a kis selyempapírba tekert cso-
mag vajon mit rejteget? Egy szőke hajfür-
töt. A kisebbik fiam haját. Simogatom a sely-
mes fürtöt, és tisztán látom magam előtt
másodszülött fiamat. Lányt vártunk, ő jött
helyette. De kislánynak is szép lett volna.
Szőke göndör haját sokáig nem hagytam
levágatni, egészen addig, amíg egy furcsa
esemény hatására mégiscsak rászántam
magam. Történt, hogy sétálni indultam az
én hároméves, fürtös hajú fiammal, akinek

sugárzó tekintetét, angyali szépségű ar-
cocskáját látva senki nem sejthette, hogy
valójában egy nyelvelő kiscsibész. Könnyű
sortot, pólót adtam rá, akár kislány is lehe-
tett volna öltözéke felől. Ezt gondolhatta az
az ismerős idős hölgy is, aki meglátva a gye-
reket, őszinte csodálattal felkiáltott: de gyö-
nyörű kislány vagy! A fiam összehúzta a
szemöldökét nefelejcskék szeme fölött és ha-
ragosan válaszolta: hogyha én kislány va-
gyok, akkor a néni meg bácsi! Elszégyelltem
magam és aznap a sétából már fiúként vittem
haza. Csak nekem volt könnyes a szemem,
vele madarat lehetett volna fogatni, úgy
örült, hogy végre igazi fiú lett. Itt a helye a
hajfürtnek a maci mellett, motyogom magam
elé és kezembe veszem a noteszt, amely jó-
val újabb keletű, mint a többi holmi.
    A múlt század ’90-es éveiből való és uno-
kámnak legelső, kedves, furcsán kitekert
babaszavait őrzi, amelyeket leginkább csak
én értettem meg és fordítottam le értetlenül
hallgató szüleinek. A noteszben lévő
krikszkrakszokat ő rajzolta és csak én tu-
dom, hogy cicát ábrázolnak.
    Ezt az ezüstpapírból kivágott szívet meg
az unokámmal egyívású fogadott unokám-
tól kaptam, aki mellettem nőtt fel és lett ti-
zenéves. Második osztályba járhatott, ami-
kor nagy titokban elkészítette nekem. Ákom-
bákom betűkkel belerótta, hogy nagyon
szeret. Ezt nem hagyhatta annyiba vér sze-
rinti unokám és szét akarta szakítani a szí-
vet. Mert ő igenis, jobban szeret. Szeren-
csére idejében sikerült közbelépnem, hogy
lecsillapítva a parázs hangulatot, megment-
sem a magam számára ezt a nagyon kedves
relikviát. Vajon a két nagyra nőtt kamasz-
lány most is ugyanúgy érez-e, tudnak-e
még olyan önzetlenül, igazán szeretni, hogy
ma is összevesszenek rajtam… Ahogy egy-
kor az a két gyönyörű, kicsi lány…
   Ezt a papírból ragasztott dobozkát sem
dobhatom ki, mert egy béna kisfiútól kap-
tam; a sok szeretetről árulkodó gyermekraj-
zokat, sőt, a nekem szóló díszes oklevelet
sem, amelyre egy egész osztály írta rá a
nevét tanév végén… Kész. Felcsipegetem
a szőnyegen maradt pár papírfecnit, néhány
ki tudja, kit ábrázoló fényképet – ezeket ki-
dobhatom. A telepakolt fiókot lassan
visszatolom a helyére, és csendes elége-
det tséggel gondolom: nos, ennyi t a
lomtalanításról…Mert ami visszakerült a fi-
ókba, az egytől egyig fontos, kézzelfogha-
tó emlék. Életemnek apró mozaikkockái. A
gyorsan tovaszáguldó évek kisebb-na-
gyobb megállói, állomásai. Tárgyak, ame-
lyek hidat vernek az idő felett, életben tart-
ják egykor élt szeretteimnek emlékét, színt
visznek a lassan fakuló, egykor felejthetet-
lennek hitt pillanatokba, megszépítik a teg-
napokat.

Weinrauch Katalin

Lomtalanítok
Lator László Kossuth-díjas köl-

tő november 19-én ünnepli 80. szü-
letésnapját. Az évforduló alkal-
mából publikáljuk alábbi verseit.

Átlátszó víz
Átlátszó víz az életünk.
Tüzek égnek, távoli jelek.
Villog hajnali égbolt
bozontos táj felett.

Mi köti még, micsoda súly
illó szivárvány szavainkat?
Holdbeli fények, zöld bozót
szikrázó mélye ringat.

Ki tud még bennünket szeretni,
s ki az, kit innen még elérünk?
Magányunk hűvös ragyogása
késként karcolja bőrünk.

Naponként tágabb lesz a vágy,
míg elevenen elragad.
Így őriz tiszta szegénységünk
a baljós csillagok alatt.

Hajnali vázlat
Erős zene kél valahol,
magasra szökken, meghajol,
nagy aranytorkú madarak
úsznak az érett nap alatt.

Nyugodtan ingó távolok
résein rezgő fény csobog,
elindulnak a jegenyék,
 karjuk között feszül az ég.

Fel-le mozdul, árad, megáll
sugaras szálain a táj,
tág kévéken az út felett
 imbolyognak a tehenek.

Zuhogó hét sugárba nő
a fényes szárnyú telt idő,
hét oszlopa közt zúg a mély,
part nélküli, hatalmas éj.

Szél
A fák belülről izzanak.
Szél borzong vörös hegyeken.
Szavak mélyén a dolgok arca
 megfejthetetlenül pihen.

Tavakban ingó tájra nézz,
és megriaszt a kék varázs.
A héj alatt zuhogva fut
sötét, parázsló villogás.

 Hangokat tapogat a száj,
 koccanó, üres burkokat.
Szemünk alján felfénylenek
a mesebeli madarak.

Sajgó tűzzel lobog a nap,
hatalmasan és szárnyasan.
Virágok illatáig érek,
 feloldozom magam.



Arasznyi történelem

Morvaországban emlékeztünk a Felvidék magyar mártírjára
Gróf galántai Esterházy János, a szlo-

vákiai  egykori  Magyar Párt elnöke,
nyitraújlaki földbirtokos, 1957. március 8-
án, 56 éves korában a morvaországi mirovi
fegyházban életfogytiglanra ítélt politikai
rabként nagy türelemmel, keresztényi hit-
vallással viselt szenvedései közepette halt
meg.

1945 júniusában Csehszlovákia vissza-
állítása idején Pozsonyban Gustáv Husák
szlovák kommunista vezető Esterházyt és
10 munkatársát a szovjet titkosszolgálattal
(NKVD) elvitette. Moszkvában a szovjet
bíróság 10 évi GULAG-rabságra ítélte őket
és az Északi Sarkkörön túli egyik táborba
kerültek. Közben Esterházy Jánost a Szlo-
vák Népbíróság 1947. szeptember 16-án
kötél általi halálra ítélte. Az igaztalan vád
ellene Csehszlovákia szétverése és a fasiz-
mus kiszolgálása volt. Négyévi raboskodás
után 1949-ben ítéletvégrehajtás céljából a
Szovjetunióból hazahozatták. Onnan Ester-
házy János skorbutban és tbc-ben megbe-
tegedve, teljesen leromlott fizikummal tért
vissza. Tizenegyük közül csak négyen tér-
tek haza a GULAG-ról. Halálos ítéletét
közbenjárói segítségével Klement Gottwald
csehszlovák kommunista államfő kegyelem-
ből életfogytiglanra változtatta. Ebben az
is közrejátszott, hogy rabtartói látták rajta,
nem sokáig él már, miért őket terhelje a már-
tíromság következménye? Több börtönt,
fegyházat is megjárt a Vág völgyétől a mor-
vaországi Mirovig. Összesen 12 évet töl-
tött rabságban. Olmützben a krematórium-
ban testét elhamvasztották, de hamvait sose
adták ki családjának és a mai napig is állam-
titok, hogy szétszórták-e, vagy valahol őr-
zik. A cseh demokrácia nem mer szembe-
nézni elődje tetteivel, mert attól félnek, hogy
Esterházy hamvai veszélyeztetni fogják a
Benes-i dekrétumok máig tartó érvényes-
ségét. Nagy szégyene ez az Európai Unió-
ba belépett Csehországnak és az önállósult
Szlovákiának is. Esterházyt a mai napig sem
hajlandók rehabilitálni.

