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Botlik József: A hűség csapdájában

ELŐSZÓ
Negyedszázaddal a halála után a kárpátaljai magyar irodalom máig is egyik legismertebb alko

tója Kovács Vilmos. E monográfiában nem költői és írói munkásságának, műveinek részletes 
elemzése a célunk, hanem annak ábrázolása, hogy miként vált a fiatalon mélyen baloldali elköte
lezettségű alkotóból, az 1960-as évek derekától a kárpátaljai magyarság szószólója, érdekeinek 
következetes képviselője. A költői-írói pálya bemutatása közben e könyv szerzője arra is töreke
dett, hogy új vagy kevésbé ismert adatokon, tényeken és dokumentumokon alapuló történeti és 
társadalomrajzzal érzékeltesse azt a kort, amelyben Kovács Vilmos élt és tevékenykedett. Ezért 
kap benne hangsúlyt a több impériumváltozást megért Kárpátalja históriája az 1920-as évektől 
az 1970-es évek végéig. Ezt azért tartotta fontosnak -  néhol talán a kárpátaljai olvasók számára 
túl részletesen -  taglalni, mert e monográfiát a szerző és kiadója reményei szerint feltehetően 
nemcsak az iró szülőföldjén forgathatják majd szellemi haszonnal. Reményei szerint az anyaor
szágban és a Kárpát-medence más tájain is, vagy másutt a világban, ahol elszakított őshonos 
nemzetrészeink laknak, illetve magyarok élnek. Ők szükségképpen kevéssé ismerik Kárpátalja 
tragikus örökséggel terhes történetét.

E pályakép és korrajz szerzője számos, eddig publikálatlan kéziratos forrást, valamint szemé
lyes közlést használtunk fel. Ezeket a kárpátaljai alkotó Budapesten élő özvegye, Kovács Vilmosné, 
született Teke Éva\ az író Gátról átszármazott, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Újszászon élő 
öccse, Kovács Emil; másik öccse, a Beregszászról Vásárosnaményba átköltözött és azóta el
hunyt Kovács Miklós (1940-2002), valamint a továbbiakban felsoroltak bocsátottak rendelkezé
sére: Fodó Sándor, az Ungvári Állami (ma Nemzeti) Egyetem volt tanára, a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség első elnöke, Kátyúk István nyelvész, a nyelvtudományok kandidátusa, az 
ungvári univerzitás nyugalmazott docense, jelenleg a beregszászi Kárpátaljai Magyar Tanárkép
ző Főiskola nyelvészeti tanszékének vezetője, Kovács Elemér nagyszőlősi nyugdíjas orvos, a 
magyarországi Pomázon lakó íjgyártó Bálint, a nevezetes II. sz. Beadvány egyik összeállítója, az 
Edelényben élő M. Takács Lajos szlavista és magyar filológus, a Holnap is élünk című Kovács 
Vilmos-regény második jav íto tt kiadásának gondozója és a Kárpátaljáról Budapestre negyedszá
zada áttelepült S. Benedek András irodalom- és müvelődéstörténész, és szintén a fővárosban 
lakó dr. Bandi Kund jogász. Értékes forrás volt számunkra az Ungváron élő Bállá László írónak, 
a Kárpáti Igaz Szó című magyar nyelvű napilap nyugalmazott főszerkesztőjének az Országos 
Széchényi Könyvtárban elhelyezett emlékirata, amelynek felhasználásában a „hallgattassák meg 
a másik fél is” elve vezérelte e sorok íróját. A memoár több ponton megváltoztatta, illetve árnyal
ta a kezdetben vele baráti, majd ellenséges viszonyban lévő Kovács Vilmosról alkotott eddigi 
képet, bár az is igaz, hogy a Balla-emlékiratban az elmúlt évtizedek történéseivel kapcsolatban 
bizonyára sok minden megszépült. A téma alapos vizsgálata azért különösen fontos, mert Kovács 
Vilmos egyes életrajzi adatai, sorsának tényei -  nem utolsósorban némely pályatársak és emléke- 
zök legenda-gyártása következtében -  több tanulmányban és emlékezésben ellentmondóak. Ezért 
ezeket összevetettük, majd ismereteink szerint pontosítottuk.

A szerző ezúton mond köszönetét valamennyi imént felsorolt segítőjének az értékes közlése
kért, tanácsokért.

Budapest, 2002. december 10.
Botlik József
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Rongyos kis falu volt, a patakja sárga, 
a papja kölcsönpap, a kisbíró sánta. 
Rongy falu, ahol az asztalos már úr volt, 
petró- és pálinkaszagú volt az új bolt, 
kifent késsel jártak a fiúk a bálba 
s fé l véka búzát kért érted is a bába.

Falusi emlék
(Megjelent a Lázas a Föld című kötetben, 1962.)

1. A MÉRCE PARTJÁTÓL MUNKÁCSIG
„Csehek alatt”, újra szabadon -  magyarként 

(1919 -  1938 -  1944)

Kovács Vilmos 1927. június 5-én született a Szemye-mocsárt levezető Mérce patak -  a helyiek 
nyelvén: kanális -  átszelte, a Beregszász és Munkács között félúton fekvő magyarlakta Gát község
ben. Édesanyja Kacsó Borbála, a falu egyik régi famíliájának a leszármazottja, édesapja a szintén 
gáti születésű Kovács Emil (1901-1945)- az író szerint -  „földnélküli falusi kőműves”, valójában 
építési vállalkozó. Egyes írások szerint 1919-ben magyar vöröskatona, de ez téves, sohasem volt az. 
(Ifjabb Kovács Emil, az író testvére személyes közlése.) Ez már az impériumváltozás kora: ezért itt 
kezdjük az író szülőfaluja és családja bemutatását.

A csehszlovák haderő 1919. április 23-án Ungvárnál tört be a magyar kormányzat által 1918. 
decemberében, a X. néptörvénnyel létrehozott ún. ruszka-krajnai rutén autonóm területre, és a ma
gyarlakta Tiszahátra. Öt nap múlva, április 28-án Csap és Munkács között, Nagydobrony térségé
ben találkoztak a cseh légionárius csapatok és a román egységek. A prágai kormány hadereje még 
ezen a napon bevonult Bereg vármegye második legnagyobb városába, Munkácsra. Közben -  ápri
lis 26-án délután -  a román csapatok a város által eléjük küldött parlamenterek élén elfoglalták 
Beregszászt. Másnap Gátat is megszállták, ahol -  hasonlóan a környező községekhez -  a román 
lovasság mindenekelőtt szénát és zabot rekvirált a lakosságtól. Rablásaik szinte mindennaposak 
voltak, nemcsak az állataiknak harácsoltak össze abrakot, hanem az élelmi cikkeket -  baromfit, 
tojást, kenyeret -  is erőszakkal vitték el, éjjelente pedig borjúkat, malacokat raboltak a gazdáktól. 
Három hónap alatt a fosztogató katonaság Gáton is több százezer korona kárt okozott a helybeliek
nek. A román hadsereg csak július közepétől vonta ki csapatait a Kárpátalja délnyugati sávjárói, a 
Tiszahátról, és 21-én ürítette ki Beregszászt.

A csehszlovák hadsereg, illetve azzal egy időben az új hatalom hatóságai is, 1919 májusától 
rendezkedtek be Kárpátalján. Gáton is egyik legelső intézkedésük volt a magyar nemzeti jelképek 
eltávolítása a közintézményekről, így az iskola homlokzatáról is leverették a magyar címert. Ezt az 
1919 és 1938 közötti két évtizedet helybeliek emlékezete az óta is a „csehek alatt”-i időszakként 
tartja számon. Gáton is Csehországból érkezett, cseh nemzetiségű hivatalnokokat neveztek ki a 
község irányítására. Először a cseh nyelvet nyilvánították hivatalossá -  később a rutént is -  a ható
sági ügyintézésben, a helyi községi hivatalban, a körjegyzőségen, és természetesen a helyi csendőr
őrsön. A járási tanügyi hatóságok 1922-ben elrendelték a csehszlovák címer és Tomás Garrigue 
Masaryk ( 1850-1937) köztársasági elnök arcképének az iskola termeibe való kitételét és a kétnyel
vű pecsét használatát. Csehszlovákia 1918. évi megalakulását először 1925-ben kellett megünne
pelnie a kárpátaljai magyarságnak. Ezután már minden év október 28-án ebből az alkalomból a 
középületekre kitűzték a csehszlovák zászlót, a templomokban istentiszteleket tartottak, amelyeken 
az iskolák tanulóinak is kötelező volt megjelenni, és a csehszlovák himnuszt énekelni. (Botlik, 
2001:73.)
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Az apa, idősebb Kovács Emil baloldali elkötelezettségű, a Bereg-vidéken tartott munkásgyülések 
tevékeny részvevője. Már 1921 -ben belépett a Csehszlovák Kommunista Pártba, a CsKP-ba, a gáti 
szervezet egyik alapító tagja lett, de közismert volt erőteljes magyar érzelmeiről. Iskoláit Munká
cson, a felső-ipariskolát Kassán végezte, ahol építőmesteri oklevelet szerzett. Karizmatikus alkat, 
nagy termetű, igen erős fizikumú férfi volt, aki például a falu népe előtt egyedül tette fel a református 
templomra a toronygombot. Gát mértékadó emberei közé számították, egy ideig a helyi képviselő
testület fizetett elnökhelyettese. 1931 -ben az aszály következtében sok gáti lakos nélkülözött, ekkor 
Kovács Emil a községtől kapott javadalmát egy ínségkonyha felállítására ajánlotta fel. A gazdasági 
válság után -  az 1930-as évek derekán -  tehetős vállalkozó sok megrendeléssel. Többek között ő 
újította fel a híres gáti Veres-kocsmát, kivitelezője volt az új községházának és számos környékbeli 
létesítménynek.

Az impériumváltozás egyébként nem járt nagy megrázkódtatással a gátiak életében, mert min
denki tovább folytatta korábbi életét, és gazdálkodott a saját vagy a bérelt parcelláin, esetleg dolgo
zott a más földjén. Mindössze két zsidó család müveltetett földet, s a legkorszerűbb mezőgazdasági 
gépekkel felszerelve gazdálkodott, de birtokuk nem volt nagy. Rajtuk kívül különböző iparosok -  
kiknek száma az 1930-as években jelentősen gyarapodott -  tevékenykedtek a községben. A mester
emberek -  asztalos, cipész, kőműves, kovács, kerékgyártó -  több inast (szakmunkástanulót), segé
det (már végzett fiatal iparost) foglalkoztattak. A „csehek alatt” a környéken is számon tartották a 
gáti malmot és olajütő üzemet, amely egy-egy időszakban harminc-negyven molnárnak és betanított 
munkásnak adott kereseti lehetőséget. (Botlik, 2001:74.)

Az 1920-1930-as években az üzletek Gáton is bőségesen el voltak látva áruval, de szegénysége 
miatt a falu lakóinak többsége mégsem tudott vásárolni. A község népét különösen a gazdasági 
világválság 1929-1933 közötti évei sújtották. Akadtak olyan családok, amelyeknek fél font (mint
egy negyed kg) só vagy fél liter lámpaolaj (korabeli szóval nafta) vásárlására futotta csak igen 
csekély jövedelmükből. A cseh közigazgatási szervek, a gazdák adósságai miatt gyakran kitűzték 
egy-egy ház árverését vagy hatósági adóbehajtást indítottak. Egy-egy ilyen alkalommal előfordult, 
hogy karóval verték főbe az adóvégrehajtót. A gáti képviselőtestület 1932. július 17-i ülésének 
jegyzőkönyve említ egy ilyen esetet, amikor az adóvégrehajtások felfüggesztésével kapcsolatban 
határozatot is hozott.

„A képviselőtestület meg van győződve arról, hogy úgy a politikai pártoknak, mint a pénzügyi 
hatóságoknak tudomásuk van a nehéz gazdasági viszonyokról, mely minden gazdálkodót a csődbe 
kerget. A múlt évi rossz termés után még rosszabb következett. Egy kataszteri hold átlagos termése 
5-6 kereszt, egy keresztben átlag 8-20 kg búza van. A föld a legtöbb helyen a vetőmagot sem adta 
vissza, nem hogy maradt volna munkára, élelemre, újbóli vetésre, adóra és adósságok törlesztésére. 
A lakosság 30 százaléka már most teljesen kenyér nélkül van... Akinek állatja van eladó, hiába járja 
a vásárokat, a hivatásos mészárosok és hentesek nevetséges árakat ígérnek. A vagyontalan napszá
mosok és iparosok munka, és kenyér nélkül lézengenek. A bankok újabb kölcsönöket nem adnak, a 
régieket könyörtelenül behajtják.” (Kovács E., 1994:3-4.) A képviselőtestület előbbi ülése -  más 
szociális intézkedésekkel együtt -  határozatot hozott a gáti munkanélküliek segélyezéséről és egy 
ínségkonyha felállításáról. Ez utóbbi üzemeltetésének költségeit-m int írtuk -  Kovács Emil elnök
helyettes előző évben, 1931-ben tett pénzügyi felajánlásából teremtették elő.

A társadalmi-gazdasági bajok fő oka, hogy a nagy propagandával meghirdetett csehszlovák föld
reform során a hatóságok cseh és rutén „kolonisták”-at („gyarmatosok”-at) telepítettek le számos 
színmagyar községbe Kárpátalja hegyvidéki járásaiból, hogy fellazítsák a magyar etnikai területet. 
Gáton sem adtak földet a szegény sorsú és földnélküli magyaroknak, hanem az 1920-as évek elején 
ruszinokat hoztak a faluba. Tizenhárom rutén családnak összesen 184 katasztrális hold földet juttat
tak a község belterületén, házakat építettek számukra, és az államtól hosszú lejáratú kölcsönöket 
kaptak. (3auipb/Zaic, 1930:195.) E juttatásokkal a helyi, gáti lakosság többségéhez képest módos 
gazdává tették őket. A falu magyarságának nem a más nyelvű rutének elfogadása okozott elsősorban 
gondot. Mindenekelőtt az, hogy a cseh hatóságok nem a község túlnépesedett őslakosságának osz
tottak földet, hanem az idegeneknek.
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A csehszlovák hatóságok 1921. február 15-én tartották az első népszámlálást Kárpátalján, ami
kor a magyarságról való leválasztás céljából új kategóriát, a zsidót, mint nemzetiséget vezették be. 
Az összeírás szerint Gát falu ekkor 3748 hektáron feküdt, a házak száma összesen 265 -  ebből 241 állt 
a község belterületén - , a családoké 330. Lakossága összesen 1625 fő, ebből 796 férfi, 829 nő. A nemze
tiségi összetétel: 1313 (81,0%) magyar, 187 (11,5 %) rutén /„ruská”, 107 (6,6%) zsidó /„zidovská”, és 
tizenöt csehszlovák /„ceskoslovenská”, (Statisticky lexikon, 1928:4.) Az utóbbiak az új impérium 
által a falu irányítására kinevezett, imént említett hivatalnokok, illetve családtagjaik voltak. Egy 
lakos az egyéb nemzetiségű, két személy külföldi („cizozemcl”) volt, akik idegen állampolgárként 
éltek a faluban. Gát külterületén feküdt ekkor az Abonyi-tanya kettő, Csikósgorond hét, a Gáti
major hat, Nyárasgorond pedig kilenc, összesen 24 lakóházzal. Az itt lakók számát nem közölte a 
statisztika. Az ekkor összeírt görög katolikus rutének/ruszinok még nem kolonisták voltak, hanem a 
közigazgatásilag Gáthoz tartozó, de attól néhány kilométerre fekvő Csikósgorond, illetve 
Nyárasgorond tanyaközpont lakói, akik a XIX. század végétől főként állattenyésztőként dolgoztak 
a Schönbom-uradalom majorjában. (Botlik, 2001:68-69.) Fontos megemlíteni a község lakosságá
nak 1921. évi felekezeti megoszlását: a népesség háromnegyed része, 1220 fő református (75,08 
%), 57 római katolikus (3,51 %), 205 görög katolikus (12,62 %), az utóbbiak zöme ruszin nemze
tiségű, és 142 izraelita (8,74 %) vallású. (Statisticky lexikon, 1928:4.)

A református gyülekezetek szinte megalakulásuktól, évszázadok óta a magyar nemzeti nyelv őre
ként működtek, sajátos népegyházi szerepet töltöttek be. Ezen kívül saját maguk gondoskodtak az 
eklézsia fenntartásáról, a lelkészről és az istenháza karbantartásáról. Templomaikat fehérre meszel
ték, az idők folyamán a berendezésben -  bútorok és úrasztali felszerelések -  mind meghatározóbbá 
vált a templomot fenntartó közösség ízlése. A gáti és a többi, környékbeli magyarlakta települések 
református gyülekezetek közötti évszázados testvéri kapcsolatok a „csehek alatt’’-i kisebbségi sors
ban tovább erősödtek. Segítették egymást a templomépítésben, és közösen ünnepelték meg az első 
világháborúban hadi célokra átengedett harangok pótlását, és azok felszentelését az 1920-as évek 
elején. A gúti református egyház presbitériumának 1926. február 6-án tartott gyűlésén, több mint 
három évvel az esemény után, jegyzőkönyvben örökítették meg az új harang beszerzésének és fel
szentelésének a történetét. Az utóbbira 1922. szeptember 27-én került sor. „Az egész gyülekezet 
megilletődéssel várta a fúngánsokat (hivatalos embereket) s a vendégeket, kiknek ünnepélyes foga
dására diadalkapukat állítottak a templomkert és a parókia bejáratánál. Idejére megérkezett minden
ki, így az esperes úr Dercenből, a barkaszói, az izsnyétei, szalókai lelkész urak, kik a helybeli 
lelkész úrral együtt valamennyien fungáltak a felszentelés körül. Enekvezérnek (karmesternek) Tóth 
László gáti tanító urat nyerte meg az egyház e napra.” (Zubánics, 2000:64.)

A gáti templom ma is használatos három harangját Egry Ferenc (1864-?) európai hírű harangön
tő mester Ung vármegyei, kisgejőci műhelyében állították elő. A bronzból készült nagyharang 
domború díszítésű, virágsorral, szalagos babérággal, magyaros pávaszem mintával, alul indás 
akantusz levélsorral. Felirata: „Isten dicsőségére öntették a gáti re f Hívek 1922 Évben - lelkész 
- és - gondnok idejében. ” A középső harangot szintén az előbbi esztendőben formázták bronzból, 
domború díszítéssel. Felül virág- és csillagsorral, szalagos babérággal, valamint lehajló tölgyfa
ágakkal, rajtuk makkokkal. Felirata: „ Öntötte Egry Ferencz Kisgejőczön Isten dicsőségére a 
gáti ref. hívek Sütő Áron lelkész és Hard... gondnok idejében. ” A szöveg alatt akantusz levélsor 
húzódik. Az időben készült, szintén bronz kisharangon szőlőfürt és virágfüzér a díszítés. Felira
ta: „Öntötte Egry Ferencz Kisgejőczön. ” A következő sor alatta: „Öntette a gáti Ref. Egyház 
1925.” (Botlik, 2001: 109.) Egyébként a 19. század második felétől az 1930-as évek végéig 
összesen 92 új harangot -  egy-egy faluban kettőt-hármat -  szenteltek fel a mai kárpátaljai refor
mátus gyülekezetek templomaiban. Nagyobb részüket az első világháború után, pótolva a világ
égéskor hadicélokra leszerelt harangjait. A legtöbbet -  68 darabot -  a vidék legjelentősebb mes
tere, az Ungvár melletti Kisgejőc faluban élő Egry Ferenc öntötte. A „csehek alatt”-i két évtized
ben az Ungváron működő Akkord haranggyár Egry műhelye mellett alig játszott szerepet, mind
össze négy harangja került három gyülekezethez. (Egry egyébként a két csehszlovákai magyar ellen
zéki tömörülés, a Magyar Nemzeti, illetve az Országos Keresztéyszocialista Párt 1936. júniusi
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fúziója után létrejött Egyesült Magyar Párt kárpátaljai országrészi elnöke, a prágai szenátus tagja, 
1939 után a magyar országgyűlés képviselője volt.)

A tanügyi hatóságok 1901-ben fiatalemberként helyezték Gátra Tokajból a tanító- és református 
lelkészi családból származó Tóth Lászlót, kántor-tanítónak, aki később az iskola igazgatója volt, és 
1945-ben bekövetkezett haláláig tanított a községben. Az igazi értelemben vett néptanító feladatát 
töltötte be, okította a fiatalságot és művelte a falu lakosságát. Egy idő múltán a falu lakosságának 
többsége már az ő tanítványa volt. Amikor egy alkalommal a hatóságok más településre akarták 
helyezni, a gátiaknak sikerült elérnie, hogy maradhasson. Úgy maradt meg a helyiek emlékezetében, 
hogy az alkatában igen sovány férfi, igazságos és szigorú ember volt. A legkisebb vétségeket is 
keményen büntette. Legjobb barátja, lakásának szomszédja, „ Vízparti ” Kacsó Béla volt, akivel 
órákig elbeszélgetett a kerítésen keresztül a falu gondjairól. O is oktatta a kisgyermek Kovács Vil
most, és Gát első egyetemet végzett lakóját, dr. Túri Gyulát (1903-194?), aki a két világháború 
között ügyvédi irodát tartott fenn Beregszászon. Túrit is a kárpátaljai magyarság 1944. novemberi 
deportálásakor hurcolták el a szovjet katonai hatóságok, és a „malenykij robot” áldozatává vált. 
(Botlik, 2001:116.)

A gáti elemi iskola igazgató-tanítója, Tóth László irányításával az 1930-as évek elejétől élénk, 
öntevékeny kulturális élet alakult ki a faluban. Megszervezte a gáti színjátszó csoport, amely követke
ző években számos előadást tartott. Műsorán a korban is kedvelt népszínművek szerepeltek, amelyeket 
a környező falvakban is előadtak. így például játszották Abonyi Lajos (1833-1898) A betyár kendője, 
Csepreghy Ferenc ( 1842-1880) A piros bugyelláris, A sárga csikó, Szigligeti Ede (1814-1878) Csi
kós, A cigány, Tóth Ede (1844-1876) A falu rossza és más szerzők darabjait. (Kovács E., 1994:4.)

Nemcsak a gáti, hanem a kárpátaljai magyarság körében is ösztönző erővel hatott a közeli Szernye 
községben, Balog Sándor (1891-1958) református lelkész által összeállított és a tiszaháti népszo
kások négy „gyöngyszemét” -  aratóünnep, dörzsölő (kendermunka), fonó, lagzi -  közreadó „ Kalá
ris” (korall) című füzet. A négy játékot először 1935. augusztus 11-én mutatták be a faluban. A 
lelkész ihletője minden bizonnyal 1931-ben Magyarországon indult Gyöngyösbokréta mozgalom 
volt. A szemyei színjátszók példája gyorsan terjedt, ez év november 24-én már megtartották a kár
pátaljai magyar műkedvelő csoportok első tánc-, ének-játékbemutatóját, a Gyöngyösbokrétát. Ba
log Sándor az 1940-es évek legelején Beregszászra költözött, és a Tiszaháti Magyar Bolt üzletháló
zat egyik vezetője és a Magyar Gazda című lap főszerkesztője. 1947-ben „a szovjet nép ellensége” 
váddal, koncepciós perben nyolcévi kényszermunkatáborra ítélték, a Mordvin ASzSzK-ban rabos
kodott. (Balog id.. 1993:7-12.; Dttpka, 1999:14-15.; Egyetlen bűnük, 1993:232-234.)

Ugyancsak a falu mértékadó személyiségei között tartották számon Moravec János (1895-?) 
malomtulajdonost és földbirtokost, bár nem a község szülötte volt. Kassán végezte felsőipari iskolai 
tanulmányait, majd az első világháború éveiben a 66. gyalogezred katonájaként az orosz, illetve a 
román fronton harcolt. Az összeomláskor szerelt le. Az impériumváltozás után Gáton telepedett le, 
és a Csehszlovákiában megalakult Egyesült Magyar Párt aktív tagja. Hosszú ideig a helyi Hitelszö
vetkezet elnökeként tevékenykedett. 1945 után a családjával Munkácsra költözött. (Botlik, 2001:121.)

A Gáton élő magyarság jól érzékelte a prágai kormányzat igazi célját: a rutének betelepítésével 
község etnikai egységét is igyekezett megbontani, és vegyes lakosságúvá tenni a települést. Mond
ván, így a magyar államnak nem lehet joga egy esetleges határrevízióra. A kolonisták betelepítésé
vel a községben csökkent a magyarság aránya, amelyet az újabb, immár második csehszlovák össze
írás adatai is érzékeltettek. Az 1930. évi népszámlálás szerint Gát 2 005 lakosából 1600 fő vallotta 
magát magyarnak, a népesség 79,80 %-a. (1910-ben a magyarok aránya 89,53 % volt a faluban.) 
Ezenkívül rutén 307 fő (15,31 %), 43 zsidó, 19 csehszlovák, 27 hontalan. A falu lakóinak döntő 
része továbbra is református: 1485 lélek (74,06 %), 91 római katolikus, 334 görög katolikus és 91 
izraelita. (Statisticky lexikon, 1937:2.) A ruszinok telepét a gátiak „M ajor”-nak nevezték el. (E név 
használatát 1945 után a szovjet időkben megtiltották. Az idősebb nemzedékek tagjai azonban még 
ma is Majornak hívják a falunak ezt a részét, de az ott élők már nem érzik sértőnek az elnevezést.)

A betelepített ruszin családok gyermekeinek a cseh hatóságok külön állami ruszin iskolát építet
tek, amely kis létszámmal működött. Még kevesebb tanulója volt a szintén a hatóságok által nyitott
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cseh tannyelvű állami iskolának, amelybe a csendőrök és a kisbíró gyerekén kívül a cigánygyereke
ket is beíratták, különféle juttatások -  ingyen tan- és írószerek, könyvek, ruházat, cipő stb. -  és más 
anyagi segítség fejében. Ezekben az intézményekben a tanulók iskolai mulasztásainak soha nem 
volt következménye, amely egyes gazdálkodókat vonzott, hiszen gyermekeiket tudták dolgoztatni. A 
hajdani, a helyiek által „cseh iskolá"-mk. nevezett intézmény épületét az 1990-es években átadták 
a görög katolikus egyháznak. (Kovács E., 1994:4.)

A cseh hatóságok a nagy propagandával végrehajtott földreform keretében a gáti magyarságnak 
sem osztottak megművelhető területet a Schönbom-uradalomból, amely évtizedek óta rátelepedett a 
falura. Az 1909. évi V. törvénycikk alapján végrehajtott ún. kataszteri kiigazítás során a hatóságok 
Gát község határának a területét is pontosan felmérték, s „mívelési áganként és osztályonként” 
megállapították a kataszteri tiszta jövedelmét. A falu területe ekkor összesen 6 513 katasztrális hold, 
23 192 aranykorona jövedelemmel. A szétaprózódást jelzi, hogy Gát határa 3 697 parcellára oszlott, 
amelyet 441 birtokíven tartottak nyílván. (Bereg vm. adóközségei, 1913:29.) Az 1911. évi országos 
gazdacímtár szerint a falu földterületének több mint a felét, összesen 3628 katasztrális holdat a 
hitbizomány birtokolta. Ebből szántó 2613, erdő 502, rét 44, legelő 296, kert 6 hold. (Botlik, 2001:69)

Az impériumváltozás után a prágai földhivatal az uradalom Szernye-mocsár menti részeit is le
foglalta, de nem parcellázta fel, mert úgymond a kanálisok karbantartását az új tulajdonos községek 
és a bérlő kisbirtokosok nem kezelnék megfelelően és újra „ elpallagosodott ” mocsár válna belőle. 
A lápot később sem darabolták fel, mert körülötte 90 %-ban magyarlakta települések terültek el, és 
a cseh hatóságok magyaroknak itt sem akartak földet adni. „A cseh megszállás alatt mi, a magyar 
pártok emberei igyekeztünk, hogy a magyar falvak legalább bérbe kapjanak földet, és ebben segít
ségünkre volt a ma is ott szolgálatot teljesítő Fekésházy Sándor uradalmi intéző” -  tudható meg 
abból a jelentésből, amelyet „Latorica részvénytársaság külföldi cég, Szernye-mocsár nevezetű bir
toka ügyében” 1939. március 13-án küldött a földművelésügyi miniszternek Beregszászról dr. Korláth 
Endre, Bereg és Ugocsa k. e. e. (közigazgatásilag egyelőre egyesített) vármegye főispánja. -  Az
1938. november 2-i első bécsi döntéskor „e földbirtok 2 tanyával, Csikósgorond, Nyárasgorond a 
felszabaduláskor 80 %-ban nekünk jutott, míg 20 % egy tanyával, a Csányi-tanya ma is cseh meg
szállás alatt van”. (MÓL. K 28. 462. tét. 1939—L— 16 056. sz., az irat néhány nappal Kárpátalja
1939. március 15-17-e közötti Magyarországgal való újraegyesülése előtt készült.)

A vidék évszázadok óta legnagyobb birtoka, a munkács-szentmiklósi Schönborn-uradalom is 
gazdát cserélt a cseh földreform keretében. A Prágában 1928. május 17-én kelt, 64 322. számú -  
de január 1-re visszamenő hatályú -  adásvételi szerződés szerint Schönborn-Buchheim Frigyes 
Károly és fia, György, bécsi lakosok 35 millió csehszlovák koronáért eladták domíniumukat, an
nak összes tartozékával együtt a Latorica Gazdasági- és Ipari Rt.-nek. Ezzel az uradalom egy 
svájci-francia pénzcsoport birtokába jutott, amely azután a vidék fő folyója, a Latorca cseh nevén 
megszervezte a Latorica Rt.-1. Az új gazda tulajdonába összesen 165 314 katasztrális holdnyi 
terület került (ennek 84,48 %-a erdő, a többi rét, legelő és szántó). A tőkéscsoport egy katasztrá
lis hold mezőgazdasági területet átlagban mindössze 211,71 Kc-ért, azaz csehszlovák koronáért 
vásárolt meg, az akkori földárakhoz képest igen olcsón. A szerződés I. számú jegyzékének A) 
pontja tartalmazta a Latorica Rt.-nek eladott ingatlanokat, amelyek 119 faluban feküdtek és 181 
telekkönyvi betétszám alatt tartották nyílván azokat. Az adásvétel kapcsán a beregszászi járásbí
róság Gáton két egész telekkönyvi betétet -  számuk 2., illetve 59. -  jegyzett be a Latorica Rt. 
tulajdonába. Az rt. a falu mezőgazdasági területének túlnyomó részét birtokolta, összesen 3500 
katasztrális holdat. (MÓL. Z 1554-1. csomó, 1-16.)

Az adásvételkor a Gáthoz tartozó -  már említett -  két külterületi hely, Csikósgorond és 
Nyárasgorond is a Latorica tulajdonába került. Az itt élők több családot magukba fogadó, hosszú 
zsellérházakban laktak. Elsősorban állattenyésztőként dolgoztak az uradalom itteni istállóiban, a 
sertés-, illetve a juhállományt gondozták, de voltak közöttük fuvarozók, kocsisok, bivalyosok is. A 
környező földeken -  melyeknek nagy része az évtizedekkel korábban lecsapolt, volt Szemye-mo- 
csár területén fekvő, bő termést hozó humuszos talaj volt -  főként gabona- és takarmánytermesztés
sel foglalkoztak.
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A tőkéscsoportnak 35 millióért eladott nagyobb Schönbom-uradalmi rész valóságos értékét mint
egy 2 milliárd Kc-ra becsülték. A hivatalos álláspont szerint, földreform keretében Kárpátalja legér
tékesebb részét azért juttatták ilyen olcsón külföldi befektetők kezére, hogy azzal „induljon meg 
Ruszinszkó indusztrializálása (iparosítása)... Az volt a cél, hogy kenyeret kapjon a kárpátaljai sze
gény nép”. A Latorica Rt. e helyett „még a meglévő munkaalkalmakat is leépítette, kegyetlen vám
szedője lett a nyomornak, koldusbotra juttatott ezreket és a legszömyübb uzsoragazdálkodást vezet
te be.” Az 1930-as évek legelején a földtelenség és a nyomor arra késztette a Szemye-mocsár menti 
községek lakosságát, hogy tárgyalásokat kezdjenek az Rt.-vei. Az utóbbi magyar holdanként 3600
4000 Kc-ért kínálta eladásra azt a földet (csak legelőt és kaszálót!), amelyért néhány évvel koráb
ban Voith György számításai szerint mindössze 187,50 Kc-t fizetett. (Voith, 1939:128., 130-131.)

A kevés föld, a nehéz megélhetési lehetőségek a gáti magyarok jelentős részét is a baloldali eszmék 
felé taszították a két világháború közötti időszakban. Ezt már az 1925. évi kárpátaljai csehszlovák 
nemzetgyűlési (parlamenti) és szenátori választások helyi eredményei is tükrözték. A falu ekkori 1625 
lakosából 812 fő szavazott, amelyből 681 voks volt érvényes. A pártokra szavazók több mint a fele -  
352 személy -  a Csehszlovák Kommunista Pártnak adott bizalmat. A szenátusi voksoláson 679 szava
zatot adtak le, ezek közül 575 volt érvényes. A legnagyobb támogatást, a voksok több mint a felét -  
285-öt-ismét a kommunisták kapták. (Volby do národního, 1925:1.) Bár Csehszlovákia Kárpátalján 
is polgári demokratikusnak hirdette rendszerét, a magyarsággal szemben diszkriminatív nemzetiségi 
politikát folytatott. Ennek része volt az is, hogy a gyakori választások alkalmával -  igazi demokráciát 
sugallva -  tág teret engedett a pártok választási harcainak, amely sok esetben a közélet eldurvulásához 
vezetett. Eközben a saját céljainak megfelelően egymás ellen is kijátszotta a különböző pártokat, szer
veződéseket. A Prágából irányított nemzetiségi politika lényegét szemléletesen fogalmazta meg a Kár
pátalja déli, tiszaháti színmagyar vidéke Magyarországgal való újraegyesülése után megjelent kötet
II. részében, A visszatért felvidéki községek adattára: Gát „túlnyomóan református vallású magyar 
lakossága állandóan zaklatást és elnyomást szenvedett a cseh megszállás alatt”. (A visszatért Felvi
dék, 1939:31., bővebben: MÓL. K 28. 102. t., 1940-L-15 246:42-50.)

A község két világháború közötti helyzetének vázolása után érthető, hogy az 1930-as évek dere
kán Kovács Emil -  aki már húszévesen, 1921 -ben a CsKP tagja lett - ,  miért ábrándult ki a baloldali 
eszmékből. Az építőmester-vállalkozó felesége -  aki szociális témájú cikket írt a Kassai Munkás 
című magyar nyelvű napilapba - , Kacsó Borbála 33 évesen, 1936-ban tüdővészben meghalt. A 
családfő ebben az évben kilépett a CsKP-ból, amelyet -  fia, ifjabb Kovács Emil emlékezése szerint 
-  „hangoskodó, lumpen elemek leptek el, akikkel már nem lehetett szót érteni. Apámat úri, nyakken- 
dős kommunistának nevezték.” Idősebb Kovács Emil -  aki a középfokú iskolát Munkácson, felső
ipari iskolai tanulmányait pedig Kassán végezte, ahol építőmesteri oklevelet szerzett -  az 1930-as 
évek derekán tehetős vállalkozó. A kommunista pártból való kilépése után, 1936 végétől már az ez 
év nyarán alakult csehszlovákiai Egyesült Magyar Párt támogatójává és a magyar önszerveződés 
legtevékenyebb alakjává vált Gáton. Az ungvári székhelyű Kárpátaljai Magyar Kultúr Egyesület 
helyi alapító tagja és titkára, ugyanakkor egyik szervezője és rendezője a helyi műkedvelő együttes 
előadásainak

Idősebb Kovács Emil hosszú évekig a községi önkéntes tűzoltók parancsnokaként is működött. A 
falu első önkéntes társadalmi szervezeteként a gáti tűzoltó egyesület közvetlenül az impériumválto- 
zás után, már 1922-ben megalakult. Kezdetben a híre volt nagyobb, mint a teljesítő képessége és 
hatékonysága, mert mindössze néhány vödör volt a „felszerelése”. Az egyesület tagságához tartozni 
azonban a falu közvéleményében bizonyos elismertséget jelentett, mert a tűzoltók bátor emberek 
voltak. 1932-ben vásárolták az első korszerűnek számító eszközt, egy kézi hajtással működő, ún. 
„vízipuská”-nak nevezett tűzoltó szerkezetet. Az egyesület tagsága ekkorra állandósult. Ezután a 
helyi tüzoltócsapat légvédelmi, elsősegélynyújtó feladatokat is ellátott, valamint a közrend fenntar
tására is megbízást kapott. Ez utóbbira is szükség volt a „csürdöngölő” bálok, színi előadások al
kalm ával.

