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Egy kis közösség reprezentációja
Tóth István: A folytonosság újjáteremtése. Budapest, Magyar Napló, 2020.

2001 óta nincs pontos adatunk, mindössze becslések 
és egyéb felmérések állnak rendelkezésünkre, 
hogy Ukrajna és benne Kárpátalja lakossága hány 
főre tehető, és ebből mennyi lehet a magyarság 
lélekszáma.  A húsz évvel ezelőtti adatok szerint 
Ukrajnában akkor 160 000 magyar élt, akik többsége 
Kárpátalján, a határ mentén lakott.1 Az akkor 151 
500 fős kárpátaljai magyarság feltehetően mára 
131  000-re zsugorodott.2 A többi nemzetrészhez, 
régióhoz viszonyítva ez a negyedik legnagyobb 
külhoni magyar közösségünk, amely a szomszédos 
államok közül a legnagyobb kiterjedésű, legnagyobb 
lakosságszámú országban él. Identitásukat, szem-
léletüket befolyásolta, sőt a többi külhoni magyar 
közösséghez viszonyított különbséget, szétfejlődést 
erősítette ez a számbeli marginalizálódás, amely 
alapján saját társadalmi, politikai és kulturális fajsú-
lyukat határozták meg az egykori szovjet birodalmon 
belül, valamint a mai Ukrajnában. A Szovjetunióhoz 
mint államalakulathoz való tartozás fontos része 
ennek a szétfejlődésnek. A birodalmi attitűd a magyar 
nemzettudatban és néplélekben kevésbé gyökere-
sedett meg, még ha a Habsburg Birodalommal való 
viszonyunk némiképpen módosította is ezt, és a 
magyar birodalmi gondolat búvópatakként helyen-
ként jelen is volt a magyar közgondolkodásban.3 
Ezt a birodalmi „élményt” a második világháború 
után legmarkánsabban a Szovjetunió jelenítette 
meg a térségben, ezt pedig a magyar közösségek 
közül  a kárpátaljai magyarság tapasztalhatta meg. 
Bár pusztán lélekszámuk alapján jelentőségük 
csekélynek tekinthető, teljesítményük, Kárpátalja 
stratégiai jelentősége és a Magyarországgal való 
kapcsolat ezt megsokszorozhatta, csakúgy, mint a 
mai, 42 milliós Ukrajnában. 

Amennyiben egy közösségként definiáljuk a 
Kárpátalján élő magyarságot, támaszkodva az érdek-
képviseleti szervezetekre és az anyaország által 
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megfogalmazott és nyújtott sokrétű támogatásra, 
úgy a múlt eseményeit feldolgozó történetüket, 
emlékezetüket minél több formában meg kell 
teremteniük. Tóth István könyvének jelentőségét 
és helyét ez adja meg, mivel történetével repre-
zentálja a kárpátaljai magyar közösség 20. század 
második felében zajló eseményeit, helyi viszonyait 
és kollektív életét. A 2020-ban megjelent kötet címe 
is – A folytonosság újjáteremtése – utal a szerző és a 
közösség azonos törekvésére, amely egyfajta legi-
timációs problémát (elismertetni, hogy a magyar 
őshonos kisebbség Ukrajnában), állandó reprezen-
tációra kényszerítő erőt jelez. A tragikus, drámai, 
sokszor ironikus tartalmú történetek ugyanakkor 
nem lehangoló olvasmányt eredményeznek, 
inkább szolgálnak egyrészt egy letűnt kor lenyo-
mataként, bemutatva a Szovjetunió hétköznapjait 
és örökségét, másrészt a rendszerváltozást követő 
magyar diplomácia és nemzetpolitika alakulásának 
összegzéseként és értékeléseként. A kötet előszavát 
a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola rektora, Csernicskó István nyelvész írta 
Nyelvi harcok, uniós célok címmel. A bevezető szöveg 
középpontjában az ukrán nyelvtörvény áll, illetve a 
közelmúltbeli, kárpátaljai magyarokat sújtó restriktív 
politika, felvezetve tulajdonképpen azt, hogy miért 
is nehéz manapság magyar diplomatának lenni 
Kárpátalján. Tóth István könyve struktúráját nézve 
tartalmaz már egy korábban, 2013-ban publikált 
interjút,4 ez egészül ki az elmúlt éveket és főkonzuli 
munkásságát is magába foglaló második résszel. A 
folytonosság újjáteremtése úgynevezett beszélgető-
könyv, amelyben a szerzőt, Tóth István diplomatát 
Zelei Miklós költő, újságíró kérdezi. A terjedelmes 
dialógus Tóth személyes élettörténetén keresztül 
mutatja be a magyarság aspektusából Kárpátalját 
a szovjet birodalomban, az ötvenes évektől napja-
inkig. A kiadványt kétféle közönségnek szánták. Az 
egyik, maga a kárpátaljai magyarság, amely átélte 