Izrael állam sem tett lépéseket Ester-
házy rehabilitálásáért, pedig a fasiszta szlo-
vák parlamentben 1942-ben egyedül ő mert
szembeszállni, tiltakozni a szlovákiai 70 ezer
főnyi zsidó Auschwitzba való deportálása
ellen és ezt a törvényt nem is szavazta meg.
Meghívtuk a mirovi emlékünnepségre Izra-
el budapesti nagykövetét, de ők a részvé-
telt más elfoglaltságra való hivatkozással
elhárították. Feltételezhetjük, hogy Csehor-
szághoz fűződő diplomáciai és gazdasági
érdekeik fontosabbak.

Esterházy János sorsáról az első köny-
vet Szent-Ivány Gábor az USA-ban angol
nyelven írta meg, és 1990-ben jelentette
meg. Magyarországon az első életművet nő-
vére, Esterházy Lujza: „Szívek az ár ellen”
című könyvében írta meg (Püski, 1991. évi
kiadás). Szent-Ivány Gábor könyve Euró-
pában német nyelvterületen jelentős bőví-
téssel Esterházy lánya Alice grófnő kiegé-

Esterházy János életútjának néhány
                            állomása

1901. március 14-én született Nyitraújlakon.
1932 – a csehszlovákiai Magyar Népszövet-

ségi Liga elnökévé választják.
– Az Országos Keresztényszocialista Párt

(OKSZP) elnökévé választják.
1933 – az OKPSZ nagygyűlésén program-

adó beszédet mond, ahol többek között kifejti,
hogy a pártnak ellenzéki politikát kell kifejte-
nie, követelve Szlovenszkó és Ruszinszkó tel-
jes körű autonómiáját.

1935 – a választások során Kassa képvise-
lőjeként bekerül a prágai parlamentbe.

1938 – Kassa Magyarországnak történő át-
adásakor bejelenti, hogy Szlovákiában marad
és egyúttal jogszerű bánásmódot kér a magyar
kormánytól a Magyarországra került szlová-
kok részére.

1939 – rádióbeszédében üdvözli az önálló
Szlovák Köztársaság megalakulását.

1942 – a szlovák parlamentben egyedül ő
nem szavazza meg a zsidótörvényt, és ettől
kezdve a hatalom végképp ellenségének te-
kinti őt.

1944 – memorandumban tiltakozik Magyar-
ország német megszállása ellen, amelyet eljut-
tat a nyugati nagyhatalmak képviselőihez.

– Az év utolsó hónapjaiban a Gestapo körö-
zést ad ki ellene, de nem hajlandó elmenekülni
az országból.

1945 – az oroszok Pozsony felszabadítása
közben letartóztatják, majd tizenkét nap elzá-
rás után szabadon engedik.

– Felkeresi Gustáv Husákot, hogy tárgyal-
jon vele a magyarok memorandumáról, amely-
ben az új magyarellenes intézkedések ellen til-
takoznak. Husák letartóztatja és átadja a KGB
ügynökeinek.

– Több magyar pártvezetővel a Szovjetuni-
óba hurcolják, ahol egy évet tölt a moszkvai
Ljubjanka börtönben. Koholt vádak alapján
elítélik, majd szibériai táborokba viszik, ahol
súlyos tüdőbetegséget kap.

1947 – szeptember 16-án a Szlovák Nemzeti
Bíróság távollétében, „in contumaciam”, kötél
általi halálra ítéli a köztársaság szétveréséért és
a fasizmus kiszolgálásáért.

1949 – a szovjet hatóságok Ágcsernyőnél ki-
adják őt a csehszlovák szerveknek. Családja és
barátai közbenjárására a köztársasági elnök ítéle-
tét kegyelemből életfogytiglanra változtatja.

– Megjárja Csehszlovákia szinte valamennyi
börtönét, közben családja szétszóródik, csu-
pán egyetlen húga tarthatja vele a kapcsola-
tot, rendszertelenül. Leveleit, ha engedélyezik,
szlovák nyelven írja.

1957 – utolsó kérését, hogy szállítsák a nyitrai
börtönbe, mert szülőföldjén szeretne meghal-
ni, elutasítják.

– Március 8-án, a morvaországi Mirov bör-
tönében mártírhalállal ért végére szenvedései-
nek.

(Forrás: Esterházy János emlékkönyv,
Századvég Kiadó, Budapest, 2001.  Az élet-
rajzi adatokat összeállította Molnár Imre)

szítéseivel 1995-ben jelent meg. Molnár
Imre és Tóth László 1990-ben az Új Forrás
című folyóiratban írt Esterházy életéről és
mártíromságáról. Ezt követően Pozsonyban
Kövesdy János és Molnár Imre írt róla. Ez
1992-ben füzet alakban jelent meg. Balassa
Zoltán: „Pilóta a viharban” című könyvét a
Magyar Honvédség oktatási céllal 1994-
ben Budapesten adta ki. Molnár Imre törté-
nész „Esterházy János 1901–1957” című
műve 1997-ben a negyvenedik szomorú ju-
bileumi évben látott napvilágot. A fentie-
ket követően számos írás jelent meg napja-
inkig: többek között a Rákóczi Szövetség
kezdeményezésére és támogatásával a Rá-
kóczi Hírvivő című folyóiratunk cikkei, il-
letve a 2006-ban kiadott Esterházy Emlék-
füzet.

A Rákóczi Szövetséget Budapesten
1989. március 13-án alakítottuk meg. Fel-
adatunknak tekintettük Esterházy János
életének és mártíromságának közismertté
tételét. 1991. április 18-án megalakítottuk az
Esterházy János Emlékbizottságot, amely-
nek első elnöke másfél évtizeden keresztül
az a pozsonyi Stelczer Elemér volt, akinek
az édesapja (Stelczer Lajos) az Esterházy
János által vezetett Magyar Párt igazgatója
volt. Ő csak azért úszta meg a GULAG-rab-
ságot, mert a letartóztatásáról idejében ér-
tesült. Családjával átjött a csonka ország-
ba, s így menekültek meg. Stelczer Elemér
nyugdíjasként Budapesten él. Korára való
tekintettel örökös tiszteletbeli elnökké vá-
lasztottuk és az Emlékbizottság aktív veze-
tését Martényi Árpád bányamérnök, a Rá-
kóczi Szövetség szervezeti titkára vette át.
2007 júniusában a szlovákiai Magyar Koa-
líció Pártja Stelczer Elemért Révkomáromban
a „Pro probitate” (a Helytállásért) kitünte-
tésben részesítette.

1992. október 4-én a pesti V. kerületi
Szép utca 3. számú házban, ahol Esterházy
Jánosnak magyarországi tartózkodása ide-
jén lakása volt, a kapu mellett egy szép
bronz emléktáblát állítottunk, amelyet a lé-
vai Nagy János és a budapesti Horváth
Sándor szobrászművészek alkottak. Az em-
lékművön kívül elkészült az Esterházy Já-
nos-emlékplakett is, amelyet minden évben
az emlékünnepség keretében 2–2, arra ér-
demes személynek adományozunk.

Esterházy János halála évfordulóján,
rendszerint vasárnapi napon, minden év
márciusában a Szép utcai emléktáblánál kez-
dődik az ünnepség, majd a Magyarok Háza
dísztermében kerül sor kultúrműsor kereté-
ben a megemlékezésekre és a kitüntetések-
re. Ezen mindig sokan vesznek részt. Nem-
csak azért, mert Esterházyt tiszteljük, ha-
nem azért is, mert oly sok kitelepített és ki-
üldözött felvidéki magyar él Budapesten és
környékén, de sokszor messziről, vidékről
is eljönnek tisztelői.

Halálának 50. évfordulóját a Rákóczi
Szövetség Esterházy-emlékévvé nyil-
vánította és a tavaszi ünnepségen kí-

Kárpátaljai Hírmondó34



Kárpátaljai Hírmondó 35

Arasznyi történelem

Mirov körülbelül 300 lelkes község.
Olmütztől északnyugatra erdős hegyek
völgyhajlatában fekszik. A völgy innenső
oldalán van a község és a rabtemető, a
völgy másik oldalán, a tetőn magaslik a vár-
kastély, amely két évszázada fegyház. Min-

dig is hírhedt volt arról, hogy
itt a tüdőbaj „segít” a halálnak.
A német megszállás idején
(1939–1945) itt a náci Gestepo
nagyon sok lengyelt végzett ki.
Az 1942. évi Heidrych- gyilkos-
ság után (cseh ejtőernyősök
megölték Prágában a német
Gauleutert) tömeges letartózta-
tás történt a csehek között is.
Heidrych meggyilkolását
Benesék Londonból kezdemé-
nyezték és ezáltal sokan estek

áldozatul a cseh értelmiség körében. A há-
ború után Benesék az árulókat és politikai
ellenfeleiket is ide záratták be. A III. Cseh-
szlovák (ezúttal szocialista) Köztársaság

idején is sok politikai fogoly raboskodott
itt és pusztult el, többségük tüdőbajban.
Gróf Esterházy János is így halt meg.