Abban az időben ugyanis minden nyáron megrendezték a tűzoltók bálját az ún. „rossz ólban”, 
amely a valóságban egy istálló volt. (Gáti nyelvjárásban az „ól” szó istállót jelent.) Az épület olda-
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Ián lévő nagy réseket a bálok idejére zöld gallyakkal fonták be. A mulatságon -  melyet mindig nagy 
érdeklődés kísért -  belépődíjat szedtek, a zenét a két szomszédos faluban működő, derceni vagy az 
izsnyétei fúvózenekar szolgáltatta. A tüzoltóbál gyakran fulladt verekedésbe, a szervezők ekkor 
véget vetettek a rendezvénynek. A gáti tűzoltók vasárnaponként a Mérce patak partján gyakorlatoz
tak. {Botlik, 2001:120.)

Szintén Kovács Emil nevéhez fűződik a falu magyar könyvtárának a megalapítása, amelyet a 
jegyzői iroda melletti klubhelyiségben rendeztek be. A cseh hatóságok ugyanis már uralmuk kezde
tén korlátozták a gáti falusi könyvtár használatát. Tartalmuk és nemzeti vonatkozásuk miatt megtil
tották az iskolás gyermekeknek a müvek jelentős részének az olvasását, sőt azokat később be kellett 
szolgáltatni az illetékes állami hivatalnak. Később társadalmi alapon működött a falusi könyvtár. A 
Biblia, Petőfi Sándor verseinek olcsó kiadása, a különféle kalendáriumok, meséskönyvek kötetei a 
legtöbb családnál megtalálhatóak voltak. Szájról-szájra hagyományozódtak a község eredetével és 
a Szernye-mocsárral kapcsolatos mondák, történetek. Megszokott jelenség volt a két világháború 
között Gáton, hogy a ház asszonya vagy a legjobban olvasó családtag vasárnap délután az egész 
família jelenlétében mesét olvasott. Az emberek kölcsönösen keresték, cserélték egymás között a 
„jobb könyveket”. Kacsó Etel többgyermekes falusi asszony ritkaságszámba menően több száz 
könyvet olvasott el. A Magyarországról rendelt folyóiratokat elolvasás után beköttette, úgy hagyta a 
családjára. Az akkori petróleumlámpás világban a falu olvasottsága sokkal szélesebb körű volt, 
mint napjaink televíziós korszakában. {Kovács E., 1994:4.)

Idősebb Kovács Emilt a gáti Magyar Ifjúsági Sport Egyesület vezetőjének is megválasztották. Ez 
a szervezet az 1920-as évek végén alakult, és sokáig csak az önfenntartó labdarúgó csapatot jelen
tette. A focistáknak Beregszászból sikerült használt felszerelést és labdát kapniuk. Helyi mérkőzé
seket játszottak, csak néha volt módjuk meghívni valamelyik környékbeli falu labdarúgóit találko
zóra, amely mindig nagy eseménynek számított Gáton. Sajátos ügyességi vetélkedésként űzték eb
ben az időben a kötélhúzást. Népszerű volt a gátiak körében a kuglizás, melynek pályáját a kocsma 
udvarán állították fel. {Botlik, 2001:121.)

Kovács Vilmos a következőket írta édesapjáról és koráról a feltehetően 1971/1972 fordulóján 
készült önéletrajzabán: „Politikai tevékenysége miatt a csehszlovák hatóságok számos alkalommal 
bebörtönözték, ezen kívül nem adták meg neki az állampolgárságot (a csehszlovákot!), ami azt 
jelentette, hogy nem kaphatott szakmája szerinti iparengedélyt, s így alkalmi napszámos munkát 
kellett vállalnia.” Idézet a két évvel korábbi, 1969-ben készített önéletrajzból: „42 évvel ezelőtt 
születtem Gáton, egyikében annak a százegynéhány kárpátaljai magyar falunak, amelyeken átgá
zolt a hadak ezeréves útja, s amelyeket annyiszor kapott már szarvára a történelem öklelő bikája”.

Az 1974. szeptemberében orosz nyelven fogalmazott, és e hónap 25-én Ungváron keltezett -  fél 
esztendő múlva, A nagy valóság címmel jelent meg -  számos önéletrajzi vonatkozású, gyakran 
idézett cikkében írta szülőfalujáról: „A múlt homályából felbukkan szülőfalum komor képe. Tipikus 
kárpátontúli (sic!) falu volt ez, a csehszlovák, majd a helyébe lépő horthysta csendőr szuronyára 
tűzve, az érthetetlen paragrafusok hálójában, olyan falu, amelyet a monarchia romjain kinevelt kor
rupt hivatalnokok serege szipolyozott, az isteni törvényekre épített falu, s e törvényekre a pap vigyá
zott, egyforma alázattal szolgálva az istent, Masarykot, Benest és Horthyt. A hatalomnak ezek az 
alappillérei idézték elő életünk legborzasztóbb velejáróját: az éhséget és rosszul tápláltságot, a 
tuberkulózist, a szörnyű betegséget, amely sokadmagával együtt anyámat is elvitte (1936-ban). 33 
éves volt. Én pedig ekkor voltam kilenc.” {Botlik-Dupka, 1991:181.)

A nagy valóság című cikk az író özvegye szerint: „Nem őszinte írás. Amikor férjemet alkotói 
létében a pártszervek és a hatóságok szorongatták, védekezésül mindig túlzottan hangsúlyozta édes
apja kommunista múltját és a saját, erős baloldali meggyőződését.” Kovács Vilmos egyébként így 
tett a különböző időszakokban készült önéletrajzaiban is, és a szovjet rezsim elvárásainak megfele
lően eltorzította szülőfaluja, valamint Kárpátalja valódi történetét, korabeli viszonyait és helyzetét.

A kisgyermek Kovács V ilm os- 1933 és 1938 között-G áton végezte elemi iskolai tanulmányait. 
A testvér, ifjabb Kovács Emil emlékezése: „Az árváknak anya kellett. És lett, még öt gyerekkel, 
akik közül három ma is él. A csehek alatt jól szervezett, zajos május 1-i ünnepségek voltak a járás
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központjában, Beregszászon, ahová az emberek felcicomázott kerékpárokkal, szekerekkel érkez
tek. Hitler hatalomra jutása, 1933. január 29-e után a kommunisták hangja felerősödött. A cseh 
rendőrök gumibotokkal támadtak az ünneplők zárt soraira. Általában húsz-negyven embert letar
tóztattak, a rendőrségi fogdába hurcolták, de este vagy másnap elengedték őket.”

Kovács Vilmos évtizedekkel később így írt erről: „Akkor még természetesen nem érhettem meg, 
hol a bajok gyökere, miért nehezül családunk helyzete még azzal is, hogy a szüntelen házkutatások 
és börtönbüntetéseken felül a csehszlovák és magyar hatóságok -  kommunista párttagsága miatt -  
megfosztották apámat állampolgárságától, amivel munkanélküliségre kárhozatták őt, a föld nélküli 
falusi kőművest. De mindaz, amit akkor még nem értettem, mély nyomot hagyott bennem, amiből 
sok év múlva vers született.” Kovács Vilmos ezután, A nagy valóságban a tanulmány elején közölt, 
Falusi emlék című versét idézte. „És az emlékek közt ott van a régi falusi elemi iskola, amely a 
fennálló hatalom iránti engedelmességre nevelt bennünket, s ez a hatalom engem, a gyereket, a 
bibliai Góliátra emlékeztetett... De a barna fasiszta mundérba bújtatott Góliát még erős volt. És 
Kárpátaljára is barna árnyék borult, gazdái kalapján pedig kakastoll lengett. A vörös csillagos kato
na azonban felvette a harcot a szörnyeteggel.”

A gáti elemi iskola negyedik osztályának befejezése után, 1938 szeptemberétől id. Kovács Emil 
akkor tizenegy éves, félárva Vilmos fiát a beregszászi polgári iskolában taníttatta tovább. Közben 
már 1938 tavaszától a megoldatlan nemzetiségi kérdés miatt Csehszlovákia egyre válságosabb hely
zetbe került. Később az ország mozgósította tartalékos haderejét, és Kovács Emilt is behívták kato
nai szolgálatra. A magyar kormány szeptember 22-én jegyzéket intézett Prágához, amelyben az 
elszakított magyarlakta területek visszaadását követelte. A Münchenben szeptember 29-én tartott 
angol, francia, német és olasz négyhatalmi konferencián arról döntöttek, hogy Csehszlovákia szudé- 
tanémetek által lakott területei Németországhoz kerülnek. A magyar és a lengyel kisebbségek ügyé
ben közvetlen tárgyalást javasoltak Csehszlovákiának, ha azonban három hónapon belül nem tud
nak megegyezni, akkor a négy hatalom kormányfői újra tanácskoznak. Október 1-jén a magyar 
kormány jegyzékben szólította fel Prágát, hogy a müncheni egyezményben előírtak szerint azonnal 
kezdeményezzen hazánkkal közvetlen tárgyalásokat, és a felvidéki/kárpátaljai magyarságnak adjon 
önrendelkezési jogot.

Az események felgyorsítására Kozma Miklós (1884-1941) volt belügyminiszter megszervezte, majd 
irányította az ún. ruténföldi akciót, amelynek keretében a „Rongyos Gárda”-t is bevetették. (Kozma
iratok 1938-1939., MÓL. K 429.28. csomó, 1. dosszié: 44., 48. old.) A hat önkéntes századba tömörült, 
összesen 996 fős szabadcsapat október 5-én kisebb csoportokban kezdett átszivárogni a magyar-cseh
szlovák országhatáron. Több helyen vasúti berendezéseket, illetve síneket, telefon- és távíróvonalakat, 
hidakat robbantott fel, és felvette a harcot a csehszlovák katonasággal. A 98 fos 1. század -  mely október
9-én éjjel harc nélkül csúszott át Tarpánál a határon - ,  másnap éjszaka Gát mellett áttört a Szemye- 
mocsáron, reggelre a Dercen és Fomos közötti Nyíres-erdőbe ért, ahol tábort vert. A gárdistáknak három 
derceni legény hordta titokban az élelmet, de az egyik gáti zsidó boltos feljelentette őket. Ezután a kör
nyékbeli csehszlovák csendőrök, két kerékpáros zászlóalj katonaság és egy harckocsi szakasz bekerítette 
a századot. Az összeütközésben a rongyosok súlyos veszteségeket okoztak a megszállóknak.

A következő napok harcaiban a gárdisták közül 15 elesett, 22 visszaverekedte magát magyar 
területre, hat elérte a lengyel határt, 30 a magyar honvédség bevonulásáig bujkált, mintegy 40 pedig 
csehszlovák fogságba esett. „A csehek állatiasan kegyetlenek voltak... A munkácsi vár börtönében 
-  ugyanott, ahol annak idején Kazinczy (Ferenc író, 1759-1831.) is raboskodott -  sok felkelőt tar
tottak fogva a csehek. A vastag falakon ékszakánként áthallatszott fájdalmas üvöltésük. Nap-nap 
után a legborzalmasabb szovjetmódszerekkel kínozták őket.” A Dercen határából kihasított 
Alsókerepec (cseh kolonista település, Nizny Koropec, korábbi magyar neve Pusztakerepec vagy 
Magyarkerepec) mellett a mocsaras árokban halottat találtak. „A ruhát leszakították róla, az arcát 
puskatussal a felismerhetetlenségig összeverték. A bal válláról csontig le volt tépve róla a hús, a 
testét össze-vissza szurkálták szuronnyal. A talpáról cafatokban lógtak az inak. Kis Mária-érmet 
találtak mellette. Erről tudták meg, hogy felkelő volt.” Négy rongyos gárdistát a Gát és Gút közötti 
erdőben fogták el a csendőrök. Kettőt közülük a helyszínen agyonlőttek. A másik kettőt a gáti csend-
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örőrsre hurcolták kihallgatásra, ahol halálra kínozták őket. „Az egyiknek a karját két deszka közé 
kötötték, és mert nem vallott, közönséges fűrésszel lefurészelték.” Felvidékünk -  honvédségünk, 
1939:117-178.; Egyedy Balázs Dénes, 1940:31 -48.; Botlik, 1990:104-111.)

Az 1938. november 2-i első bécsi döntéssel Kovács Vilmos szülőfaluja, Gát is újra hazánk szer
ves részévé vált. A döntőbírósági határozattal Csehszlovákia felvidéki -  a csallóközi Somoijáról az 
ugocsai Szőlősgyuláig -  mintegy 650 kilométer hosszú, 11 957 km2 területű déli magyarlakta sávja 
(869 ezer lakosának 86,5 %-a magyar, 9,8 %-a szlovák) újraegyesült Magyarországgal. Ebből a 
Felvidék legkeletibb, tiszaháti/dél-kárpátaljai részére -  Ungvár, Munkács és Beregszász városokba 
és környékükre -  a bécsi döntést követő héten, november 5-étől vonultak be a magyar katonai 
alakulatok. A visszatért területből a Bereg vármegyei rész 961, az Ugocsa megyei 280, Ung 478, 
összesen 1719 km2, ahol az 1910. évi, addigi utolsó magyar népszámlálás és az akkori közigazga
tás szerint 88 337, 17 645, illetve 47 378, azaz összesen 153 360 fő élt. Az 1930. évi csehszlovák 
népszámlás és közigazgatási beosztás alapján az előbbi adatok így módosulnak: Bereg és Ugocsa 
vármegyének a bécsi döntés után közigazgatásilag egyelőre egyesitett területe 1230 km2. 124 143 
lakossal, Ung vármegye 679 km2, 73 122 fővel. Területük mindösszesen 1909 km2, népességük 197 
265 lélek. (A magyar Felvidék, 1938:1015., 1017.)

A cseh hadsereg kivonásával november 10-én megszűnt a Tiszahát két évtizedes csehszlovák 
megszállása, és a munkácsi vár kazamatáiba zárt magyar s rutén politikai foglyok is visszanyerték 
szabadságukat. (Ekkor Kárpátalja déli, tiszaháti magyarlakta részét nemcsak a közvélemény, ha
nem a hivatalos statisztika a Felvidék legkeletibb részének tekintette!). A hazatért területen röviddel 
ezután, 1938. december 15-én népösszeírást tartottak, amikor az ott élőket az anyanyelvűk alapján 
lajstromozták. Bereg és Ugocsa közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyében 133 079 főt ta
láltak, közülük magyar 86,0, rutén 10,6, német 2,6 %. A megye munkácsi járásában fekvő Gáton 
ekkor 2217-en laktak, anyanyelvi megoszlásuk: magyar 2013 fő (90,8 %), rutén 199 (9,0 %). (A 
bécsi döntés, 193/8?/:7-8.) A községhez közigazgatásilag két külterületi lakott hely tartozott. Ezek
ben az ún. uradalmakban 304-en éltek -  Csikósgorondon 182, Nyárasgorondon 122 fö - ,  akiket a 
falu összlakosságába számítottak. (A visszacsatolt, 1939: 13.)

A bécsi döntés után négy és fél hónap múlva, az 1939. március 15. és 17. között végrehajtott, 
mindössze három napig tartó magyar katonai akcióval Kárpátalja hegyvidéki része is visszatért 
Magyarországhoz. Ezután csak ezt a területet nevezték hivatalosan és a köznyelvben Kárpátaljának 
vagy Ruténföldnek az újabb impériumváltásig, 1944. őszéig. A legutóbbi, 1930. évi csehszlovákiai 
népszámlás és közigazgatási beosztás szerint területe ekkor 11 086 km2 terület egyesült újra Ma
gyarországgal, 552 561 lakossal. E népességnek több mint a fele rutén, a magyarok száma mintegy 
70 ezer lélek. (A Ruténföld, 1939:198., 202.)

A változásokkal kialakult magyar-szlovák határ azonban igen kedvezőtlen volt Magyarország 
számára, mert még Csehszlovákia keretében itt egy államhatárnak teljesen alkalmatlan tartományi 
mezsgye zárta le az újra magyar kézbe került kárpátaljai területet. Ez a korábban Ruszinszkót és 
Szlovenszkót elválasztó vonal Ungvártól az Uzsoki-hágóig a vasút a közvetlen közelében húzódott 
úgy, hogy a közeli dombok és hegyoldalak túlnyomó részben a most önállóvá vált Szlovákiához 
tartoztak. Ez a körülmény veszélyeztette hazánk számára a Lengyelország felé vezető Ung völgyi 
vasút zavartalan birtoklását. A határbizonytalanság megszüntetésére és a pálya biztosítására a ma
gyar csapatok 1939. március 23-án hajnalban támadást indítottak nyugat felé. Másnap, mintegy 20 
km-es előnyomulás után, a seregtestek megállásra kaptak parancsot a budapesti hadvezetéstől, ugyanis 
az addigra elfoglalt területsáv már elegendő volt az Ung völgye, illetve az Ungvár és Uzsoki-hágó 
közötti vasútvonal biztonságához. Szlovákia azonban -  mint Csehszlovákia jogutódja -  Kárpátalja 
e sávjára is igényt tartott, és a következő napokban elkeseredett támadásokat indított a magyar 
katonai csapatok, ütegek és vonatok ellen. A Szobránc környéki ellentámadáskor a szlovák katona
ság mustárgázt is bevetett -  melynek alkalmazását egyébként szigorúan tiltották a genfi egyezmé
nyek -  a magyar csapatok megsemmisítésére. Az akció nem sikerült, mert a honvédségnél rendsze
resítve volt a gázálarc. (Az előbbi tények Hábel György Budapesten élő okleveles erdőmémök 
személyes közlése: egyetemi hallgatóként, társaival az iglói születésű Kéri Kálmán (1901-1994,
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vezérezredes) akkor vezérkari őrnagy előadásában hallotta, aki az 1940/1941 -es tanévben honvé
delmi tantárgyat oktatott a budapesti Magyar kir. József Nádor Műszaki- és Gazdaságtudományi 
Egyetem soproni bánya-, kohó- és erdőmémöki karán.

Különösen a szlovák légierő csapásai voltak veszélyesek. Az ungvári repülőtéren -  melyet alig egy 
évvel korábban Csehszlovákia akkori szövetségese, a Szovjetunió esetleges hadi használatára felké
szítettek, korszerüsíttek és kibővítettek -  ekkor már a magyar királyi 1. vadászrepülő ezred 1. százada 
állomásozott olasz gyártmányú, Fiat CR 32-es típusú gépeivel. Március 24-én reggel 7 óra előtt riasz
tották a századot, mert a figyelőszolgálat Szobránc felől ellenséges repülőraj közeledését jelentette. 
Hamarosan három-három Avia B 534-es típusú szlovák vadászgép, illetve bombázó a település és 
Tiba falu környékén elhelyezkedő magyar alakulatokat gyújtóbombákkal és géppuskatüzzel támadta. 
A bombázók közül egyet légvédelmi géppuskákkal, a három vadászból kettőt a magyar repülők lőttek 
le. Ezzel az ungvári H 1/1. vadászszázad átesett a tűzkeresztségen. A szlovák repülőgépek délelőtt a 
gomolygó felhők kihasználásával még kétszer támadtak, ezúttal az Ungvár környéki magyar falvakat, 
valamint az ungvári betonhidat szemelték ki célpontjukul. Az egyik menekülő gépet az ungvári H 112. 
magyar vadász-század megsemmisítette. A szlovák repülőket a levegőben nehéz volt megkülönböztet
ni, mert a régi csehszlovák felségjeleket szürke színnel festették át.

Ugyanezen a napon délután két ellenséges repülőgép a Szobránc közelében fekvő Tiba községre 
hat darab 10-20 kg-os robbanóbombát dobott, de ezek szerencsére nem okoztak súlyos károkat. A 
magyar légvédelem jól működött, és egy szlovák gépet leszállásra kényszerített. Elfogott pilótája 
azt vallotta, hogy Iglóról indultak támadásba. Az információ alapján, a magyar vezérkar megtorlá
sul elrendelte az ottani szlovák repülőtér megsemmisítését két bombázó századdal, két vadászszá
zad biztosítása mellett. A kijelölt bombázóosztály hamarosan útnak is indult, de csak egy vadász
század kísérhette, mert a másik Pálóc falu fölött harcba keveredett egy ék alakban betörő, kilenc 
gépből álló, cseh(szlovák) felségjelzésü ellenséges kötelékkel. Az utóbbi, a 2. lovasdandár ott elhe
lyezett ütegeire és a 16. kerékpáros zászlóalj oszlopára támadt. A magyar honvédség gépágyúi heves 
tűzzel felbomlasztották a támadók rajait. Ekkor jelent meg Ungvár felől az ugyancsak kilenc gépből 
álló magyar vadászszázad, amelynek feladata szerint, Miskolc felett kellett volna csatlakoznia az Igló 
felé repülő kijelölt bombázóosztályhoz. Nem tűrhette el az ellenség garázdálkodását, ezért rátámadt, 
hamarosan hét repülőgépet lelőtt, kettőnek súlyosan megrongálódva, sikerült elmenekülnie. Eközben a 
magyar bombázóosztály 2000 méter magasságban a felhők fölött észrevétlenül elérte Iglót, és csak az 
utolsó pillanatban bukott alá, hogy pontosabban célozhasson. A támadást összesen 12 gép, rajokban 
egymás után hajtotta végre. Lent a repülőtéren 24 gép vesztegelt, körülöttük modem épületek, műhe
lyek és hatalmas hangárok álltak. A magyar rajok egyszerre oldották ki bombáikat. Az ellenséges 
gépek roncsai a levegőbe röpültek, de megsemmisültek a létesítmények is. A kísérő vadászgépeknek 
nem akadt dolguk, mert ellenséges gépek nem mutatkoztak. A magyar bombázóosztály gépei győz
tesen, sértetlenül érkeztek vissza repülőtereikre. (Nyáry. 1944:431 -434., Pataky-Rozsos-Sárhiday. 
I. 1992:20-24., 31 -32.) A magyar légierő összesen 34 szlovák repülőgépet semmisített meg, a légvé
delem egyet lőtt le, ugyancsak egyet pedig leszállásra kényszerített. A szlovák-magyar konfliktus
nak Németország közbelépése vetett véget, Magyarország megtarthatta Kárpátalja elfoglalt mint
egy 60 km hosszú, s közel 20 km széles nyugati sávját. (Botlik, 2000:231 -237.)

Az 1939. március-áprilisban két részletben, összesen 12 141 km2 kiterjedésű kárpátaljai terület 
egyesült újra Magyarországgal, amelyen az 1930. évi utolsó csehszlovák népszámláláskor össze
íráskor 592 901 lakost jegyeztek fel. „.. .kb. 300 kilométeren a Kárpátok ezeréves természetes ha
tárvonalán a baráti Lengyelországgal érintkező földterület került vissza.” Kárpátalja nyugati hatá
rának módosításával, és az azt rögzítő 1939. április 4-i magyar-szlovák megállapodással az 1930. 
évi csehszlovák népszámlálás szerint csaknem 10%-kal, 1056 km2-rel növekedett a korábbi terület, 
összesen 40 777 lakossal. A katonai akció „a legszervesebben ’ Kárpátaljához’ tartozó észak-ungi 
sávon túl tulajdonképpen csupán Zemplén szorosan idecsatlakozó, valamivel jelentősebb északke
leti darabját kapcsolta vissza, kiegészítve ezt -  a Kárpátok gerincétől dél felé húzódó határvonalnak 
a Vihorláton (magyar nevén: Viharlátó, 1074 m) innen a 'bécsi’ határig terjedő meghosszabbításá
ban -  egy (erős többségében görög katolikus, sőt reformátusokkal is tarkított) szlovákság által la
kott Ung megyei területrészecskével. Az egykori Cseh-Szlovákia közigazgatási beosztása szerint
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két járásnak egyes részei, ú. m. a szinnai járásból 604 km2, 1930-ban 19 496 lakossal, a szobránci 
járásból pedig 452 km2, 21 281 lakossal csatoltattak ezen az úton Magyarországhoz.” Ezáltal főleg 
Ung vármegye lett teljesebb. A többségében hegyes és csak a kisebb, déli részén lapályos területen 
74 község feküdt, átlag 551 lakossal. Ez azt jelenti, hogy a március-áprilisi területgyarapodással 
összesen kárpátaljai 464 község egyesült újra Magyarországgal, átlag 1278 lakossal. (A Ruténföld, 
1939:236-237.) Ezt követően a magyar kormányzat felállította az ún. Ungi, a Beregi és a Máramarosi 
Közigazgatási Kirendeltséget Kárpátalja hegyvidéki részén, ahol a túlnyomó többségben élő rutén 
/ ruszin nép számára az ungvári székhelyű Kárpátaljai Kormányzói Biztosság irányításával széles 
körű közigazgatási, oktatási és művelődési önkormányzatot biztosítottak. (Botlik, 2000:237-281.)

A Szemye-mocsár birtok 1939. márciusában még külföldi érdekeltség volt, igazgatója a svájci
német Stefen Ernő (Emest), a részvényeseiről úgy tudták, hogy csehek, valamint bécsi és svájci 
németek. „A birtok leginkább kaszáló, legelő és tavaszi gazdálkodásra megfelelő, mert bármi rende
sen is vannak a kanálisok rendbe tartva, nagy tél idején a hegyekből lejövő hóié majdnem az egész 
birtokot elönti, így őszi vetésre egy pár dombosabb része alkalmas -  idézünk tovább dr. Korláth 
Endre főispán jelentéséből. -  Én a magánjog respektálásával felkértem az igazgatóságot és az inté- 
zőségeket, hogy a birtok körül fekvő magyar és ruszin földek lakosai méltányos áron kapjanak 
legelő, s szántóföldet, mégpedig elsősorban hadiözvegyek, hadiárvák, vitézek és a Magyar Egysé
ges Párt gazdái, a bért (bérleti díjat) az uradalom és gazdasági felügyelők, valamint az érdekeltek 
közötti méltányos megállapítására bíztam. Az uradalom vezetősége kérelmemet honorálta, és meg 
is tette ajánlatát, sőt ezt tudtommal bejelentette a Miniszter úrnak is, a bér megállapítás az érdekel
tek között most van folyamatban.” {MÓL. K 28. 462. tét. 1939—L— 16 056.)

A Központi Statisztikai Hivatal által 1939-ben kiadott, A visszacsatolt Felvidék és Ruténföld 
címtára kiadványában Kovács Vilmos szülőfalujával kapcsolatban is számos fontos információ ta
lálható az újbóli magyar korszak idejéből. G át-közli a falu korábbi, cseh nevét: H at’ -  lakossága 
ekkor összesen 2217 fő. A közigazgatásilag hozzátartozó Csikósgorondon 182, Nyárasgorondon 
122 személy élt. A település hivatalosan kisközség, Bereg és Ugocsa közigazgatásilag egyelőre 
egyesített vármegye munkácsi járásában feküdt. Területe 6513 katasztrális hold, a házak száma 
369. Körjegyzősége, postahivatala és csendőrőrse helyben. A község az akkor megyeszékhely Be
regszászban lévő törvényszékhez, az e városban székelő járásbírósághoz, közjegyzőséghez és pos
taigazgatósághoz, valamint a munkácsi adóhivatalhoz tartozott. Gát telefonját a munkácsi posta 
kapcsolta a 22-44-es számon, a falu vasútállomása és utolsó távírdája Beregszászban működött. 
Ebben az időben a falu tisztségviselői: főjegyző Árvái Dezső, községi bíró Kacsó Ignác, református 
lelkész Lengyel Pál, körorvos dr. Krammer Lajos, a négy tanerős állami elemi iskolai igazgatója 
Tóth László, postamester Fazekas Anna. A címtár szerint falu legnagyobb földbirtokosa 3500 ka
tasztrális holddal a munkácsi székhelyű „Latorica "Mezőgazdasági Rt. Tíz holdnál nagyobb terü
letet (a legtöbb 30 hold volt) 33 gazda birtokolt a faluban, a többi paraszt ennél kisebb földön 
gazdálkodott. Iparosok: egy-egy asztalos, kerékgyártó, korcsmáros, illetve mészáros; két-két kőmű
ves, lakatos, cipész és fuvaros, négy kovács, hat bércséplő, valamint négy föszer-és vegyeskereske
dő. A címtár ipari üzemként Moravetz János (helyesen: Moravec) tizenkét főt foglalkoztató malmát 
tüntette fel, amely összesen 130 lóerős motorokkal dolgozott. A faluban hitelszövetkezet is műkö
dött. A gáti Vendégforgalomról a következő adatokat közölte a címtár: a falu síkságon, 113 méter 
magasan fekszik a tengerszint felett. Gyógyszertára nincs, a legközelebbi patika 15 km-re Munká
cson található. Vadászat: a község határában ilyen célra kétezer katasztrális holdat bérelt a Bereg
szászi Vadásztársulat. A legközelebbi benzinkút, gépjárműjavító szintén Munkácson. A Beregszász- 
Munkács közötti autóbuszjárat Gáton is megállt. (A visszacsatolt Felvidék, 1939:125.)

Kovács Vilmos édesapja, idősebb Kovács Emil csak Csehszlovákia végleges felbomlása után csak 
hónapok múlva, feltehetően 1939 tavaszán, kora nyarán tudott hazatérni a katonáskodásból szülőfalu
jába. Felvállalt építési munkái emiatt félbe maradtak, a kivitelezésekhez tonna, illetve köbméterszám 
felhalmozott építőanyagát addigra szétlopkodták. Felfogadott munkásait ugyanakkor fizetnie kellett. 
Anyagilag tönkrement, ezért szakmájában gyakorlatilag újra talpra kellett állnia. Az iménti címtárban 
egyébként a falu iparosai között kőművesként, idősebb Kovács Emilt is felsorolták.

Szintén az előbbi évben, 1939. augusztus 15-én került sor Bereg-Ugocsa vármegye és a (kár-
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pátaljai/ruténföldi) beregi közigazgatási kirendeltség Vitézi Székének hivatalos helyiségében, Mun
kácson az első beregi vitézzé avatásra. Az ünnepségen vitéz tiszaújhelyi Újhelyi Károly ezredes, 
vitézi székkapitány előtt a Vitézi Rend hét új tagja -  köztük Nagy Kálmán volt tartalékos őrmester, 
földműves, gáti lakos -  tette le az esküt. Valamennyiüket Magyarország kormányzója, Horthy M ik
lós (1868-1957), mint a vitézek főkapitánya nyilvánított vitézzé. A többi esküt tett személy Bereg
szászon és a környező falvakban, Szemyén, Izsnyétén, Beregrákoson -  ketten Salánkon -  lakott. 
Nagy Kálmán az első világháború katonájaként szerzett harci érdemeket, és avatásának idején a 
falujában tizenhat katasztrális hold földön gazdálkodott.

A következő évben, 1940-ben jelent meg Bereg vármegye ismertetője, amely a települések rövid 
történetét követően a községek legújabb közigazgatási, egyházi, iskolai, kereskedelmi, stb. adatait 
adta közre. Gát ekkor körjegyzőségi központ, amelyhez Kisgút és Nagygút községek tartoztak, 
amelyeknek itt volt a postája és a csendőrőrse. (A közigazgatásilag Gáthoz rendelt két szomszédos 
falut 1942-ben hatóságilag egyesítették, ekkortól a neve: Kétgút.) Az ismertető Moravec János 
üzemét iparvállalatként, már „villanyerőre berendezett malom”-ként említi. Megtudjuk azt is: „A 
községnek 82 polgára vett részt a( z első) világháborúban, 19 hősi halott." (Be regvármegye-Réti 
fi.,1940:121.) Gáton sém ákét világháború között, sem az 1938 és 1944 közötti újbóli Magyaror
szághoz való tartozás idején sem állítottak emlékművet a falu első világháborús áldozatainak. Sőt, 
az 1991 utáni újabb impériumváltozás után sem örökítették meg a „malenkij robot”-ra hurcolt áldo
zatoknak a temetőben emelt emlékművén az 1914-1918 között elesett hősi halottak nevét.

Az előbbi vármegyei ismertető szerint 1940-ben Bereg-Ugocsa k. e. e. (közigazgatásilag egyelő
re egyesített) vármegye -  székhelye Beregszász -  144 tagú törvényhatósági bizottságában Fekésházy 
Sándor földbirtokos és Miinster Tibor gazdasági intéző képviselte Gát község lakosságát. A Latorica 
Rt. csikósgorondi majorjában Horváth József ekkor már a 26. éve töltötte be az uradalmi gazda 
tisztségét. Ugyanebben az időben a Csikósgorondon működő elemi iskola -  melyben a nyárasgorondi 
gyerekek is tanultak -  igazgató-tanítója Lőrincz Antal, aki parancsnoka az ottani Levente-egyesü
letnek, valamint „népmüvelődési és színielőadásokat rendez.” (Uo., 1940:20-21., 151., 156.)

Itt kell megemlítenünk az 1945. évi impériumváltozásig több mint fél évtizeden keresztül tevé
kenykedett gáti leventeegyesületről, amely az 1938. november 2-i első bécsi döntés után alakult meg 
a községben, amikor a település a Tiszaháttal együtt újraegyesült Magyarországgal. A 13-21. év 
kor közötti fiatalok nevelését és katonai előképzését parancsnokként Kiss Jenő tanító, és helyettese
ként Ba/: Vince helyi fiatalember végezte. A foglalkozásokat vasárnap délelőttönként tartották. Ez 
az egyesület is minden évben megrendezte a már említett „rossz ólban” leventebálját, amely népsze
rűbb volt a tűzoltókénál. Ezt elsősorban annak köszönhette, hogy a meghívott zenekar nemcsak a 
hagyományos csárdást játszotta, hanem a kor kedvelt új táncdalait is. (Botlik, 2001:121.)

Az 1941. évi újabb magyar népszámlálás szerint Gáton összesen 2240 lakost számláltak össze, 
akik közül 1990 lélek (88,84 %) magyarnak vallotta magát. A rutének száma -  akik elsősorban a 
gáti külterületi Csikósgorondon, illetve Nyárasgorondon laktak -  228 fő (10,18 %), a németeké 9 
(0,40 %), az egyéb nemzetiségüeké 13 (0,58 %). A felekezeti megoszlás: 1 725 református (77,01 
%), 81 római katolikus (3,62 %), 353 görög katolikus (15,76 %), 66 izraelita (2,95 %). (Kárpátalja 
településeinek, 1996:96., 170.; 2000:86., 149.) A Gáton élő jelentős számú zsidó népesség többsé
ge magyar nemzetiségűnek vallotta magát. Jelenlétüket a népszámlálás felekezetek szerint rögzített 
tényei bizonyítják.