89

ar
ch

iv
u

m
.r

et
or

k
i.

h
u

/f
ol

yo
ir

at

Recenzió

és megtapasztalta a könyvben elmesélt helyze-
teket. A másik közönséget pedig azok a magyaror-
szágiak jelentik, akik szeretnék jobban megismerni 
Kárpátalja történetét és az ott élő magyarságot, mivel 
„a határon túli magyar nemzetrészek társadalmai 
mindig Magyarország felé figyelnek. […] Mai életüket 
áthatják az itteni társadalmi, kulturális és politikai 
folyamatok, mintáikat innen veszik.” [153.] Ezért 
előfordulhat, hogy határon túlról még pontosabban 
látszik, hogy mi történik az anyaországban. [73.]

Tóth István 1951-ben született Bátfán, gyermek-
korát Gálocson töltötte. Egyetemre Ungváron járt. 
Tanulmányait megszakítva kényszersorozás miatt 
Harkovban, Hmelnyckijben és Munkács környékén 
teljesített katonai szolgálatot. 1976-ban települt 
át Magyarországra házasság révén. A Határon 
Túli Magyarok Hivatalának főosztályvezetője-
ként, külszolgálat keretében a beregszászi konzu-
látus főkonzuljaként, valamint a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság kárpátaljai osztályvezetőjeként is 
dolgozott. A beszélgetés egészen gyermekkorától 
indul és bemutatja a szovjetunióbeli Kárpátalja és 
a magyar falvak zárt világát, amelyben az emberek 
a birodalom prése alá kerülve próbálták egyéni és 
közösségi szinten is élni az életüket. Tóth felidézi, 
hogy oroszok alig laktak a szülőfalujában, a kolhozt 
Iszkrának, azaz Szikrának hívták. Elmeséli, miként 
hallott először 1956-ról, hogyan jutott el a híre 
hozzájuk és milyen hatást gyakorolt rá személy 
szerint. Visszaemlékezésében újra és újra szóba 
kerül a magyar nyelv használata a párbeszédekben, 
illetve, hogy környezetében kiről tudta, hogy 
magyar, és ki vállalta közülük nemzetiségét azzal, 
hogy anyanyelvén szólalt meg adott szituációban. 
Személyes életének eseményeiről,  szüleivel, rokon-
ságával való kapcsolatáról is átfogó képet ad Tóth 
István, mindezt kiegészíti a hétköznapi élet általános 
információival: hogy milyen volt egy élelmiszer- 
üzlet a hatvanas évekbeli Ungváron, kik dolgoztak 
ott, milyen termékeik voltak az általános áruhiány 
idején. A középiskolát követően 1968-ban kezdte 
egyetemi tanulmányait magyar nyelv és irodalom 
szakon. Itt ki kell emelni, hogy a magyar tanszék 
tanárai közül a legnagyobb hatást Fodó Sándor 
gyakorolta rá és valamennyi társára is. Elmondása 
szerint Fodó volt az, aki fel merte mutatni a magyar 
tudományt és magyar kultúra értékét. Komoly, 
identitásukat erősítő közösségi élményt jelentett 
ez számukra, mindazokkal a találkozókkal, progra-
mokkal, irodalmi körökkel együtt, amelyeket Fodó 
szervezett nekik. Erre példának hozza fel a ballagást 
is: ilyet 1945 óta nem szerveztek Ungváron, de Fodó 
közbenjárásával ez is megvalósult. A Forrás Stúdió 

összejöveteleire is – amely az akkori magyar értel-
miség kulturális életének meghatározó közegét 
jelentette – Fodó révén kapott meghívást. [24–26.] 
A Stúdió alkalmait Tóth István nagyon élvezte, 
de az 1972-es rendszerkritikus Beadvány aláírása 
miatti kényszersorozás után be kellett vonulnia. A 
katonai kiképzés részleteinek kifejtésekor kitér arra 
is, milyen tapasztalatai voltak magyar nemzetiségű-
ként a szovjet hadseregben. 