Az első mirovi zarándoklatunkra 1997-
ben került sor. Az itteni temetőt már nem

Morvaországban emlékeztünk a Felvidék magyar mártírjára
vül több rendezvénnyel emlékezünk rá.
Világszerte hirdetjük, hogy ez az igaz

magyar ember 62 év után sem kaphatta még
meg a rehabilitálást.

Június 9-én Budapestről indított 50 fős
autóbusszal elzarándokoltunk Olmützbe,
ebbe a szép morvaországi
városba. Az itteni katolikus
katedrálisban magyar szent-
mise volt Esterházy János em-
lékére. Magyar papok
koncelebráltak, négyen, felvi-
dékiek. A szentmise után Zsi-
dó János csallóközi esperes
plébános és a zselizi Galgóczi
Rudolf esperes két ifjabb
paptársukkal imádkoztak Es-
terházy János lelki üdvéért. A
szentbeszéd életművéről és
mártíromságáról szólt. A szentmisén a csa-
lád részéről Rómában élő lánya, Esterházy
Alice grófnő és férje, Malfatti báró vettek
részt. Eljött a révkomáromi Concordia ének-
kar és megható, szép, régi magyar egyházi
énekekkel, többek közt a középkori magyar
Himnusszal (Boldogasszony Anyánk, égi
nagy Patrónánk ), majd a mise végén Köl-
csey és Erkel magyar Himnuszával tették
felejthetetlenné ezt az emlékünnepet.
Könnyekig megható volt messze szülőföl-
dünktől, édes hazánktól cseh földön a cso-
dás és hatalmas gótikus katedrálisban hal-
lani a magyar imát és a himnuszokat. Ter-
mészetesen nemcsak mi, budapestiek vet-
tünk részt  a szentmisén, hanem a
pozsonypüspöki Szent Erzsébet magyar
cserkészcsapat, a Cseh- és Morvaországi
Magyarok küldöttsége is.

Olmützből utunkat folytattuk a 28 kilo-
méterre lévő Mirov községbe. Az 1800-as
évek elejéig itt volt az olmützi katolikus püs-
pök nyári rezidenciája, amelyet a Habsburg
császári kormányzat fegyház létesítésére
megvett az egyháztól. Azóta őriznek itt poli-
tikai és köztörvényes rabokat. Hírhedt hely
volt ez az 1848/49. évi magyar szabadság-
harc politikai elítéltjei számára is, akiket a
brünni Spielberg-hegy várbörtöneiből sze-
kereken hoztak ide. Meglepő volt, hogy em-
léküket a fegyház falán semmilyen tábla nem
őrzi. Ez egy újabb magyar feladat!

A politikus azzal is foglalkozott, milyen hatással van a nemze-
tiségi kisebbségi lét a személyiségre? „A kisebbségi élet hatása a
magyarságra” című, a debreceni nyári egyetemen 1941-ben tartott
előadásában megfogalmazottak ma is érvényesek. Véleményének
kvintesszenciája, hogy a kisebbségi lét mély nyomokat hagyott
ugyan a lelkekben, az anyaországtól elszakadtak életfelfogására
befolyással volt, de a nemzeti jellegen nem változtatott, mert az
elnyomás, az önmagára utaltság, a külső segítség hiánya olyan
tulajdonságokat alakított ki a magyarságban, amelyek előnyére
váltak.

Melyek ezek a tulajdonságok? Például hogy a kisebbségi sors
magyarja tud közösségben dolgozni, gondolkozni, ami a kis nem-
zeteknél nagyon fontos. Hogy, miután tudja, csak önmagára és

használják, abban embermagasságúra nőtt
a gaz. A polgármestert felkértük a temető
rendbetételére, aki mindent megtett ennek
érdekében. Esterházy Jánosnak 1998. júni-
us 14-én kőtáblás emlékművet állítottunk a
Rákóczi Szövetség, a Magyarok Világszö-
vetsége és személyesen Patrubány Miklós
elnök anyagi hozzájárulásával. Támogatta
kezdeményezésünket a Cseh- és Morvaor-
szági Magyarok Szövetsége is. Az ünnep-
ség a temetőben ennél az emlékműnél volt,
250 fő részvételével. Sokan koszorúztak:
Dr.Prof. Sólyom László köztársasági elnö-
künk képviseletében Tari Sándor titkárság-
vezető, Szabó Géza prágai nagykövetünk,
Törzsök Erika, a magyar kormány államtit-
kára, Karl Schwarzenberg cseh külügymi-
niszter képviseletében a titkára, Vitéz Lász-
ló, a szlovákiai magyar cserkészek vezető-
je, Schniererné dr. Wurster Ilona, a Szent
Erzsébet cserkészcsapat és a pozsonyi Es-
terházy Klub vezetője, Ján Janku, az egy-
kori cseh rabtárs, a Cseh- és Morvaországi
Magyarok Szövetségének vezetője, Hyvnár
Anna, majd a Rákóczi Szövetség Esterházy
Emlékbizottsága részéről Martényi Árpád
szervezeti titkárunk, aki nemcsak az ünnep-
ség célját méltatta, hanem Mirov község
polgármesterének, Jaroslav Jílek úrnak hu-
mánus segítőkészségét is, és ezért a hely-
színen átadta az Esterházy-emlékérmet.
Molnár Imre történész is koszorúzott és még
sokan elhelyezték virágcsokraikat az emlék-
műnél. Végül mindenkinek megköszönte
Esterházy Alice grófnő az édesapjáról való
megható megemlékezést.

HÁBEL  GYÖRGY,
a Rákóczi Szövetség alapító tagja

Igyártó Gyöngyi felvételei

Egy adalék Esterházy János portréjához nemzettársaira van utalva, kifejlődött benne az összetartás érzése,
érintkezésében közvetlen, elszokott az öndicsérettől és a fény-
űzéstől. Józan, takarékos, becsületes, s ezekre alapítja a maga bol-
dogulását. Megtanulta, hogy a reális gondolkozás az egyetlen
útmutató az életben.  Az embert nem rang, cím, társadalmi hovatar-
tozás szerint értékeli, hanem jelleme, munkateljesítménye szerint.
Van érzéke a kultúra iránt, tisztában van a szervezkedés erejével és
egyéni értékeit alá tudja rendelni a köznek, mert tudja, hogy ezzel
saját magának is használ, a saját helyzetét is erősíti. Mindezek
mellett kitartó, dolgos, fegyelmezett, nyugodt és bizakodó. Az el-
lenséges légkörben való élet természetes következményének kell
tekinteni, hogy bizalmával nem könnyen ajándékoz meg valakit,
némileg zárkózott és kifejlődött benne a kritizáló készség.

F.  M.

A mirovi börtön



Nemcsak nőknek

A  SZÁRÍTÁS  STRATÉGIÁJA
A fűszerek, gyümölcsök, gombák, s a

különféle növényi részek a betakarítás után
azonnal romlásnak indulnak. E folyamatot
olyan enzimek vezénylik, amelyek működé-
séhez nedvesség kell, így ha azt sikerül el-
vonnunk, lesz esélyünk a hosszabb
tárolásra. A szárítás sikere te-
hát a gyorsaságon múlik. E
mellett a másik kulcselem a
szárítási hőmérséklet: a
különböző növényi ré-
szek — de még az
egyes gyümölcsök is
— más és más hőfo-
kot kívánnak. A har-
madik a szellőzés: bár-
mit aszalunk, azt jól kö-
rül kell járnia a levegő-
nek, hogy a kipárolgó
nedvességet gyorsan elvi-
hesse.

A szárítható dolgoknak van
egy csoportja, amelyeknél azonban
kompromisszumot kell kötni. A nagy illó-
olaj-tartalmú zöld növényi részekben
ugyanis kárt tehet a magasabb hőmérsék-
let, illetve a gyorsan és ingyen dolgozó nap-
fény. Ezért a zöldfűszereket és gyógynövé-
nyeket rendszerint lassabban és árnyékban
szárítjuk.