A kommunista diktatúra elvárásainak megfelelően önéletrajzaiban és a már többször idézett A 
nagy valóság című cikkében Kovács Vilmos igen elítélően szólt Kárpátalja 1938/1939-1944 közöt
ti időszakáról, amikor a terület ismét Magyarországhoz tartozott. Pedig a magyar kormányzat fél 
évvel a vidék anyaországgal való újraegyesülése után, már 1939 tavaszától nagyszabású gazdasági 
és szociális programot, közmunkákat (útjavítások, gát-, illetve csatornaépítések, stb.) indított Kár
pátalja gazdasági és szociális felemelésére. A következő három évben például 400 km hosszú új 
belvízelvezető csatornát építettek a szükséges zsilipekkel és hidakkal, a munkálatok természetesen 
nemcsak a Szemye-mocsárt, hanem Gát falu körzetét is érintették. (Kárpátalja népéért, 1940: 1940:4- 
38.) A magyar kormányzat a különösen nehéz, második világháborús körülmények közepette is
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emeltetett Kárpátalja több településén tornácos, cseréptetős, takaros családi otthonokat az 1940- 
ben alakult Országos Nép- és Családvédelmi Alap közreműködésével. Az állami költséggel emelt 
ún. ONCSA-házakat -  ezekből jó néhány Gáton és Beregszászon épült -  szegény sorsú, sokgyer
mekes családok igényelhették. (Kovács E., 1994:4.) Bár a magyar kormány számos intézkedéssel -  
a fentieken kívül adócsökkentéssel, kedvezményes állami kölcsönökkel a termeléshez, gazdálko
dáshoz stb. -  is igyekezett javítani Kárpátalja lakosságának nehéz helyzetén, az emberek valóban 
sok gonddal küszködtek.

Fekésházy Zoltán, Bereg és Ugocsa k. e. e. vármegyék főispánja 1940. október 10-én beadvánnyal 
fordult a pénz-, a földmívelés-, valamint az ipari és kereskedelemügyi miniszterhez, hogy adócsök
kentést kérjen „a rettenetes szőlőkárok miatt a (katonának) bevonult kisgazdáknak, akik bevonulá
sok miatt nem tudtak a hatósági közerők segítsége mellett sem olyan eredményt elérni, mintha otthon 
lettek volna, és végül a nincstelen bevonult napszámosoknak”. A főispán ezután felsorolta a szőlő
termesztő falvakat -  köztük Gát községet - ,  ahol a gazdák egy-egy fél, illetve hold szőlője „éveken 
át mindég meghozta évi jövedelmét, létfenntartását. Ilyenkor szeptemberben eladta csemegéjét (ti. 
csemege szőlőjét), októberben mustját, s ebből vette meg évi kenyérnek valóját, ruházatát, kifizette 
adóját, s most jóformán semmije sincs. így nincs élelme, nincs ruhája, nincs adóra valója”. (MÓL. 
K. 28. 104. tét. 1940-L-20 262.) A szőlősgazdákkal együtt július óta a vincellérek, a kapás, a 
szedő, a puttonyos napszámosok, a fuvarosok sem jutottak jövedelemhez, akik a szőlőművelésből 
éltek. A főispán javasolta, hogy az érdekeltek kapjanak halasztást adójuk befizetésére, illetve kö
telezettségük elengedésére, kedvezményes állami kölcsönt a következő évi szőlőmunkák elvégzésé
hez, az emberek jövedelemhez juttatása érdekében indítsanak közmunkákat (útjavítás, gátépítés, 
belvízelvezetés stb.).

Az 1940-es évek közepéig a gáti lakosság egy része a csikósgorondi és a nyárasgorondi urada
lomban dolgozott, gabonafélék aratásával, kaszálással, szénabetakarítással kereste meg családja 
egész évi kenyerét. A munkát napszámban vagy „szakmánba” (szakmánybán) végezték. Az előbbi 
az egy napra megállapított munkaidőt és az arra járó fizetést jelentette. A szakmány egy adott fel
adat volt, amelynek teljesítését nem kötötték időhöz, és meghatározott összegű fizetség járt érte. Ez 
kemény munkával előteremtett, szerény, de ugyanakkor biztos keresetet jelentett. Egyesek az álla
tokat gondozták, az uradalom ekkor is több ezer sertést és juhot tartott. A gátiak élelmezésében 
mindig nagy szerepe volt a konyhakerteknek, ahol a legtöbben megtermelték a család évi zöldség- 
és gyümölcsféléit. Minden háznál vetettek néhány sor mákot, de 1938 és 1944 között, a „magyarok 
alatt” néhány gazda a mák házi szükségleten felüli mennyiségű termesztésével foglalkozott, mert a 
gyógyszeripar jó áron felvásárolta tőlük a termést. (Botlik, 2001:85.)

Gáton 1939-ben nyitották meg az első orvosi rendelőt, amely a környező falvak lakóinak az egész
ségügyi ellátását is megoldotta. A falu első körorvosa dr. Krammer Lajos, akit emberségéért min
denki becsült és szeretett. A jeles szakorvos 1944 végén az „oroszok bejövetelekor” elköltözött, 
ezért a faluban hosszú évekig nem volt orvosi szolgálat. Gáton csak 1958-ban nyitottak egy 16 
ágyas kórházat -  ezt Kovács Vilmos is említi 1975. évi, A nagy valóság című cikkében - ,  de az 
intézmény, mint a többi hasonló falusi létesítmény, nem töltötte be azt a szerepet, amelyet a köz
egészségügyi hatóságok elvártak, ezért a későbbiekben a gáti kórodát is bezárták. (Uo. :91.)

Az anyaországgal való újraegyesülés után Gáton is növekedett az érdeklődés az iskoláztatás 
iránt, mert a fiatalok már szabadon, az anyanyelvükön, magyarul végezhették tanulmányaikat. A 
helyi magyar állami elemi népiskola elvégzése után számos gáti fiatal ingázott autóbusszal a faluból 
a beregszászi, illetve a munkácsi gimnáziumokba, polgári, illetve kereskedelmi iskolákba. Az 1941 - 
1942. tanévben például a nyolcosztályos beregszászi magyar gimnázium fiűtagozatának első osztá
lyában kettő, a másodikban egy, a leányszakának hasonló osztályaiban egy-egy gáti fiatal folytatta 
tanulmányait. (Kovács E., 1994:4.)

Az 1938 és 1944 közötti újbóli kárpátaljai magyar korszakról írta Kovács Vilmos imént idézett, 
1971/1972 fordulóján készült önéletrajzában: „1938-ban -  a történelmi Kárpátalja Magyarország
hoz csatolásakor -  apámat letartóztatták, s amikor hónapok múlva szabadon bocsátották, családun
kat kitoloncolták a faluból. Beregszászban telepedtünk le, ahol elvégeztem a polgári iskola első
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osztályát. Egy év múlva Beregszászból is kitoloncoltak bennünket, ezután Munkácsra költöztünk. 
Itt elvégeztem a polgári iskolát, beiratkoztam a Munkácsi Felsőkereskedelmi Iskolába, ahol 1945- 
ben érettségiztem.”

Az író öccse, Kovács Emil az előbbi időre másként emlékezett: „Az anyaországhoz való visszacsato
lás után a szigorú igazolóbizottság elfogadta apánk magyarázatát. 1936-ig valóban a Csehszlovák Kom
munista Párt tagja volt, ekkor kilépett a pártból és minden kapcsolatot megszakított vele. A csatolt okmá
nyok alapján a bizottság igazolta a csehek alatti, magyar hazafias tevékenységét. Soha, sehonnan nem 
toloncolták ki családunkat. Beregszászba a nagyobb munkalehetőség és a taníttatásunk miatt költöztünk. 
Vilmos ott végezte a polgári iskola első osztályát. Igaz, hogy a Beregszászon töltött egy esztendő alatt a 
rendőrség megfigyelte a házunkat. Apánknak itt kevés munkája akadt, ezért 1940-ben Munkácsra 
költöztünk, elvegyülni a káoszban, a felbolydult városban. Korábbi kommunista tevékenységéről soha 
nem beszélt, templomba sem járt, de mi, gyerekek igen, mert kötelező volt. A vasárnapi istentiszteleti 
részvételünkről még a nyári szünidőben is igazolást kellett vinni szeptemberben az iskolába.”

Kovács Vilmos a háború alatti évekről írta a már többször idézett A nagy valóságban: „nem 
változott semmi, itt is éppen olyan volt a nyomor, a rendőri megfigyelés, az iskolában a pálca, 
ráadásul a megaláztatás. Padtársam, az ukrán Sztec Iván, aki ma a Mukacsevoi Zeneiskola tanára, 
abban az iskolában 'tetves ruszin’ volt, én pedig kárpátaljai magyar, azaz ’nem teljes értékű’ ma
gyar, ’elkorcsosodott felvidéki’. De annak a magyar legénykének már ébredezett az öntudata, mert 
éjszakánként a szovjet frontról műsort sugárzó Kossuth Rádió egyre erősödő adásait hallgatta és 
szilárd meggyőződése volt, hogy nem ö korcsosodott el, hanem a fasiszta rendszer!”

A magyarság deportálása előtti napokban, 1944. november első felében a Kovács Vilmos szülőfalu
jával szomszédos Dercen községben megjelent embereivel Úszta Gyula (1914—?) hajdani erdőőr, a 
Rákóczi nevét viselő partizánosztag vezetője. Kárpátaljai származású volt, a Gáttal szomszédos má
sik faluban, Nagygúton született, de Dercenben nevelkedett. Augusztus 8-án dobták le társaival szov
jet repülőgépekről, ejtőernyőjükkel Munkács körzetében ereszkedtek le. Osztaga szabotázsakciókat 
hajtott végre, és hamarosan 168-as főre duzzadt. Egysége október 26-án egyesült Munkács környékén 
a szovjet hadsereggel. Dercenben -  a helyiek emlékezete szerint november első felében -  Úszta össze
hívta a falu népét, és nagy beszédet kerekített. Lényege a következő volt: „A dicsőséges Vörös Hadse
reg felszabadította Kárpátalját, amelynek népe mindenütt örömmel fogadta őket. Senkinek nem lesz 
bántódása, mindenki kezdje el a munkát, dolgozzon az eljövendő szocializmus felvirágoztatásán.” 
(Botlik, 1990:109-110.) A derceniek hittek, mert hinni akartak Usztának, pedig az NKVD és SZMERS 
már októberben, Kárpátalja szovjet katonai megszállásával egy időben megkezdett tisztogató akciói
nak a híre hozzájuk is eljutott. Néhány nap múlva a kisbíró Dercenben is kidobolta a három napos 
munkára való felszólítást. Az akkor 2017 lakosú faluból 402 férfit hurcoltak el, közülük 72-en elpusz
tultak a lágerekben. (Egyetlen bűnük, 1993:91-92.) A partizánvezér egyszerűen hazudott felnevelő 
faluja népének a várható jobb életről. Úszta 1945-ben Magyarországra települt: párttisztségeket, majd 
a néphadseregben parancsnoki tisztségeket viselt, altábornagy, országgyűlési képviselő. Részt vett az 
1956-os szabadságharc leverésében, ezután 1962-ig a magyar honvédelmi miniszter első helyettese, 
később a Magyar Partizánszövetség főtitkára. A SZMERS-ről: a Vörös Hadsereg kémelháritó és meg
torló fegyveres alakulatának közismert, rövidített neve: CM EPLH. (CiuepTb uinnouaM, Szmerty spionam, 
Halál a kémekre.) A SZMERS kárpátaljai akcióit irányító egyik parancsnok lvan A. Szeröv (1905
1990) tábornok, a Szovjetunió későbbi állambiztonsági minisztere, majd a KGB vezetője, az 1956-os 
magyarországi forradalom leverésének, egyik fő szervezője. 1956. november 11 -i, 42. számú, Nyikita 
Sz. Hruscsovnak, az SZKP KB főtitkárának küldött jelentése szerint Magyarországon november 10- 
ig 3773 fő „ellenforradalmi elemet” fogtak el, s e „letartóztatottak közül több mint 700 főt katonai 
fedezettel Csop (Csap) állomásra irányítottunk.” (A pontos szám: 767 fő.) Ungváron és másutt, ukraj
nai -  Sztrij, Drohobics, Csemovci, Sztanyiszlav -  börtönökbe vetették őket. A november 18-i szovjet 
belügyminisztériumi jelentés szerint 846 magyarországi személyt tartottak fogva, miközben százakat 
ukrajnai börtönökbe szállítottak tovább. E magyar állampolgárságú személyek jelentős része főiskolai 
és egyetemi hallgató volt, akiket Szibériába akartak deportálni, de a nemzetközi tiltakozás hatására 
december közepén hazatérhettek Magyarországra. (Dupka-Horváth, 1993:27-28., 130.)
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2. KÁRPÁTALJA SZOVJET MEGSZÁLLÁSA 
ÉS A MAGYARSÁG DEPORTÁLÁSA

(1944. október -  november)

A szovjet hadsereg a Kárpátok galíciai, keleti előterében hosszú, elkeseredett harcokat követően, 
csak 1944. szeptember 27-én tudott betömi a Tatár-hágónál Kárpátalja területére. A magyar hon
védség erőteljesen védekezett, és július derekától több mint három hónapig, hősiesen gátolta a Vö
rös Hadsereg előrenyomulását és áttörését a Kárpátokon, majd az ezeréves történelmi magyar hatá
ron. Röviden tekintsük át Kárpátalja szovjet katonai megszállásának előzményeit, mert a korábbi 
szovjet és a mai ukrán történetírás eltorzítva tárgyalja az akkori eseményeket.

A sikeres magyar katonai védekezés elsősorban -  korabeli szakkifejezéssel -  az ún. „ Kárpát
védelem ”-nek, illetve az annak keretében kiépített kettős, majd hármas erődvonalnak volt köszön
hető. Ennek haditechnikai előkészítése 1939 őszén, fél évvel Kárpátalja Magyarországgal való új
raegyesülése után indult. 1940 tavaszán-nyarán az itteni erődítések vasbeton elemeinek egy része -  
a Vereckei-hágónál, Volóc település körzetében stb. -  már elkészült, amelyeket a határvadász ala
kulatok birtokba is vettek. 1940 őszén hozták létre az ún. Erődítési Parancsnokságot, amely a már 
építés alatt álló kárpátaljai védelmi müvek mellett felügyelte a Keleti-Kárpátokban, azaz Eszak- 
Erdélyben és a Székelyföldön felállítandó hasonló erődrendszer, az összesen 780 km (!) hosszú Ár
pád-vonal létesítését is. Ez a kárpátaljai Uzsoki-hágótól az észak-erdélyi Borsai-hágóig, majd a szé
kelyföldi (háromszéki) Ojtozi-szorosig húzódott, illetve Székelyföld belsejében azzal párhuzamosan 
-  déli irányból észak felé -  futott. Utóbbi szakaszát körkörösen védhető zászlóalj támaszpontok alkot
ták a Bereck-Sepsiszentgyörgy-Barót-Székelyudvarhely-Parajd-Görgényi-havasok vonalon.

Az ezeréves történelmi határtól 15-25 km-re nyugatra, az ország peremén kiépített Árpád-vonal 
létesítésekor a magyar hadvezetés tökéletesen kihasználta a Kárpátok nyújtotta lehetőségeket. A 
hazánk belsejébe futó folyó- és patakvölgyek, szorosok védelmére összpontosított, hiszen az ezer 
méternél magasabb hegyekben nagyobb csapatok támadása lehetetlen. A völgyeket -  Kárpátalján is, 
ahol az Árpád-vonal mintegy 250 km hosszan a Malomrét-Havasköz-Vezérszállás-Volóc-Ökör- 
mező-Felsőszinevér-Alsókalocsa-Oroszmokra-Kőrösmező-Rahó-Keresztálló-csúcs (1853 m) 
szakaszon húzódott -  egy-egy völgyzárral reteszelték el, amelyek rendszerint 15-20 betonerődből 
álltak. Kétfélét építettek, a 9 m2 alapterületű egy raj (7-12 fő), a 6 m2-es fél raj befogadására volt 
alkalmas. E fedezékeket mélyen a földbe vájták, tetőzetük 60-100 cm vastagságúra készült. Az 
erődökhöz futóárkok csatlakoztak, amelyek a nyílt tüzelőállásokhoz vezettek. Ez utóbbiak általá
ban egymás fölött helyezkedtek el a hegyoldalon, emeletes tüzrendszert képezve. A védőállások 
összeköttetésben álltak egymással, hogy a többit tüztámogatásban tudják részesíteni. A völgyzár
ban a harckocsikkal és gépjármüvekkel járható utakat, patakvölgyeket elaknásították, illetve lebeto
nozott harckocsi-akasztó prizmákkal tették járhatatlanná. Az utakon kettős vasbeton sorompókat 
állítottak, amelyek között csak kanyarogva lehetett áthaladni. A betonfedezékek ajtaja rendszerint a 
leszerelt, volt román és cseh erődvonalból származott.

A völgyzárak védelmét egy-egy erődszázad -  lényegében gyalogszázad -  látta el, de sokkal több 
sorozatlövő fegyvere, akna-, illetve gránátvetője és páncéltörő fegyvere volt, mint a hasonló alaku
latoknak. Az erődszázad mögött négy-hat km-re építették ki annak a határvadász zászlóaljnak a 
körletét, amelyhez az erődszázad tartozott. A vezetési pontokon kívül segélyhelyek készültek a föld 
alá süllyesztett vasbeton erődök mintájára. A völgyzárak közötti hegygerinceken határvadász por- 
tyázó századok tartották az összeköttetést.

A Kárpátok gerincétől keletre, az ország területén kívül később létesítették az ún. Hunyadi-ál
lást. 1943 őszén ugyanis már felvetődött annak lehetősége, hogy a háború a következő évben elér
heti a Keleti-Kárpátokat, illetve az ezeréves történelmi magyar határt, sőt időlegesen át is csaphat
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azon. A magyar vezérkar ezért elhatározta, hogy egy kiegészítő védőállást épít a Kárpátok keleti elő
hegyeiben. így akadályozva meg azt, hogy az ellenség menetből felzárkózzon a fő erődszakaszra, az 
Árpád-vonalra. A Hunyadi-állás északról délkelet felé haladva helységtámpontokból -  Turka-Tuchla- 
Ludwikowka-Zabie-Nadvomaja-Krzyvorovina-Tatarov-Uscie Pút -  állt, és lezárta a fő irányokat. A 
védelemre kijelölt településeket lövészárkokkal, harckocsiakadályokkal, aknamezőkkel, gyalogság elleni 
drótakadályokkal vették körül. A házakat és pincéiket megerősítették, és előkészítették a helységharc
ra. E településeken gyalogos csapatok rendezkedtek be körkörös védelemre.

Kárpátalján a harmadik -  földrajzi tekintetben azonban a középső -  védelmi vonal, a Szent László- 
állás volt, amelyet a történelmi országhatáron hoztak létre és a Kárpátok gerincén húzódott. Célja, 
hogy a Hunyadi-állás és az Árpád-vonal között legyen még egy védelmi vonal, ahol a magyar csapatok 
egy esetleges visszavonuláskor megvethetik a lábukat. Lényegében ún. felvételi állás volt, amely első 
világháborús lövészárkokból és hágókon kiépített műszaki akadályokból állt. A Szent László-állás 
Szinna térségétől, az akkori szlovák-magyar-volt lengyel hármas határtól a Máramarosi-havasok Ke- 
resztálló-csúcsáig (1853 m), a magyar-román-volt lengyel határig húzódott. A hármas védőrendszer
rel -  Hunyadi-, illetve Szent László-állás és az Árpád-vonal -  a magyar védelem teljes mélysége 
helyenként elérte a 40-50 km-t. Az Erődítési Parancsnokság az 1939. július 1. és 1940. december 30. 
közötti másfél évben 14,2 millió pengőt fordíthatott az építkezésekre. Ez éppen 10 millió pengővel 
haladta meg az 1937-1938-as hasonló időszak ilyen célra költhető összegét. 1941-ben csak 6,8,1942- 
ben már 19 millió pengő volt a keret. Óriási összeg, hiszen az 1938-as árfolyamon váltáskor 1 pengő
ért 4,4 USA-dollárt kell adni! {Szabó József János, 2002:12-13., 92., 103-106.)

A szovjet hadsereg 1944. július 23-án érte el a történelmi határtól keletre Galíciában húzódó első, 
több mint 200 km hosszú magyar védelmi vonalat, az Északkeleti-Kárpátok gerince előtt 15-25 km- 
re kiépített Hunyadi-állást, ahol kemény ellenállásba ütközött. A szovjet katonai vezetés ezért leál
lította a hadműveleteket, és augusztus 5-én a 18. hadseregből, az 1. gárdahadseregből és a 17. 
gárdalövész hadtestből létrehozta a 4. ukrán frontot, amelynek azonban nem volt elegendő ereje a 
Kárpátokban lévő magyar védelmi rendszer leküzdéséhez. Az 1. gárdahadsereg parancsnoka, Andrej 
A. Grecsko (1903-1976) tábornok is kénytelen elismerni emlékiratában: „Az Árpád-vonalon az 
ellenség -  csupán a 4. Ukrán Front szakaszán -  összesen 99 támpontot, 759 tartós vasbeton épít
ményt, 394 fa-föld erődöt, 439 nyílt tüzelőállást, 400 kilométer futóárkot és lövészárkot, 135 kilo
méter hosszú harckocsi- és gyalogság elleni akadályt (árkot, sáncfalat, torlaszt stb.) épített.” {Grecsko, 
1977:83.) Grecsko szemérmesen hallgat arról, hogy az előbbiek miatt kellett leállítani a szovjet 
hadműveleteket, és Jászvásár (Ia§i)-Kisinyov (Chi§inau) térségében Bukarest felé megindítani a 2. 
ukrán front támadását a Kárpátok délről való megkerülésére. Ekkor az arcvonal északi szárnyán a 
szovjet hadsereg már a világháború előtti német keleti határok felé közelített. Emiatt igen nehéz 
helyzetet teremtett volna egy déli irányból, a Kárpátokból indított német csapás, veszélyeztetve a 
Berlin felé előnyomuló szovjet haderő hátát.

A Kárpátok előterében -  az Árpád vonal előtt! -  a magyar csapatok augusztus 23-ig, Románia 
háborúból való kiugrásáig hősiesen kitartottak, és visszaverték az ellenség sorozatos támadásait. 
Az itt küzdő 1. magyar hadsereg eközben lassan visszavonult a Kárpátokhoz, de helyzete a hónap 
végén veszélyessé vált, mert kötelékéből több magyar és német seregtestet kivontak. Ezért sürgősen 
végre kellett hajtani a hadsereg hátra-vonását a főbb útvonalakat lezáró, kevesebb erővel is tartható, 
jobban kiépített Szent László állásba, főként az Árpád-vonalba. Ebben az időben Kárpátalja na
gyobb települései, közlekedési csomópontjai ellen szinte kizárólag csak a 4. ukrán frontot támogató 
8. szovjet légi hadsereg bombázó repülőgépei intéztek támadást. Ungvár, Nagyberezna, Munkács, 
Beregszász és Huszt felett mindenekelőtt augusztus 24. és 27. között jelentek meg több ízben ellen
séges repülőgépek. Ezen kívül említésre méltó Csap szeptember 15-16-i bombázása. A kárpátaljai 
légitámadások személyi és anyagi veszteségeiről nincsenek pontos adataink.

Közben a 4. ukrán front csak szeptember 9-én indította újabb támadását. Célja a Kárpátok hegy
láncának elérése, majd a hágókon átkelve a szlovák határig való előrenyomulás, illetve a magyar 
Alföld északkeleti peremének az elérése. Az ellenséges hadművelet kezdete előtti napokban az 1. 
magyar hadsereg csak a Tatár-hágótól keletre, Galíciában fekvő Jaremcze-Mikuliczyn-Kosmacz

22



Botlik József: A hűség csapdájában -  Kárpátalja szovjet megszállása és a magyarság deportálása

helységek által határolt jobb szárnyat tudta visszavenni, ezért VI. hadtestének alakulatai a Szent 
László-állásba vonultak vissza. Az elkeseredett, folytonos szovjet támadás 18 napig -  szeptember 
28-ig -  tartott, fő eredménye az volt, hogy a csapatok átkeltek a Kárpátok fő hegyláncán és elfoglal
ták a hágók körzetét.

Bár Grecsko tábornok emlékirata mindvégig sikeres előrenyomulásról, az ellenség ellenlökései
nek hathatós visszaveréséről, lendületes támadásról, az ellenfél elkeseredett, makacs ellenállásáról 
szól, mégis kénytelen elismerni: „A Kárpátok nehéz terepviszonyai között a hadseregek (ti. a 4. 
ukrán front részei: 1. gárdahadsereg, a 18. hadsereg és a 17. gárdalövész hadtest -  B. ./. megjegyz.) 
csapatai 4 -7  kilométeres mélységben nyomultak előre, s ennek során felhasználták a kevés hegyi 
ösvényt, gyakran pedig saját erejükből és eszközeikkel új utakat építettek”. (Uo.: 216-218.)

Joggal állapította meg Szabó József János hadtörténész az Árpád-vonallal kapcsolatban: „Ha 
figyelmesen tanulmányozzuk a felszabadított, elfoglalt, az ellenségtől visszafoglalt, ideiglenesen 
feladott, majd eredeti helyzetként visszaállított helységek és tereppontok listáját, meglepő eredményt 
kapunk... majdnem egy hónap alatt 4-7 kilométer. Ez nem igazán lendületes támadás. Pedig a had
műveletek nem csak tessék-lássék módon folytak, a szovjet csapatokat jól felkészítették a hegyek 
között folytatandó harcra. Az augusztus közepétől szeptember 9-ig tartó hadműveleti szünet alatt az 
utánpótlást is kitünően megszervezték, a csapatokat pihentették, feltöltötték. Nem leharcolt és kime
rült haderő volt az, amely nem jutott előre a magyar 1. hadsereg védekező csapatainak arcvonalán.” 
(Szabó József János, 2002:19.)

Grecsko tábornok emlékiratát célszerű térképpel a kézben olvasni, amelyből kiderül, hogy a 4. 
ukrán front csapatai 1944. szeptember-októberben végrehajtott hadműveleteik során nem jutottak el 
az Árpád-vonalig, csak a hágók egy részét és az ezeréves magyar történelmi határon húzódó Szent 
László-állást foglalták el! Emlékirata fejezeteinek összefoglalóiban azonban rendre elszólja magát, 
így tudjuk meg, hogy csapatainak miként sikerült végül eljutnia az ország belsejébe. Közben nem 
véletlenül hallgatott a 2. ukrán front Románia irányába e lért-m ár említett-sikereiről, a Jászvásár- 
Kisinyov térségében Bukarest felé indított hadműveletéről, a Kárpátok délről való megkerülésére. A 
német-román állásokat augusztus 23-án törték át Jászvásárnál, ekkor Románia fegyverszünetet kért
-  korabeli szóhasználattal: „kiugrott a háborúból” - ,  s egy hét múlva, augusztus 31-én a román 
fővárosból is kiverték a német csapatokat.

A magyar hadvezetés szeptember 25-én kezdte meg az 1. hadsereg teljes állományának a vissza
vonását a Szent László-állásba, illetve annak védhetetlensége esetén az Árpád-vonal erődrendsze
rébe. A hadsereg vezérszállását Huszt városában helyezték el. A Kárpátok fő gerincének a közelébe 
csak ebben az időben jutott el a szovjet hadsereg, amelynek 17. gárdalövész hadteste két nap múlva
-  27-én -  átlépte a Tatár-hágót, s betört Kárpátalja területére, de számottevően nem tudott előrenyo
mulni. Az 1. magyar hadsereg jobb szárnyát ekkor az Árpád-vonalra vonták vissza, de e térségben, 
a Kőrösmezőtől délre emelkedő magaslatok -  Nagy-Mencsely, Asztag-havas, Esztena-hegy -  terü
letén a VI. hadtestbeli 10. és 24. gyalogos hadosztályok csak súlyos harcok árán tudták megakadá
lyozni a szovjet 17. gárdalövész hadtest Rahó, Máramarossziget irányú előretörését.

Emlékiratában Grecsko tábornok ismételten kénytelen elismerni: „A Kőrösmezőtől nyugatra és 
délre levő körzetben folytatott kéthetes szívós harcokban az ellenség kimerült. Nagy veszteségeket 
szenvedett, ezért nem tudta megtartani a kőrösmezői megerődített körzetet. Ennek következtében, 
valamint a 2. Ukrán Front csapatainak sikeres hadműveletei miatt -  ezek délről megkerülték az 1. 
magyar hadsereget -  az ellenség kénytelen volt megkezdeni csapatainak visszavonását Kőrösmező 
körzetéből Rahó irányába, és azon túl, Máramarossziget felé. A 17. gárda-lövészhadtest október 
15-én áttértek az üldözésre... Október 18-án a 17. gárda-lövészhadtest az ellenség üldözése köz
ben elfoglalta a Tisza mellett fekvő Máramarosszigetet (Észak-Erdélyben). Ebben a körzetben ke
rült először közvetlen érintkezésbe bal oldali szomszédjával, a 2. Ukrán Front jobbszárny-csapata- 
ival.” A 2. ukrán front október 20-án elfoglalta Debrecent, balszárnya 21 -én Baját s kijutott a Duná
hoz. Grecsko ismét elszólta magát, amikor elismeri, hogy a magyar és német csapatok csak akkor 
vonultak vissza, amikor a 2. ukrán front dél felől bekerítéssel fenyegette az Északkeleti-Kárpátok
ban az Árpád-vonalat védő seregtesteket. Ekkor tudott kibontakozni Kárpátalján a 4. ukrán front 18.
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hadseregének a támadása, amely nem áttörte az Árpád-vonalat, hanem a bekerítés veszélye miatt 
október 17-étől visszavonuló 1. magyar hadsereget követve birtokba vette az üresen hagyott álláso
kat. (Grecsko,\911:250-26\., Szabó József János, 2002:18-20.)

Közben október 15-én Horthy Miklós (1868-1957) kormányzó kiáltványt olvasott fel a Magyar 
Rádióban, amelyben bejelentette Magyarország kilépését a háborúból, valamint azt, hogy fegyver
szünetet kér a Szovjetuniótól. A tervről a három magyar hadseregparancsnok közül csak kettő, vitéz 
dalnoki Miklós Béla (1890-1948) vezérezredes, a Kárpátalján harcoló 1. hadsereg és dalnoki Ve
ress Lajos (1889-1976) vezérezredes, az Észak-Erdélyt és a Székelyföldet védelmező 2. hadsereg 
parancsnoka tudott. Az átállás kapcsán felvetődött az is, hogy a kormányzó néhány miniszterrel 
együtt utazzon Huszt városába a Kárpátokban küzdő magyar 1. hadsereghez, és katonáinak védel
me alatt ott adja ki a proklamációt. Ez nagyjelentőségű lett volna, mert valószínű, hogy a magyar 
fegyveres erők zöme Horthy mögött sorakozott volna fel. A kormányzó azonban még bízott A dolf 
Hitlerben (1889-1945), és nem akarta elhagyni Budapestet. Német katonai puccsal eltávolították a 
hatalomból, majd Németországba internálták.

Horthy háborúból való sikertelen kiugrási kísérlete után másnap -  október 16-án -  Miklós Béla 
vezérezredes és vezérkari főnöke, Kéri Kálmán (1901-1994) ezredes a front szovjet oldalán, Volóc- 
Szoly va térségében tárgyalásokat kezdett a szovjet hadvezetéssel. A vezérezredest útközben értesí
tették, hogy a német hadvezetés le akarja tartóztatni, ezért ne menjen vissza a főhadiszállására. 
Miklós-mivel megszakadt a telefonösszeköttetése a Budai várban működő állami vezetéssel -  nem 
tudott az új fejleményekről: Horthy súlyos katonai, politikai és erkölcsi nyomás alatt, többek között 
a németek által elhurcolt Miklós fia megmentése érdekében aláírta a Nyilaskeresztes Párt vezetője, 
Szálasi Ferenc ( 1897-1946) miniszterelnöki kinevezését, és lemondott kormányzói tisztéről. Szálasi 
még ezen a napon leváltotta posztjáról Miklós Bélát, és a nyilas érzelmű László Dezső vezérezre
dest nevezte ki a magyar 1. hadsereg parancsnokává. Még ugyancsak e napon a szovjet haderő 
elfoglalta Rahó járási székhelyet, az Uzsoki-hágót, valamint Uzsok és Hajasd falvakat.

Az 1. magyar hadsereg új vezérszállásán, Beregszászban Miklós Béla vezérezredes -  kinek továbbra 
sem volt telefonösszeköttetése a Budai várral -  október 17-én kiáltványt adott ki „az orosz hadsereggel 
való ellenségeskedés megszüntetésére és a német hadsereg elleni harc megindítására.” A vezérezre
des másnap Munkácsra helyezte át székhelyét, majd felvette a kapcsolatot Iván Jefimovics Petrov 
(1896-1958) tábornokkal, a 4. ukrán front parancsnokával, akivel megállapodást kötött a két hadse
reg együttműködéséről. Két napos hadműveleti szünet után a szovjet haderő az előbbi napon táma
dást indított a kárpátaljai magyar arcvonal ellen, s azt áttörve elfoglalta Máramarosszigetet és a Visó 
folyó völgyét. Az 1. magyar hadsereg parancsnoksága ekkor úgy döntött, hogy az ellenségtől mielőbb 
elszakadva, csapataival folytatja az október 14-én megkezdett hátramozgást, és a Tisza középső szaka
szán tartóztatja majd fel a szovjet előrenyomulást. (Magyaro. felszab., 1975: 135-136., 141-143.)

A legkedvezőbb tiszai átkelőhelyek elvesztésével az Erdélyből visszavonuló 2. magyar és a 8. né
met, valamint a Kárpátaljára visszavont 1. magyar hadsereg szovjet bekerítése már megvalósulni lát
szott. Amíg az október 20-án feloszlatott 2. magyar hadsereg leharcolt seregtesteinek tiszai partváltása 
október 26. és 31. között viszonylag akadálymentesen lezajlott, addig az Északkeleti-Kárpátokat védő 
1. magyar hadsereg esetében nem így történt. A német hadvezetés 18-án engedélyezte az ún. „Kárpáti 
hadsereg” csapatainak a Tisza középső szakasza-Csap-Ungvár-Vihorlát-hegység vonalra történő 
visszavonását, amely október 24-ig tervszerűen meg is történt. Ugyanezen a napon azonban a szovjet 
csapatok a visszavonuló 1. magyar hadsereg hátába kerültek. Ennek 24. gyaloghadosztálya a Visó 
völgyéből harc közben hátrálva október 20-án Husztra ért, ahol ideiglenesen megkapaszkodott. Tőle 
északra a 16. gyaloghadosztály Bilke községtől keletre foglalt védelmi állást, a Vereckei-hágó előtt 
védekező 1. hegyidandár és a 13. gyaloghadosztály pedig harcolva hátrált a Szolyva felé támadó szov
jet csapatok elől. Az Árpád-vonalban ekkor a 6. gyaloghadosztály és a 2. hegyidandár még lezárta az 
Ung folyó völgyében az Uzsok és Ungvár közötti utat. Október 24-én a 24. gyaloghadosztály azonban 
kénytelen volt feladni Huszt városát, és Nagyszőlős-Beregszász irányban visszavonulni, majd Bereg
szászban október 28-ig tartotta magát. Innen azonban hamarosan ki kellett térnie Vásárosnamény felé 
a Tiszához, ahol felvette az összeköttetést a XVII. német hadtesttel.
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Közben a szovjet hadsereg október 25-én bevonult Nagyszőlősre, 28-án pedig Beregszászba. A 16. 
magyar gyaloghadosztály Bilke térségéből Mosván és Beregkövesden át nyugat felé hátrált. Október 
23. és 26-a között az 1. hegyidandár és a 13. gyaloghadosztály Szolyvaés Munkács körzetében csak
nem teljes bekerítésben harcolt, majd egy kemény ellenlökéssel sikerült kitörnie, és visszavonulnia a 
Munkácstól keletre húzódó magaslatokra, illetve Szolyva-Polena térségébe. Az Árpád-vonalból a 6. 
gyaloghadosztály Nagybereznára, a 2. hegyidandár pedig Mezölaborc-Zemplénoroszi térségébe kény
szerült hátrálni. A 72. határvadász csoport a az Ung völgyét igyekezett lezárni a szovjet csapatok előtt. 
Október 28-án a szovjet haderő elfoglalta Ungvárt és Csap községet, másnap a 16. gyaloghadosztály 
visszafoglalta Csapot, hogy a keletről még visszavonuló magyar csapatok biztonságosan a Tisza vona
la mögé jussanak. (Szabó József János, 2002: 20-21., 266-268.)