A másik fontos témakör, amely az egyetemi évek 
alatt és később a hetvenes években is végig jelen 
volt Tóth életében, a besúgói hálózat és megfi-
gyeltetés. Ezekről szintén külön beszámol, mivel a 
Kárpátalján megszokotthoz hasonlóan az 1976-os 
Magyarországra való áttelepülését követően az 
itteni III/III-as ügyosztálynak is a célkeresztjébe 
került. Az áttelepüléssel kapcsolatosan S. Benedek 
András íróval és Balla Gyula művelődéstörténésszel 
összehasonlításban írja le a házasságkötés, beil-
leszkedés, munkavállalás kihívásait és a fővárosban 
megismert kárpátaljai közösségeket, ahol az áttele-
pült határon túliak koncentrálódtak. Zelei többször 
felteszi a kérdést [61., 65.], hogy a magyarországi 
magyar közeg mennyire bizonyult befogadónak. 
Hogyan lehetett kapcsolati tőkére szert tenni a 
hetvenes–nyolcvanas évekbeli Magyarországon 
határon túliként? Tóth élményei alapján minden-
képpen pozitívan nyilatkozik, egyetlen alkalmat 
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leszámítva sosem „oroszozták” le. Valamennyi közeg, 
amelyben megfordult, befogadónak bizonyult. 
Ezt azzal hozza összefüggésbe, hogy a hetvenes 
években még unikálisnak számított, ha valaki „átte-
lepült” Magyarországra. A társadalom lényegében 
már régóta nem találkozott áttelepültekkel, mivel 
a következő hullám a Ceaușescu-korszak vége és a 
délszláv háború kitörése volt. 

Kárpátalja és Magyarország kapcsolatának egyik 
meghasonlott pillanatának tartja az 1991. december 
6-i alapszerződés aláírását Ukrajnával, mivel az a 
helyi magyarság megkérdezése nélkül történt. Tóth 
István ezt tartja az MDF hanyatlása egyik okának 
is, megmagyarázva, hogy ez azért nem okozott 
nagyobb kárt a magyar-magyar kapcsolatokban, 
mert a kárpátaljaiak már akkor is magyar kormányt 
tekintették partnerüknek. [67., 123.] Tóth 1998-ban 
felkérést kapott a Határon Túli Magyarok Hivatalában 
(HTMH) főosztályvezetői pozícióra, munkája során 
Kárpátaljával és az ukrajnai diaszpórával foglalko-
zott. Itt a kudarcok ellenére nagy előrelépésnek 
tekintette a vegyes bizottságokban folytatott 
munkát, mivel ezek jegyzőkönyvei révén nemzetközi 
hivatkozási alapot nyújtottak a magyarság jogainak 
védelmére és kiterjesztésére. Ugyanakkor egy alka-
lommal megjegyzi, hogy a HTMH-ban „[...] a kollégák 
nagy része nem különösebben szerette a határon 
túli magyarokat. Annyit láttak az egészből, hogy 
jönnek ezek, és viszik a pénzünket… Ez a szemlélet 
is benne volt abban, hogy a HTMH-t 2006 végén 
megszüntették.” [71.] 