A gyökérrészek, kérgek, zöldségek és
gyümölcsök általában egyaránt száríthatók
tűző napon, vagy — aszaló berendezés hí-
ján — egy kemencében vagy egyszerű
konyhai sütőben.
ASZALÁS  NAPON  VAGY  SÜTŐBEN

Az általános eljárás egyszerű: az alap-
anyagot átválogatjuk (a romlásnak indult
vagy férges darabokat kidobjuk), megtisz-
títjuk, szükség esetén megmossuk, leszá-
rítjuk (olykor hámozzuk is), a nagyobb mé-
retűeket daraboljuk, majd szétterítve kezd-
jük a szárítást. Ehhez rácsot vagy valami
olyan laza hálót, szövetet használunk, amit
könnyen átjárhat a levegő. (Ezért, ha sütő-
ben dolgozunk, ott sem próbálkozunk tep-
sivel, s akár az ajtó kitámasztásával is gon-
doskodunk arról, hogy folyamatosan jó le-
gyen a légcsere.) A darabokat úgy helyez-
zük el, hogy ne érjenek egymáshoz, s időn-
ként át is forgatjuk. Magát a rácsot is for-
gatjuk, s ha egymás fölött többet haszná-
lunk, azok sorrendjét is változtatjuk. Mind-
ezt azért, hogy egyenletes legyen a szára-
dás. (Ha „láncban” szárítunk, akkor az új
adag mindig felülre kerül, s a rácsokat a fo-
lyamat előrehaladtával vándoroltatjuk egyre
lejjebb.)

Az egyenletes hőelosztás persze sem-
mit nem ér, ha különböző méretű gyümöl-
csöket, vagy zöldségdarabokat akarunk
egyszerre szárítani. Ilyenkor szinte biztos a
kudarc, mivel mire a nagyobbak is elkészül-

Aszalás, szárítás
nek, a kisebbekből már tapló válik.

Az aszalás gyakran többnapos prog-
ram, de nyugodtan megszakítható, s ké-
sőbb folytatható. Addig tart, amíg ki nem
űzzük a szükséges mennyiségű vizet. A
gyökereket , gombákat  rendszerint

csontszárazra szikkasztjuk, s ezeket —
mint a fűszereket — sötét, zárt üve-

gekben tart juk. Az aszal-
mányok legtöbbjében azon-

ban viszonylag sok ned-
vesség marad. Például

egy-egy gyümölcsből
elég kivonni a ned-
vesség mintegy há-
romnegyedét, s ez
már elég a konzervá-
láshoz. Emiatt a szik-
kasztást addig foly-

tatjuk, amíg az
aszalmány még rugal-

mas, de összenyomva
már nem serken belőle

nedvesség. A túlszárított
gyümölcs egyébként azt a képességét is
elveszíti, hogy a felhasználás előtti ázta-
táskor folyadékot vegyen fel.

Az aszalt gyümölcsöket, hogy ne fül-
ledjenek be, s ne penészedjenek, rendsze-
rint laza szövésű vászonzacskóban, eset-
leg üvegben, celofánnal lekötve tároljuk.

NÉHÁNY  EGYSZERŰBB  ELJÁRÁS
A szilvák közül aszalásra legalkalma-

sabbnak a Besztercei fajtát tartják, ezt is
olyan érett állapotában, amikor már a fán
ráncosodni kezd. A gyümölcsöt megmos-
suk, lecsorgatjuk, s a szárítást 50–60 °C-on
kezdjük. Amikor már érzékelhetően meg-
fonnyadt, fokozatosan emelhetjük a hőmér-
sékletet 70–80 °C-ra. Ha a gyümölcs már
annyira összeesett, hogy kitapogatható a
magja, akkor azt egyszerűen kitolhatjuk be-
lőle a szár irányában. Az aszalást ezután
üresen folytatjuk, vagy a mag helyére pu-
colt diót, mandulát töltve fejezzük be a szá-
rítást. (Egy kilogramm nyers szilvából 30
dkg aszalmányt nyerhetünk.)

A sárgabarackot megmossuk, majd
kétfelé vágjuk, a magját kidobjuk, a fél ba-
rackokat pedig a héjas oldalukra állítva
tesszük a rácsra. 85 °C körüli melegben kezd-
jük aszalni (sietünk, mert hajlamos a barnu-
lásra), de ha már érzékelhetően szikkadt, egy
kicsivel tovább is növelhetjük a hőmérsék-
letet. (Egy kilogramm nyers barackból úgy
15–20 dkg aszaltat készíthetünk.)

A körtét meghámozzuk, a magházát ki-
metsszük, s mérettől függően daraboljuk.
A kisebbeket félbe, a nagyobbakat negye-
dekre vágjuk, vagy egyszerűen félujjnyi
körszeleteket vágunk a gyümölcsből. Az
aszalást kifejezetten magas, 90–100 °C-os
hőmérsékleten kezdjük, s ezt később csök-
kentjük 75–80 fokra. Ha a szín megőrzésére

használtunk előzetes citromsavas fürdőt,
akkor elég lehet rögtön 75–80 fokon kezde-
ni a szikkasztást. (Egy kilogramm nyers kör-
téből 15–20 dkg szárítottat kaphatunk.)

Az almát úgy aszaljuk, mint a körtét.
Bár megjegyzendő, hogy van olyan szerző
is, aki teljesen más hőmérsékleteket ajánl
az alma esetében: például a citromsavas für-
detést követően elegendőnek tartja a 45 °C-
os kezdést és a 70 fokos befejezést. (A nyers
alma minden ki lójából  10–15 dkg
aszalmányra számíthatunk.)

Az őszibarackot hámozzuk, felezzük,
10–15 percre 2%-os citromsavas fürdőbe
tesszük, majd lecsorgatjuk. 20%-os cukor-
oldatot felforralunk, beletesszük a barac-
kot, a tüzet lekapcsoljuk, s egy napra ma-
gára hagyjuk. Majd a szirupból kivéve 45–
50 °C-on kezdjük aszalni a gyümölcsöt, s a
folyamatot 65–70 °C-on fejezzük be. Az
aszalt őszit még néhány napig kiterítve
hagyjuk, időnként átforgatva utószárítjuk.
(Egy kilogramm tisztított gyümölcsből 10–
15 dkg szárítmány jöhet ki.)

A tököt meghámozzuk, majd szálasra
gyaluljuk. Elterítjük a szárítórácson és
időnként átkeverve 60–70 °C-on szárazra
aszaljuk.

A hagymát meghámozzuk, majd 2–3
mm-es szeletekre vágjuk. Elterítjük a szárí-
tórácson és időnként átkeverve 60–70 °C-
on szárazra aszaljuk. (Egy kilogramm tisztí-
tott hagyma nagyjából 10 dkg aszalmányt
ad.)

A sárgarépát megtisztítjuk, lemossuk,
s legfeljebb 3–4 mm-es karikákra, vagy ha-
sonló nagyságú csíkokra, kockákra vág-
juk. 10 %-os sóoldatot forralunk, s a zöld-
ségdarabokat 1–2 percre a 90 °C-os lébe
mártjuk, majd azonnal lehűtjük hideg víz-
zel, s lecsorgatjuk. Rácson szétterítjük, 70–
75 °C-on kezdjük a szárítást, s 55–60 fo-
kon fejezzük be. (Egy kilogramm tisztított
répából 6 dkg szárított lesz.)

A zellerrel hasonlóan bánunk, mint a
sárgarépával. (Ebből egy kilogrammnyi 7–
8 dkg aszalmányt ad.)

A fehérrépa könnyen túlpuhulhat, ezért
az előfőzés helyett inkább áztatjuk. A meg-
tisztított, lemosott, s feldarabolt répát 1–2
órára 1%-os ecetsavba tesszük (ettől remél-
jük, hogy fehér marad), majd úgy szárítjuk,
mint a sárgarépát, illetve a zellert. (Egy kilo-
gramm tisztított petrezselyemgyökér 10–12
dkg szárazat ad.)

A gombát szárazon megtisztítjuk, eset-
leg vékonyan meg is hámozzuk. 3–4 mm
vastag szeletekre vágjuk, s rácsra terítve
tűző napon, vagy 40–60 °C-os hőmérsékle-
ten — időnként átforgatva — teljesen ki-
szárítjuk. Szokás a gombaszeleteket vékony
zsinórra fűzve is szárítani, de ilyenkor is
fontos, hogy az egyes darabok ne érjenek
egymáshoz, ne gátolják egymás szellőzé-
sét. (Egy kilogrammnyi nyersanyagból
mintegy 7–13 dkg szárított gomba lesz.)

Kárpátaljai Hírmondó36



Kárpátaljai Hírmondó 37

Népszerű tudomány

A három cigány és a juhász
Amiről ma mesélni fogok, itt történt a

Longi erdőben. Az erdő szélén őrizgette egy
juhász a juhait. Éjszaka arra ébredt, hogy ku-
tyái nagyon ugatnak. Futott a nyájhoz, de
nem látott semmit, a tolvajok elmenekültek.
Amikor pitymallott, számba vette juhait. A
tolvajok elvitték a fekete pettyes bárányát és
még egy bárányt.  Bosszankodott, arra gon-
dolt, no, ezeket csak a cigányok vihették el!