Közben október 26-án a szovjet csapatok elfoglalták Munkácsot. Ugyanezen a napon az V. ma
gyar hadtestnek -  rendezett visszavonulás közben -  sikerült megkapaszkodnia a Beregszász-Sze- 
rednye közötti vonalon, ahol seregtestei, a 24. gyalogos hadosztály a Csetfalva-Bene-Nagybereg- 
Beregszász-végardó, a 16. gyalogos hadosztály a Makkosjánosi-Gát, az 1. hegyi dandár a Barkaszó- 
Nagylucska, a 13. gyalogos hadosztály az Ignéc-Szerednye szakaszon megállt. Másnap a szovjet 17. 
gárda lövészhadosztály alakulatai közül a 237. lövészhadosztály a Nagylucska-Izsnyéte, a 8. a Dercen- 
Gát-Makkosjánosi vonalig nyomult előre. A magyar csapatok ezt követően visszavonultak a Tisza 
vonalának irányába, és Gát falut október 27-én harc nélkül elfoglalhatták a szovjet csapatok.

Kovács Vilmos már idézett A nagy valóságban így írt lelkendezve szülőfaluja „felszabadulásá
ról”: „Elérkezett 1944 felejthetetlen ősze! Megláttam házunk előtt az első szovjet katonát. Egészen 
fiatal volt, alig idősebb nálam. Vizet kért tőlem... Számomra nem egyszerű névtelen katona ő, ha
nem jó barát, aki megszabadította sokat szenvedett szülőföldemet az évszázados sötétségtől... És 
édestestvére annak a katonának is, aki Vasárnap volt című versemben él, s puskatussal leverte az 
első cöveket az osztott föld végébe... Az én nemzedékem nem járta meg a frontokat, nem látta a 
milliónyi áldozatot és a tengernyi szenvedésről csak elképzelése lehetett... Magával ragadott az új 
élet ritmusa az újjászületett földön, ahol minden a szemünk láttára változott meg gyökeresen és 
végérvényesen. A dolgozó nép megszabadult évszázados bilincseitől és az ország más népeinek 
testvéri segítségével csodákat müveit. Öröm tudni, hogy ehhez magam is hozzájárultam szerény 
munkámmal, bárhol is dolgoztam.”

Az író testvére, Kovács Emil az előbbi eseményekre így emlékezett: „Gáton a szovjet hadsereg 
felszabadító katonái nem földet osztottak géppisztollyal levert karóval, hanem rémületet. Apámat 
már az első éjszaka kis híján kivégezték, és bennünket, gyerekeket is vele együtt. Szerencsére túltet
te magát az eseten és más megalázásokon, és egy borzasztó háború velejárójának tekintette. Az is 
igaz, hogy a munkácsi polgári iskolában a magyar időben két tanárunk gyakran sértegetett bennün
ket: 'piszkos felvidéki kommunisták, elfajzott, összekeveredett nemzedék'. Ez az embertelen maga
tartás az ellenkező hatást váltotta ki a bátyámból. Egyre jobban kötődött a baloldali eszmékhez, és 
egyre nagyobb hatással volt rá József Attila és a népi költők, írók, Illyés Gyula, Sinka István és 
Veres Péter. Mindez apai családi neveltetésünkből eredt, de anyánk különösen erős szociális érzé
kenységéből is.”

A szovjet haderő október 28-án elfoglalta a kárpátaljai székvárost, Ungvárt és Csap községet, az 
utóbbi következtében kockázatossá vált a Tisza vonala mögé visszavonulni igyekvő 16. és a 24. 
magyar gyalogos hadosztályok folyón való átkelése. A következő napon -  29-én -  a magyar hon
védség visszavette Csapot. A harcokban fontos szerepe volt az 1. hegyivadász dandárnak, amelyet 
szeptember 23-a után Máramarossziget-Bustyaháza térségéből vasúton szállítottak az Ungvártól 
délre fekvő falvakba. A dandár egy része nemcsak Csap visszavételében, hanem a védelmében is 
részt vett. (Emlékezés a hegyicsapatokra, 1999:61-63.) Néhány sikertelen szovjet támadás után a 
front két hétre megállt a Csap-Kistéglás-Rát-Gálocs-Ungtarnóc-Botfalva vonalon. Csap községet 
és az itteni Tisza-hídfőt csak egy hónap múlva, november 26-án tudta a szovjet haderő újra birtokba 
venni, amellyel Kárpátalja területén véget ért a második világháború.

Már idézett, 1971/1972. fordulóján készült önéletrajzában írta Kovács Vilmos: „Kárpát-Ukrajna 
felszabadulása után apámat az ún. nemzeti bizottság elnökeként visszahelyezték Gátra. 1946-ban
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halt meg 44 éves korában.” (A költő rosszul emlékezett, 1901-ben született apja fiatalon, 1945. 
augusztus 8-án Gáton tragikus hirtelenséggel elhunyt, feltehetően szívrohamban. Az író özvegyének 
emlékezése szerint apósa, az elhurcolás előtt 90-100 kg-os testsúlyú, erős testalkatú férfi volt, aki 
néhány hónap múlva 48 kg-ra lefogyva tért haza a lágerből.) Kovács Vilmos egy másik, 1969-ben 
készült kézírásos, tehát nem a hatóságoknak szánt önéletrajzában még arról szólt, hogy édesapját 
sem kímélte meg a Kárpátalját megszálló szovjet hadsereg, a berendezkedő kommunista diktatúra 
kényszermunka táborba hurcolta, mint a nép ellenségét. „Apámat 45-ben elvitték. Sok ezred magá
val. Egyetlen bűne, hogy magyar volt. Kommunista is, de ez akkor nem számított. Elpusztult.”

A költő Fodor András (1929-1997) Hét év múltán című írásában megörökítette, hogy egy alka
lommal találkozott Kovács Vilmossal, aki akkor fölidézte előtte édesapja, Kovács Emil elhurcolását 
Gátról, az „...1945-ben végre megváltódását váró kőmíves életútjának tragikus beteljesülését. -  
Milyen vallású? -  kérdezték a felsorakoztatott férfilakosság tagjaként. -  Nem vagyok vallásos. -  
Milyen vallásban keresztelték? -  Reformátusban. -  Álljon oda!... s a görög katolikusok kivételével 
minden férfit elhajtottak. -  Ahogy az a menet vonult!...” A szovjet hatóságok 1944 novemberében 
Gáton sem deportálták a faluba korábban betelepített görög katolikus ruszinokat, mert a nemzetisé
get ukránnak tekintették. {Fodor A., 1989:1.)

Itt kell szólnunk a kárpátaljai magyar férfilakosság elhurcolásáról és pusztulásáról. A vidéket meg
szállt 4. ukrán front katonai tanácsa 1944. november 13-án adta ki a 0036. számú szigorúan titkos rende
letét, amely szerint a kárpátaljai német és magyar nemzetiségű hadköteles férfi lakosokat „ugyanúgy 
mint az ellenség katonáit, le kell tartóztatni... és külön osztagokban, listák szerint, az NKVD fegyveres 
kíséretével, hadifogoly gyűjtőhelyekre kell irányítani.” Ugyanezen a napon jelent meg a Városparancs
nokság 2. számú hadparancsa, amely valójában a Kárpátalját megszállt 4. ukrán front vezérkarának a 
határozata volt. Elrendelte, hogy a katonák, a tisztviselők, valamint minden 18 és 50 év közötti magyar és 
német nemzetiségű férfi lakos három napon belül -  november 14. és 16. között -  köteles munkára jelent
kezni. Ez utóbbiak valóban hadkötelesek voltak, de ekkor nem szolgáltak semmilyen hadseregben, tehát 
civilek voltak! A hadparancs hivatalos indoka: helyre kell állítani a háborúban megrongálódott utakat, 
hidakat, vasutakat. Akik az ukáznak nem tesznek eleget, azokat haditörvényszék elé állítják. (Boáik-  
Dupka, 1991:54-56.; Dupka, 1999.; Dupka-Korszun, 1997.; Egyetlen bűnük, 1993.)

A kárpátaljai magyar civil férfilakosság elhurcolásával és hadfogollyá nyilvánításával, a velük szem
ben tanúsított kegyetlen bánásmóddal a Szovjetunió semmibe vette a polgári lakossággal szemben köte
lező hadviselői magatartás nemzetközileg deklarált jogait. Annak ellenére, hogy az ún. genfi és hágai 
konvenciók -  mint sokoldalú nemzetközi szerződések -  ekkor már évtizedek óta hatályban, voltak. Az 
első ilyen megállapodást a svájci a svájci kormány kezdeményezésére 1864-ben Genfben kötötték, Az 
1906. évi ún. második genfi egyezményben kibővítették a háborús sebesültek, a betegek, a polgári lakos
sággal szemben kötelező hadviselői magatartás és a hadifoglyokkal kapcsolatos bánásmódra vonatkozó 
előírásokat. 1929-ben két újabb nemzetközi egyezményt kötöttek Genfben. Az első a korábbi egyezmé
nyek pontosítását tartalmazta, a második a hadifoglyokra vonatkozó 1899. és 1907. évi hágai egyez
ményhez csatolt szabályzat vonatkozó cikkelyét felváltó, önálló egyezmény volt, amely pontosan megha
tározta a hadifoglyokkal kapcsolatos eljárásokat. -  kivégezni tilos volt őket! - ,  a fogva tartás körülmé
nyeit, s általánosságban kimondta a hadifogolyügyekben a humanitárius szempontok alkalmazásának 
kötelezettségét. A második világháború idején a hadifogságra, illetve a hadifoglyokkal történő bánás
módra az 1929. július 27-én elfogadott ún. III. genfi egyezmény előírásai voltak érvényben.

Az összesen tizenhárom egyezmény közül több, részletesen foglalkozik a polgári lakosság hábo
rú idején való védelmével, illetve az iránta tanúsítandó bánásmóddal. Ezek leszögezik: a polgári 
lakosság nem vonható felelősségre országa hadi cselekményeiért, nem internálható, kényszermun
kára nem fogható. A hadviselő feleknek a civil lakosságot nem szabad semmilyen büntetésben ré
szesíteni, emberi jogait, faji, vallási, politikai meggyőződését teljes mértékben tiszteletben kell tar
tani. A hágai egyezmény védetté nyilvánította mindazokat a civileket, akik fegyveres összetűzés 
vagy megszállás esetén olyan állam hatalma alá kerültek, amelyeknek nem polgárai. Ezeket a sze
mélyeket nem lehet hadi összetűzéseknek kitenni, védettségüket semmi sem korlátozhatja. A meg
szálló hatalmak feladata ilyen esetben csak a közbiztonság fenntartására korlátozódik. Az egyezmé-
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nyék értelmében a megszálló hatalmak igénybe vehetik a lakosságot különböző közmunkákra, de 
csak helyben és rövid időre. A lakosságot semmilyen esetben nem szabad deportálni, lakóhelyétől 
hosszabb időre elszállítani, és munkatáborokban dolgoztatni. A hágai egyezmény leszögezi: az a 
megszálló hatalom, amely ezt megteszi, hadi bűncselekményt követ el. A Kárpátalját megszálló 
Vörös Hadsereg az előbbi, nemzetközileg előírt kötelezettségeket teljesen megszegte, ezért a Szov
jetunió háborús bűntettet követett el a kárpátaljai magyarsággal szemben. (Révai Új Lexikona. Vili. 
köt. 2001:283., Uo.: IX. köt. 2002:195-191.) A bevezetett kíméletlen terror és az elhurcolás az első 
években, a diktatúra 1948. évi totális kiépítéséig, összesen legalább 50 ezer elhurcolt, hadifo
gollyá nyilvánított és ártatlan kárpátaljai magyar polgári személyt érintett. Az áldozatok számáról 
ma sincsenek pontos adatok. (Egyetlen bűnük, I. m. 287. ; Dupka György -  Korszun, Alekszej, I. m. 
11-19., 29-46., 49-92.; Istenhez fohászkodva, 1992.) A sztálini diktatúrában az újonnan meghódí
tott és bekebelezett területek lakosságának élet- és vagyonbiztonságával a hatóságok nem törőd
tek, sőt azt egyáltalán nem garantálták. A magyarság elleni megtorlásról négy évtizeden keresztül 
nem volt szabad beszélni és írni a szovjet sajtóban. Az emberi tragédiák sokasága csak az 1980/ 
1990-es évek fordulóján került napvilágra, az ügyek feltárása során egyes hozzátartozók még ekkor 
sem merték a nevüket nyilvánosságra hozni. A legtöbb áldozat sírja ma sem ismert, nevüket a meg
torlók nem jegyezték fel, a levéltárak ilyen iratokat nem őriznek.

1944. november 14-én Kárpátalja magyarlakta községeiben a kisbírók dobszóval toborozták három
napos „málenykijrobot"-rd, azaz „kicsimunka”-raa hadköteles korú férfiakat. E naptól kezdve, mind
össze négy nap alatt a szovjet katonai hatóságok Szoly ván, a magyar honvédség korábbi kaszárnyájában 
gyüjtőtábort alakítottak ki. Hat másikkal együtt annak a lágerrendszemek lett a része, amelynek központ
ja az ukrajnai Sztarij Szamborban működött. A szolyvai tábor hivatalos neve SZPV-2., Hadifoglyok 2. 
számú Gyűjtőhelye (CI1B-2. -  CöopHbifi HyHKT BoeHHoruieHHbix, Szbomij Punkt Vojennoplennih). 
Barakkjaiban egyszerre 15-18 ezer embert tartottak fogva, akiket nagyobb csoportokban indítottak útnak 
a Szovjetunió belső területeire, a gulágokra. Fontos emlékeztetni arra, hogy Kárpátalja területén ekkor 
egyáltalán nem léteztek hadifogolytáborok. A legnagyobb, a szolyvai gyüjtőtábor mellett Huszton két 
ideiglenes, hasonló célú létesítményt állítottak fel arra az időre, amíg a túlnyomóan magyar nemzetiségű, 
letartóztatott hadköteles férfiakat nem szállították tovább a hadifogolytáborokba. Az Ung völgyi 
Perecsenyben ún. átvevöhelyet hoztak létre mintegy kétezer ember számára. A letartóztatottak -  a későb
bi nem hivatalos szóhasználatban, internáltak -  konvoj kíséretéhez az Ungvár-Szambor, illetve a Szolyva- 
Szambor közötti útvonalon a helyőrségi csapatokat is felhasználták.

Az NKVD alakulatai a magyar férfiak első gyalogos menetoszlopait 1944. november 18-án haj
tották szigorú katonai biztosítással a szolyvai gyüjtőtáborba. Döbbenetes adatok maradtak fenn 
arról -  s ez a megszállók megtévesztő (és eredményes) propagandáját is bizonyítja - ,  hogy egyes 
magyar településeken a lakosság tekintélyét élvező helyi vezetők bíztatták az embereket: tegyenek 
eleget a parancsnak. Sőt akadtak falvak, ahol ünnepélyes külsőségek között dobszóval, a helyi elöl
járóság és a papok áldásával búcsúztatták a „háromnapos munkára” indulókat. A szovjet hadvezetés 
azonban -  megszegve a hivatalosan háromnapos málenykij robotot, a „kicsi munkát” hadifogságra 
változtatta. A legóvatosabb becslések szerint 40 ezer magyar férfit hurcoltak el, akiknek több mint a 
fele elpusztult a lágerekben. (Egyetlen bűnük, 1993:287.; Dupka-Korszun, 1997:11-19., 29-46., 
49-92.; Istenhezfohászkodva, 1992.) A korabeli eseményekből érzékelhető, hogy a magyarság elle
ni megtorlást a tehetetlen düh, a bosszú is befolyásolta. A szovjet hadsereg három hónapig tartó 
súlyos harcok és nagy veszteségek -  a hivatalos adatok szerint 10 060 halott, 41 387 sebesült és 
1806 eltűnt katona -  árán tudta csak elfoglalni Kárpátalját (Hapucu icmopi'i. T ó m . II. /  Nariszi 
iszloriji, II. köt., 1995:541.), mivel -  mint írtuk -  három hónapig nem tudta áttörni a háromszoros 
magyar védelmi rendszert, illetve az Árpád-vonalat.

Kovács Vilmos szülőfalujában, Gáton 131 -en (más adat szerint 150-en) tettek eleget a megszálló 
szovjet parancsnokság felszólításának. Egyharmaduk -  52 gáti férfi -  soha nem tért haza, elpusztult 
a gulágokon, a hozzátartozóik még napjainkban sem tudják, hogy hol vannak eltemetve. Szolyva és 
az ukrajnai Sztarij Szambor lágereinek, valamint a gulágoknak a tömegsírjaiban nyugszanak. A 
születési dátumokból kitűnik, hogy az 52 áldozat fele -  25 fő -  30 és 40 év közötti, több mint
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egyharmada -  16 személy -  41 év feletti, az utóbbiak között a legidősebb 48 éves volt. Heten 20-29 
évesek voltak, hárman pedig 20 év alatti fiatalok. Az iménti arányok Kárpátalja-szerte jellemezték 
az elhurcolt, 40 ezer lelkes magyar férfiközösség korfáját. A gáti áldozatokhoz számíthatjuk azt a 
féltucatnyi elhurcolt falubeli személyt, akik a hazatérésük után hetekkel-hónapokkal -  közöttük 
idősebb Kovács Emil, az író apja -  haltak meg a gulágon szerzett testi és lelki gyötrelmeik, betegsé
geik következtében. A Gátról elhurcoltak névsorát Dupka György adta először közre. (D. Gy., 
1 9 9 1 :1 3 Egyetlen bűnük, 1993:33-34.) A gáti áldozatoknak a faluról szóló monográfia is emléket 
állított a Kőbe vésett malenkij robot című fejezetében. (Botlik, 2001:86-91.)

A falu szülötte, Kovács Vilmos két évtized múlva a Holnap is élünk című, 1965-ben megjelent regé
nyében elsőként örökítette meg az irodalomban a kárpátaljai magyarság 1944 novemberi deportálását. A 
faluban „a legtöbb baj persze az asszonyokkal van, mert a férfinépet tizennyolctól ötvenötig elvitték 
munkára. Azt ígérték, hogy három nap múlva hazaengedik őket, de már eltelt öt hónap, és sehol senki. 
Sőt, egyeseknek halálhíre is jö tt... Három napra vitték el őket és tessék. Már heten haltak meg. Kettő 
közülük kommunista volt. (ti. a főhős, Somogyi Gábor- B. J. megjegyz. ) .. .apja gondterhelten búcsúszik 
tőle. -  Voltam a kerületi párttitkámál az emberek miatt -  kezdi. -  Azt mondta, magyarázzam meg, hogy 
romokban van az ország, és újjá kell építeni. Azt mondta, hogy évekig is eltarthat. De hát akkor miért 
mondták, hogy csak három napra viszik őket? Nem értem, fiam.” (Kovács V., 1989:24-26.)

A magyarság elleni megtorlásról négy évtizeden keresztül nem volt szabad beszélni és írni a szovjet 
sajtóban. Az emberi tragédiák sokasága csak az 1980/1990-es évek fordulóján került napvilágra, az 
ügyek feltárása során egyes hozzátartozók még ekkor sem merték a nevüket nyilvánosságra hozni. A 
legtöbb áldozat sírja ma sem ismert, nevüket a megtorlók nem jegyezték fel, a levéltárak ilyen iratokat 
nem őriznek. A túlélők vallomásai, a napjainkig feltárt dokumentumok, meggyőzően bizonyítják: a 
szovjet hadsereg, az NKVD és a SZMERS semmibe vette a magyar civil lakosságra, a hadifogságba 
vetett magyar katonákra is vonatkozó genfi és hágai egyezményeket, a hadviselő félre kötelező nem
zetközi érvényű szabályokat. Az előbbiekkel, valamint a hadköteles magyar férfiak gulágokra való 
hurcolásával a Szovjetunió háborús bűntettet követett el a kárpátaljai magyarsággal szemben. Az ott
hon lévő férfilakosság letartóztatását nem indokolta az akkori hadi helyzet, hiszen a harcra alkalmas 
embereket már korábban behívták a magyar honvédségbe. A szovjet hatóságokkal vagy a megszálló 
katonasággal szemben a magyarság sem nyíltan, sem leplezetten nem állt ellen. Ezért arra következte
tünk: a hadköteles korú és szavazóképes magyar férfilakosságot elsősorban azért hurcolták el, mert a 
Kárpátalját megszálló szovjet hadvezetés egy esetleges, általános magyar felkeléstől tartott, illetve a 
terület elszakítását magyarság önrendelkezési jogainak a teljes semmibe vételével akarta végrehajtani.

Ezért az NKVD és a vele összehangoltan működő SZMERS kémelhárító és megtorló alakulatai Mun
kácson, Ungváron, Perecsenyben és más településeken különleges ellenőrző-szűrő gyűjtőhelyeket hoztak 
létre. Ezeknek az volt a feladata, hogy a Szolyvára deportált emberek közül a magyar hivatalnokokat, 
polgári és katonai tisztviselőket, a különböző pártok, társadalmi szervezetek tagjait és „különleges bá
násmódban” részesítsék azokat. Elhurcolták, börtönbe vetették őket, nagy részüket kivégezték. Közülük 
három áldozatot említünk, az akkor jellemző „bűnökkel”. A tiszaújhelyi Boldog János leventeoktató volt, 
Kulcsár Istvánt a SZMERS nyomozói azért hurcolták el, mert 1940-ben Franciaországból tért haza 
Kárpátaljára, Krajnyák György ungvári tanító „bűne” pedig az volt, hogy tartalékos hadnagyként behív
ták a magyar honvédségbe. (Beregszászi, 2001/31:4.) A magyarság vezető rétege durva szétverésének, 
megaláztatásának fő célja a kárpátaljai magyarság egészének a megfélemlítése volt. Az akkori zaklatott, 
zűrzavaros állapotokat jelzi, hogy korábbi illegális, az impériumváltozás vezető tisztségekbe került kom
munisták rokonait is gulágokra hurcolták. így például Iván Turjanica kárpátaljai unokatestvéreit, akik 
azonban rövid idő alatt -  külön kérelemre -  hazatérhettek. {Élő történelem, 1993:106.)

Ungvárt -  mint írtuk -  még október 28-án elfoglalta a Vörös Hadsereg. Néhány sikertelen szovjet 
támadás után a várostól 10-25 km-re húzódó front két hétre megállt a Csap-Kistéglás-Rát-Gálocs- 
Ungtamóc-Botfalva vonalon, amely mögött a Tiszáig jelentős harci erejű német-magyar csapatok 
állomásoztak. Meglepő, hogy ez sem a 4. ukrán front vezérkarát, sem Kárpátalja kommunista veze
tését nem érdekelte, mert az „újraegyesülési” kampánnyal voltak elfoglalva. Csap községet és a 
Tisza-hídfőt csak november 26-án tudta a szovjet haderő végleg birtokba venni.
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3. KÁRPÁTALJA,
MINT ZAKARPATSZKÁ-UKRAJNA 

ÖNÁLLÓ SZOVJET TAGKÖZTÁRSASÁG
(1944. november 27. -  1946. január 22.)

Egy kommunista kezdeményező csoport 1944. november 13-án Munkácson értekezletet tartott a 
munkácsi, az ungvári, a huszti, a nagyszőlősi, a szolyvai, a técsői és az ilosvai járás röviddel azelőtt 
szerveződött járási pártszervezeteinek a részvételével. (Mint írtuk, a vidéket megszállt 4. ukrán 
front katonai tanácsa az előbbi napon adta ki a 0036. számú szigorúan titkos parancsát a kárpátaljai 
magyar és német nemzetiségű hadköteles férfiak letartóztatására és elhurcolására.) A tanácskozá
son bizottságot választottak, amelyet megbíztak „a felszabadított Zakarpatszká” (ti. Kárpátomul = 
Kárpátalja -  B. J. megjegyz.) kommunistái első konferenciája előkészítésével és összehívásával. 
Hat nap múlva, november 19-én Munkácson, a 294 küldött részvételével tartott fórumon megalakí
tották a Zakarpatszká-Ukrajnai Kommunista Pártot (ZUKP, ukrán nyelvű rövidítése: K n3Y  -  
KPZU), amely határozatot fogadott e l ,, Zakarpatszká-Ukrajna újraegyesítésérőlSzovjet-Ukrajná- 
val". A konferencián 24 tagú központi bizottságot (KB -  LJK) választottak: első titkára Iván I. 
Turjanica (1901-1955), tagjai -  többek között -  Borkanyuk Sziréna (1914-1971), Iván Kercsa 
(1914—1951), Mikola Klimpotyuk (1906-1971), Iván Turjanica, lvan Vas (1904-1966), Weiss Sá
muel. (A boldogság felé, 1975: 169-170.) Az utóbbi neve az ukrán nyelvű iratokban: B anc-V ajsz, 
a magyar nyelvű forrásokban pedig gyakran Weisz Samu vagy Sámuel.

Az akkor és azóta is évtizedeken át, s napjainkban is hivatalosan használt B033’e/niaHH}i 
(vozz’jednánnya, „újraegyesítés”), illetve a B 0 3 3 ’e ;u ia i iH M  (vozz’jednánij, „újraegyesült” vagy „új
raegyesített”) fogalom híjával van minden ésszerűségnek. Mindenekelőtt politikai-ideológiai tölté
sű, hiszen a mai Kárpátalja sohasem volt része Ukrajnának, még határos sem volt azzal. Az „újra
egyesülés” teóriájának lényege, hogy a Kijevi Rusz révén a mai Ukrajna századokkal előbb birto
kolta a mai Kárpátalját, mint a honfoglaló magyarság, ezért a terület „ősi ukrán föld”, amelyet ma a 
korábbi letelepedés jussán birtokol. Azonban cáfolhatatlan tény, hogy a mai Kárpátalja területe 895- 
től 1920-ig a történeti Magyarország szerves része volt, azután pedig két évtizedig Csehszlovákiá
hoz tartozott. A valódi újraegyesülést jelentette az a két esemény, amikor az 1938. november 2-i 
első bécsi döntéssel, illetve az 1939. március 15-17. közötti mindössze három napig tartó magyar 
katonai akcióval Kárpátalja visszatért Magyarországhoz. (A kérdéssel a Jegyzetek-ben bővebben 
foglalkozunk.)

A Zakarpatszká-Ukrajnai Kommunista Párt (ZUKP november 19-ei határozata értelmében újabb 
egy hét múlva -  november 26-án -  ugyancsak Munkácson, a városi moziban összeült az előző 
napokban sebtében megszervezett kárpátaljai népi bizottságok 663 városi és falusi küldötte. (Hapucu 
icmopi'i. T ó m . II. /  Nariszi isztoriji, II. köt., 1995:583-599., A boldogság felé, 1975:171-174.) Első 
kongresszusukat tartották, amelynek elnökségében ott volt a szovjet hadsereg és az NKVD teljes 
helyi vezérkara, valamint a teremben az utóbbi egyik felfegyverzett osztaga. A tanácskozás nem 
akármilyen körülmények között zajlott, hiszen a várostól mindössze 30-35 km-re, Csapnál aznap 
még dörögtek a fegyverek. Bár Ungvárt már október 28-án elfoglalta a szovjet hadsereg, Csap 
községet csak november 26-án tudta bevenni Záhony felől a Tiszán átkelve, a 40. szovjet hadsereg 
egyik alakulata. Eközben a kárpátaljai falvakban és városokban az NKVD, a SZMERS géppiszto- 
lyosai és a korábbi helyi partizánegységek településről településre já rv a -m ár és még -  „tisztogat
tak”. Mint írtuk, november 18-ától szedték össze és hurcolták el a magyar férfilakosságot, úgy 
bánva velük, mint a bűnözőkkel. A magyar települések képviselői ezért nem vehettek részt a tanács
kozáson, mert férfilakóik-akiknek egyben szavazati joguk is volt! -  ezrei már a szolyvai gyüjtőtá-
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borban sínylődtek, illetve vagonokba zsúfolva a kényszermunkatáborok felé haladtak vasúti szerel
vények tucatjain. Sokan még küzdöttek a harctereken, mások hadifogságba kerültek. Akik elkerül
ték az elhurcolást, megfélemlítve hallgattak, számosán bujdokoltak. A megtorlás közben az NKVD 
és a SZMERS osztagai -  gyakran drasztikus módszerekkel -  feloszlatták a városok és a falvak 
addigi legitim elöljáróságait, és a települések irányítására a saját embereikből megalakították az ún. 
népbizottságokat. Ezek azonban többnyire csak papíron léteztek, mert a tényleges döntéseket nem e 
testületek, hanem azoknak legerősebb hatalmi pozíciójú egyes tagjai -  a katonai parancsnok, a párt
titkár vagy a „komisszár” -  hozták meg.

Az előbbi körülmények között létrejött népbizottságok küldték el embereiket a munkácsi kong
resszusra. Az itt megjelent 663 delegátus összetétele: 258 paraszt, 178 munkás, 172 értelmiségi, 55 
kereskedő, iparos és más foglalkozású, akik úgymond a népbizottságokat képviselték. (A boldogság 
felé, 1975:171.) A küldöttek mindannyian hétpróbás mozgalmárok, kiválogatott szovjetbarát és 
hithü kommunista emberek, akik egyébként ekkor még túlnyomó többségben magyar, kis részben 
csehszlovák állampolgárok voltak! A látszat és a statisztika miatt a hivatalos nyilvántartásban ma
gyar, sőt német nemzetiségű küldöttek is szerepeltek. A delegátusok között voltak azok a régi 
ukranofilek, akik az 1919. január 21 -i huszti gyűlésen az Ukrajnával való egyesülés mellett szavaz
tak, ott fontoskodtak a teremben az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság egykori kárpátaljai katonái 
és funkcionáriusai, az 1918—1921-es oroszországi és ukrajnai polgárháború bolsevik vitézei, vala
mint Kárpátalja újbóli -  1938-és 1944 közötti -  magyar korszakának illegális kommunista szervez- 
kedői és partizánok. Az utóbbiak, illetve a SZMERS adták a kongresszus sikeres lebonyolításához 
szükséges rendezőség és az őrség egy részét. A küldötteknek tehát több mint az egyharmadát -  233 
főt -  a kommunisták tették ki. Kárpátalja ekkori lakosságához viszonyítva képviseletük aránya 
csaknem százszoros a munkácsi kongresszuson, hiszen ebben az időben alig több mint háromezer 
kommunista párttag tevékenykedett a vidéken, a népesség mindössze fél százaléka. (Móricz K., 
2001:129-130.) A kommunista partizánmozgalomról: az ukrán történetírásban következetesen 
„népi bosszúállók”-nak (Ukrajna emlékkönyve, 1997:42.) nevezett gerillák tevékenysége 1944. 
május és augusztus között vált számottevővé Kárpátalján, amikor szovjet repülőgépekről több 
osztagot dobtak le ejtőernyőn a hegyvidéki területekre, Rahó, illetve Munkács környékére, valamint 
a Róna-havasra.

Akadnak ukrán történészek, akik elismerik, hogy többnyire nem a nép, hanem a hatalom képvi
selői ültek össze kongresszusra a munkácsi moziban. Sokat közülük a népbizottságok, a falusi kom
munista szervezetek, a nagyvállalatok, az intézmények, a tanintézetek vezetői neveztek ki, vagy 
imént említett módon „választották” meg őket. A két akkor zömében magyarlakta város, Ungvár és 
Munkács, illetve Huszt nevében öt-hét ember szavazott, sok falu három-öt emberrel képviseltette 
magát, és nagyon sok -  a főbb utaktól távolabb fekvő, elzárt hegyvidéki -  faluban azt sem tudták, 
hogy mi történik ekkor Munkácson. A népbizottságok kongresszusa tehát nem képviselte Kárpátalja 
lakosságának egészét, sőt még a többségét sem. Nem volt véletlen, hogy a Manifesztumot hamaro
san sokszorosították, és a helyi vezetőségek, valamint a tanítóság felügyelete alatt aláíratták a dol
gozókkal, illetve a diáksággal. Azokra a területekre, ahol az aláírásgyűjtés vontatottan haladt, ta
pasztalt partizánokat küldtek, hogy segítsék és megtanítsák a körzeti és a községi népbizottságokat, 
miként kell a tömegekkel bánni. (Móricz K., 2001:130-132.)

A népbizottságok előbbi módszerekkel összehívott munkácsi kongresszusa egyhangúan elfogadta 
azt a Manifesztumot (Kiáltványt), amely kimondta a ,, kárpátukránok ősi óhajá ”-t, a terület, „ Kárpá- 
tontúli Ukrajna újraegyesülését ” Szovjet-Ukrajnával. (A dokumentum eredeti címe: „M AHIO ECT. 
n ep m o ro  3vÍ3ity Hapo/rnux Komítctíb 3aKapnaTCbKoí YKpaiHH npo BO33’e,0HaHH» 3aKapnaTCbKoí 
yKpaÍHH 3 Pa^HHCbKOK) Y KpaÍHOio”, Kiáltvány. Kárpátontúli Ukrajna Népbizottságainak első kong
resszusa Kárpátontúli Ukrajna Szovjet-Ukrajnával való újraegyesüléséről.) A Munkácson kiadott 
Manifesztum éles magyarellenes kitételeket tartalmaz. Már az első bekezdés harmadik mondatában 
ez olvasható: „ ...véget ért a magyarok és más idegenek sok évszázados uralma Kárpátontúli Uk
rajna ősi ukrán fö ld jén”. A vidéken élő nép „...vérrel és verítékkel előteremtett gazdagsága” 
korábban „ ...a magyar és más idegen elnyomók javát szolgálta. ” (Ukrán) „nyelvünket üldözték,
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iskoláinkat bezárták, az ukrán nemzeti kultúrát rombolták és megsemmisítették. " A legsúlyosabb 
vád: „ az 1938. és az azt követő hat év magyar rabsága volt ”, amikor „ a csehszlovák kormány... 
a magyar fasiszták rabságába taszított minket. ” A Manifesztum szövegét fél év múlva, 1945. júni
us 3-án közölte a Munkás Újság magyar nyelven, amelyet összehasonlítottuk az ukrán eredetivel. 
Kiderült, hogy a szerkesztőség -  minden bizonnyal a kommunista párt utasítására, vagy a fordítást 
„fentről” kapta -  több helyen durván meghamisította és torzította a Manifesztum egyes kitételeit. A 
magyarságot súlyosan megbélyegző mondatrészeket elhagyták, illetve tompították. Csak egy példa: 
az újság a most idézett első bekezdés harmadik mondatát megrövidítve, így közölte magyarul: „ Uk
rán földön véget ért a többszázéves idegen elnyomás. ” (A Kiáltvány hiteles magyar fordítása nap
jainkban szinte hozzáférhetetlen. Az ungvári Munkás Újság 1945. június 3-i számából újraközölve: 
Botlik-Dupka, 1991:151-152.) Az előbbi súlyos, magyarellenes kitételt a Manifesztumból 1975- 
ben -  ki tudja, hogy milyen megfontolásból -  pontosan idézték magyarul: „Kárpátontúli Ukrajna 
ősi ukrán földjein vége szakadt a magyarok és minden más idegen sok évszázados uralmának. ” 
(kiem. tőlem -B .J . ,A  boldogságfelé, 1975:172.) A Manifesztum szövege: Mcmopin eopodoe u t ea 
Ykpuuhckoü CCP. 3aKapnaTCKaa oönacTb. Pe/raKunoHHaa KOJinerna tomh. KneB, 1982. HHCTHTyr 
HcTopuH AKa/ieMHH HayK YCCP., 48.