A kötet második beszélgetése a Hiányokban gazdag 
életünk címet viseli. A beszélgetés folytatásának célja 
volt, hogy Tóth a 2013 óta eltelt időt, eseményeket 
értékelje, ugyanakkor az első beszélgetés témáira 
is sokszor reflektál, további információkkal egészíti 
ki, mivel az „emlékezetnek mindig lehetnek új szem-
pontjai”. [73.] Erre példa a beregsurányi Barátság 
Almáskert. Az első beszélgetésben a határ menti 
szovjet–magyar kapcsolatokkal kapcsolatban került 
szóba, mint valamiféle kirakathelyszín: létezett 
ugyan, mégsem szolgálta a határ két oldalán élő 
magyarságot, [63.] a második beszélgetésben úgy 
tér vissza az Almáskert, mint az „internacionalizmus 
propagandaültetvénye” [75.], amelyhez kapcso-
lódva a színjátékot minden évben eljátszották. Az 
elit, amely ezeket és az ehhez hasonló eseményeket 
fenntartotta, elég hosszú ideig volt hatalmon ahhoz, 
hogy Ukrajnában még ma is jelen legyen az ötve-
nes-hatvanas évekre jellemző hatalmi erődemonst-
ráció, amely Tóth István szerint agresszív és gátlás-
talan hatalomgyakorlást jelent. Ez a szocializáció 

hatást gyakorolt az ottani magyarságra is, és nyomai 
mai napig érezhetőek. Zelei kérdései a második 
beszélgetésben még komplexebbé válnak, és a 
kronologikus történetmesélés után, már inkább az 
első beszélgetés fontos részeire kérdez rá újra, és 
segíti elő azok kibontását. Tóth ezekre válaszolva 
meséli el, miként is zajlott a határon való átkelés az 
elmúlt évtizedekben [95., 122–123.], és miért jelent 
a mai napig problémát, ha valaki Magyarország és 
Kárpátalja között próbál közlekedni (holott renge-
tegen folytatnak kétlaki életet). A helyi közösség 
lelkiállapotának okaira is kitér: mit él át az egyén 
közösségi szinten, ha elveszíti a biztonságérzetét, 
milyen, ha olyan banalitásokért, mint egy lazábban 
megkötött nyakkendő viselése az egyetemen, 
tönkreteszik az egyén életét [88–89.], vagy falusi 
kisgyerekként egy kézzel írt „muszkák haza” feliratú 
céduláért KGB-felügyelet alá kerül. [82–83.] A sértő, 
megszégyenítő és természetellenes intézkedések, 
méltatlanul eltiport életek története mellett ugyan-
akkor Tóth István megvilágítja azokat a felemelő 
pillanatokat, hiteles magánemberek és közéleti 
szereplők tetteit is, valamint a rendszer ritka, de 
rugalmasabb pontjait, amelyek révén túlélhetővé 
váltak a hétköznapok, és a kivett erőt, munkát vala-
mennyire visszaforgathatták a közösségbe. Az egyik 
ilyen fontos szereplő, aki a beszélgetésben számtalan 
alkalommal megjelenik, Fodó Sándor nyelvész, aki 
1986. február 26-án Ungváron a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetségnek, a kárpátaljai magyarság 
kisebbségvédelmi szervezetének is az alapító 
elnöke. De utalhatunk Bíró Andorra, a tiszapéter-
falvai Határőr Kolhoz elnökére is, akinek köszönhe-
tően 1989. július 16-án ünnepélyesen újraavatták 
Tiszaújlakon az első kuruc győzelem emlékére 
állított 1903-as turulszobrot. Tóth nem mulasztja 
el felidézni a magyarországi közjogi méltóságok 
kárpátaljai látogatásait, és a magyarországi támo-
gatások hatását a kárpátaljai intézményrendszerre 
sem. Az egyéni történetek így mindig szélesebb kon- 
textusba helyezve kerülnek az olvasó elé, politikai 
és társadalmi kitekintéssel. Ezeket kiegészítik azok 
a művelődéstörténeti jelentőségű kifejezések, 
utalások, amelyeken keresztül mélységében megis-
merhetővé válnak a kárpátaljai magyar közösség 
köznyelvét, közgondolkodását és életkörülményeit 
befolyásoló tényezők. Közérthetőségüket segítik 
nemcsak a beszélgetésben elhangzó magyarázatok, 
de további lábjegyeztek és hivatkozások is, valamint 
a szövegben szereplő legfontosabb kárpátaljai 
magyar személyek névmutatója és rövid életrajza. 
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