A község felé nézett, s látja, hogy jön
három cigány, a hónuk alatt balta, mennek
az erdőbe fáért.  Gondolta magában: no most
a cigányokat megviccelem a bárányaimért.
Hamarosan a kisbaltájával a gyalogút mel-
lett megfaragott egy fát, osztán ráírta: „Ezen
a fán lehet a mennyországba menni.”

Ü meg ebújt egy bokor mögé, s várta,
mi lesz.  Ahogy odaérnek a cigányok, ész-
reveszi az egyik az írást, merthogy egy tu-
dott közülük olvasni:

– Várjatok csak, dádé! Ezen a fán vala-
mi van írva!

Elkezdi betűzni: „Ezen a fán lehet a
mennyországba  menni.”

– No csak próbáljuk meg! – mondja a
másik.

Azt mondja a legöregebb:
– Én hagy menjek utójára! Tik előre

menjetek! Ott jó dógunk lesz, eszünk, iszunk
és hozunk a pujának is. Most könnyen fel
tudunk menni mennyországba!

Amiko jól felértek, azt mongya a legfia-
talabb cigány:

– Dádé, vagdald le magad után az
ágakot, nehogy  más is feljöjjön a menny-
országba utánunk!

Le is vagdalta és le is pucolta, nehogy
valaki meg tudjon benne fogózni, hogy a
mennyországba rajtuk kivül senki ne men-
jen.

– No, amiko mennek, mennek (hatalmas
jegenye volt – mutatja mesélő a kezével), egy-
szer csak elirik a tetejit. Ott meg csak egy nagy
varjúfiszek vót.  Megáll, oszt azt mongya:

– Sum, dádé, itt a teteje, oszt nincs a
mennyország!

A másik így beszél:
– No, jól van,  ha nincs mennyország,

hát mit csinájunk!
– Jaj, jaj – siránkozik az öreg – levag-

daltuk az ágakot magunk után. Jaj, jaj, hogy
megyünk le?

Ott tanakodnak, egyszer csak aszt
mongya a legfiatalabb:

– No, hallgassatok csak ide, morék! Én
beleragózsok a fának a hegyibe, te megfo-
god a lábomat, a vin Puli meg a te lábodat.
Ezs azs ág meg szípen lehajlik, oszt leeresz-
kedünk a fődre!

Úgy is tettek.  Beleragózstak egymás lá-
bába. Csak csüngtek és csüngtek. A legfiata-
labbnak mán igen nehéz vót fogni az ágat. Nem
birta mán, meg a keze is csúszott. Azt mondja:

– Halljátok, dádék, várjatok egy kicsit,

hagy köpjek a markomba. Megnyálazsom a
kezsem, mer igen nehézs nekem.

Akko eleresztette az ágat, hogy a mar-
kába köpjön és lezuhantak mind a fődre.
No, oszt kinek keze, kinek lába tört el.  Akko
osztán nem tudták, mit csináljanak, haza nem
tudtak menni. Közbe a juhok arra tértek.
Odamegy a juhász:

– Ti, cigányok, mit csináltok itt?
– Jaj, jaj, ha Istent ismer, naccságos úr,

menjen be a faluba, mongya meg, hogy itt
vagyunk félhóttan, jöjjenek, osztán vigye-
nek hazsa, me felmentünk arra a fára.

– Mit kerestetek ti ott?– kérdi a juhász.
– Egy táblára azs vót írva : ezsen a fán

fel lehet a mennyországba menni. Mi meg-
próbáltuk, de nem vót o tt csak egy
varjúfiszek. Valaki bolonddá tett minket.

– Hát – azt mongya a juhász –, én nem
tudok menni, mer nekem a birkákra kell vi-
gyázni. Meg haragszom is rátok, elloptátok
a fekete pettyes bárányom.

– Jaj , naccságos  juhász úr, visszaad-
juk a bárányát, mi vittük el. Nincs semmi
baja. Csak vitessen haza.

Igen rimánkodtak.  Éppen arra jött egy
ember egy ökörszekerrel, felpakolták a há-
rom cigányt. Nagy jajgatások közt elindul-
tak haza a táborba. Ennyi vót, mese vót, igaz
vót. Így járt pórul a három zsivány cigány .

Bátyú,  1969 februárja

A cigány a kecskék közt
Vót eccer egy asszony, igen szép

asszony vót. A legszebb a környéken. Itatta a
tehenet eccer a kutnál. Akko még nem vót
minden udvaron kút, közös kutak vótak a fa-
luba.  Arra megy egy nagy oláj cigány leginy.
Aranybojtos csizsma vót a lábán.  Odamegy
a kuthoz  az asszonyhoz. Aszt mongya:

– Hallja, síp assony, higgye meg, én
adnék magának  háromsázs forintot, ha el-
mehetnék egy este magáhozs sórakozsni !
Az asszony nem szólt semmit, mondja az
urának, mi történt.

– Te – aszt mongya az ura – , ha még
eccer beszélsz vele, vedd el tülle a három-
száz forintot.

Úgy is vót. Másnap reggel itassa az
asszony a teheneket. Megint odamegy a
cigány, mert állandóan ott keringett a ház
körül, hogy láthassa az asszonyt. Aszt
mongya a cigány:

– Síp assony, én adnék magának
háromsázs forintot!

– Csak adjon!
– No, miko mehetek?
– Hát este. Nem lesz otthon az uram,

hát eljöhet.
No, el is ment. Lefekszik, de aszt

mongya az asszony:
– Az én ágyamba csak tiszta pucéron

feküdjön le!
– No, jól van, síp assony, úgy is

lefeksek én!

No, mikor lefeküdt, az ura az asszony-
nak az ablakon nézte. Egyenesen bekiabált
az ablakon:

– Feleségem, nyisd ki az ajtót, hazajöt-
tem!

– Jaj– aszt mongya a cigány–, hát most
mit csináljak mán?

No, de tudod, régen úgy vót, hogy az
egyik házban laktak, a végiben meg a juhok
és a kecskék, oszt vót egy ajtó a konyhából
az istállóba (mondja a mesélő).

Aszt mongya az asszony:
– Menjen be a másik házba, ott vannak

a juhok meg a kecskék. Osztán menjen be
és álljon közzéjük négykézláb, hogyha be-
megy az uram, hát ne lássa magát! Aszt hi-
szi majd, hogy kecske.

Úgy is vót. Beszaladt a cigány pucé-
ron. Aszt mongya az ember a felesiginek:

– Hallod, hé! Nem kaptam munkát, haza-
jöttem. Tudod, mit gondultam!? Mennyünk
el éccaka és őrjünk meg egy mázsa buzát.

Aszt mongya az asszony:
– Hát min őrjük le a buzát, jó ember?
– Min? – azt mongya. – Befogunk két

kecskét, osztán hát leőrjük rajta.
Megyen az ember az istállóba.
– No, gyere – aszt mongya – hozzad a

gyertyát, válasszuk ki a két kecskét, oszt el-
megyünk velük a malomba, leőrjük a buzát.
Elbirják azok a mi szárazmalmunkat hajtani.

Úgy is vót. Vót olyan kis tajigájuk. Be-
mennek, hát ott áll négykézláb a cigány. Aszt
mongya az ember:

– Gyere csak, ni –  aszt mongya – itt
van ez a kecske, ez a pucér kecske, fogjuk
be, eszt, meg a másikat, eszt ni hozzá!

Ment a cigány szorgalmasan, mert félt
az embertül. Akkor befogja az ember, felte-
szik a mázsa buzát, felülnek mind a ketten a
tajigára. Húzta a kecske. De az  ember – vót
egy kis szijostora – mindig oda-odalegyin-
tett  a kecskének, mindig  a pucér kecskének.

– No, pucér – azt mondta – , látod hogy
nem akar menni ez a kecske!

Az asszony biztatta:
– Csapj oda neki!
A pucér kecske még úgyan igykezett.

No, amiko odaérnek a malomba, az ember
és az asszony leszállott. Kérdi az ember:

– Méket fogjuk be  hajtani körülfele a
malmot?

– A pucért! – feleli az asszony.
Leőrték a mázsa búzát, hazajönnek, meg-

állnak az ajtóba, viszik a búzát befele, az
asszony meg fogja a kecskéket kifele. De a
pucér kecske nem ment be az ólba, hanem
felugrott és uzsgyé, a kerten lefele. Elszaladt.

– Te – mondja az ember – , miféle pucér
kecske, amék két lábon szalad? (Az ember
úgy tesz, mint aki nem tuggya, hogy mi-
csoda, mondja a mesélő.)