Kárpátalján az állami szervek a Manifesztum legsúlyosabb magyarellenes kitételeit a mai napig 
nem hatálytalanították, most is érvényben vannak. (Hapucu icmopií. Tóm. II. / Nariszi isztoriji, II. 
köt., 1995:583-599., A boldogság felé, 1975:171-174.) így a gulágokra hurcolt magyar áldozatokat 
sem rehabilitálták. Ennek szellemében nemcsak korábban, hanem napjainkban is születnek,, törté
nelmi m üvek”, amelyek Kárpátalja újbóli Magyarországhoz való tartozásának 1938/1939-1944 
közötti időszakát „a fasiszta leigázás évei"-nek (A boldogság felé, 1975:128.), „A horthysta meg
szállásfojtó szorításában ” (Ukrajna emlékkönyve, 1997:27.) minősítik. Ez nem véletlen, hiszen az 
évtizedeken át, s még ma is élő, gyakran túlfűtött magyarellenes alaphangot már a kongresszuson 
megadták. Ezt Pronyin tábornoknak, a Vörös Hadsereg politikai főcsoportfőnöksége számára készí
tett 1945. július 10-ei jelentése is megörökítette. Marija Budajeva „...arra szólította fe l a kong
resszus küldötteit, hogy álljanak bosszút az orosz és az ukrán nép ellenségein... kínoktól elgyen
gült hangja, a magyar terror borzalmairól szóló beszámolója annyira megrázta a hallgatóságot, 
hogy sokan sírva fakadtak. ” (Idézi: Móricz, 2001:130.)

Az előbbiekhez fontos hozzáfűznünk: az 1960-as évektől a kárpátaljai orosz és ukrán nyelvű 
kiadványok -  különösen a diktatúra szempontjából fontosnak tartott, az ideológia és a propaganda 
által a végletekig kihasznált történelmi évfordulók alkalmával -  egyes adatokat rendszeresen ismétel
gettek, sőt ma is ismételgetnek. E müvek szerint „a magyar fasiszta megszállás” idején, összesen 183 
395 „kárpátontúlit” hurcoltak el munka-, illetve koncentrációs táborba, akik közül 114 982 személyt 
halálra kínoztak, illetve kivégeztek. Az előbbi időszakot a volt szovjet -  és most már az ukrán források 
is -  1938 őszétől 1944 őszéig számítják, és a „fasiszta megszállók” körét szélesen értelmezik. Egy
aránt értik rajta a Horthy hadparancsára Kárpátalja visszavételére bevonuló magyar honvédeket, Szálasi 
nyilas fegyvereseit, az itt harcolt hitleri német katonai alakulatokat, sőt korábban -  az önálló Ukrajna 
megalakulása, 1991 előtt -  Volosin kárpátukrán Szics-gárdistái is közéjük tartoztak. „Értelmezésük 
szerint -  írta Móricz Kálmán -  az áldozatok lehettek oroszok, ukránok, zsidók, esetleg magyar vagy 
más nemzetiségű kommunisták. Ezt a nyilvánvalóan politikai célzattal eltúlzott adatot annyian és annyi
féle módon felhasználták már, hogy fontosnak tartottam ellenőrizni a jelzett helyen: a Kárpátaljai 
Állami Levéltár P-862-es fonójának 1. számú iratcsomójában, a 16. számú ügyirat 34-35. lapján. 
Kitűnt, hogy blöffről van szó. A bilki községi tanács végrehajtó bizottságának 1950. évi jegyzőköny
veit és határozatait találtam ott. Terjedelme 29 oldal.” (Móricz K., 2001:115.)

Természetesen a kommunisták is jól tudták: Kárpátalja, illetve 1920 előtt a területének nagyobb 
részén fekvő Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegye, egy évezreden át a történeti Magyaror
szág szerves része volt. Sohasem tartozott a szláv őshazának tekintett Kijevi Ruszhoz, még inkább 
a Szovjetunióhoz vagy Ukrajnához, ezért Kárpátalját legfeljebb erőszakkal lehetett annektálni, be
kebelezni a szovjet birodalomba. Ugyanakkor azt is érzékelték, hogy az adott helyzetben a lakosság 
akaratára való hivatkozás is igen gyenge érv. A kárpátaljai lakosság valódi önrendelkezése, a ma-
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gyarlakta területeken, elsősorban a Tiszaháton, egy szabad viszonyok között lezajló esetleges nép
szavazás az állami hovatartozásról -  különösen a szovjet katonai megszállás és közigazgatás miatt 
-  fel sem merült. „Történelmi” érvelésként a kommunisták ezért találták ki hamarjában az „újra
egyesülés” ideológiáját.

Egyébként az 1944 őszén hivatalosan meghonosított, Kárpátalja Ukrajnával való ún. „újraegye
sülésének” téves ideológiájához az új, szovjet kommunista diktatúra a kívánatos szót is „kölcsönöz
te ”. A fogalom Kárpátalja újbóli magyar fennhatósága idején tűnt fel egy 1942-ben az ungvári 
Vaszilijány -  az eredeti címlap szerint: BacwiiHHb eb Ym eapi -  könyvnyomdában napvilágot látott 
rutén nyelvű tudományos kiadványban. A mü címe: Hcmopin noÖKapnamopycbKoü numepamypbi 
(Isztorijá podkarpatoruszkoj literaturü, A kárpátaljai ruszin irodalom története). A kötet 63. oldalán 
kezdődő fejezet címe: flocjii eo3coeduHeHÍn 3 YeoptpuHow (Poszli vozszojegyinyenyijá z 
Ugorscsinoju, azaz „A Magyarországgal történő újraegyesülés után ”), vagyis azt követően, ami
kor a két évtizedig tartó csehszlovák megszállás után 1938. novemberében Kárpátalja déli, tisza
háti magyarlakta sávja, majd 1939. márciusában a döntően rutén/ruszin szállásterületü hegyvidéki 
része is újra Magyarország részévé vált. A fejezet a magyar kormányzat által 1939 nyarán teremtett 
és 1944 őszéig működtetett kárpátaljai rutén/ruszin területi autonómia egyik fontos színterét, a Kozma 
Miklós kormányzói biztos (1940. december 9. -  1941. december 7.) által kezdeményezett, és 1941. 
január 26-án, Ungváron megalakított kétnyelvű egyesület, a Kárpátaljai Tudományos Társaság 
(KTT) Ungvár -  TlodKapnamcbKoe Oöu^ecmeo Hayttb Ym eapb  (TIOH, Podkarpatszkoje 
Obscsesztvo Nauk) munkáját ismerteti. A társaság elsősorban a kárpátaljai ruszinok nyelvének a 
fejlesztését, illetve kodifikálását, valamint nemzeti irodalma gyarapításának a támogatását tűzte ki 
célul. Három -  tudományos, művészeti és néprajzi, valamint ruszin nyelvi és irodalmi -  szakosz
tályban tevékenykedett. A társaság ezen kívül 3opn (Zorjaj-Hajnal címmel negyedévente folyóira
tot adott ki, és több tudományos, illetve népszerű könyvsorozatot jelentetett meg .(Botlik, 2000:286.)

Az 1944. november 19-i, illetve 26-i munkácsi kommunista, illetve népbizottsági kongresszu
sok előtti napokban -  de az utána következő hetekben is -  a hatóságok faluról falura járva aláíráso
kat gyűjtöttek a következő ürüggyel: Akarják-e a helyiek, hogy férjük, fiuk hazajöjjön a lágerből? 
Mindenki igenlően aláírta az orosz nyelvű íveket, melyeknek igazi tartalmáról -  nyelvismeret híján -  
azonban nem szereztek tudomást. Később kiderült: az embereket kegyetlenül becsapták, mert azt írat
ták alá velük, hogy kérik Kárpátalja „újraegyesülését” Ukrajnával. A csalás akkor került napvilágra, 
amikor a névsorokkal teli ívekből néhányat kiállították az ungvári múzeumban, és a gáti, valamint a 
szomszédos derceni magyarok felismerték aláírásaikat. (Botlik, 2001:91.) Egyes esetekben az volt az 
ürügy, hogy az élelmiszerigényeket mérik fel. A hivatalosan közzétett végeredmény szerint 1945. ja 
nuár 1-ig több mint 250 000 kárpátaljai lakos, „azaz Kárpátontúl felnőtt lakosságának abszolút több
sége” írta alá „önkéntesen” az „újraegyesülést” kérő munkácsi Manifesztumot. „Jellemző, hogy a 
kiáltványt az ukrán dolgozókkal együtt magyarok, szlovákok, zsidók, románok is aláírták” -  tette 
magáévá a hivatalos politikai-ideológiai álláspontot a korábbi szovjet, de az ukrán történetírás is. (A 
boldogság felé, 1975:177.) Más nyilatkozatok szerint közel 300 ezer kárpátaljai, azaz az akkori 
felnőtt lakosság túlnyomó része aláírta a Manifesztumot. Arról viszont hallgatnak -  hasonlóan az 
ukrán történészek is - , hogy kik és mikor ellenőrizték az akció végrehajtásának körülményeit, illet
ve az aláírások hitelességét. (Móricz K., 2001:132.) Az előbbi tények ismeretében a munkácsi Ma
nifesztumot kiadó népbizottsági kongresszus egyszerűen nem volt legitim, a Kiáltványban foglalta
kat megerősíteni igyekvő aláírásgyűjtési akció jogszerűsége is megkérdőjelezhető.

AZakarpatszká-Ukrajnai Kommunista Párt 1944. november 19-én Munkácson tartott első konfe
renciáján a „Kárpát-Ukrajna újraegyesítésérőlSzovjet-Ukrajnával” néven elfogadott határozata, 
majd Zakarpatszká-Ukrajna népbizottságai november 26-i első kongresszusának Manifesztuma el
lenére Kárpátalja tizennégy hónapon át, 1946. január 22-ig jogilag a Szovjetunió egyik szövetséges 
tanács-, azaz szovjetköztársaságaként működött, önálló minisztériumokkal és különféle fő-, illetve 
szakhatóságokkal. A népbizottságok előbbi kongresszusán megválasztott 17 tagú legfelső államha
talmi szerv, a Hapodtta Pada (Narodna Rada -  Népi Tanács, a korabeli kárpátaljai magyar sajtó
ban Néptanács, ezután ebben a formában használjuk) már másnap, 1944. november 27-én megala-
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kította „Zakarpatszká-Ukrajna” állam kormányát, amely elnökségből és tizenegy meghatalmazott
ból (miniszterből) állt. Az akkori szovjet gyakorlatnak megfelelően Kárpátalja-állám (ukránul: 
3aKapnaTCbKa YKpaÍHa -  Zakarpatszká Ukrajina), illetve a Néptanács, azaz a kormányelnöki és a 
ZU KP első titkári tisztségét egy személy töltötte be, Iván Turjanica. (A boldogság felé, 1975:173., 
Botlik-Dupka, 1991:150-152.) Ki volt Kárpátalja ekkori teljhatalmú ura? 1901-ben Turjanica Já
nosként született Rápigy (helyesen Máramaros vármegye) községben. 1917-ben Munkácsról vonult 
be a magyar hadseregbe, két év múlva már a Magyar Tanácsköztársaság katonájaként harcolt a 
románok ellen Huszt városáért, a cseh légionárius csapatok ellen pedig Csapért, Kassáért és Eperje
sért. 1921-1925 között Budapesten kéményseprőként dolgozott, 1925-től volt a kommunista párt 
tagja. Ezután építőmunkás Munkácson, 1928-1929-ben a kommunista párt itteni szervezetének tit
kára. 1930-1933 között a Szovjetunióban, a harkovi pártfőiskolán tanult. Innen hazarendelték, de 
1939-ben ismét kiszökött, majd 1941-ben belépett a Vörös Hadseregbe. 1944 októberében egy 
megbízható kommunista csoporttal tért haza Kárpátaljára, ahol a Szovjetunióhoz való csatlakozást 
szorgalmazó agitáció egyik vezetőjeként tevékenykedett. {Ilon, M eau/Pop, Iván; 2001:363.)

A kortárs és szemtanú Kroó László is szólt emlékiratában Iván Turjanicáról, akit jól ismert. Eközben 
megerősítette véleményünket Zakarpatszká-Ukrajna állam önálló létéről: „A felszabadulás után Kár- 
pát-Ukrajna Kommunista Pártjának első titkára és Néptanácsának elnöke, vagyis kormányfő lett. 
Míg a Szovjetunió legfelső törvényhozó testületé nem hagyta jóvá a terület lakosainak Szovjet- 
Ukrajnához való csatlakozásáról szóló kérelmét, ennek a mákszemnyi kis országrésznek önálló 
kormánya és pártja volt. Turjanica kormánya kb. egy évig volt hivatalban. Természetesen minden 
lépésnél a szovjet párt- és kormányszervekre támaszkodott, hiszen egymaga aligha létezhetett vol
na. Ennek a periódusnak jó részét tevékenyen éltem át a területen. Mindenképpen páratlanul izgal
mas időszaka ez Kárpátaljának, máig sem íródott meg a története.” {Kroó, 1988:19.)

A zakarpatszka-ukrajnai kormány, vagyis a Néptanács első helyettesének Szóvá Gmitrov Péter 
(Petro, 1894-1984) jogászt, történész-helytörténészt választották meg, aki 1923-ban fejezte be ta
nulmányait a kassai jogi akadémián. Az újbóli kárpátaljai magyar korszakban, 1941-től a Kárpátal
jai Tudományos Társaság tudományos szakosztályában tevékenykedett. Legismertebb müve, Ung- 
vár múltja címmel 1937-ben látott napvilágot. A kormány második elnökhelyettese Petro /Petr 
Vasziljevics/ Lintur (1909-1969) tanár, irodalomkritikus folklorista, aki 1930 és 1935 között Prágá
ban, a Károly Egyetem történelem-filozófia karán végezte tanulmányait, majd 1935-1936-ban a 
belgrádi egyetemen szláv filológiát tanult. {Ilon, M eau/Pop, Iván; 2001: 364., 233-234.)

Az ungvári kormány egyik legfontosabb tárcájának, az ipari- és kereskedelemügyinek a megha
talmazottja, azaz minisztere Weisz Sámuel volt, aki egyben a ZUKP Központi Bizottsága tagjaként 
is tevékenykedett. A második világháború előtt a munkácsi Csillag-szálló portása, eközben a kárpát
aljai kommunista mozgalom legfőbb vezetőségének egyik tagja. A többiek: Oleksza Borkanyuk 
(1901-1942), a későbbi partizánvezér, Fejér Hermán {1892-1953) újságíró, majd 1946-tól Kárpáti 
Igaz Szó szerkesztője és Iván Turjanica. Az első bécsi döntés után a bevonuló magyar csapatok és 
hatóságok elől Ungvárról Husztra menekültek, majd amikor 1939. március 15-17. között Kárpátal
ja hegyvidéki része is újraegyesült Magyarországgal, Romániába szöktek. {Kroó, 1988:29-30.)

A háború végén Weisz Sámuel Kárpátalja elcsatolásának egyik tevékeny elősegítője, akit így 
jellemzett a Balla-emlékirat: Kárpátalja kormányában betöltött tisztsége okán „...ragadt rá ez a 
név: ’Vájszminiszter’, a magyarok még akkor is így emlegették, mikor már rég nem volt kormány
tag. A szovjet rendszer után megtartotta magas hivatalát, a területi tanács elnökének az iparért és 
kereskedelemért felelős helyettese lett, de egy ’zsidótlanítási’ hullám alkalmával (s ilyenre többször 
is sor került az 'internacionalista’ szovjet politika nagyobb dicsőségére) ebből a beosztásból kicsöp
pent: az új ciklusban nem jelölték tanácstagnak, így elnökhelyettes sem lehetett. A még mindig naiv, 
s bár szerény képességű, de munkájáét lelkiismeretesen végző Weisz Samu ekkor fölkereste a terü
leti pártbizottság első titkárát, Kompanecet: mondja már meg, mi az oka, hogy őt nem jelölték ta
nácstagnak. A cinikus válasz pedig ez volt: 'És ezt miért tőlem kérdi? Kérdezze meg a választóitól! 
Úgy látszik, már nincs bizalmuk magához!’ Weisz az ámulattól szóhoz sem jutott. Ki tudta volna 
nála jobban, hogy a választók azokat jelölik, akiket a felső pártvezetés megnevez számukra?”
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Az ungvári székhelyű zakarpatszká-ukrajnai kormány a ZU Kommunista Párt KB irányításával 
rövid idő alatt kialakította szuverén hatalmi felépítményét, sőt törvényeket is hozott. Ezzel megte
remtette saját legitim önkormányzatát, ugyanakkor Moszkva érdekeinek megfelelően, külföld felé 
pedig azt mutatta: a népakaratnak megfelelően szakítják el Kárpátalját Magyarországtól, illetve — 
más megközelítésben -  az újjáalakuló Csehszlovákiától. Ezt szolgálta az is, hogy a berendezkedő 
új impérium hivatalos szóhasználatában bevezette az „október ” szó szinte szakrális használatát, 
amely egyben a vidék 1944. őszi „felszabadulását ” is jelképezte. Évtizedekig ebben a hónapban 
ünnepelték/ünnepeltették a lakossággal, így a magyarsággal is a szovjet megszállók bejövetelét Kár
pátaljára.

Már 1945 nyarán megkezdték a Vörös Hadsereg elesett katonái emlékműveinek a felállítását. A 
korabeli híradás szerint Munkács „legszebb helyén” kilenc méter magas obeliszket emeltek, amely 
„...bronz díszítéseivel méltó és örökké tartó emléke lesz a nagy felszabadító háború hőseinek”. 
Beregszászon is hasonló emlékmű készül a város parkjában. (Munkás Újság, 1945. június 3.)

A pártsajtóban szinte azonnal meghonosították és hivatalossá tették a Zakarpatszká-Ukrajna ál
lamra -  gyakori rövidítése ZU Néptanácsa, illetve valamelyik tárca „meghatalmazottja” - ,  valamint 
vezetésére, azaz Kárpátaljára vonatkoztatva az „országunk”, „kormányunk”, „miniszter”, Ung- 
várra pedig a „fővárosunk ” fogalmakat. Például: Megnyílt az ország elsőpoliklinikája (Berehovón/ 
Beregszászban) című cikk az ország és Zakarpatszká-Ukrajna fogalmakat szinonimaként használ
ta. (Munkás Újság, 1945. június 10.). „1944. november 29-én kormányunk földreformtörvényt bo
csátott ki” (A mi földreformunk, Munkás Újság, 1945. június 3.). A Fővárosunk lakáskérdése című 
cikk Ungvár újjáépítéséről szól: megemlíti, hogy a város költségvetése 450 ezer pengőt irányzott 
elő az állami tulajdonú lakások felújítására, a rendőrség épületére pedig 680 ezer pengőt, de a pénzt 
nem tudják teljesen elkölteni, mert nincs ablaküveg, zár, kilincs stb. (Munkás Újság, 1945. július 
22.). A 16 tagú Néptanács, a kárpátaljai kormány tagjainak hivatalos címe például belügyi és köz
biztonsági, ipari és kereskedelemügyi, iskolaügyi, egészségügyi stb. meghatalmazott, de a pártsajtó 
gyakran miniszterként emlegette tisztségüket. Az imént említett beregszászi poliklinika megnyitásán 
a sajtótudósítás szerint „...részt vett dr. Kerecsányin miniszter” (kiem. tőlem-f i .  J.). A politikus a 
Néptanács egészségügyi meghatalmazott-i tisztségét töltötte be.

A megszálló szovjet hatóságok a helyi kommunista pártszervezetek és a népbizottságok megala
kításával már 1944. október végétől megkezdték Kárpátalja teljes „bolsevizálását” . November 19- 
én a Zakarpatszká-Ukrajnai Kommunista Párt megalakításával bevezették az egypártrendszert, hi
szen csak az előbbi működhetett. A párt „...nagyszabású felvilágosító munkát fejtett ki a magyar és 
más nemzetiségű dolgozók között. A kommunisták megismertették őket a lenini nemzetiségi politika 
alaptételeivel, elmondták, hogy a Szovjetunióban élő különböző nemzetiségek egyenjogúak.” Rö
viddel a ZU KP létrejötte után, a párt utasítására és segítségével, a Lenini-Komszomol mintájára
1944. december 17-én a munkácsi városi filmszínházban megtartották Zakarpatszká-Ukrajna Ifjú
sági Szövetségének első kongresszusát, Az 552 küldött beszámolót vitatott meg a „Szovjet-Ukraj- 
nával történő újraegyesülésről”, a szövetség feladatairól és az új élet építésében való részvételéről.
1945. augusztusában a szövetség 391 helyi szervezetében 9314 tag tevékenykedett. Már az első 
hetekben megalakították a különféle kommunista eszmeiségü társadalmi szervezeteket. December
ben tartották a pedagógusok, majd a művelődési dolgozók első kongresszusát, amelyeken a küldöt
tek „...egyhangúlag állást foglaltak Kárpátontúlnak (ti. Kárpátaljának -  B. J. megjegyz.) Szovjet- 
Ukrajnával történő újraegyesülése, a közoktatási és kulturális rendszer szovjet alapokon való át
szervezése mellett. A pedagógusok kongresszusa egyhangúlag ilyen határozatot fogadott el: ’Kár- 
pátontúli Ukrajna egyöntetűen kifejezte azt az óhaját, hogy újraegyesül Szovjet-Ukrajnával, ezért 
az iskolai oktatást is a szovjet pedagógia elvei alapján kell felépíteni’.”

1945. január 21-én Munkácson rendezték meg Zakarpatszká-Ukrajna szakszervezeteinek első 
területi szintű fórumát, amely . .megvitatta a Népbizottságok első kongresszusának Kiáltványát és 
a szakszervezetek feladatait.” A résztvevők határozatban „...hangsúlyozták Kárpátontúl Szovjet- 
Ukrajnával való újraegyesülésének szükségességét és fontosságát, továbbá azt, hogy tevékenyen 
segíteni kell a helyi népbizottságokat az iparvállalatok munkájának felújításában, az egész népgaz-
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daság újjáépítésében”. 04 boldogság felé, 1975:175-177.) A kongresszuson Kárpátalja-állam 41 
tagú szakszervezeti tanácsát is megválasztották. Itt említjük meg, hogy ZU kormánya már 1944. 
decemberében megkezdte az államosítást, és 1945 végére -  akkori szóhasználattal -  „közösségi 
tulajdonba vette” a kárpátaljai bankokat, a vegyi-, illetve a favegyipari, a fa-, valamint a fémipari 
üzemeket és más vállalatokat.

Időközben, már a szovjet megszállást követő napokban, 1944. október 24-én Husztra érkeztek a 
londoni emigráns csehszlovák kormány meghatalmazottjai a miniszteri rangú Frantisek Nemec 
(1889-1963) vezetésével, hogy Kárpátalján az 1938. november 2-a előtti csehszlovák törvények 
alapján újjászervezzék a polgári közigazgatást, és előkészítsék a terület visszacsatolását az újra 
megalakuló Csehszlovákiához. Ennek következtében november elejétől 1945. január közepéig sajá
tos kettős hatalom működött Kárpátalján: az Ungvárról irányított szovjet katonai és a Husztról 
vezérelt csehszlovák polgári közigazgatás. Ez utóbbi a huszti, a técsői, a rahói, a volóci és a 
nagyszőlősi járásban igyekezett kiépíteni helyi hatalmi szerveit. Nemec vezetésével a csehszlovák 
delegátusok mindent elkövettek annak érdekében, hogy megakadályozzák Kárpátalja Szovjetunió
hoz való csatolását. Települések sorát keresték fel, amelyekben nemzeti bizottságokat szerveztek és 
megkezdték a hajdani a Köztársasági Földműves Párt (közismert nevén a cseh agrárpárt), a cseh 
nemzeti szocialista, a csehszlovák kommunista párt és a Csehszlovákiai Szociáldemokrata Munkás
párt helyi alapszervezeteinek az újjáalakítását.

A kárpátaljai magyarság előtt -  bár a területen igazából a szovjet megszálló hadsereg volt első
sorban birtokon belül -  ekkor látszólag még két út állt: Csehszlovákia vagy a Szovjetunió. Ottani 
nemzetrészünknek sajnos, hamar tudomásul kellett vennie, hogy újra kisebbségi sorsra kárhoztat
ták. A reménykedők egy része ekkor még Prága felé tekintett, a másik része a szovjethatalomban, 
azaz Moszkvában bízott. A többség azonban közömbösen vette tudomásul az eseményeket, hiszen 
közvetlenül a front elvonulása után elsősorban már a napi túlélésről volt szó. Az akkori helyzet jól 
érzékelhető a színmagyar Beregszász példáján, hogy miként viszonyult a város a csehszlovák kor
mány Huszton működő meghatalmazottaihoz. A beregszászi szovjet katonai városparancsnokság 
kezdetben nem gátolta a helyi értelmiségek törekvéseit, a többpártrendszer megszervezését, sőt azt 
a város lakosságának döntő többsége is támogatta. Dénes János „városvezető” (tisztsége így szere
pel a dokumentumokon, később polgármester -  B. J. megjegyz.) -  a november 6-án kelt, 19/1944. 
számú határozat szerint -  arról számolt be Beregszász város vezetőségének, hogy október 31-én 
látogatást tett Huszton a csehszlovák kormány delegátusánál. Ez alkalommal utasítást kapott, hogy 
„meg kell szervezni négy csehszlovák pártot... éspedig ezek régi számarányának megfelelően új 
nemzeti tanácsot kell szervezni (az) 1938. november hó 2-án érvényben volt csehszlovák törvények 
szerint.”

A városvezető felhívására az említett volt csehszlovák pártok helyi szervezetei azonnal egy-egy 
rendes, illetve póttagot delegáltak a város képviselőtestületébe, amely még aznap, november 6-án 
megtartotta alakuló közgyűlését. A valós hatalmi viszonyokat jelzi, hogy a megválasztott 12 tanács
nok kétharmada -  nyolc fő -  a kommunista pártot képviselte, a hét póttagnak pedig több mint a fele, 
négy személy. A képviselőtestület határozata végül felhívta a cseh agrárpárt városi listavezetőjét, 
hogy egy-egy rendes, illetve póttag tanácsnokot jelöljön. (Botlik-Dupka, 1991:51-52., 141., 144.) 
Közben Nemec miniszter november 2-án este Beregszászra látogatott. Megtekintette a romokban 
álló vasútállomást, a vasutasokat utasította az épület és a pályák helyreállítására, a vasúti tiszteket 
pedig feleskette a csehszlovák állam iránti hűségre. (Beregszászi, 2001/28:4.) Hat nap múlva egy az 
óta kideríthetetlen „nemzeti tanács” határozatára hivatkozva egy bizottság semmisnek nyilvánította 
Nemec miniszter rendelkezéseit, és kinevezte az új állomás-, illetve futőház főnököt. Ezt követően 
az összehívott vasutasok előtt felolvasták egy feltehetően a Szovjetunióra tett hüségfogadalom szö
vegét, amelyre csak hangos „igen”-nel kellett válaszolniuk. Dénes Jánost, Beregszász polgármes
terét később, 1944. október-novemberi tevékenységért az NKVD elhurcolta, és tíz év kényszer
munka táborra ítélték.

A Huszton működő csehszlovák kormány-meghatalmazottak vezetőjének, Frantisek Nemec mi
niszternek arra is volt gondja, hogy Huszt központtal megszervezze a kárpátaljai csehszlovák posta-
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szolgálatot, amelyet a területen újra berendezkedni igyekvő prágai hatalom egyik fontos szimbólu
mának tekintett. Ezzel kapcsolatban 1944. november 8-án keretutasítást adott ki, 11-én pedig egy 
rendeletet a magyar bélyegek felülnyomására. Az utóbbiakat Kárpátalja keleti részének a postahi
vatalaiból gyűjtötték össze, és Huszton Fedeles Mihály postaigazgató felügyelete alatt -  egy fém 
nyomóeszközzel -  felülnyomták. Az addig használatban volt magyar bélyegekre -  Szent Margit, 
Kossuth, Horthy, Hadvezérek, Nagyasszonyok, Karácsony, valamint 11 -féle különféle portócímlet 
-  fekete színnel a Ö S P /1944 jelet nyomták. Ezen kívül -  szintén az előbbi szöveggel -  felülnyom
ták háromféle levelezőlap díjjegyét, összesen 16 604 példányban. Ötezer darab rózsaszínű -  hátor
szág-front -  magyar tábori levelezőlapot pedig fekete színű, háromsoros elrendezésű, 18 fillér név
értékű kézi felülbélyegzéssel láttak el: Öeskoslovenská posta /18  f. / HexocjioBaubKa noHTa. A 
kárpátaljai csehszlovák postaforgalom központjában, Huszton a felülnyomott bélyegeket és leve
lezőlapokat az akkor érvényes fizetőeszközben -  pengő-fillér pénznemben -  december 4-én hozták 
forgalomba Kárpátalja keleti területén. Rendszeres postaforgalmat csak Huszt és Nagyszőlős kö
zött tudtak fenntartani, a két városon kívül Lipcse és Ökörmező, illetve Taracköz postahivatala 
használt szintén december 4-étől, saját csehszlovák hely-keletbélyegzőt.

Közben a huszti központi postahivatal november 8-án, 13-án és 14-én egy 38 mm átmérőjű, 
Republika Öeskoslovenská -  posta osvobozeného üzemi (Csehszlovák Köztársaság -  a felsza
badított területek postája) C H U S T -X Y C T  (Huszt) szövegű, ibolya-vörös színű, alkalmi bélyeg
zéssel látta el az ott feladott, magyar bélyegekkel és pengő-fillérrel bérmentesített helyi küldemé
nyeket. Eközben -  decemberben -  Munkácson, egy Kárpátaljának Szovjet-Ukrajnával való egyesí
tését ellenző csehszlovák csoport a városi postahivatalban fellelt magyar postabélyegek, okmánybé
lyegek és díjjegyes levelezőlapok egy részét fekete színű kézi felülnyomással látta el, Ö S R 
(Ceskoslovenská Republika) szöveggel. Ezek a felülnyomott bélyegek is forgalomba kerültek, amit 
néhány fennmaradt futott levél is bizonyít. A küldeményeket „MUKAÖEVO” helybélyegzővel, és 
az addigi magyar nyelvű munkácsi hely-keletbélyegzőből készített-kivésték belőle a „MUNKÁCS” 
helynevet -  keletbélyegzővel kezelték. A felülnyomott okmánybélyegeket postabélyegként is hasz
nálták. (Simády, 1991:117-121.)

A Husztról vezérelt és lassan berendezkedő csehszlovák polgári közigazgatás hamarosan össze
tűzött a szovjet hadsereg helyi vezetésével és a szovjet hatóságokkal, hiszen -  mint írtuk -  novem
ber 19-én Kárpátontúli Ukrajna Kommunista Pártjának konferenciája, majd 26-án a népbizottságok 
kongresszusa határozatot hozott Kárpátalja „újraegyesüléséről” Ukrajnával. Néhány nappal koráb
ban ugyanis, a csehszlovák kormánynak 1944. október 26-án Huszton nyilvánosságra hozott Kiált
ványa értelmében Frantisek Nemec miniszter november 21-éré népgyülést hirdetett a városba. Az
zal a céllal, hogy a Huszton összeülő fórum megválassza Kárpátalja csehszlovák központi irányító 
szervezetét, és feleskesse települések az ott megjelent elöljáróit a csehszlovák törvényekre. A szov
jet katonai hatóságok és a helyi kommunisták azonnal felismerték: a népgyülési határozattal Kár
pátalja Csehszlovákia kötelékében maradhat. Ezért az NKVD hathatós támogatásával napok alatt, 
elsősorban a magyar-, illetve a vegyes lakosságú falvakat megtisztitották a „csehszlovák-barátnak 
tartott veszélyes elemektől”, akik a helyi kommunisták szerint ellenezték Kárpátalja Ukrajnával 
való „újraegyesülését.” (Egyetlen bűnük, 1993:198-199.) S emiatt szervezték meg sebtében a ZU 
KP, illetve a népbizottságok már említett első kongresszusát Munkácson.

Zakarpatszká-Ukrajna Néptanácsa, azaz a kárpátaljai kormány december 5-én memorandumot 
intézett Eduard Benes (1884-1948) csehszlovák elnökhöz és a londoni emigráns kormányhoz, hogy 
a Huszt székhellyel működő meghatalmazottjai hagyják el Kárpátalja területét. Ugyanezen a napon 
a Néptanács elfogadta az állami vagyonról szóló rendeletet, amely kimondta, hogy az egykori Ma
gyarország és Csehszlovákia minden ingó és ingatlan vagyona Kárpátontúli Ukrajna állami tulajdo
nába került a vidéken. Huszton a szovjet hatóságok december 10-én több mint tízezer fős tömegtün
tetést szerveztek a csehszlovák közigazgatás ellen. (Móricz K., 2001:133., 135.)

A Zakarpatszká-Ukrajnai Kommunista Párt és a Néptanács hathatós támogatásával kibontako
zott széles mozgalom Csehszlovákiából elszakadást, Ukrajnával „újraegyesülést” követelt. Ennek 
hatására a huszti csehszlovák kormánymegbízott, Frantisek Nemec miniszter 1944. december 29-én
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a következőket táviratozta Benes elnöknek és a prágai kormánynak: „Podkarpatszka Ukrajnában a 
köztársaságból való kiválásért és a Szovjetunióhoz való csatlakozásért indított mozgalmat mai sza
kaszában népinek és spontánnak kell tekinteni... E helyzetet figyelembe véve javaslom a kormány
nak, hogy haladéktalanul foglalkozzék Kárpát-Ukrajna problémájával. Kizárt dolog, hogy a cseh
szlovák közigazgatási szervek Kárpát-Ukrajnában a helyi lakosság akarata ellen cselekedhetnének. 
Az adott helyzetben ez erőszakos uralkodást jelentene a nép felett és a szovjet katonai szervek 
szándékaival szemben, amelyek teljes nyugalmat óhajtanak hadtápterületükön.” (Ukrajna emlék
könyve. 1 .1997: 81-82.) Ezután a huszti csehszlovák közigazgatás már nem ellenezte, hogy Kárpát
alján is toborozzon a szovjet hadsereg, amelybe 1944 október és 1945 között több mint 20 ezren 
léptek be a vidéken. (Uo.:82.)

Az egyre erősödő politikai nyomás hatására Nemec és fotisztviselői kara 1945. január első felé
ben elhagyta Kárpátalját, és Kassára költözött. Más adatok szerint Kárpátalja keleti felében a huszti 
csehszlovák kormány-meghatalmazottak nevében 1945. február 2-ig mozgósították a hadkötelese
ket a szovjet hadsereggel együtt harcoló, I. csehszlovák hadtestbe. A huszti postán megmaradt, felül
nyomott magyar bélyegeket is magukkal vitték, amelyeket Szlovákia keleti felében január 19-én 
forgalomba bocsátották. Egyébként az ismert legkésőbbi kárpátaljai felülnyomott bélyegfelhaszná
lásuk dátuma január 17., helye Lipcse, ezért ezt tekinthetjük a rövid életű zakarpatszká-ukrajnai 
csehszlovák postaszolgálat utolsó napjának. (Simády, 1991:120-121.) Időközben a csehszlovák kez
deményezésű beregszászi városi képviselőtestület igyekezett „elfeledni prágai gyökereit”, és de
cember elejétől, szovjet mintára már városi tanácsként jelent meg a közvélemény előtt. A szintén 
csehszlovák ösztönzésre alakított huszti, nagyszölősi, ökörmezői, taracközi stb. önkormányzat is 
ezt valamelyest később tette meg.

A Moszkvából ösztönzött eljárás durvaságától Benes és környezete megrettent, attól azonban 
nem, hogy a Szovjetunió igényt tart Kárpátaljára, hiszen a területet már két és fél évtizeddel koráb
ban (!), 1920 nyarán Tomás Garrigue Masaryk (1850-1937) önként felajánlotta a nagy szláv test
vérnek. Az államelnök akkor azt közölte Gillersonna\, a Szovjet Vöröskereszt Prágában tárgyaló 
képviselőjével: „Megítélésem szerint Ruténia (ti. Kárpátalja-fi. J. megjegyz.) népe letét Csehszlo
vákiában, amit az első alkalommal átadunk a Szovjet-Oroszországnak. Ezt úgy mondom Önnek, 
mint a köztársaság elnöke. Felhatalmazom, hogy ezt jelentse kormányának Moszkvában.” (Botlik, 
2000:154.) 1944 végén JoszifV. Sztálin (1879-1953) szovjet pártfőtitkár-államfő számára már el
sősorban azért volt sürgős Kárpátalja Szovjetunióhoz való csatolása, mert a vidéken történt esemé
nyek hatására -  a magyarság tömeges elhurcolása, a kommunisták önkényeskedései, a Szovjetunió
ból élve hazakerült szökevények elbeszélései stb. - ,  néhány hét elteltével mind több ruszin és kom
munista kiábrándult a szovjethatalomból, amelyet eleinte őszintén, hittel támogatott. Mielőbb ki 
kellett tehát jelölni az új államhatárokat. Ezért már 1945 januárjában Klement Gottwald (1896
1953) csehszlovák kommunista vezető tárgyalásokat folytathatott Sztálinnal Kárpátalja sorsáról. 
Ezt követően került sor a kérdésben egy Sztálin és Benes köztársasági elnök közötti levélváltásra, 
amelyben megállapodtak az ügy második világháború utáni rendezéséről.

Ugyanebben az időben, 1945. január 20-án írta alá Moszkvában a Gyöngyösi János ( 1893-1952) 
külügyminiszter vezette magyar kormányküldöttség és a szövetséges nagyhatalmak (a Szovjetunió, 
az USA és Nagy-Britannia) meghatalmazásából Kliment J. Vorosilov (1881-1969) marsall azt a 
fegyverszüneti egyezményt, amelynek értelmében Magyarország haderejének és közigazgatásának 
vissza kellett vonulnia az 1937. december 31-i határok mögé. A dokumentum érvénytelenítette az 
1938. november 2-i első, és az 1940. augusztus 30-i második bécsi döntést (ez utóbbival Észak- 
Erdély és a Székelyföld egyesült újra Magyarországgal), ami azt jelentette, hogy Magyarországnak 
Kárpátaljáról is hivatalosan le kellett mondania. (Halmosy, 1983: 585-591.)

Közben a terület legfőbb hatalmi szerve, a Néptanács 1945. január 3-án adta ki azt a dekrétumát, 
amely Kárpátalja önálló postaszolgálatának a létrehozásáról intézkedett. Ez ugyancsak Zakarpatszká- 
Ukrajna önálló állami formációjának egyik fontos bizonyítéka, ezért -  mivel nem közismert -  rész
letesen tárgyaljuk. Végrehajtásáról a postaszolgálat akkor kinevezett vezetőjének, Langfeldemek 
kellett gondoskodnia. A január 3-i rendelet többek között előírta: minden posta és távírda azonnal
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kezdje el működését. A postahivataloknál lévő magyar bélyeg, illetve levelezőlap-készletet az ung
vári postaigazgatóságra kell beküldeni, ahol azokat felülnyomással látják el. (Kárpátalja 1944. ok
tóberi szovjet katonai megszállása után, a fenti dekrétum kiadásáig a posták tovább használták a 
magyar bélyegeket, amelyekért és egyéb szolgáltatásokért a lakosok pengővel fizettek -  B. J. 
megjegyz.) Új, ukrán nyelvű bélyegzőket kell készíteni, és azoknak a helységnéven kívül a FIouiTa 
3aKapnarcbKa Ytcpaina (Posta Zakarpatszká Ukrajina) szöveget is tartalmazniuk kell. Minden 
magánküldeményt az ungvári postaigazgatóságra kell beküldeni, cenzúra céljából. (Simúdy. 
1991:122.)

A magyar bélyegek felülnyomásának megszervezésére öttagú állami bizottságot alakítottak 
Langfelder vezetésével. A két felülnyomásból az első kiadás az ungvári állami nyomdában, a máso
dik az akkor még magánkézben lévő Földesi Gyula Könyvnyomdában készült: a bélyegekre a nourra 
3aKapnaTCbKa YicpaiHa felirat és az új névérték került, de pénznemet értelemszerűen nem jelöl
tek, hiszen ekkor is a magyar pengő volt forgalomban Kárpátalján. Összesen 27-féle magyar bélye
get nyomtak felül -  összes példányszámuk 13 513 darab - ,  közülük 18 posta-, hat portó- és három 
számolólap-illetékbélyeg volt. Hasonlóan a huszti csehszlovák felülnyomáshoz, Ungváron is a kö
vetkező bélyegeket nyomták felül: Hadvezérek, illetve a Nagyasszonyok sorozat, Szent Margit, 
Kossuth, Horthy, Templom. Az első kibocsátás 1945. február 1 -én, csütörtöki napon kerültek forga
lomba. (Más adat szerint 10-én, szombaton, amely a korabeli gyakorlat szerint nem valószínű.) 
Ebben a bizottság, későbbi hatodik tagjának, a szemtanú A. M. Dobejnek a közlése tűnik egyértel
műen hitelesnek. A bélyegek felülnyomása fekete színű volt, mindössze háromféle bélyegnél piros.

Kárpátalja távolabbi postahelyeiről késve beérkezett bélyegeinek a felhasználásával készítették 
a második kibocsátást. A felülnyomást azonban már nem az állami nyomdában végezték el, mert 
annak ebben az időben igen sok nyomtatványt kellett sürgős határidővel előállítani, ugyanis 1945 
elejére már teljesen kiépült Zakarpatszka-Ukrajna állam önálló közigazgatása és adminisztrációja. 
Ezért az állami nyomda nem vállalta az újabb felülnyomást. Az állami postaügyi bizottság vezetője, 
Langfelder utasítására a kész nyomódúcokat átadta a Földesi-féle magánnyomdának. Márciusban itt 
készült az újabb felülnyomás, 103-féle magyar bélyegen -  ezek közül 78 posta-, tíz portó és három 
számolólap-illetékbélyeg volt - ,  összesen 42 264 darab példányban. A nagyszámú, „zakarpatszká- 
ukrajnaivá” tett különféle magyar bélyegek többek között a Magyar Szent Koronát, a Lánchidat, Szé
chenyit ábrázolták, illetve a katalógusok szerinti megnevezésük: Karácsony, Hadigondozás, Vöröske
reszt. Érdekesség, hogy előbbieken kívül felülnyomtak 12-féle olyan postabélyeget, amelyek a huszti 
csehszlovák közigazgatás területén korábban Ö S P / 1944 jelet kaptak. Ezeket a kétszeres felülnyo- 
mású bélyegeket- Kossuth, a Hadvezérek és a Nagyasszonyok különféle értékei -  a második kibocsá
táshoz számítják. Mindössze 1780 példányban készültek, igazi filatéliai ritkaságok. (Uo.: 124., 130., 
133-136.)

A zakarpatszka-ukrajnai kormány rendeletére Ungváron, Munkácson és Beregszászban a magyar 
levelezőlapokat is felülnyomással látták el, amelyek 1945 februárjában kerültek forgalomba. Ezek 
kivonásáról a később említett augusztusi rendeletben nem intézkedtek, ezért azok az 1945. novem
ber 15-ei pénzbeváltás napjáig felhasználhatók voltak. Többféle változatban készültek, közös vo
násuk, hogy a levelezőlapok turulmadaras-koronás díjjegyére nyomták cirill betűkkel a nourra 
3aKapnaTCbKa Yfípaina feliratot. A másik formában a pedig fekete csíkkal fedték le a „LEVELE
ZŐLAP”, illetve a Feladó szövegeket, föléjük OTKPblTKA, illetve a nocujiaTeJib vagy a 
OnipaBHreJib szó került. Felülnyomták azokat a magyar levelezőlapot is, amelyek korábban Ő S P 
/ 1944 felülnyomást kaptak. A huszti csehszlovák postaigazgatáshoz hasonlóan a rózsa-, illetve a 
zöld színű magyar tábori postai levelezőket is cirill betűs feliratokkal látták el. A felülnyomással 
készített első, illetve második kibocsátás bélyegeit a zakarpatszká-ukrajnai kormány 6035/1945. sz. 
rendeletére, 1945 augusztus végén kivonták a forgalomból. (Uo.: 136., 139-141.)

Közben -  s ez ismét az önálló államiságot bizonyítja -  Zakarpatszká-Ukrajna kormánya saját, 
három címletből álló, általános forgalmú bélyegsorozatot adott ki, amelyet a szakirodalomban az új 
rajzú bélyegek első sorozataként említenek. Tervezője Moskovics Tibor, akinek neve mind a három 
bélyeg alsó szélén, cirill betűvel-T . MOLUK.-rövidítéssel szerepel. Az 1945. május első hetében,

38



Botlik József: A hűség csapdájában -  Kárpátalja, mint Zakarpatszká-Ukrajna önálló szovjet tagköztársaság

illetve 25-e táján forgalomba hozott, fogazott szélű 60 és 100 filléres, majd 200 filléres bélyegek 
pengő-fillér pénznemüek voltak, bár a névértéken a pénznemet nem tüntették fel. Az ungvári Lám 
Elemér Rt. Kő- és könyvnyomdában készültek, egy-, illetve kétszínű kőnyomással. A cirill betűs 
nyomdajelzést -  J1HTO J1AM 1945 (LITO LÁM . . .) -  a bélyeg színébe nyomták. Példányszámuk 
50 ezer, 75 500, illetve 51 200, összesen 176 700 darab. Közülük mindössze 1200 volt vágott 
példány (400 darab 60 fillér, 800 pedig 100 fillér értékben.) A Magyarországon 1945. május 1 -én 
bevezetett első je len tős postai díjemelés a szovjet-magyar határ erős zárlata miatt nem hatott Kár
pátaljára, ugyanakkor a szovjet rubel-kopejka kárpátaljai, 1945. november 15-i bevezetéséig -  
erről később részletesen szólunk -  csak az 1944 októberében is forgalomban lévő magyar pengő
fillér és váltópénzei voltak érvényben. (A legmagasabb címlet 100 pengő volt.) A piros színű 60 
filléres zakarpatszká-ukrajnai bélyeg a Kárpátok hegyvonulata felett lengő sarlós-kalapácsos vörös 
zászlót, a kép jobb oldalán egy sisakos katona arcélét ábrázolta. A kék színű 100 filléresen -  ugyan
csak a Kárpátok felett -  egy, a közepén elszakított vastag lánc, a kék-piros 200-ason egy szintén 
eltépett láncú, bilincsbe vert vörös ököl volt látható. A sorozat bélyegei kezdetlegesek, rossz minő
ségű fehér, vízjel nélküli papíron készültek. Érdekesség, hogy egy ív 100 filléres bélyeget halvány
szürke, díszített alapnyomásű, régi csehszlovák iskolai bizonyítvány-papír hátoldalára nyomtak. A 
viszonylag magas kibocsátás (összesen 176 700 darab) gyakorlatilag elfogyott, a 60, illetve 100 
filléres címletből mindössze 101-101 példány, a 200 filléresből 5781 darab maradt meg.

Az új rajzolatú bélyegek második sorozatát 1945. júniusában hozta forgalomba a zakarpatszká- 
ukrajnai postaszolgálat, tervezőjük A. M. Dobej. Mind a hat címlet képe azonos: dicsfénnyel övezett, 
sarlóval és kalapáccsal díszített ötágú csillagot ábrázolt IlouiTa 3aKapnaTCbKa YKpaÍHa felirattal, s 
értékjelzéssel. A 10 fillérest sárga, a 20-ast szürke, a 40-est zöld, a 60-ast piros, a 100-ast kék, a 200- 
ast barna színben az ungvári Lam-nyomdában állították elő. A kibocsátásjelentős-247 800,107 000, 
300 800, 375 200, 189 600, illetve 329 600 darab - ,  összesen 1 550 ezer, fogazott kivitelben. Vágott 
formában is készültek, de ezek számáról nincsen tudomásunk. A 10 és a 60 filléresből csak 18 300, 
illetve 32 500 darab maradt meg (7,4; illetve 8,7 %). Az egyes értékek példányszámát túlméretezték, 
mert a 40 filléresből 66 ezer, a 100 filléresből 40 600 darab nem fogyott el, azaz e bélyegek több mint 
egyötöde. Bizonyára magas címletük miatt a 200 filléresek (vagyis a 2 pengősek) voltak a legkevés
bé kelendőek, ezeknek több mint a fele (57,7 %-a) megmaradt.

Az új rajzolatú harmadik sorozatot szintén Dobej tervezte, a 10 filléresből sárga színben 32 ezer, 
a szürke 20-asból 73 600 darabot állítottak elő egyszínű kőnyomással. Képe azzal a különbséggel 
hasonló a második sorozatéhoz, hogy az értékszám két oldalán „19” és „45” formában, a kiadás 
évét is feltüntették. A jobb oldali ívek 99. és 100. bélyege alatt, az ívszélen tüntették fel a gyártót -  
természetesen cirill betűkkel: J1HTO HAM YTKrOPOJ, (LITO LÁM UZSGOROD). Ezt a mind
össze két darabból álló sorozatot 1945. augusztusában hozták forgalomba. A három új rajzú bélyeg
sorozat nyomóköveit egy szakbizottság 1945. november 27-én megsemmisítette. (U o 143-147., 
150-151.) A felülnyomott magyar bélyegekből 7129 darab, a zakarpatszká-ukrajnai első sorozatból 
7983, a másodikból már hatalmas mennyiség, 346 800 példány maradt meg. Ezeket röviddel ké
sőbb, 1945. december 7-én egy szakbizottság Ungváron leltárba vette, és átadta az Ukrán SZSZK 
Postai Népbiztosságának. (Uo.: 136., 143., 147.)

A zakarpatszká-ukrajnai kormány postaszolgálatot bevezető -  már említett -  január 3-i rendeleté
re az eddig ismert adatok szerint az 1945. február 1 -én megnyílt postahivatalokat gumibélyegzők
kel látták el. Köriratukon -  természetesen cirill betűkkel -  a Zakarpatszka Ukrajina Posta feliratot, 
középen egy vagy két sorban a helységnevet helyezték el. A bélyegzések színe általában fekete vagy 
ibolya, de előfordult kék (Nagyrákóc), sőt piros (Técső) is. Összesen 78 postahivatalban használtak 
gumibélyegzőt, az ungvári hivatal kettőt, a beregszászi pedig hármat. A dátumokat általában kéz
írással tüntették fel a küldeményeken. Például a Nagyszőlős közelében fekvő magyarlakta Salánk 
postáján -  LLIAJ1AHKH/3. Y . (Salanki, Z. U7Zakarpatszka U krajna)-feltehetően fából készült 
helybélyegzővel dolgoztak. A Latorca jobb partján elterülő Beregrákos hivatalában a Kárpátalja 
újbóli magyar korszaka idején, a rutén népnek nyújtott autonómia keretében itt használt magyar
rutén nyelvű fejbélyegzőből kivésték a falu magyar nevét, és átalakították egynyelvű helybélyegző-
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vé (PAKOLUHH -  RÁKOSIN). Ekkoriban az egyetlen hely-keletbélyegzőt a huszti posta használta, 
ahol szintén a korábbi magyar-rutén kétnyelvű bélyegzőből eltávolították a város magyar nevét, a 
cirill betűs XYCT felirat végéről pedig a régies keményjelet, a dátumrészt pedig átfordították (nap, 
hónap, év). Számos olyan település -  például Beregkisfalud (Cúibue -  Szilce) is akadt, amelynek 
még 1945. augusztus közepén sem volt hely- vagy keletbélyegzője, illetve egyikkel sem rendelke
zett. E helyeken a bélyegre írt kézírással -  hely, idő feltüntetésével és a postás aláírásával -  érvény
telenítették a bélyegeket a küldeményeken. Ilyen gyakorlat az első hónapokban más postahivatalok
nál is előfordult például Bilkén, Tiszaújlakon.

Simády Béla Kárpátalja postatörténetével foglalkozó monográfiájában -  a bélyegzések bemuta
tása kapcsán példaként - , még ekkoriban is használt magyar címzésű nyomtatványokat láthatunk, 
így például a Tisza és a Borzsa folyók között fekvő, akkor mintegy 4 ezer lakosú, rutén lakta 
Nagyrákócon 1945. november 10-én feladott nyomtatvány központi címzése „Kir. Törvényszék/ 
járásbíróság”, „Hivatalból”, alul sokkal halványabb, az új hatalomnak megfelelő -  talán kézi 
bélyegzővel nyomott címzés: „HAPO/JHblM  CY,3, B HPIIIABE” (Narodnij szud v Irsave), azaz 
Népbíróság írsaván, magyarul llosván. A kötetben mintaként bemutatott ilyen levél a legkésőbbi, de 
hasonlót haszáltak például május 9-én az Ung-völgyi Csontos községben (KOCTPH HH -  Kosztrini). 
A járási székhelyre, Nagybereznára küldték, amelyet készpénzzel bérmentesítettek. A kézírásos 
dátum mellett közlik a küldemény felvételi díját, „0,40 TI”, azaz P, vagyis pengő. Ez is bizonyítja, 
hogy 1944 októbere, Kárpátalja szovjet katonai megszállása után a postai díjszabásban is a magyar 
pénz volt forgalomban. Augusztus közepén 13-án Beregkisfaludon a címzés ugyancsak az ilosvai 
népbíróságnak szólt, feladója -  ukrán nyelvű megnevezéssel -  a helyi népbizottság). Még jóval 
később is a korábbi magyar nyelven címzett hivatalos nyomtatványokat használtak, melyeknél a 
postás halványan áthúzta a magyar címzést, de a „Hivatalból. / Díj általányozva.” szöveget azon
ban általában nem. Ilyen példánk van december 15-éről Fenyvesvölgyről (CraBHH -  Sztavni), ahon
nan a levelet a nagybereznai bíróságnak, 1946. január 5-éről pedig Ungtarnócról (TapHOBun -  
Tarnovci), innen a küldeményt az ungvári járásbíróságra továbbították. Mindezek arra utaltak, hogy 
a zakarpatszká-ukrajnai állami közigazgatás területén az 1944. októberi szovjet katonai megszállás 
után is több mint egy évig -  lényegében önálló állami létének a végéig -  használták a korábbi 
magyar, illetve a rutén-magyar kétnyelvű nyomtatványokat. Az Ungváron működő Néptanácsnak, 
azaz kormánynak, illetve a népbíróságoknak feltehetően nem volt elegendő pénze újak kiadására.

Az ajánlott levelek kezelésekor az ajánlást általában kézírással vagy rajzolt jelzéssel feltüntették, 
mindössze két postahivatal követett más gyakorlatot. A már említett Beregrákoson, ahol a helybé
lyegző üres felső részébe egy nagy „3” (Z) betűt, a jakainoe (zakaznoje -  ajánlott) szó rövidítését 
és az ajánlási számot kézzel írták be. Huszt postahivatala a készletében megmaradt korábbi ma
gyar-rutén kétnyelvű ajánlási ragjegyeket használta fel oly módon azok elfogyásáig, hogy a város 
magyar nevét és az „ajánlott” szót fekete nyomással kitörölte, az utóbbi helyére pedig a „zakaznoje” 
szöveget nyomatta. Például ilyen, Husztról Munkácsra feladott és készpénzzel bérmentesített aján
lott levél volt forgalomban 1945. június 25-én.

Zakarpatszká-Ukrajna kormányának már idézett, az önálló állami postaszolgálatot létrehozó ren
deleté arról is intézkedett, hogy minden magánküldeményt az ungvári postaigazgatóságra kell be
küldeni cenzúrázás céljából. Az itt ellenőrzött levelekre téglalap alakú bélyegzőt nyomtak az alábbi kétso
ros szöveggel: 3aKapnaTCbKa Yiípaíiia / iipoóaieno ueinypoiu (Zakarpatszká-Ukrajina /probacseno 
cenzuroju, azaz ... / látta a cenzúra.

Az 1945. november 15-ei hatállyal Kárpátalján elrendelt pénzbeváltással, illetve a rubel beveze
tésével a postai forgalomban is a szovjet díjszabások és bélyegek használata lépett érvénybe. Az 
önálló ZU-állam bélyegeit december 31 -ig lehetett felhasználni a hivatalos meghatározott átszámí
tási kulcs -  2 pengő = 1 rubel -  alapján. A postahivatalok zakarpatszká-ukrajnai gumi helybélyegzői 
-  kézírásos dátumjelzéssel -  1946. februárjáig maradtak használatban. Röviddel előbb -  miután 
Kárpátalját január 22-én Ukrajna egyik megyéjévé szervezték át -  vezették be fokozatosan az új 
hely-keletbélyegzőket. Felső részükön helyezték el a szovjet „CCCP” (SZSZSZR) és nem ukrán (!) 
felségjelet, alatta egy sarló-kalapácsos ötágú csillagot, alsó részén pedig az orosznyelvü (nem uk-
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rán!), cirill betűs településnevet, mellette a „3AKAP. 0EJ1.”, azaz a Zakarpatszkaja oblaszty, va
gyis a „Kárpátontúli terület” felirattal. (Uo.: 151-157., 160-161.) Csak másfél évtized múlva, 1960- 
tól hozták be folyamatosan Kárpátalján az új egy- (orosz), illetve a kétnyelvű (orosz-ukrán) hely
keletbélyegzőket, amelyeken az Ukrajnába való tartozást a helynév mellett az „YKP. CCn. 3AKAPn. 
OEJI.” (UKR. SZSZR. ZAKARP.(ATSZKA) OBL.(ASZTY). jelezték. (Uo.: 162.)

A Néptanács, azaz ZU kormánya 1945. január 12-én rendeletet hozott Zakarpatszká-Ukrajna 
himnuszáról -  ez a szovjet himnusz lett - ,  és állami zászlajáról, amely sarló-kalapácsos vörös lobo
gó volt. Kárpátalja állam státusát azonban sem ekkor, sem később, nem rögzítették egyetlen hivata
los dokumentumban, így léte ki volt szolgáltatva Moszkvának. A Néptanács március 24-én adta 
közre „A vallás megváltoztatásának szabadságáról” című dekrétumát, amely minden nagykorú 
állampolgárnak lehetővé tette, hogy szabad akaratából megváltoztathassa vallását vagy kiváljon 
felekezetéből, illetve felekezeten kívülinek vallhassa magát. A kiskorúak szüleik vagy gyámjaik 
hozzájárulásával változtathatták meg vallásukat. A rendelet hatására 1945 tavaszán több mint hat
van görög katolikus parókia szűnt meg Kárpátalján, mert híveik áttértek a pravoszláv vallásra. A 
kötelező ateista világnézet szellemében a hatóságok egyre szélesebb körű vallásellenes kampányt 
indítottak, amelynek fő célja a görög katolikus (vagy latinosán: unitus) egyház, mint legnagyobb 
vallásfelekezetnek a felszámolása volt. Az akció magyar- és ruszinellenes propagandával is össze
fonódott, mert a hatóságok a görög katolicizmust a korábbi magyar uralom egyik támaszának tartot
ták, és a ruszin nép -  mint önálló etnikum -  önazonossága legfőbb elemének tekintették. (Botlik, 
1997: 278-279.)

Néhány héttel 18. születésnapja előtt, 1945 tavaszán Kovács Vilmos kihasználta a még nem vég
legesített és könnyen átjárható országhatár lehetőségét és „világot látott”. Debrecenbe utazott, ahonnan 
kíváncsian felkereste a város körül 1944. október 9. és 20-a között a szovjet, illetve a német-ma
gyar erők által vívott hatalmas páncéloscsata helyszínét. „Megdöbbentett a pusztítás borzalma, de 
jól tudtam, hogy az áldozatok nem voltak hiábavalók, mert a szétlőtt harckocsik hemyótalpa alatt ott 
fekszik a régi rend” -  írta később lobogó hittel. A Debrecen melletti tizenkét napig tartó ütközetben 
mindkét részről mintegy 700-800 harckocsi vett részt, és négyötödük -  kb. 600-600 páncélos -  
megsemmisült. A küzdelem ugyan döntetlenre végződött, de megakasztotta a szovjet előretörést, 
ezért a szovjet hadsereg nem tudta bekeríteni a Kárpátalján és Észak-Erdélyben harcoló magyar és 
német seregtesteket. A szovjet-mongol lovas-gépesített hadseregcsoport /. A. Plijev tábornok pa
rancsnokságával ekkor már a Budapest alatti Ceglédnél járt, ahonnan a szovjet hadvezetésnek vissza 
kellett rendelnie a Tiszántúlra. A páncéloscsata helyszínének megszemlélése után Kovács Vilmos az 
alföldi városból Budapestre utazott. Bejárta a rommá lőtt, lassan újjáéledő fővárost, majd a józsef
városi Teleki László tér melletti Lujza utcai szállásáról hazatért Kárpátaljára. Az író -  Holnap is 
élünk cimü regényének főhőse, Somogyi Gábor emlékeként -  budapesti élményeit is megörökítette. 
(Kovács V., 1989:26.)

Röviddel ezután -  hosszas moszkvai tárgyalásokat követően, amelyre Kárpátalja képviselőit nem 
hívták m eg -a  Szovjetunió és Csehszlovákia között 1945. június 29-én aláírt szerződéssel Kárpát
alját (az orosz eredetiben 3aKapnaTCKaa YKpaHHa, Zakarpatszkaja Ukraina, ukránul: 3aKapnaTCbKa 
yKpa'ÍHa, azaz: Kárpátontúli Ukrajna) a Szovjetunióhoz csatolták. (Halmosy, 1983:638-641.) Az 
aláírási aktust Vjacseszlav M. Molotov (1890-1986) szovjet külügyminiszter a következő szavak
kal ünnepelte: „Kárpátontúli Ukrajnát már a IX. században elszakították igazi hazájától, amikor a 
magyar arisztokrácia és kapitalisták (a IX. században magyar arisztokraták és kapitalisták?! -  B. J. 
megjegyz.) uralma alá került. Minden ukránnak állandó álma volt, hogy testvéreiket Ukrajnához 
csatolják. Ez csak akkor történhetett meg, amikor a Vörös Hadsereg felszabadította ezt a területet, 
és annak népe 1944. november 26-án dönthetett sorsáról.” (Botlik-Dupka, 1991:53.)

Az egyezményt követően Kárpátalja nyugati határát kiigazították. A Csap-Ungvár közötti vasút
vonaltól nyugatra, majd északra, végig az Ung folyásán az Uzsoki-hágóig, és az 1939. március 
végétől 1944 őszéig létező magyar-szlovák határ közötti 1 056 km2 volt magyar területet, főként a 
szovjet fél stratégiai érdekeinek megfelelően, a két ország lényegében megfelezte. Ekkor a vasútvo
naltól nyugatra eső tizenöt, az Ung és a Latorca folyók között fekvő magyarlakta falut -  Bátfa,
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Botfalva, Gálocs, Ketergény, Kincseshomok, Kisszelmenc, Kistéglás, Koncháza, Minaj, Palágyko- 
moróc, Palló, Sislóc, Szűrte, Tiszasalamon, Ungtamóc - ,  valamint a többségében ruszin- és szlovák 
lakta Őrdarmát a Szovjetunióhoz csatolták. (Halmosy, 1983:638-641.) A szovjet-csehszlovák szer
ződéssel hivatalosan ekkor kettészakított magyar lakta Kisszelmenc és Nagyszelmenc faluról a kö
vetkező fejezetben szólunk.

A Kárpátalja elcsatolásáról szóló szovjet-csehszlovák szerződést 1945. november 23-án ratifi
kálta a csehszlovák parlament, négy nap múlva -  27-én -  pedig a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsá
nak Elnöksége. Az egyezmény azonban csak később, az okiratok Prágában történt kicserélésekor,
1946. január 30-án lépett hatályba. Előtte -  nyolc nappal korábban -  hozták létre a Szovjetunió 
Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének 1946. január 22-én, Moszkvában keltezett 218. számú rendele
tével a Kárpátontúli területet (3aKapnaTCbKa oÖJiacTb -  Zakarpatszka oblaszty), Ungvár székhellyel. 
Idézet a dekrétumból: „Jóváhagyandó az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság előterjesztése a 
Kárpátontúli terület megalakításáról uzshorodi székhellyel”. (Az oblaszty = terület, magyar meg
felelője a megye). Az intézkedéssel megszüntették Kárpátalja addigi autonómiáját, felszámolták 
szovjet-tagköztársaság jellegét, és Ukrajna egyik megyéjévé alakították át. (Kárpáti Kalendárium, 
1971:2-3., 28.) A Kárpátontúli terület, vagyis Kárpátalja megye megszervezése során az ukrán ha
tóságok tizenhárom rajont (paüoH = járás) alakítottak ki. Kovács Vilmos szülőfaluja, Gát a bereg
szászijárásba került. A két legnagyobb lélekszámú település, Ungvár és Munkács -  akkor egyen
ként mintegy 30 ezer lakossal-területi (megyei), nyolc város pedig járási jogú rangot kapott. Azún. 
mezővárosok száma 28, a falvaké 561, ez összesen 599 település. Kárpátaljának ekkor 38 városa és 
257 községi tanácsa volt, ez utóbbiakhoz általában két falu tartozott. (Botlik-Dupka, 1991:62.)

Két nap múlva, január 24-én adták ki Kijevben az USZSZK Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének 
219. számú rendeletét, ebből is idézünk: „ 1946. január 25-től a Kárpátontúli területen az Ukrán 
Szovjet Szocialista Köztársaság törvényhozása lép életbe”. Ez utóbbi ukázra azért volt szükség, 
mert az autonóm Zakarpatszká-Ukrajna államban, annak kormánya 1944. november 27-i megala
kulásától 1946. január 24-éig a Szovjetunió törvényei voltak hatályosak. (Kárpáti Kalendárium, 
1971:3.) A két dekrétum kiadása, valamint az önálló Zakarpatszká-Ukrajnai Kommunista Párt, 
illetve annak Központi Bizottsága működése a legfőbb bizonyítékai annak, hogy az előbbi időben 
több mint egy évig - 1 4  hónapig -  Kárpátalja lényegében egyik szovjet-tagállamként létezett, és 
nem Ukrajnához, hanem a Szovjetunióhoz tartozott.

Kárpátalja Ukrajnához való csatolásával -  s egyúttal megyévé alakításával -  felszámolták ZU 
Kommunista Pártját, annak Központi Bizottságát, a kormányt, vagyis a Néptanácsot. Természete
sen a többi, addig önálló főhatóságot, szervezetet is megszüntették, és e vidéken is létrehozták 
Ukrajna hatalmi-területi rendszerét. Ezt követően Iván Turjanica már az UK(b)P kárpátaljai terüle
ti bizottságának az első titkári tisztségét töltötte be. A párt nevében ekkor még zárójelben használ
ták a (b), azaz a „bolsevik” megjelölést.

Az eredeti szovjet tervek szerint az Ung-vidéken tizenkét magyar falut csatoltak volna el: Palló- 
Sislóc-Szürte-Tiszasalamon falvaktól délre, illetve nyugatra húzódott volna az új államhatár. 1944 
őszén Kisszelmenc, Palágykomoróc és Gálocs falvakba visszatért a csehszlovák közigazgatás, fizető
eszköznek újra bevezették a Kc-t, vagyis a csehszlovák koronát. Javcsák István kisszelmenci földmű
ves 1992. évi emlékezéséből: 1945 kora nyarán „ ...a  kisszelmenci, a palágyi és a gálocsi bíró meg
ijedt, mert a csehszlovák hatóságok Kassa és Nagymihály környékén kezdték összeszedni és nyaggat- 
ni a volt nyilaspárti faluvezetöket. Ők is azok voltak. A három bíró elment az orosz hatóságokhoz és 
kérték: faluikat csatolják a Szovjetunióhoz. Persze rögvest átvedlettek kommunistává, hogy megbo
csássanak nekik. Hát kérem így történt, így lettem én, és a három falu népe szovjet, most meg ukrán 
állampolgár. Azért mondtam el ezt magának, mert erről a faluban úgysem mer beszélni senki.. .."(Botlik, 
1992:7.) Ung-vidéken egyébként 1944 végétől a 4. ukrán front itt állomásozó alakulatainak parancs
nokai, politikai tisztjei intézték a határügyeket. Feltehető, hogy a Vörös Hadsereg Moszkvától mintegy 
száz km-re fekvő Podolszk városában található levéltárában számos dokumentumot őriznek az itteni 
magyar falvak elcsatolásáról, illetve a Szovjetunióba való kerülésének körülményeiről. Azonban a 
seregtesteknél kisebb alakulatok, így a hadosztályok iratainak a kutatásait nem engedélyezik.
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4. A TELHETETLEN HODITO 
TERÜLETSZERZŐ AKCIÓI: UNG-VIDÉK, 

CSONKA-BEREG, TÚRHÁT
(1944. november -  1945. augusztus)

A szovjet-csehszlovák szerződéssel a középkortól egységes Nagyszelmenc és a 20. század elejé
re a vele teljesen egybeépült Kisszelmenc falut az új szovjet-csehszlovák államhatár keleten, nagy
jából a település egyharmadánál kettévágta. 1945-ben Nagyszelmenc népe ugyanis azt követelte: 
falujukat -  mivel nem maradhatott Magyarország része -  ne a Szovjetunióhoz, hanem Csehszlová
kiához csatolják. A szovjet megszállók már az új államhatár megvonása előtt állandóan zaklatták a 
lakosságot, fizetés nélkül rekvirálták állataikat, elsősorban a lovaikat. A nagyszelmenciek egy évig 
még átjárhattak a kisszelmenci határban fekvő földjeiket megművelni, majd a termést betakarítani, 
s természetesen fordítva is. A szovjet katonaság gáncsoskodása miatt azonban sok falubeli nem 
hozta át határon a terményeit, hanem a kisszelmenci rokonoknak hagyta. Cserébe a csehszlovák 
oldaliért, mert nekik meg a nagyszelmenci határban voltak a földjeik. Az átjárás lehetőségét 1946- 
ban megszüntették, mert Kisszelmencen, szorosan a határvonal mellett álló házban élő család -  
miután kitapasztalta a szigorú szovjet őrség szokásait - ,  titokban összecsomagolt. Egy éjszaka át
tört a határon, mert -  hamar kiismerve a kommunista diktatúrát -  nem akart a Szovjetunióban élni. 
A Vörös Hadsereg az eset után állította fel a községet kettévágó, a főutcát keresztező két méternél 
magasabb, szögesdróttal tűzdelt kerítést. Az átszökött kisszelmenci család házát a szovjet hatósá
gok lerombolták. Az első időben a két falu fiataljai -  köztük testvérek, unokatestvérek -  vasárnap 
délután összejöttek a határkerítés két oldalán beszélgetni. A katonaság tiltotta, gyakran elfogta őket, 
és csak este jöhettek haza az őrsparancsnokságtól.

A csehszlovák oldalon évtizedekig a Nagyszelmencre érkező idegenek évtizedekig csak három
száz méterre közelíthették meg a határt, amit szigorúan ellenőrzött a községbe telepített csendőrség. 
Sőt a zónán belül lakó helyiek külön igazolványt kaptak, csak annak birtokában tartózkodhattak 
otthonaikban, illetve hagyhatták el időlegesen azokat. Külön szabályzat készült a határkerítés mel
lett fekvő kertek műveléséhez. A munkálkodókat a túloldalról, a kerítés tövénél szovjet katonák 
figyelték. A kisszelmenciek parancsba kapták -  akik persze rögtön mentek a földjüket művelni, ha a 
másik oldalon a nagyszelmencieket meglátták - ,  hogy nem szólhatnak át a túloldalra, mert tilos a 
kerítésen át beszélgetni. A falusiak azonban kitalálták: ha az államhatár kerítésén át nem válthatnak 
szót, akkor munka közben énekelni csak szabad. Hamarosan bevett szokássá vált, hogy a kertekben, 
a mezőn kántálva cserélték ki a két országba került község lakói a híreket. „ Hallod-e Józsi szom
széd, /  Pista komáddal mi történt? /  Leesett a traktorról, /  Eltörött a lába, /  Bevitték a kaposi 
kórházba ”, azaz a közeli Nagykapos város gyógyintézetébe. (Uo.)