Na, másnap itat a kutnál az asszony.
Arra megy a cigány.

– Assony – aszt mongya –, add vissa
a háromsázs forintot!

– Hát hogy adnám – aszt mongya –,
hát nekem adtad. Gyere el este!

– Öhöm, mán elfogyott a  lisztetek, oszt
őrni akartok  – mondta a cigány, és eltűnt.

Bátyú, 1970 januárja

Mint lapunkban már jeleztük, Bagu Balázs néprajzkutató, Bátyú nagyközség
magyartanára néprajzi gyűjtésének egy részét rendelkezésünkre bocsátotta. Olva-
sóink körében nagy érdeklődést keltett a Hadar Dánielnétól lejegyzett két mese.
Alább két trufával, tréfás történettel szolgálunk ugyanebből a gyűjtésből.
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* Az Ukrajnai Képzőművé-
szek Nemzeti Szövetsége kezde-
ményezésére és a Kárpátaljai
Megyei Állami Közigazgatási
Hivatal támogatásával Kijev-
ben, a Képzőművészek Házában
megnyílt Glück Gábor, a neves
kárpátaljai festőművész kiállítá-
sa.

* A Beregi Ünnepi Hét ren-
dezvénysorozat keretében a be-
regszászi Kossuth Lajos Kö-
zépiskolában felavatták Hunya-
di János emléktábláját. Az ün-
nepi hétnek páros években
Vásárosnamény, páratlanokban
Beregszász ad otthont. A Vérke-
parti városban a két régió kép-
zőművészei is bemutatkoztak.
Idén Bökényi Anna és a Bereg
Alkotóközösség kiállítását te-
kinthette meg a nagyérdemű
közönség. A Beregszászi Járási
Könyvtár író-olvasó találkozó-
nak adott otthont, ahol Dupka
György, az Intermix Kiadó igaz-
gatója bemutatta a könyvkiadó
gondozásában megjelent új
könyveket. A Beregi Ünnepi Hét
utolsó napján a Beregvidéki
Nyugdíjasok Petőfi Sándor
Egyesülete és a testvér nyug-
díjasklubok találkoztak. A ren-
dezvénysorozat záróakkordja-
ként a Beregszászi Illyés Gyula
Magyar Nemzeti Színház társu-
lata tartott előadást.

* A magyar fájdalom versei
és dalai címmel rendezett közös
műsort június 4-én a trianoni
békeszerződés aláírásának 87.
évfordulója kapcsán a Bereg-
szászi Illyés Gyula Magyar
Nemzet i Színházban a be-
regszászi Petőfi Sándor Nyug-
díjasklub és a színház gyermek-
stúdiója.

* Kocsis Károly, a Magyar
Tudományos Akadémia Föld-
rajztudományi Kutatóintéze-
tének főmunkatársa, a Miskolci
Egyetem tanszékvezetője veze-
tésével 40 tagú tanári küldött-
ség kereste fel Kárpátalja törté-
nelmi nevezetességeiről ismert
helységeit. Ungváron találkoz-
tak Dupka Györggyel, a Ma-
gyar Értelmiségiek Kárpátaljai
Közösségének elnökével, aki
beszámolt a kárpátaljai magyar-
ság helyzetéről.

* A Bátyúi Középiskolában
az intézmény, a Magyar Értel-
miségiek Kárpátaljai Közössé-
ge és a Beregszászi Járási Köz-
oktatási Osztály szervezésében
sor került az I. Kárpátaljai Gyer-
mekjátékok Szemléjére.

* A budapesti Vörösmarty
téren a 78. Ünnepi Könyvhéten
és 6. Gyermekkönyvnapokon
140 könyves pavilont állítottak
fel, amelyben 250 anyaországi
és határon túli magyar kiadó kí-
nálta újdonságait. A Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesz-
tők Egyesülete mérvadó Ünne-
pi Könyvhét-listáján 342 művet
ajánlott az idei könyvkarnevál-
ra. A szakértők által összeállított
listára ebben az évben felkerült
a Dupka György által vezetett
ungvári Intermix Kiadó néhány
kiadványa. S. Benedek András
„A kárpátaljai írás” című kismo-
nográfiája, Füzesi Magda „Szőt-
tes pirossal, feketével” című
kétnyelvű verseskötete, Ko-
vács Vilmos „Ma kiáltsatok”
című, a költő válogatott verseit
tar talmazó gyűj temény,
Zselicki József Hír című köte-
te, Zubánics László „Víz tükré-
re történelmet írni” című hely-
történeti munkája, Pilipkó Er-
zsébet „Ütköző identitások. A
kárpátaljai magyar katolikusok
etnikai és vallási identitásának
vizsgálata az 1989-es változások
kapcsán” című monográfiája.

* Hatodik alkalommal ren-
dezték meg Beregszász megyei
jogú város napját, amelyre szá-
mos vendég érkezett határon
innen és túlról. A rendezvény
keretében Beregszász díszpol-
gára lett Heckó György, az Egye-
di Ötletek Ukrajnai Nemzetközi
Akadémiájának elnökhelyette-
se, a VIZHI–3000 Nemzetközi
Központ és Tanács elnöke, va-
lamint Beregszászi Olga mű-
vésznő, míg Ljubov Percjuk
költőt Pro urbe-díjjal tüntették
ki.

* A beregszászi  járási
Nagyberegen második alkalom-
mal került sor szőttesfesztiválra
a falunap keretein belül.

* Öt civil szervezet: a Kár-
pátaljai Magyar Oktatásért Szü-
lők és Pedagógusok Tanácsa, a
Kárpátaljai Magyar Oktatásért
Alapítvány, a KAMOT Jóté-
konysági Alapítvány, a Kárpát-
aljai Magyar Iskolaigazgatók
Fóruma, valamint a Kárpátaljai
Magyar Ifjúságért Jótékonysá-
gi Szervezet kezdeményezése
eredményeképpen létrejött a
Kárpátaljai Magyar Oktatásért
Egyeztető Tanács.

* A Kárpátaljai Határmenti
Önkormányzati Társulás, a Ma-
gyar Értelmiségiek Kárpátaljai
Közössége és az Ukrajnai Ma-
gyar Demokrata Szövetség kez-

deményezésére Kárpátalja-szer-
te zajlik az a projekt, amelynek
keretében magyar nemzeti zász-
lókat kapnak az önkormány-
zatok, illetve civil szervezetek.
Falunap keretében adták át
Nagybégány címeres zászlóját.
Továbbá Szilágyi Ilona, a mező-
vári UMDSZ-alapszervezet el-
nöke vehette át a trikolort Nagy
Györgytől, az UMDSZ koordi-
nátorától. A sorban most a tan-
intézmények következtek: Csa-
pon a Magyar Tannyelvű 2.
számú Középiskola végzőseinek
ballagási ünnepélye keretében
történt a  zászló átadása.

* Ungvár, Munkács és Be-
regszász után Técsőn is meg-
rendezték az Ungvári Magyar
Főkonzulátus által Árpád-házi
Szent Erzsébet születésének
800. évfordulója alkalmából
Kárpátalján útnak indított, az
Európa-szerte ismert és tisztelt
szent életét bemutató kiállítást.

JÚLIUS
* Ungváron, a bábszínház-

ban rendezték meg a VI. Nem-
zetközi Gyermekbarát Fesztivál
nyitóünnepségét. A Magyaror-
szági Gyermekbarátok Mozgal-
ma (MGYM) kezdeményezésé-
re létrejött találkozónak most
harmadik alkalommal adott ott-
hont a megyeszékhely. A több-
napos feszt ivál t He rczog
György, a megyei oktatási fő-
osztály vezetője nyitotta meg.
Üdvözölte a gyermeksereget
Gajdos István, az Ukrajnai Ma-
gyar Demokrata Szövetség el-
nöke, Horváth Sándor író.

* A beregszászi járási Gut
volt az igazi Kárpáti Igaz Szó
immár falunappal egybekötött,
Élő újság című rendezvényso-
rozatának újabb állomása.

* Falunapra került sor
Salánkon, amelynek keretében
Daróczi György polgármester,
Tyahur György tógazda és
Barta József, a Nagyszőlősi
Járási Tanács elnökhelyettese
leleplezték a Hömlőcalja leg-
újabb nevezetességét: Pólin
Elek fafaragóművész horgá-
szoknak emléket állító, Nagy
Fogás című legújabb alkotását.