így érintkezett egymással a kettévágott magyar lakta település, emiatt azonban különös esetek is 
előfordultak. Pekárovics Endre kisszelmenci nyugdíjas családja földjét szintén kettévágta az állam
határ, a testvérbátyja Nagyszelmencen élt. 1992. évi emlékezéséből. „Egy alkalommal kapálás köz
ben a bátyám elkezdett énekelni: Hallod-e te, Endre öcsém? /  Jobb volna neked Amerika, Mint ez 
a sanyarúdia. " Nem sejtették, hogy az elhangzó Amerika szó milyen nagy bajt hoz Pekárovics 
Endre nevére. A határkerítéstől néhány méterre a magas fűben a közelükbe kúszott egy szovjet 
katona, hallgatózni. Mint később kiderült, nem értette, hogy mit kántált a testvérbátyja, az Amerika 
szót viszont annál jobban. Jelentette a parancsnokának, hogy amerikai kémet fogott, aki a határ 
mentén kapált. Pekárovics Endrét, hamarosan letartóztatta az NKVD és napokig faggatta. Összesen 
húsz jegyzőkönyvet készítettek az ügyről. Követelte a tolmácsot, amikor végre hoztak, valahogyan 
sikerült kimagyarázkodnia. Igen közel érezte magát a „csurmához”, ahogyan Kárpátalján emleget
ték a szovjet börtönöket (Helyesen: TiopbMa, tyurma). A vallatások közben állandóan a helyi kato-
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likus pap, Bakó Zoltán sorsa járt az eszében, akit erőszakkal beléptettek a kolhozba, aztán kirúgták, 
mondván: egyházi reakcióval fertőzi meg a népet. A plébánost hosszú évekre a gulágokra hurcolták, 
ahonnan 1956-ban megrokkanva tért haza, és három év múlva meghalt.

A kettészakított falu népe máig nem heverte ki a megosztottságot, hiszen mindenkinek van odaát 
rokona és fordítva, hiszen annak idején ki a felvégről, ki az alvégről, összevissza házasodott. Az 
államhatár gazdaságilag is tönkretette a települést, mert elszakította alig 15 km-re fekvő természe
tes központjától, Ungváriéi, ahová a közeli mezei utakon évszázadok óta hordták gyalog, szekéren 
mezőgazdasági termékeit -  tejet, vajat, túrót, zöldségfélét stb. értékesíteni. Később, a 19. század 
végétől fontos vasúti központtá kiépült, még közelibb Csap község piacára jártak. Nagyszelmenc és 
Kisszelmenc határszélre került, visszafejlődött, a népesség csökkent, az elmúlt évtizedekben mun
kaképes lakosságuk egy része elköltözött a városokba. Az összenőtt falunak ugyanis Nagyszelmencen 
volt minden fontos intézménye, a nagy üzlet, az iskola, sőt a temető is. A szovjet oldalra került 
Kisszelmencnek másfél évtizedig nem volt sírkertje, a közeli Palágy falu templomudvarában hántol
ták el az elhunytakat, amikor 1961-ben végre megnyitották a kisszelmencit. Ha valakinek a cseh
szlovák oldali faluban meghalt a testvére vagy közeli rokona, a szovjet hatóságok csak megalázó 
eljárás után adták ki az útlevelet. Gyakran előfordult, hogy csak a temetés utáni napon délután 
tudtak megérkezni 70 km-es kerülővel Szobráncon, majd az Ungvár feletti szovjet-csehszlovák 
határon át autóbuszjárattal Nagyszelmencre. (Uo.)

Már Kárpátalja 1944. októberi megszállását követően a Vörös Hadsereg előbb a Szovjetunió, 
később a szovjet hadvezetés által hallgatólagosan támogatott ukrán „szabadcsapatok” pedig Ukraj
na javára kísérelték meg a trianoni Magyarországhoz tartozó ún. Csonka-Bereg elszakítását, illetve 
az államhatár nyugat felé való előretolását a Tisza folyó vonaláig. Mint ismert, az 1920. június 4-i 
trianoni békediktátum a történeti Bereg vármegyének csak kis részét hagyta hazánknak. Eredeti 
kiterjedése 3 786 km2, településeinek száma 246, az 1910. évi népszámlálás szerinti lakossága 236 611 
fő. Ennek nemzetiségi megoszlása: magyar 42,6; rutén 48,1; német 8,5 %, felekezetei: római kato
likus 8,1; görög katolikus 54,0; református 26,6; izraelita 10,7 %. (Magyaro. Közigazg. Atlasza, 
2000:68.) A trianoni békediktátum Bereg vármegyéből Magyarországnak mindössze 459 km2-t ha
gyott 26 217 lakossal, akik akkor 25 községben laktak. (Lőkkös, 2000:294., 342.) A mezőkaszonyi 
és a tiszaháti járás csonka hazánkban maradt részén 1923. december 28-ig működött az önálló, ún. 
„kis” Bereg vármegye, amelyet az 1923. évi XXXV. törvénycikk alapján egyesítették Szatmár me
gyével. A két csonka járást pedig Vásárosnamény székhellyel összevonták.

A Magyarországot évtizedekig, 1991 .júniusáig megszállva tartó Vörös Hadsereg Csonka-Beregben 
végrehajtott 1944/1945. évi, illetve a hallgatólagos beleegyezésével történt akkori ukrán akcióiról 
több mint fél évszázadig szemérmesen hallgatott a szovjet és a magyar történetírás. A két kommu
nista hatalom számára kényelmetlen lett volna annak feltárása. A korabeli eseményeket elsősorban a 
helyi emlékezet őrizte meg, illetve az utóbbi két évtizedben egyes szemtanúk, valamint kutatók 
tettek rá utalásokat, az adatok azonban több esetben pontatlanok. A nyugati magyar emigrációban 
(Kecskési) Tollas Tibor (1920-1997) költő, szerkesztő -  aki 1945-ben a Magyar Honvédség főhad
nagya volt, és a Honvédelmi Minisztérium megbízásából a helyszínen végzett az üggyel kapcsolat
ban felderítést -  a Münchenben megjelenő Nemzetőr című lapban, 1989-ben írt a csonka-beregi 
eseményekről. „Kárpátaljának a Szovjetunióhoz való csatolásakor a vásárosnaményi járáshoz tar
tozó Tiszahát 20 községében a háború befejezése után bevezették a szovjet közigazgatást és a Ti
szát jelölték ki új határnak... 1945. május 1-én érkeztem a tiszaújlaki Roykó családdal szekéren 
Tiszabecsre. Itt értesültünk arról a tragédiáról, amely egész Kárpátalja magyarságát sújtotta. Ebben 
az időben még rendes közlekedés sem volt, így csak a lakosságtól hallottam az elhurcolás részlete
iről, a templomok kifosztásáról és azok raktárrá való átalakításáról.”

Tollas Tibor motorkerékpárral azonnal Budapestre utazott, hogy minisztériumának, illetve Nagy 
Ferenci, 1903-1979) miniszterelnöknek jelentést tegyen. Az illetékesek megdöbbenéssel hallgatták 
beszámolóját, és mint a Honvédelmi Minisztérium élelembeszerző tisztjét, visszaküldték, hogy tel
jes titoktartással további adatokat szerezzen. Ezek alapján „a kormány magyarérzésü vezetői az 
angol és amerikai Szövetséges Ellenőrző Bizottságnál el is érték, hogy a 20 tiszaháti községből is
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kivonták csapataikat és közigazgatási szerveiket (a szovjetek -  B. J. megjegyz.), de az elhurcoltak- 
ból csak a 20 évnél fiatalabbakat és az 55 évesnél idősebbeket engedték vissza”. ( Tollas, 1989:5.) 
Balogh István, Szatmár vármegyei főispán később idézett jelentésében 18, a vásárosnaményi szüle
tésű Kiss Sándor (1918-1982) országgyűlési képviselő nyilatkozatában 23 megszállt csonka-beregi 
faluról beszélt. Az eltérés feltehető oka, hogy Trianon után közigazgatásilag a vidéken is több falut 
egyesítettek, amelyeket Tollas külön sorolt fel.

A kormányzati siker kétségtelen, hiszen a budapesti, háromhatalmi Szövetséges Ellenőrző Bi
zottságnál meghatározó volt a szovjet fél akarata. Tollas így folytatta: „Azóta még két érdekes 
dokumentum került kezünkbe: dr. Kertész Istvánnak, a Külügyminisztérium Béke-előkészítő Bi
zottsága vezetőjének levele dr. Auer Pál, akkori párizsi magyar követhez. Dr. Kertész ezt írja: 'Bu
dapesten javasoltuk a szovjet kormánynak Kárpátalja déli részének visszacsatolását Magyarország
hoz. Puskin ezt kereken visszautasította. Néhány nap múlva a szovjet csapatok Kárpátaljáról bevo
nultak a Tiszahátra és ott megszálltak néhány községet. Azokat rövid időn belül kiürítették. Ez 
nyilván figyelmeztetés volt, hogy többet is veszíthetünk, hogy ha a magyarlakta területek visszacsa
tolását kérjük’”. (Georgij M. Puskin ekkor a szovjet kormány magyarországi meghatalmazottjának 
politikai tanácsadója, 1945. szeptember 30-ától a Szovjetunió budapesti nagykövete.) Tollas ezután 
Kovács Vilmos Holnap is élünk című regénye 1965. évi ungvári kiadásából idézte a nevezetes soro
kat a kárpátaljai magyarság deportálásáról, megjegyezve: „a cenzor benne hagyta a következő soro
kat.” (Tollas, uo.; Kovács V., 1965:27.)

A Nemzetőr ugyanezen száma közölte Tollas Tibor emlékezését a történtekről, aki most -  apró 
eltéréssel -  más időpontot említett: „...április végén értem el Tiszabecsre, (ahol) kiderült, hogy a 
kárpátaljai területet időközben a Szovjetunióhoz csatolták... döbbenetes híreket kaptunk. 1944 de
cemberében a vásárosnaményi járáshoz tartozó községeket (ti. a Csonka-Bereget -  B. J. megjegyz.) 
és három további falut, Tiszabecset, Uszkát és Milotát a Tisza innenső oldaláról, a kárpátaljai terü
lethez csatolták a megszálló orosz csapatok, és rögtön szovjet közigazgatást vezettek be. Ezek a 
községek a trianoni Magyarországhoz tartoztak, de úgynevezett 'szabadcsapatok' rohanták le őket a 
határ megváltoztatásának szándékával. Erről a területről minden magyar férfit, 18-tól 50 éves korig 
összeszedtek ’kismunkára’, egynapi élelemmel és gyalogmenetben elhajtották őket Szolyva felé... 
Azt akarták elhitetni a világgal, hogy az átcsatolást a nép akarta. Valójában összefogdosták a közsé
gi elöljáróság tagjait, és az átcsatolást kérvényező írást akarták aláíratni velük. Azt mondták nekik, 
kivégzik őket, ha nem írják alá a papírt. Tarpa kivételével mindenütt aláírták a kérelmet. Akkoriban 
én ezeket a papírokat láttam, eredeti példányokat olvastam. Rossz magyarsággal íródott, a nagy 
Sztálint éltető szövegek voltak ezek, telistele helyesírási hibákkal... Egyértelműen kiderült, hogy 
Konyev (Iván, Sz. 1897-1973.) marsall csapatai foglalták el a községeket. Végül is az amerikaiak 
és az angolok tiltakozására 1945 júniusára az oroszok kivonultak erről a területről, de ki tudja, mi 
történt volna, ha a (magyar) kormány nem tiltakozik időben”. (Demszky, 1989:5-6.) A kárpátaljai 
Tiszaújlak településsel szemben fekvő három magyarországi község -  Tiszabecs, a szomszédos 
Milota, illetve Uszka -  esetében egy hídfőállás létesítésének a lehetőségéről lehetett szó, hiszen a 
Tiszán főútvonallal átívelő, Tiszaújlak-Tiszabecs közötti híd stratégiai fontosságú.

Az előbbi tényeket Demszky Gábor is megerősíti, aki 1980-ban a Csonka-Beregben végzett szo
ciológiai kutatásai, élet-interjúk készítése közben magánvizsgálódásokba kezdett, és „egy eltűnt 
férfigeneráció után” kezdett nyomozni. A megkérdezett idős személyek elmondták: a háború végén, 
a front átvonulása után erről a vidékről is szovjet munkatáborokba hurcolták az embereket. Ezt a 
községek irattárában megtalált 1947. évi holttá nyilvánítási és hadisegélyezési jegyzőkönyvek is 
alátámasztottak. A kutató így foglalta össze a tényeket: „1. A Vörös Hadsereg alakulatai 1944 de
cemberében szovjet közigazgatást vezettek be a fehérgyarmati járás három határszélre eső magyar 
községében: Tiszabecsen, Uszkán és Milotán. (Ez történt a vásárosnaményi járáshoz tartozó közsé
gekben is.) 2. 'Málenkij robot’ címén összeszedték a három falu férfilakosságát és a Szolyván (Kár
pátalja) felállított gyüjtőtáborba vitték... (Az ötven éven felülieket 1945-ben hazaengedték.) 3. A 
deportált férfiak többsége elpusztult a Gulág táboraiban, a 40-es évek végén hazatértek elbeszélése 
szerint halálukat az éhezés járványos betegségek és az embertelen fogva tartás körülményei okoz-
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ták. 4. Az elcsatolt területet a szovjetek még 1945-ben átengedték a magyar hatóságoknak. (A határ 
megváltoztatása miatt a Szövetséges Ellenőrző Bizottság is interveniált az oroszoknál.” (Uo.: 5.)

A túlélők és a hozzátartozók a történtekre háromféle magyarázatot adtak: a három falut már 
1941-ben a szomszédos Ugocsa vármegyéhez akarta csatoltatni a községi elöljáróság, a szovjet 
hatóságok ezt a körülményt használták ki. Ezt Szilágyi Imre, Tiszabecs, Milota és Uszka volt kör
jegyzője hangsúlyozta. A második magyarázat szerint a szovjet hadvezetés természetes határt akart 
a Tiszáig, amelyet a főispán már idézett jelentése is megerősít. Végül: a katonaság által létrehozott 
tényleges állapotnak megfelelően „átcsatolást indítványozó kérelmeket írattak ezeknek a községek
nek az elöljáróival.” Ez utóbbit pedig Nagy Ferenc miniszterelnök és Kiss Sándor országgyűlési 
képviselő nyilatkozata támasztja alá. (Uo.: 6.) A három települést szovjet katonaság zárta körül, és 
Tiszabecsről 220, Milotáról 180, Uszkáról 52, összesen 452 férfit hurcoltak el, akiknek a kétharma
da elpusztult a szovjet lágerekben. (Uo.: 5.) A szemtanúk elbeszélései és a források adatai között 
kevés az eltérés. Gyarmathy Zsigmond is hasonló tényeket közölt azon az emlékkonferencián, ame
lyet^ sztálinizmus kárpátaljai áldozatai címmel 1989. november 18-án rendezett Beregszászban a 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. 1944 őszén Csonka-Beregben „...az események nagyon 
gyorsan zajlottak le... november 20-án már az első dobszó is felhangzott... az asszonyok arra a 
szóbeszédre hivatkoztak, hogy az elhurcoltak valamennyien hazatérnek, ha a beregszászi kommu
nista párt tagjai lesznek. A hozzátartozók próbáltak ebben az ügyben valamit intézni, s írtak Ung- 
várra Kárpát-Ukrajna Néptanácsának.” (Gyarmathy, 1993: 211.) Kérelmüket a kárpátaljai kor
mány figyelemre sem méltatta.

Másfél hónappal a szovjet-csehszlovák szerződés aláírása után a Magyarországot megszálló, 
illetékes szovjet katonai hatóságok tudtával kárpátaljai ukrán fegyveres erők újra megszegve a 
Moszkvában 1945. január 20-án kötött magyar fegyverszüneti egyezményt, az Csonka-Beregben 
ismét nyugatabbra akarták tolni az országhatárt Ukrajna javára. Az ezzel kapcsolatos dokumentu
mot és a pontos időpontot e pályakép és korrajz szerzője találta meg a nyíregyházi levéltárban. Az 
eseményekről dr. Balogh István, Szatmár vármegye főispánja 1945. szeptember 13-án Mátészalkán 
kelt, 5002/eln. számú havi jelentésében számolt be részletesen Erdei Ferencnek (1910-1971), az 
Ideiglenes Nemzeti Kormány belügyminiszterének.

A főispán jelentéséből: „Az elmúlt hó folyamán legnagyobb fokú izgalmat idézett elő a vásá- 
rosnaményi járás Tiszán túl eső 18 községének augusztus 16-28. közötti megszállása... 16-án haj
nalra történt, mikor is a megszálló erők tehergépkocsikon meglepték a rendőrséget és (a) honvéd 
határvédelmi szerveket, s azokat anélkül, hogy védekezésre gondolhattak volna, lefegyverezték. 
Augusztus 16-án reggel Gergelyi-Ugomyában megjelent az ukrán megszálló erők parancsnoka, egy 
ungvári milicista őrnagy s kijelentette, hogy a határforgalmat lezárják, és a megszállást végrehajt
ják. E napon az egész Tisza vonalát megszállották, sőt kisebb erők Vásárosnaménynél és Kisamál a 
bal partra is átjöttek, bizonyos pontokon géppuskákat állítottak fel. Ugyané napon a magyar rendőr
ségnek és honvéd határvédelmi szerveknek lefegyverzett tagjait a határon (ti. a megszállt vonalon) 
Vásárosnaményba áttették... A rendfenntartást a milicista csapatok vették át, akik között a jelenté
sek szerint reguláris orosz katonák nem voltak, hanem a csehszlovák hatóságok által még a trianoni 
időkben határszélre telepített ukrán telepesek, az ungvári egyetem hallgatói, a beregszászi és ungvá
ri tűzoltóság és rendőrség felfegyverzett tagjai, továbbá önkéntes vállalkozók. A megszállást 16.-án 
14 órakor jelentettem az orosz ellenőrző bizottság Mátészalkán székelő szervének, aki azonban 
korábban is tudott róla. Korábban azért nem tudtam jelenteni, mert a megszálló csapatoknak első 
teendője volt a telefonkészülékek leszerelése, ilyenformán a telefon összeköttetés az első pillanat
ban megszakadt a megszállott részekkel. Részben az orosz ellenőrző bizottság vezetőjének közbe
lépésére, részben a magyar katonai hatóságoknak, főleg Kőváry Marcell ezredes, honvédkerületi 
parancsnok több ízben folytatott tárgyalásának eredm ényeként 18-án a határforgalm at 
Vásárosnaménynál és Kisamál megnyitották... a bal parton álló erők visszavonultak, de egyéb he
lyeken még a termés-betakarítást sem engedték meg a bal parti lakosoknak a Tisza jobb partján levő 
(ti. csonka-beregi) birtokaikról, amint azt az olcsvaapátiak panaszolták. A megszállás a megyében 
meglehetősen nagy konstemációt (megdöbbenést, zavart) okozott, és csak a határ (ti. a megszállt
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vonal) megnyitásával kezdett egy kissé lecsillapodni a hangulat. Mindenféle rémhírek keltek szárnyra 
az egész megye, sőt a Tiszántúlnak Debrecenig terjedő megszállásáig”, (ti., helyesen: megszállásá
ról -  B. J. megjegyzései.)

A vármegye vezetője végül így szólt jelentésében a helyzet rendezéséről: „Az ukrán megszálló 
erők augusztus 27-28-ra virradó éjjelen mindenütt visszavonultak Lónya kivételével, ahol 28-án 15 
órakor tett ellenőrző utam alkalmával még ott találtam őket. Innen ez idő tájt vonultak vissza. A 
határ menti községeket végigjártam, és azt a tapasztalatot szereztem, hogy ingóságokban, gabona- 
nemüekben és állatokban jelentős kárt okoztak. Részletes kárfelvételt rendeltem (el), a jegyzőköny
vek egy része már be is érkezett. A megszállók részéről politikailag bizonyos mértékű agitáció volt 
érezhető az Ukrajnához való csatlakozás érdekében, és ebben a propagandában néhány helyi ember 
is támogatta őket. Mindent összevéve, a megszállók előzetes intézkedéseket tettek a közigazgatás 
átszervezésére, bár a magyar közigazgatási szervek helyükön maradtak, ezek munkáját nem akadá
lyozták. A helyi személyek ellen, akik a csatlakozási agitációban részt vettek, rendőrségi vizsgálat 
folyik. A megszállás alatt a lakosság hangulata nyomott és megfélemlített volt... a lónyai ref.(ormátus) 
lelkészt az első napon el akarták fogni és Beregszászba vinni, de erre nem került sor. A trianoni 
határra való visszahúzódás óta folyó hó (szeptember) 6-án egy ízben a tarpai szőlőhegyet szállották 
meg, ahol a szüretelést akadályozták, 9-én éjjel pedig Lónyáról 12 drb. lovat elhajtottak a ménesből, 
állítólag Bátyúba. Éjjeli betörésekről több ízben jött hír, de részletes kárjelentés eddig nem érke
zett”. (Balogh István, 1945:1-2.)

A főispán idézett jelentése szerint az előbbi időpont már az augusztus 16. és 28-a közötti csonka
beregi megszállás utolsó szakasza. Az előbbiekkel kapcsolatban állapította meg Gyarmathy: „Tény 
azonban, hogy a Tisza jobb oldalán levő Vásárosnaményt, Tiszaszalkát, a Lónya-i postát, távírót, a 
községházát elfoglalták 1945. augusztus 26-án az ukrán katonai egységek. Itt mindenkinek megen
gedték, ha onnan el akart menni, de senkinek sem engedélyezték, ha oda akart menni. Ennek kor
mányszintű intézkedések vetettek véget.” (Gyarmathy, 1993: 211.) Másutt viszont azt írta, hogy az 
ukrán front csapatai „Ebben a két hétben... lefoglalták a járás 21 községének a posta- és közigazga
tási hivatalait, a trianoni vonalon szolgálatot teljesítő magyar határőrség állományát és épületeit, 
lefegyverezték a rendőrséget”. Ugyancsak Gyarmathy tárta fel, hogy 1944 novemberében a ma
gyarországi Csonka-Beregből és a kárpátaljai (már ugocsai) Tiszaújlak nagyközséggel szemben 
fekvő északkeleti szatmári táj Túr és a Tisza folyók által határolt területének -  a Túrhát -  községe
iből (Tiszabecs és környéke) kb. 1200 magyar férfit hurcoltak el az NKVD katonái a Szolyván 
felállított gyüjtőtáborba, majd onnan a lágerekbe. (Egyetlen bűnük, 1993: 282-284.) Ezt Demszky 
Gábornak a három túrháti faluban végzett -  imént idézett -  kutatásai is megerősítik.

Már Kárpátalja szovjet katonai megszállását követően a Felső-Bodrogközben 36, az Ung-vidéken, 
Nagykapos környékéről 15 magyarlakta településről (összesen 51 helység) -  az 1990-es évek elejéig 
feltárt adatok szerint -  1944. december 1. és 23-a között 2 444 hadköteles magyar férfit hajtottak 
szovjet lágerekbe az NKVD és a SZMERS csapatai, akik közül 876-an odahaltak. Itt fontos emlékez
tetni arra: a Bodrogköz északi felét és Ung-vidéket a trianoni békediktátum Csehszlovákiához csatol
ta, de az 1938. november 2-i első bécsi döntéssel a két terület újraegyesült Magyarországgal, és nem
zetközi jogilag 1944. decemberében még hazánk szerves részét alkották. Ez az állapot csak az 1945. 
január 20-án Moszkvában aláírt magyar fegyverszüneti egyezmény megkötésével változott meg.

Kárpátalján, Csonka-Beregben, a Szatmár vármegyei Tiszabecs körzetében, Felső-Bodrogköz
ben és az Ung-vidéken néhány napos eltéréssel, tehát lényegében azonos időben hurcolták el az 
akciót végrehajtó NKVD és a SZMERS megtorlói alakulatai a hadköteles korú magyar férfilakos
ságot. A Kárpátalja területén kívül összeszedett emberek zömét is a szolyvai gyüj tőtáborba, kisebb 
részben az Ung-vidékhez közelebb fekvő Perecsenyben felállított ún. átvevőhelyre terelték fegyve
res kísérettel, ahonnan szintén gyalogosan vagy marhavagonokban szovjet lágerekbe kerültek. Az 
1990-es évek elejéig feltárt adatok szerint, Kárpátalján kívül a megtorlásban érintett magyarlakta 
települések száma megközelíti a 80-at, amelyekből legalább négyezer magyar férfit gyűjtöttek össze, 
akik közül -  attól függően, hogy melyik gulágra kerültek, mert azok körülményei között is volt 
különbség! -  minden második, illetve harmadik éh-, vagy fagyhalál áldozata lett.
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A történtek a két szovjet katonai megtorló szervezet összehangolt akciójáról tanúskodnak, amely
nek azonban legfőbb irányítója a 4. ukrán front katonai tanácsa volt. Ezért a tragikus eseményeket 
egy másik szempontból is szükséges, és fontos elemezni. Miért hurcolta el az NKVD és a SZMERS 
a magyar hadköteleseket a Kárpátalján kívüli, de annak közvetlen szomszédságában fekvő, már 
említett Ung-vidék (a nagykaposi járás) 15, Felső-Bodrogköz 36 településéről, Csonka-Bereg (a 
főispán szerint 18, Tollasnál 20, Gyarmathynál 21, Kiss Sándornál 23) falujából, valamint Szatmár 
északi csücskének három (Tiszabecs, Milota, Uszka) községéből? Véleményünk szerint, az előbbi
ek egyetlen oka, hogy a szovjet hadvezetés határozott lépeseket tett a trianoni határ nyugat felé való 
előretolására a Tiszáig, illetve Tiszabecs térségében még azon túl is, egy hídfőnek a kialakítására, 
lényegében a Túr folyóig. Ugyanakkor északra, a szintén magyar lakosságú az Ung-vidéket és a 
Felső-Bodrogközt, azaz az Ung, a Laboré és a Bodrog folyók, valamint a trianoni csehszlovák
magyar határ ottani szakasza által közre fogott terület is igyekeztek a szovjet katonai hatóságok 
Kárpátaljához csatolni. E vidék egy részét később -  a már említett -  1945. június 29-ei szovjet
csehszlovák szerződéssel a Szovjetunió meg is szerezte, amikor a Csap és Ungvár közötti vasútvo
naltól nyugatra fekvő sávot tizennégy magyarlakta településsel magához ragadta.

Adatok maradtak fenn arról is, hogy a magyar férfilakosság lágerekbe hurcolásának idején a 
trianoni békediktátummal Ugocsa vármegye Romániához rendelt déli részét, a Halmi központú já 
rást a Túr folyásáig is Kárpátaljához, illetve a Szovjetunióhoz akarták csatolni. Ez a terület az 1940. 
augusztus 30-i második bécsi döntéstől az ismét helyreállított Ugocsa vármegye szerves részeként 
1944 őszéig ismét Magyarországhoz tartozott. Ezután -  mint erről hamarosan szólunk -  az 1944. 
november 14. és 1945. március 13-a között létezett önálló, ún. „Észak-Erdélyi Köztársaság” igaz
gatta. A szovjet hadsereg csak ekkor engedélyezte a magyarellenes román atrocitások miatt onnan 
korábban kiparancsolt román közigazgatás újbóli bevezetését Észak-Erdélyben és a Székelyföldön. 
Ebben a helyzetben nem volt véletlen, hogy a területszerző NKVD-akciók Ugocsa déli részét is 
Kárpátaljához akarták csatolni. Az is napvilágra került, hogy „...egyes túlbuzgó kárpátaljai kom
munista funkcionáriusok megrajzolták 1944-1945-ben Kárpátalja új térképét. Ezeknek egyes vál
tozatai az NKVD irattárában is megtalálhatók.” (Uo.: 284.) Kárpátalját a következő területekkel 
gyarapították volna: Ung-vidék, Felső-Bodrogköz, Csonka-Bereg, a Túrhát északnyugati része 
(Tiszabecs környéke), az ugocsai Halmi járás, vagyis a Túrhát keleti fele.

A szovjet hadsereg -  s itt a területet megszálló 4. ukrán frontról van szó! -  Kárpátalja további 
gyarapítására irányuló hódító szándékait az alábbiak is alátámasztják. Ugyanebben az időben az 
1920. június 4-i trianoni békediktátummal Máramaros vármegye Romániához csatolt, a Tiszától 
délre fekvő egyharmad részét is igyekezett bekebelezni. Az ezzel kapcsolatos szovjet propagandát 
és aláírási gyűjtési akciót -  mondván, ez a „dolgozó nép kívánsága” -  Máramarosszigeten és kör
nyékén 1944 decemberében indították a Moszkvához hü kommunisták. Az akció csúcspontja két 
esemény -  a demokrata front helyi tanácsának ülése és a „Máramarossziget összpolgárai részére 
(tartott) Népközgyülés” -  volt, melyekről a városban hetenként egy alkalommal magyar nyelven 
megjelenő, A Nép című „demokratikus lap” (valójában hetilap, ára 1 magyar pengő) 1945. január 
28-án kiadott 6. száma tudósított. Az újság fejléce fölött a következő szalagcím olvasható: „Éljen 
Máramaros csatlakozása Szovjetukrajnához! ” A vezető cikk címe: „A Nemzeti Demokrata Front 
egységesen kimondta a Szovjetukrajnához való csatlakozást”. A „...Front helyi tanácsa szombat 
délben (1945. január 27-én -  B. J. megjegyz.) lezajlott ünnepélyes rendkívüli gyűlésen egyhangúan 
lelkesedéssel kimondta a Kárpátukrajnához és azon keresztül a Szovjetukrajnához való csatlako
zást. A csatlakozási manifesztumot a Demokrata Front tanácsának összes tagjai egyhangúan és ün
nepélyesen aláírták. A vasárnap délelőtt megtartandó hatalmas népközgyülésen -  amelyen az új 
máramarosszigeti néptanácsot is megválasztják -  a Nemzeti Demokrata Front vezetősége egyhan
gúan vesz részt”.

A demokrata front tanácsülésén Benkő Ilona beszámolt a január 21-én Munkácson tartott 
kárpátukrajnai (kárpátaljai) szakszervezetei kongresszusról, amely „ugyancsak egyhangú lelkese
déssel” kimondta a Szovjetukrajnához való csatlakozást. „Kifejtette, hogy a Tiszán inneni (ti. az 
Észak-Erdélyben, azaz Romániában lévő -  B. J. megjegyz.) Máramarosnak a csatlakozását három
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fő motívum indokolja: 1. Javítsunk a lakosság általános szociális helyzetén. 2. Változtassunk a tart
hatatlan földrajzi helyzeten, amely Máramarost a határ által két részre metszette és 3. Biztosítsa az 
itt élő népek harmonikus fejlődését és kizárja a népek közötti súrlódásokat”.

Ugyancsak a lap első oldalán közölt vezércikk címe: „Belépünk a Szovjet népköztársaságba”, 
ebből idézünk. „Az utolsó évtizedek alatt hányszor került a sor (sic!) véres összecsapásokra a mi 
Máramarosunk földjén? Alig negyed évszázaddal ezelőtt még az osztrák-magyar monarchia gyar
mata voltunk, majd a román fasiszták zsákmányolták ki a népet. Utóbbiak az egymást váltogató 
Hitler bérenc magyar kormányoknak adták át a gyeplőt... A nép verejtékén hihetetlen módon meg
gazdagodtak Az ukrán, magyar, román nép széles tömegei pedig csak szenvedtek tovább és vonszol
ták az igát... Közben az a történelmi tény, hogy ez az évszázadok óta sűrűn ukrán lakta föld népe 
sohasem akart lemondani ukrán hazájával való egyesüléséről, minden erőszakos vagy dédelgető 
asszimilációs törekvésekkel (sic!) szembeszállt. A legkétségtelenebb bizonyítéka ennek, hogy ezt a 
földet ma is ukránok tízezrei lakják és a kétségbe vonhatatlan jellege ma is az ukrán”. A cikkíró 
torzít, mert Ukrajna szuverén államként a korábbi századokban nem létezett. A kárpátaljai görög 
katolikus ruszinok (s nem ukránok!) esetleg Moszkvára figyelhettek! A kijevi nagyfejedelemség 12. 
századi felbomlását követően ugyanis a perejaszlavi ráda 1654. évi döntésével a keleti ukrán lakta 
területek Oroszországgal egyesültek, a nyugatiak továbbra is Lengyelország birtokában maradtak. 
Lengyelország későbbi ún. hármas -  1772., 1793., 1795. évi -  felosztása után az ukrán lakta terüle
tek Oroszország, illetve Ausztria fennhatósága (Galícia, Bukovina) alá kerültek. Ukrán Szovjet
köztársaság néven önálló ukrán állam először csak 1917. december 11 -én jött létre, amely az 1922. 
december 30-án megalakult Szovjetunió egyik tagköztársasága lett.

Az 1920. június 4-i trianoni békediktátum előtt még egységes Máramaros vármegyében (9 716 
km2) a rutének/ruszinok -  1944 végétől a dél-máramarosi rutén/ruszinokat is hivatalosan ukránnak 
minősítették -  valóban relatív többséget alkottak. Az 1910. évi népszámlás szerinti 358 ezer fős 
népességből magyar 15, német 17, román 24, ruszin 44 %, de az utóbbiak zöme a Tiszától északra 
fekvő máramarosi részen lakott. A trianoni békediktátummal Romániához csatolt Dél-Máramaros -  
területe 3 417 km2, (kerekítve) 153 ezer lakossal: ebből román 83 ezer (54 %), magyar 14 ezer (9 
%), zsidó 26 ezer, a többi (16 ezer) egyéb, csak ezeknek a zöme ruszin -  népessége a második 
világháború végén sem volt rutén/ukrán többségű. Közben az 1930. évi román népszámláláskor-  
anyanyelv szerint -  a lakosság száma 162 ezer, ebből 93 ezer román (57 %), 14 ezer magyar (8,8 
%), 33 ezer zsidó (21 %), 18 ezer egyéb. Az 1940. augusztus 30-i második bécsi döntés -  ekkor Észak- 
Erdély és a Székelyföld összesen 43 492 km2 területe újraegyesült Magyarországgal, a 2 185 546 lakos
ból magyar 51,4; román 42,1 %) -  után Máramarossziget lakossága kereken 26 ezer, ebből 6 ezer 
magyar, több mint 20 %. Az 1948. évi újabb román népszámlálás szerint a városban csak 18 329 fő 
lakott, akinek több mint egyharmada, 7 ezer magyar. (A visszacsatolt keleti, 1940:667.; Vofkori, 
1994:12., 27. táblázatok.)