* Tizenkettedik alkalommal
nyitotta meg kapuját Tisza-
péterfalván a népzene-, nép-
tánc- és kézművestábor. A tá-
bor időtartama alatt a helyi kul-
túrházban minden este táncház
várta a nyaralókat. Július 3-án a
Beregszászi Illyés Gyula Ma-
gyar Nemzeti Színház Gyermek-
stúdiója előadásában Molnár

Ferenc „A Pál utcai fiúk” című
művének színpadi adaptációját
tekinthették meg, 5-én pedig
nagyszabású jótékonysági kon-
certet rendeztek a tivadarfalvai
református templomban, amely-
nek bevételét a Tiszapéterfalvai
Művészeti Iskola javára aján-
lották fel a szervezők.

* A Técsői Református Líce-
um adott otthont a XII. Kárpát-
medencei Diáktalálkozónak.
Romániából, Szlovákiából és
Magyarországról közel kétszáz
diák érkezett.

* Tizennyolcadik alkalommal
emlékeztek Tiszaúj lak és
Tiszabökény határában, a Tisza-
parton álló Turulmadaras emlék-
műnél a Rákóczi-szabadságharc
első győztes csatájára. Idén is
több százan zarándokoltak el
magyarok és ruszinok a Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövet-
ség hagyományos ünnepségé-
re. A rendezvényt többek között
megtisztelte jelenlétével dr. Fó-
nagy János, a Fidesz-MPSZ
budapesti elnöke, országgyűlé-
si képviselő. A magyarországi
vendég mellett felszólalt Ko-
vács Miklós, a KMKSZ elnöke.
A szép számú ünneplő  kö-
zönség soraiban üdvözölhette
még a szervezők nevében
Milován Sándor KMKSZ-alel-
nök Sziklavári Vilmost, a Ma-
gyar Köztársaság ungvári fő-
konzulját, dr. Orosz Ildikót, a
Kárpátaljai Magyar Pedagó-
gusszövetség elnökét, megyei
tanácsi képviselőt, dr. Soós
Kálmánt, a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola
rektorát.

* Az Európai Unión kívül és
belül címmel tizenötödik alka-
lommal rendezték meg idén a
Kárpátaljai Nyári Szabadegye-
temet. A Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség és a ma-
gyarországi Pro Minoritate Ala-
pítvány hagyományosan közö-
sen szervezett táborának hely-
színe ezúttal a Szinevéri-tó volt.

* Kétnapos hivatalos látoga-
táson Magyarországon tartóz-
kodott Viktor Juscsenko. Az
ukrán államfő tárgyalásokat
folytatott Sólyom László ma-
gyar köztársasági elnökkel,
Gyurcsány Ferenc miniszterel-
nökkel és Szili Katalinnal, az
Országgyűlés elnökével. A tár-
gyalásokon számos, a kárpátal-
jai magyarság helyzetével kap-
csolatos kérdés is napirenden
szerepelt, így a diplomák
kölcsönös elismerése, a ma-
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gyar oktatás problémái, a
magyar nyelven történő felvé-
telizés biztosításának kérdése,
a vereckei honfoglalási emlék-
mű ügye. Az ukrán elnök kifej-
tette, bízik abban, hogy e kér-
désekre megtalálják a megfele-
lő megoldásokat.

* Kovács Vilmos-emlékna-
pot rendeztek a kettős évfordu-
ló kapcsán Beregszászban a
Bereg Könyvesboltban. Az em-
lékkonferencián résztvevőket
Dupka György a MÉKK elnöke
köszöntötte, így többek között
Pomogáts Béla irodalomtörté-
nészt, az Anyanyelvi Konferen-
cia elnökét, Nagy Petronella
konzult, S. Benedek András írót,
Gortvay Erzsébet egyetemi ta-
nárt. A rendezvényt Zubánics
László történész nyitotta meg.
Szavai szerint Kovács Vilmos a
XX. század második felének
meghatározó alakja. Az, hogy
Kárpátalján van magyar közmű-
velődési élet, magyar szervező-
dések, kulturális egyesületek te-
vékenykednek, részben annak
a fo lyamatnak köszönhető,
amelynek Kovács Vilmos volt az
egyik kezdeményezője. Ez a 30
esztendő ebben az esetben nem
is olyan sok, mert Kovács Vil-
mos alakja ma is eleven a kár-
pátaljai magyar köztudatban, és
reméli, még nagyon sokáig az
marad – mondta Vári Fábián
László József Atti la-díjas
költő.

A továbbiakban Pomogáts
Béla irodalomtörténész Kovács
Vilmos életművéről tartott elő-
adást, részletesen elemezve
verseit. S. Benedek András sze-
mélyes kapcsolataik emlékeit
elevenítette fel. Barzsó Tibor a
Holnap is élünk című regény
első kiadásának történetéről
beszélt, majd Vári Fábián Lász-
ló felolvasta Kovács Vilmos
egyik, Drávai Gizella beregszá-
szi tanárnőhöz címzett levelét,
amelyben a költő arról vall,
hogy miért és hogyan ír. Az ün-
nepség Gáton, a költő szülőfa-
lujában ért véget, ahol megko-
szorúzták emléktábláját.

*  Dolhán a Rákóczi Szövet-
ség Beregszászi Városi Szerve-
zete és a Beregvidéki Magyar
Kulturális Szövetség tartott
megemlékezést a Rákóczi-sza-
badságharc kezdetének évfor-
dulója kapcsán.

* Másodszor került megren-
dezésre a Kárpátaljai Könnyű-
zenei és Képzőművészeti Fesz-
tivál. A nagyszabású rendez-

vénynek idén is a nagyszőlősi
járási Tiszapéterfalva adott ott-
hont. A fesztiválon a magyaror-
szági vendégelőadókon kívül
felléptek kárpátaljai zenekarok
is. A napi több ezres forgalmat
figyelembe véve a látogatók
száma 4 nap alatt összességé-
ben felülmúlta a tavalyi évit. A
fokozódó érdeklődés annak is
betudható,  hogy a szervezők
látványos produkciókkal igye-
keztek elkápráztatni a résztve-
vőket.

A műsor keretében hagyo-
mányőrzők költöztek be két
jurtasátorba, hogy bemutassák
népünk hagyományait Újlaktól
a Beregvidéken át Rákosig. A
kézműves mesterségeknek egy-
re kevesebb ismerője, tudója
akad, ezért is volt jó látni a kü-
lönféle szőtteseket, művészi
hímzéseket, festett és más mó-
don díszített porcelánokat, üve-
geket.

* A megyei könyvtárban kö-
szöntötték Balla László költőt,
a Kárpáti Igaz Szó alapító fő-
szerkesztőjét nyolcvanadik szü-
letésnapja alkalmából.

*Gyurcsány Ferenc magyar
miniszterelnök Kárpátaljára lá-
togatott. Itt-tartózkodása során
találkozott és megbeszélést
folytatott a kárpátaljai érdekvé-
delmi szervezetek, egyházak
vezetőivel, Munkácson Viktor
Juscsenkóval, Ukrajna elnöké-
vel közösen megnyitotta a vá-
ros nagy szülöttjének, Mun-
kácsy Mihálynak a festményei-
ből készült kiállítást. A magyar
miniszterelnök tárgyalt az ukrán
államfővel. A késő délutáni órák-
ban Gyurcsány Ferenc és kísé-
rete Beregszászba utazott, ahol
találkozott a város vezetőivel és
részt vett a helyi OTP Bank fi-
ókjának megnyitóján.

* Történelmi jurtatábort szer-
veztek Salánkon. 12. alkalommal
állították fel sátraikat a Kárpát-
aljai Magyar Pedagógusszövet-
ség támogatásával Salánk ha-
tárában a történelmet szerető és
tisztelő kárpátaljai hagyomány-
őrzők, magyarországi barátaik-
kal. A főszervezők – Kész Bar-
nabás ismert helytörténész és
felesége, Kész Margit néprajz
szakos főiskolai tanár – bemu-
tatták a magyar honfoglalási és
középkori emlékeket. A több
mint hetven résztvevő felü-
gyeletében és nevelésében a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskola 11 diákja is részt
vett. D.  GY.
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A Beregvidéki Nyugdíjasok
Petőfi Sándor Egyesülete jó kap-
csolatokat ápol a határainkon in-
neni és túli nyugdíjasklubokkal,
többek között Beregszász egyik
testvértelepülése, Sárrétudvari
nyugdíjasklubjával, amellyel már
2000 óta tartják a barátságot.
Évente felváltva látogatást tesz-
nek egymáshoz, részt vesznek a
város-, illetve falunapokon, kö-
zös ünnepségeket, kiránduláso-
kat szerveznek.

A közelmúltban a sárrétudva-
ri nyugdíjasklub énekkarának
egy kis csoportja érkezett baráti
látogatásra Beregszászba. A
nyugdíjasokat elkísérte a sár-
rátudvari önkormányzat két kép-
viselője is. Megérkezésük után
a vendégek látogatást tettek a
Beregvidéki Múzeumban, ahol
Sepa János igazgató szakértő
kalauzolása mellett tekinthették
meg a Beregvidék és Beregszász
múltjának tárgyi emlékeit. A dél-
utáni órákban kötetlen baráti be-
szélgetésekre került sor, hiszen
a vendégek többsége már nem
először járt városunkban. A ven-
dégeket Imre Margit, a Petőfi
nyugdíjas egyesület elnöke, va-
lamint Cseh Piroska, a Beregszá-
szi Városi Tanács képviselője kö-
szöntötték. A sárrétudvari nyug-
díjasklub tagsága nevében Kun
Béláné Szerénke klubelnök és
Németh László, az egyesület tit-

Erősödő barátság
kára tolmácsolta az otthon ma-
radtak üdvözletét. A vendégek
nem érkeztek üres kézzel: egy
szép képet, valamint tartós élel-
miszereket ajándékoztak a be-
regvidéki nyugdíjasklubnak. A
sárrétudvari önkormányzat ne-
vében Ruzsicsné Szabó Jolán,
valamint Györfi Gyula, a nyug-
díjas énekkar művészeti vezető-
je köszönte meg a szíves ven-
déglátást. Csobolya József tör-
ténelemtanár beszélt a vendé-
geknek nemzeti hagyománya-
inkról, anyanyelvünk megőrzé-
sének fontosságáról. Végezetül
elszavalta Reményik Sándor Ige
című, valamint saját versét.

Másnap a magyaro rszági
vendégek kiránduláson vettek
részt. Ellátogattak Nagyszőlős-
re, ahol megtekintették a Pe-
rényi-kastélyt, ismerkedtek a
város nevezetességeivel. Útjuk
következő állomása Huszt volt,
ahol a bátrabbak a meredek lej-
tőkön felkapaszkodtak a vár-
romhoz. Megérte a fáradságot,
hiszen a látvány mindenért kár-
pótolt. Mint korábban, ez alka-
lommal is Csobolya József  vál-
lalta az idegenvezetést.

Itt-tartózkodásuk harmadik
napján a vendégek városnézés-
sel, vásárlással töltötték idejü-
ket. Délután felejthetetlen élmé-
nyekkel tele indultak haza.

SZEMERE  JUDIT



„A kárpátaljai festészet iskolateremtő”
Látogatóban Veres Ágota festő műtermében

A közelmúltban Veres Ágota bereg-
szászi festővel beszélgettünk életéről,
munkásságáról. Talán meglepő, hogy az el-
sősorban selyemfestményeiről ismert mű-
vésznő a Kijevi Színművészeti Akadémia
és a Magyar Színművészeti Egyetem hall-
gatója volt. A diploma megszerzése után a
Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemze-
ti Színház tagja lett. Jelenleg családjának
és az alkotásnak él.

– Hogyan ismerkedett meg a festészet-
tel?

– A művészet kicsi gyerekkorom óta kí-
sér. Édesapám, Veres Péter festő volt, aki
főként olajképeket készített és kiválóan raj-
zolt. Ő volt az, aki a művészetben helyes
irányba tudott terelni. Festészeti törvény-
szerűségekre és kulisszatitkokra tanított. Se-
lyemfestéssel és akvarellképek készítésével
kezdtem, itthon inkább ezek révén ismernek.
Aktívan körülbelül 7 éve festek. A selyem-
festést 2001-ben, egy dunakeszi alkotótá-
borban tanultam meg. A tábor munkájában
korán elhunyt édesapám is részt vett. Női-
es dolognak tartottam és megszerettem. Nem
ragaszkodom kizárólagosan a selyemhez,
akvarell-, akryl-, olaj- és temperaképeket is
festek.

Mintegy 6 éve tagja vagyok a Bereg
Alkotóegyesületnek, két éve pedig a Ré-
vész Imre Társaságnak. Ez  sokat jelent
számomra, mivel édesapám is tagja volt
mind a két szakmai szervezetnek. Az egye-
sületi tagság arra is lehetőséget biztosít,
hogy részt vehessek különböző kiállítá-
sokon, tagtársaim által ismeretséget köt-
hettem más országbeli festőkkel, iparmű-
vészekkel.

— Milyen témákat kedvel?
— Főként csendéleteket, de embere-

ket is festek, elsősorban a családtagjai-
mat. De nagyon szeretem a házakat, a he-
gyi falvak templomait, amelyeket helyben
leskiccelek és az alapján készítem el a fest-
ményt.

Mivel az apám műterme közelében
nőttem fel, a színek iránt vonzódom legin-
kább. A rajztudásomat viszont állandóan
fejlesztenem kell, ezért  igyekszem minél
többet rajzolni. Egyre inkább a modern
művészet felé hajlok. Szeretem a kortárs
művészetet, a kortárs festészetet, szeret-
ném megőrizni mindazt, amit örökül kap-
tam. Szeretném, ha a szép iránt fogékony
kortársaim megértenék a modern festészet
lényegét. Többségük nehezebben fogadja
a modern fogalmát akár a festészetben,
akár más művészetekben. Ennek, vélemé-
nyem szerint, olyan prózai oka van, hogy
az emberek többsége nem érti a képek
mondanivalóját. Örülnék, ha lenne foly-
tatása mindannak, amit a kárpátaljai kép-
zőművészet képvisel, hiszen a kárpátaljai
festészet iskolateremtő.

– Hatott alkotói módszere kialakí-
tására az, hogy korábban színészettel
foglalkozott?

– Igen, nagy hatással volt rám a szín-
ház. Ha képeim témaválasztásában nem is
érződik túlzottan, a művészetemben, a lo-
gikai összefüggések észrevételében so-
kat segített nekem. A színészet egy olyan
korszak volt az életemben, ami nem múlt
el nyom nélkül, ugyanakkor önmagamat
igazából a festészetben találtam meg.

– Mivel foglalkozik a hétközna-
pokon a festészeten kívül?

– Immár a harmadik tanévet kezdem a
Beregszászi 4. Sz. Kossuth Lajos Közép-
iskolában, ahol szakkört vezetek.  Rend-
szeresen bekapcsolódom a különböző
képzőművészeti és hagyományőrző tábo-
rok munkájába is. A közelmúltban oktató
voltam egy hagyományőrző táborban
Salánkon, ahol a gyerekeket tanítottam a
festészet alapfogásaira. Egy-egy ilyen tá-
bornak nem elsősorban az oktatás a lé-
nyege, hanem az, hogy az arra fogékony
gyerekekkel megszerettessük a rajzolást.

– Hol láthatták a műpártolók Veres
Ágota festményeit?

– Az első kiállításom Munkácson volt
az Art Cafe-ban, majd alkotótáborok ke-
retében mutatták be a képeimet. 2003-ban
nemzetközi  alkotótáborban jártam
Zsurkon, majd nemzetközi mesterkurzu-
son Aranyosapátiban, részt vettem a Fi-
atal Kárpátaljai Festők Tárlatán (Kis-
várda, Várszínház és Művészetek Háza).
Kijevben öt alkalommal vettem részt az
összukrajnai kiállításon, láthatók voltak

a képeim a Pecserszkaja Lavrában szer-
vezett tárlaton is. 2004-ben részt vettem
a II. Határon Túli Összművészeti Feszti-
válon, Győrben. 2004-ben önálló kiállítá-
som volt a Bereg Alkotóegyesület szer-
vezésében Beregszászban, a járási állami
közigazgatási hivatal épületében. 2005-
ben Guton a Pünkösdi Napok rendez-
vénysorozat keretében Útkeresés címmel
mutatkoztam be. 2005-ben Ungváron részt
vettem a Kárpátaljai Magyar Iparművé-
szeti Kiállításon, amelyet a Kárpátaljai
Megyei Népművészeti Múzeum kiállító-
termében rendeztek meg. 2006-ban volt
Ungváron a Kárpátaljai Megyei Néprajzi
Múzeumban a Kárpátaljai Magyar Kép-
ző- és Iparművészek Révész Imre Társa-
ságának kiállítása, ahol egyike voltam a
kiállító művészeknek.

– Milyen tervei vannak?
– Szerelmem, hivatásom a festészet,

szeretnék továbbra is ennek élni. Terve-
im között szerepel, hogy megszerettes-
sem a gyerekekkel az alkotást, a rajzolást,
a festészetet, továbbá, hogy sikeresen le-
diplomázzak a II. Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskola tanítói szakán.

– Köszönöm a beszélgetést,  továb-
bi alkotói sikereket kívánok!

MOLNÁR  BERTALAN