A máramarosszigeti „A Nép” című újság vezércikke így folytatta: „Ezért a földért (ti. Dél- 
Máramarosért -  B. J. megjegyz-) folyó torzsalkodásoknak és ádáz harcoknak egyszer és minden
korra véget kell vetni. Szovjetukrajnán keresztül a Szovjetunió hatalmas népterületéhez kell csatol
ni! Az ukrán, román, magyar néptömegek most döntik eljövőbeli sorsukat a csatlakozási manifesz- 
tumok aláírásával. Az egész világ felé harsogjuk: -  A szovjet népek testvéri közösségéhez akarunk 
tartozni!... Máramarosszigeten eddig mintegy 7000 ember írta alá a Szovjetunióhoz való csatlako
zási nyilatkoz(a)tot, hogy saját aláírásukkal is megpecsételjék a nép akaratát, mely az igazi népha
talmat építi ki a népi tanácsokon keresztül... Máramarosi magyarok, hová akartok tartozni? Biza
lommal aláírhatjátok a Szovjetukrajnához való csatlakozási nyilatkozatot, mert a hatalmas Szovjet
köztársaságban minden népnek egyaránt megvan a szabad fejlődési joga és lehetősége, minden nyelv 
használata egyformán szabad, minden kultúra fejlődési lehetsőge elő van mozdítva és minden nép a 
saját iskoláiban nevelheti gyermekeit... Előttünk fekszik a nagyszerű példa, Kárpátukrajna, amely 
már lecsatlakozott a Szovjetunióhoz. A magyaroknak külön iskoláik vannak, ahol a magyar szülők 
gyermekei saját anyanyelvükön tanulhatnak. Mert a Szovjetunióban ismeretlen fogalom a nemzeti
ségi elnyomatás... Mi magyarok kisebbséget alkotunk Máramarosban, de elsők akarunk lenni (a)
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Szovjetunióhoz való csatlakozási mozgalom küzdelmében. Ebben a csatlakozásban találjuk meg a 
mi jövőbeli boldogulásunkat, békés, szabad életünket egyéni és népi boldog fejlődési lehetőségein
ket és alkalmat találunk hazánk vezetésében való részvételre!”.

A hetilap 2. oldalán Kárpáukrajnai levél címmel Popovits Nikola írását közölték a kárpátaljai újjá
építés és a termelés nagyszerű sikereiről. A földosztásról, amely „nem károsította meg a középbirtoko
sokat”, új kórházak létesítéséről, „ahol minden beteg ingyenes orvosi ellátásában részesül”, valamint 
a szovjet hadsereg által az ottani lakosságnak nyújtott élelmiszersegélyről. A cikk így fejeződött be: „A 
felszabadított nép szívéből egyetlen dal száll az égnek: Kárpátukrajna és Szovjetukrajna egyesülésé
nek himnusza”. Az újság 3. oldalán egy máramarosszigeti magyar dolgozónak a laphoz intézett leve
léből jelentettek meg részleteket: Miért írtam alá a csatlakozási nyilatkozatot? „Az a meggyőződé
sem, hogy a dolgozók érdekeit egyedül a világ leghatalmasabb és legdemokratikusabb felépítésű ál
lam, a Szovjet népek Köztársasága képviseli igazságosan... a világ leggazdagabb birodalma és az 
egyetlen, ahol nincsenek nemzetiségi súrlódások és az egymás mellett élő népek megértik egymást... 
Szovjetukrajna esik hozzánk a legközelebb, tehát természetes, hogy bennünket is Kárpátukrajnával együtt 
Szovjetukrajnához csatoljanak... Nem akarok többé a sovén kormányok egymásellenes irredenta moz
galmai által teremtett bizonytalan légkörben élni. Én a hatalmas Szovjetnépköztársaság szabad polgára 
akarok lenni, nem akarom tovább a fasiszta, kapitalista igát vonszolni”. Az újság 3. oldalán közölték: „A 
csatlakozási mozgalomhoz a Tisza innenső részén élő Máramarossziget és (a) körzetbeli lakosság 
többsége is csatlakozott. A Szovjetunióhoz való csatlakozás érdekében kibocsájtott manifesztumot 
Máramarosszigeten hétezren már eddig is aláírták... Mindazok, akik bármilyen oknál fogva eddig 
még nem írhatták alá a manifesztumot, bármikor aláírhatják a Kommunista Párthelyiség irodájában, 
volt dr. Junger-féle szanatórium”. (A Nép /Máramarossziget/, 1945. január 28., 1-2-3. p.)

A Szovjetunió -  meglepő módon -  nem tett eleget a romániai Máramarosban élő „dolgozó nép” 
óhajának. Ennek oka minden bizonnyal kül-, illetve román belpolitikai okokban keresendők, pedig 
ekkoriban Románia is szovjet katonai megszállás alatt állt. Mint ismert, 1944. szeptember-novem
berben a Székelyföldön és Észak-Erdélyben számos településen sok ezer magyart brutálisan meg
gyilkoltak (Csíkszentdomokos, Szárazajta, Gyanta, Magyarremete stb.) a bevonuló román szabad
csapatok, illetve katonaság a román közigazgatás hallgatólagos közreműködésével. (Kosztin, 2000: 
92-115.) Emiatt november 14-én Moszkva parancsára Észak-Erdélyből és a Székelyföldről kivon
ták a román adminisztrációt és szovjet katonai közigazgatást vezettek be. A közügyek intézésére 
december 1-én Kolozsváron baloldali pártokból ideiglenes koalíciós kormány alakult Észak-Erdé
lyi Központi Tanácsadó Testület néven. A négy hónapig tartó „hovanemtartozás” idején, az ún. 
„Észak-Erdélyi Köztársaságában a magyarság továbbra is magyar közigazgatás alatt maradt. A 
vezetőket és a tisztviselőket azonban jórészt kicserélték, és a helyhatóságok élére a kommunisták 
által irányított baloldali szervezetek képviselői, így a magyarlakta területeken a Magyar Népi Szö
vetség, az MNSZ emberei kerültek. (Révai Új Lexikona VI. köt., 2000:410.) Közben Romániában 
már jelentősen előhaladt az ország szovjet érdekeinek teljesen megfelelő „demokratizálása”, 1945. 
március 6-án hatalomra segítették Petru Groza (1884-1958) kormányát, majd 13-án Észak-Erdély
ből kivonták a szovjet katonai felügyeletet és visszahozták a román közigazgatást.

Az adatokból érzékelhető, hogy nemcsak a főispán által a belügyminiszternek jelentett 1945. 
augusztus végi fegyveres akcióról van szó. Az események több szálon futottak: a trianoni békedik
tátummal Magyarországnak maradt ún. Csonka-Beregre már 1944. decemberében szemet vetett 
Szovjetunió, s azt 1945. nyár végéig elsősorban stratégiai okokból a Magyarországgal 1945. január 
20-án Moszkvában aláírt nemzetközi érvényű egyezményt jogtalanul felrúgva igyekezett megsze
rezni, és az államhatárt a Tisza folyásáig kitolni. Ráadásul ebben az időben még nem csatolták 
Ukrajnához Kárpátalját, mert ekkor önálló szovjet tagköztársaságként működött. Feltehető, hogy a 
csonka-beregi kalandor akcióval -  melyről, mint írtuk, a szovjet hadvezetés is tudott -  a helyi ukrán 
vezetés Moszkvának akart „kedveskedni”, mondván: egy kiváló, jelentős folyó melletti határsza
kaszt kényszerít ki a Szovjetuniónak. Pedig Kárpátalja megszállásával e hódító már birtokon belül 
volt a Kárpát-medencében, szabad úttal Közép- és Nyugat-Európa felé.
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5. KETTŐS BÉKLYÓBAN

Röviddel Kárpátalja Ukrajnához való csatolása után, 1946. február 10-én rendezték az első „sza
bad” képviselőválasztásokat, amelynek nyomán minden szinten létrejöttek a szovjet típusú taná
csok, és képviselők kerültek a köztársasági ukrán és az össz-szövetségi szovjet parlamentbe. Közü
lük azonban egy sem volt magyar nemzetiségű, miként a kárpátaljai állami közéletben sem. A „világ 
legdemokratikusabb választásáról” részletesen beszámolt a korabeli kárpátaljai magyar sajtó. Első
sorban arra hívta fel a figyelmet, hogy miért nagy jelentőségű ez az esemény „Kárpát-Ukrajna 
magyarságának”. Idézet a beregszászi lapból: „A Szovjet-Unióba most került s itt először most 
szavazó magyarság számára a február 10-iki választás kiváló alkalom a bizonyságtételre. Azokon a 
Szovjethazának és Sztálinnak címzett szavazó-listákon üzenjék meg Moszkvának az ide félve és 
megrettenve jött magyarok is, hogy látják már félrevezetettségüket, a szovjetellenes propaganda 
hazugságait, és érzik már, hogy egy szabad ország szabad polgárai lettek... az átcsatolt Kárpátalja 
azelőtt is Kelet felé tekintő népe számára ugyancsak kapóra jött, hogy örömüket és hálájukat a 
szavazás során kifejezésre juttathassák... hiánytalanul járuljunk az urnák elé, Szovjethazánkra, Sztálin 
apánkra és jelöltjeinkre hangos és őszinte vivátot kiáltva!”. (Vörös Zászló, 1946. január 31.)

A kijevi Ukrán Legfelsőbb Tanács Elnökségének 1946. július 25-én kiadott rendelete több száz 
kárpátaljai ruszin és magyar falu nevét megváltoztatta, „szlávosította”, azaz ukránosította. Az in
tézkedéssel a magyar településnevek hatósági, azaz hivatalos használatát betiltották. Ettől az időtől 
kezdve Kovács Vilmos szülőfaluja, Gát község hivatalos ukrán neve T a r t  (Haty). Az előbbi év 
november 7-én kiadott központi utasítással hivatalosan is megszüntették a ruszin nemzetiséget, és 
ukránnak minősítették át a népcsoportot, amely természetesen a Gát faluban élő ruszinokat is érin
tette. (Botlik, 2000:286.)

Amikor 1946. májusától az ezrével gulágokra hurcolt magyar férfiak életben maradt első csoport
jai hazatérhettek, a kárpátaljai magyarság demográfiai robbanással válaszolt a megtorlásra. A leg
több családban három-négy, sokban még ennél is több gyermek született. A deportálás után évekig a 
kárpátaljai magyarlakta falvak mégis siralmas látványt nyújtottak, mert főként gyerekek, asszonyok 
és öreg emberek éltek bennük. A szovjet hatóságok a kárpátaljai magyarságba a bűntudat érzését 
táplálták, és azt fokozatosan növelték. Kialakították kisebbrendűségi komplexusát, szinte lehetet
lenné tették a református és római katolikus egyházak működését, elsorvasztották a magyar oktatási 
és kulturális hálózatot. Ezen kívül a természetes asszimiláció -  különösen a városokban -  magya
rok ezreit olvasztotta be az új államalkotó nemzetbe, az ukránba.

A görög katolikus hívőket 1949-re teljesen a pravoszláv (ortodox vagy görögkeleti) egyházba 
kényszerítették. Moszkvából érkezett új püspöküket, Nesztort, már 1945. november 11-én a munkácsi 
ortodox templomban beiktatták a munkácsi pravoszláv egyházmegye főpásztori székébe, ahol 
Zakarpatszká-Ukrajna Néptanácsát Petr Lintur közoktatásügyi meghatalmazott képviselte. Az újsághír 
szerint kíséretében volt Vladimír Raics volt munkácsi püspök, aki a szerb pravoszláv egyház részéről 
átadta az egyházmegyét a moszkvai patriarchátusnak. Előző nap, november 10-én Nesztor atya, az új 
fopásztor látogatást tett Iván Tuijanicánál, a Néptanács elnökénél. (Munkás Újság, 1945. november 18.)

Kárpátalja szovjet katonai megszállása után az eltávozott, illetve eltávolított városi zsidók, né
metek és magyarok helyére szinte azonnal megindult az oroszok és ukránok részben szervezett, 
részben szervezetlen formában történő beköltözése/beköltöztetése, kezdetben főként a rendkívüli 
stratégiai fontosságú Ungvárra és Munkácsra. A legjelentősebb akciót a Zakarpatszká-Ukrajnai 
Kommunista Párt Központi Bizottsága szervezte és irányította, fő célja -  amit jelszavakba is foglal
tak -  az ideológiai megerősítés és a gazdaság szocialista átalakításának a segítése. Folyamatos 
betelepítést jelentett a vidéken szolgáló katonaság, mert elsősorban a nyugdíjas tisztek -  de sok 
közlegény is -  Kárpátalján maradtak. A helyváltoztatást, különösen a faluról a városba való költö
zést ugyanis a hatóságok adminisztratív eszközökkel korlátozták. Ugyancsak nagy számban, folya-

51



Botlik József: A hűség csapdájában -  Kettős béklyóban

matosan érkeztek Kárpátaljára különféle politikai, gazdasági, műszaki, közigazgatási, egészség
ügyi „káderek" (szakemberek) -  így Kovács Vilmos szülőfalujába, Gátra is - ,  valamint oktatók az 
újonnan létrehozott általános, középfokú és felsőoktatási tanintézményekbe. (Kocsis, 1999:75-83., 
339-358., 2001.) Egy 1952. évi ukrán miniszteri rendelet szerint a háború utáni években 1944 őszé
től már összesen 4 395 ukrán és orosz nemzetiségű, a magyar nyelvet nem ismerő tanítót és tanárt 
irányítottak Kárpátaljára a keleti területekről, akiknek egy része a magyar iskolákban kapott állást. 
Eközben a magyar pedagógusokat átképezték az „új szocialista követelményeknek” megfelelően.

A kárpátaljai magyarság elhurcolása után több mint fél évvel a Beregszászon székelő járási szov
jet hatóság 1945. július 2-án szigorúan titkos iratban utasította a községi hatóságokat, hogy „a 
hadifogolytáborban tartózkodó kárpát-ukrajnai illetőségűek névsora 2 nap alatt és 2 példányban 
futárokkal beküldessék a beregszászi körzeti (járási) Népbizottsághoz. A névsorokhoz kapcsolják a 
következő adatokat: születési hely és dátum, az illetőség és a láger helye, amelyben tartózkodik.” A 
gáti helyhatóság -  melynek elnöke ekkor Kancsij Jurko, a titkár neve olvashatatlan az iraton -  által 
július 4-én összeállított lista szerint ekkor 260 férfi tartózkodott a községen kívül. Közülük 157 
személyt -  kik 1894-1926 között születtek -  hurcoltak el civil személyként málenykij robotra. A 
magyar honvédségbe korábban besorozott 103 lakos hollétéről, sorsáról a dokumentumban nincs 
szó. A lágerek neve többeknél pontatlanul szerepel, másoknál fel sem tüntették. Ez utóbbi azt bizo
nyítja, hogy a családtagok egy része még ekkor sem tudta, melyik lágerbe hurcolták hozzátartozóját. 
(Botlik, 2001: 89-90.)

K ovács Vilm os 1945 kora nyarán tett érettségi vizsgát a M unkácsi Felsőkereskedelm i Iskolában, 
majd szülőfalujában munkába állt, mint a Beregszászi Terménykészletező Vállalat gáti kirendeltsé
gének könyvelője. Idézet A nagy valóságból: „Kenyérgabonát készleteztem  a lakosság számára a 
Term énykészletezőnél, a községi tanács titkáraként részt vettem  a kolhoz szervezésében szülőfa
lumban, ahonnan családunkat egykor kitoloncolták.” (Ez utóbbi nem felel m eg a valóságnak. Az író 
öccse, K ovács Emil már idézett szem élyes közléséből: „Soha, sehonnan nem toloncolták ki csalá
dunkat” .) A „ Terménykészletező'’ pedig nem volt más, mint a mezőgazdasági termés begyűjtésének  
állami szervezete. Az 1945 tavaszán m egkezdett földosztásból -  bár a hivatalos propaganda a nem 
zeti egyenjogúságot hangoztatta -  a magyarság döntő részét kisem m izték, az államosított m ezőgaz
dasági földterületeken pedig szovhozokat (coBX03-coBeTCKoe xojhmctbo, szovjetszkoje hozjájsztvo), 
azaz állami gazdaságokat szerveztek. A parasztoknak nem csak a földjüket, hanem a term előeszkö
zeiket is -  lovak, szekerek, ekék, tejet adó szarvasmarhák, juhok stb. -  a közösbe kellett adniuk.

Az 1945-1947 közötti földreform keretében a szovjet hatóságok a magyarlakta Tiszahát alföldi 
tájain folytatták a cseh hatóságok korábbi kolonizációs, etnikai-fellazítási, asszimilációs politikáját. 
Tovább darabolták az ősi, magyar többségű szállásterületet. Ungvár, Beregszász és Nagyszőlős 
környékén új ruszin/ukrán telepes falvakat létesítettek, illetve a cseh hatóságok által alapított és az 
újbóli magyar korszak kezdetén elhagyott légionárius kolóniákat népesítették be ismét hegyvidéki 
ruszinok -  a kárpátaljai magyarok szóhasználatában „hegyi tótok” -  beköltöztetésével. Az első 
évtizedben több ezer ruszin/ukrán családot telepítettek le. (A légionáriusok eredetileg az első világ
háború alatt a Monarchia hadseregéből dezertált s az ellenséges antanthatalmakhoz átállt cseh és 
szlovák nemzetiségű katonák voltak, akikből Olasz-, illetve Franciaországban csehszlovák légiókat 
szerveztek. 1918-1919 fordulóján e csapatok foglalták el olasz és francia tisztek vezetésével a Fel
vidéket és Kárpátalját, majd az 1920-as évek elején végrehajtott földreform keretében a korábbi 
haditetteik jutalmául földbirtokokat kaptak, és állami segítséggel kolonista falvakat létesítettek szá
mukra.)

Kárpátalja szovjet katonai megszállása után szinte azonnal folytatódott az 1938 előtti kolonizá- 
ció. Ennek fő eszköze az a földreformtörvény volt, amelyet Kárpátontúli Ukrajna állam Néptaná
csa, azaz kormánya már a megalakulása után két nappal, 1944. november 29-én -  miként arra fél 
évvel később az Ungváron megjelenő magyar nyelvű lap emlékeztetett -  bocsátott ki. „Országunk 
(ti. Zakarpatszká-Ukrajna -  B. J. megjegyz.) területén összesen 102 829 katasztrális hold föld ke
rült szétosztásra és azóta nincsen országunkban földtelen paraszt és kis, nyomorék birtokon gazdál
kodó földműves... Azonkívül felosztottunk még 1500 hold szőlőt, 939 hold kertet... s a földosztás
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teljes mértékben a tavaszi vetés idejéig megtörtént. A földosztás nemre, vallásra és nemzetiségre 
való tekintet nélkül történt. Éppúgy és éppen annyi földet kapott a földtelen magyar, mint az ukrán 
és örömmel kell leszögeznünk azt, hogy a többnyire magyar ajkú falvakba költöző verchovinaikat a 
legnagyobb szívélyességgel és barátsággal fogadták magyar ajkú testvéreik. Kölcsönadták fogatai
kat a föld megműveléséhez és mindenben segítségükre voltak, hogy új falujukat megszeressék és 
otthoniasan berendezkedhessenek.” (Munkás Újság, 1945. június 3.)

A hatóságok már ekkor megkezdték a döntően magyarlakta várososok kolonizációját. A már em
lített Ungvár és Munkács mellett a harmadik fő célpont, a tömbmagyarság központja, az akkor még 
színmagyar Beregszász volt. „A párttal, melynek itteni munkáját Duhanec és Kóla (helyesen Kota) 
titkárok vezetik nagy hozzáértéssel és agilitással, mindenben egyetértve már 152 ukrán és orosz 
családot helyeztek el a városban, akik lakást kaptak s akiknek földjeit (a) helybeli gazdák felszán
tották és bevetették.” (Munkás Újság, 1945. június 10.)

A Csap közelében fekvő Agovo (Tiszaágtelek, később ukránul Tiszjánka) faluhoz tartozó Macskart- 
tanyára a nagybereznai járásból egy tucat ruszin/ukrán családot telepítettek. A „csehek alatt”, az 1930. 
évi népszámláláskor még színmagyar, 627 lakosú faluba a következő években a hatóságok hegyvidéki 
ruszinokat költöztettek -  miként jó néhány környékbeli településre is -  a Latorca mentén fekvő ma
gyar etnikai terület megbontására. Az 1941. évi magyar népszámláláskor 647 magyar és 38 (5,5 %) 
rutén élt Tiszaágteleken, az utóbbiakat gyarapították 1945-ben a szovjet hatóságok ösztönzésére az 
újabb betelepültek, akik száz hold földet és vetőmagot kaptak. A cikk szerint azonban a „.. .fentiekkel 
ki is merült minden segítség, amiben őket részesítették, noha a kerületi (járási) népbizottságnak azzal 
is kellene törődnie, hogy emberi, boldog életet élhessenek a hozzánk költözöttek... a 12 család, mely 
72 lelket számlál, egyetlenegy házban lakik, melyben két lakószoba van. Gyermekeik részére nincsen 
iskola, szegényes bútoraikat még nem tudták elhozni Ljutáról (Lyuta -  Havasköz), mert nincsen fogat
juk. Összesen 2 pár lovuk van, amivel lehetetlen 100 hold földet megdolgozni. Lisztet még nem kaptak, 
se egyéb juttatást, amelyet már 10 nappal azelőtt adtunk ki falvainknak. Azért hoztuk ide telepeseinket 
a Verchovinából, hogy jobb emberi életet élhessenek a sík vidéken, ez azonban csak akkor fog megtör
ténni, ha komolyan törődünk velük. Mire van először is szükségük. Kiutalni részükre épületfaanyagot, 
hogy házakat építhessenek maguknak, gyümölcsfacsemetéket adni részükre, hogy gyümölcsöt ehesse
nek gyermekeik, gondoskodni arról, hogy lisztet, szappant, petróleumot kapjanak, hogy iskolájuk le
gyen és arról, hogy elhozhassák holmijukat szülőfalujukból. Ha ez megtörténik, akkor fogják csak 
érezni, hogy olyan helyre jöttek, ahol fölépíthetik boldog életüket”. (Munkás Újság, 1945. június 3.) A 
cikkíró téved, Havasköz falu nem a Verhovinán, hanem attól nyugatra a Róna-havas északi lábánál, az 
Ung felső folyásának közelében található.

A kommunista párt Beregszászban tartott járási plénumán hangzott el: „.. .egyes községek, mint 
(Mező)Vári, Mezőkaszony, Nagybégány és Gát a tavaszi munkálatoknál a telepesek és a földhöz 
juttatott nincstelenek megsegítése terén kitüntették magukat. Ezzel szemben néhány község, többek 
között Bótrágy, (Bereg)Som és (Tisza)Csoma megrovást kaptak, mert e téren nem teljesítették a 
rájuk váró feladatokat. Utóbbi községek párttitkárait és a községi néptanácsok elnökeit (Kota kör
zeti titkár elvtárs) felhívta a hiányok pótlására, és utasította őket, hogy a nyári mezőgazdasági mun
ka folyamán hozzák be a tavaszi mulasztásokat.” (Munkás Újság, 1945. augusztus 5.) Az Ungvár 
melletti (Kincses)Homok községben az Alsóvereckétől Ökörmezőig húzódó Verhovináról leköltö
zött 32 ruszin/ukrán telepes családnak 104 hektár földet osztottak ki. Az első évben állami adómen
tességet kaptak, házaik felépítéséhez pedig ingyen épületfát, cserepet, valamint pénzsegélyt utaltak 
ki. (Kárpáti Igaz Szó, 1947. október 21.) „A verchovinai hegyi falvakból 560 család költözött át a 
termő völgyekbe -  Veliká-Bégányba (Nagybégány), Berehibe (Nagybereg), Gyidovóra (Beregdéda), 
Szvobodára (Nagybakos) és más falvakba, ahol minden család házat és földet kapott. Az állam 200 
000 rubel kölcsönt nyújtott számukra pénzben, építőanyagban, vetőmagban, élelmiszerben és ház
tartási cikkekben.” (Kárpáti Igaz Szó, 1947. december 13.) A magyarság körében kevés földet osz
tottak ki, vagy jóval kevesebbet juttattak, mint a kolonistáknak. Kisbégány faluban például a 36 
telepes család 252 hold földet és famíliánként ezer négyszögöles házhelyet, vagyis átlagban 7,7 
holdat kapott, a falu 32 magyar nincstelenjének csak 148 holdat (átlagban 4,6 holdat) adtak, házhe-
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lyet pedig nem mértek ki számukra. Sőt a kommunista hatóságok arra kényszerítették a magyar 
falvak gazdáit, hogy ingyen műveljék meg a telepesek földjeit. „Miután ezeknek nem volt semmi 
igavonó jószáguk, ingyenes munkával elvetettünk nekik idejében” -  írta munkáslevelezöként ifj. 
Orosz József, Kisbégány néptanácsának elnöke. (Vörös Zászló, 1946. január 3.)

Férfikéz híján számos magyarlakta faluban csak nagy nehézségek árán tudták megművelni a föl
deket és betakarítani a termést, mert sok ezren még a távoli kényszermunka táborokban sínylődtek, 
így volt ez az Ungvár környéki magyar településeken is. Az Üzenet Eszeny községből című cikk 
arról tudósított, hogy a három évvel korábban, az 1941. évi népszámláláskor 2 526 lakosú (ebből 
2 044 magyar, 466 „csehek alatt” betelepített rutén, 16 egyéb) falu népe is megtartotta az aratás 
előtti nagygyűlést. Derűlátásában a levél írója, Csubirka Mihály akaratlanul elszólta magát, hogy a 
magyar férfilakosság nagy része nincsen otthon. (1944. novemberében őket is deportálta az NKVD 
-  B. J. megjegyz.) Úgy tűnik, a szerkesztőség sem volt elég éber. „Annak ellenére, hogy 300férfi 
hiányzik ma a faluból (kiem. tőlem -  B. J.) minden földet bevetettünk. Nehéz munka volt, de a 
község népe a kommunista vezetőkkel az élen, gyermekekkel, nőkkel, kérges kezű öregekkel mégis 
az elsők közé küzdötte fel magát... Férfiak hiányában a nők fogták meg a kaszanyelet, mert tudják, 
hogy most meg kell mutatni, hogy mi falusiak nemcsak kérni, de dolgozni és adni is tudunk”. (Mun
kás Újság, 1945. augusztus 5.) A mezőgazdasági termelés nehéz körülményeire példa ugyancsak 
Eszenyből (ekkor hivatalos neve már Javorovo): két év múlva a „100 mázsás hektáronkénti kukori
catermésért” két-két asszony kora reggeltől hamut, illetve tyúktrágyát gyűjtött a faluban a kukori
caföldek feljavítására, hárman pedig gödröt ástak a hordóknak, amelyekbe vizet hordtak a vetés 
öntözésére. (Kárpáti Igaz Szó, 1947. április 22.)

Elsősorban a mezőgazdaság súlyos helyzetét, de a magyar parasztok csendes ellenállását is -  ez 
utóbbit természetesen nem fogalmazva meg -  tükrözte az az éles, terjedelmes kritika, amelyet néhány 
hónap múlva a megyei lap fogalmazott meg a Vörös Zászló újsággal szemben. Mindenekelőtt a szoci
alista munkaverseny „gyenge hangú” támogatását kérte számon a beregszászi járási lapon. Azért idé
zünk a cikkből, mert bírálatában lényegében összegezte, hogy milyen feladatai voltak a sajtónak a 
különféle kampányokban, az eszmei-ideológiai munkában, és miként kellett teljesítenie a párt utasítá
sait. A beregszászi és a nagyszőlősi körzet (járás) közötti mezőgazdasági termelési versenyben az 
ungvári újság szerint „A 'Vörös Zászló’ körzeti lapnak kellett volna a terményért, a párt plénumainak 
a határozataiért folytatott küzdelem szervezőjének lennie. Az olvasó azonban a lap hasábjain nem 
találja meg azt a hazafias lelkesedést, amellyel a berehovói körzet parasztsága reagált a párt és a 
kormány felhivására. A lap nem foglalkozik az időszerű kérdésekkel és nem mozgósítja a körzet dolgo
zóit az ötéves terv sikeres végrehajtására. Az utóbbi időben a lap egyáltalán nem közölte a körzetek 
közötti szocialista verseny állását, nem mutatott rá a falusi párt- és komszomolszervezetek, a falusi 
tanácsok és földművelési egyesületek vezető szerepére ezen a téren... A körzetben már megalakították 
az első kolhozt (Nagyberegen -  B. J. megjegyz.), de a lap ahelyett, hogy segítségére lett volna az új 
kolhoznak abban, hogy szervezetileg megerősödjön, ahelyett, hogy széleskörűen népszerűsítette volna 
az új kolhoztagok tapasztalatait és eredményeit, a kolhoz életről beszámoló száraz információkra 
szorítkozott. A lap fél rámutatni az új emberekre, azokra a változásokra, amelyek életünkben beállot
tak. A 'Vörös Zászló a Hazával szembeni kötelezettség teljesítéséért folytatott küzdelem ezen döntő 
időszakában zsákuccába jutott. A lap, kerülve az éles osztályharcot, nem leplezte le a cséplés és a 
terménybeszolgáltatás elmaradásának igazi okait a körzetben.”

Az ungvári lap ezután a Vörös Zászló június-augusztusi számait elemezte, s cikkenként kérte 
számon az újság mulasztásait. így például azt, hogy egyetlen munkáslevelezői írás sem jelent meg a 
cséplésre való nem megfelelő felkészülésről, csak július 27-én mozgósított a vezércikk a cséplőgé
pek teljesítőképességének „maradéktalan kihasználására”. A beregszászi járási lap ekkor a követ
kezőket írta: „A cséplőgépeknek ez a késedelmes és hiányos munkája az egyik oka annak a sajnála
tos ténynek, hogy az állami terménybeszolgáltatás nem megy azzal a tüntetésszerü készséggel, az
zal az erős lendülettel, amelyet az ilyen, az állammal szembeni teljesítményeknél eddig folyton élen 
állott körzetünktől érthetően elvárnak.” E cikkben említette először a lap, hogy a bótrágyi és a 
(nagy)beregi GTA (Gép- és Traktorállomás) rosszul készült fel a csépléshez.
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A Kárpáti Igaz Szó szerint: „Várható lett volna, hogy a lap a cséplés és a terménybeszolgáltatás 
ütemének fokozására legalább most mozgósítja a párt- és szovjetaktivát. Sajnos, azonban a cséplés- 
ről és az állami terménybeszolgáltatásról jóformán meg sem emlékszik.” A Vörös Zászló július 31- 
ei számában ugyan megjelent egy vezércikk az ország komszomolistáinak részvételéről e munkála
tokban, de csak általánosan. Néhány szóban megemlítették a muzsijovói (Nagymuzsaly) fiatalok jó 
eredményeit, de a lap nem közölte a cséplés járási helyzetét, s abban a „komszomolok” szerepét. 
„Föltesszük a kérdést: mikor fedte fel a lap a körzet elmaradásának okait s van-e alap arra, hogy a 
beszolgáltatások jobb megszervezésében reménykedjünk?” Az augusztusi számokban a terménybe
szolgáltatás első teljesítésének rövid kimutatásait közölte, de azt nem, hogy az egyes falvak milyen 
százalékban tettek eleget a tervnek

A beregszászi újság az egész cséplési kampány alatt csak információkat adott, „.. .elég gyakran 
azok káros dicsérésére, akik a valóságban azt nem érdemlik meg.” Az augusztus 17-i számban 
ugyan megjelentetett egy időszerű vezércikket, de „.. .ez is csak bátortalan támadásokat tartalmaz 
Popovó (Csonkapapi) és Ivánovka (Makkosjánosi) falvak kulák machinációi ellen és a terménybe
szolgáltatásokat illetően nincs említés a falusi pártszervezetek szervező munkájáról”. A megyei lap 
az előbbiekkel kapcsolatban a Vörös Zászlót idézte: „Ha még ma is vontatottan halad a beszolgál
tatás, ez csak azért van, mert helyenként a kulákok szabotálják a termény beadását és káros, népel
lenes tevékenységükkel igyekszenek a többieket is magukkal rántani.” A Kárpáti Igaz Szó szerint a 
beregszászi újság nem hívta fel a figyelmet arra, hogy a kommunistáknak miként kell a terménybe- 
szolgáltatási tervek teljesítésért harcolniuk és megbélyegezniük a kulákokat. Bár az egész lapszá
mot ennek a kérdésnek szentelték, mégsem közöltek benne egyetlen bíráló munkáslevelet. „Nem 
leplezi le nyíltan a beszolgáltatás meghiúsítóit, nem mutat rá a kommunisták küzdelmére az UK(b)P 
KB XVI. plénuma határozatának teljesítéséért.”

Csonkapapiban például csak 50 %-ra teljesítették a tervet, amelyet a Vörös Zászló azzal mente
getett, hogy a falusi pártszervezet és a tanácselnök „...elhanyagolták ezt az az alapvető kérdést”. 
Pedig a beregszászi járás „szégyenteljesen elmaradt” a terménybeszolgáltatásban, mégis csaknem 
minden számban „öntelt és megnyugtató” cikkeket közöltek, holott a nagyszőlősi járás már rég 
teljesítette az éves tervét. „Hasonló szellemben van megírva a ’Komszomolok a terménybeszolgál
tatásnál’ című levél is és az egész lap. Nincs benne szerénység és bátor bolsevik kritika, amelynek 
lehetősége lett volna fölfedni a körzet elmaradásának okait a terménybeszolgáltatásban”. Eközben a 
beregszászi újság például azt közölte: az óborkészletek nagy részben kifogytak, a még meglévők 
előnyösen értékesíthetők. Az ungvári lap előbbivel kapcsolatos kérdése: „Kinek van szüksége a 
szovjet olvasók közül az ilyen burzsoá tőzsdei információra?”

A Kárpáti Igaz Szó végül így foglalta össze bírálatát: „A 'Vörös Zászló’ körzeti lap még mindig 
nem igazi bolsevik propagandista és agitátor, még mindig nem vált a berehovói körzet dolgozó 
tömegének szervezőjévé a párt és kormány határozatainak teljesítésében. A berehovói körzeti párt
bizottságnak kötelessége komolyan foglalkozni hivatalos lapjával és segíteni Kroch elvtársat, az új 
szerkesztőt a szerkesztőség által eddig... elkövetett hibák kiküszöbölésében. Az állami terménybe
szolgáltatások határidő előtti teljesítéséért, a berehovói körzet elmaradásának felszámolásáért foly
tatott küzdelem, a körzeti pártbizottság hibáinak széleskörű bírálata és önbírálata, a szegény- és 
középparasztok mozgósítása a kulákok elleni harcra, valamint a gazdálkodás új, szocialista mód
szereiért folytatott küzdelem -  azok a kérdések, amelyekkel a 'Vörös Zászló’ hasábjain főképpen 
foglakozni kell.,” (Kárpáti Igaz Szó, 1947. augusztus 24.) A beregszászi lap új szerkesztőjének, 
Krochnak ismert újságírói-írói neve Kroó (László), aki kinevezésének sajátos és akkor szokásos 
körülményeit megörökítette emlékiratában. (Kroó, 1988:69.)

A szovjet hatóságok évekkel a helyi kolhozok (Konxo3 -  KOJuieKTHBHoe xo3«h c t b o , kollektyivnoje 
hozjájsztvo), azaz a k özös gazdaságok létrejötte előtt, már 1945-től K ovács V ilm os szülőfalujá
ban, Gáton is sú lyos term énybeszolgáltatási és adóterheket róttak a gazdákra. A kötelezettségek  
teljesítése azért volt különösen nehéz, mert a férfilakosság híján, és a földet az asszonyoknak, 
lányoknak, gyerekeknek és öregeknek kellett m egm űvelniük. A szovjet hadvezérről, Szemjon M. 
Bugyonnij (1883-1973) marsallról m ég életében elnevezett kolhozt 1948-ban Gáton néhány nincs-
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télén ember alakította. Már az előző évben a falu valamennyi földművelőjét kötelezték a közös 
gazdaságba való belépésre. Az emberek ,,meggyőzésére”, valójában megfélemlítésére K. Jaró 
Gyulát, a község leggazdagabb parasztját -  aki egyébként röviddel korábban térhetett csak haza 
a malenykij robotról, amely többévi kényszermunkatábor volt az ő számára is a szibériai gulágokon 
-  huszonöt évi lágerre ítélték. Ezt követően felsőbb „megrendelésre” a kolhozba be nem lépett 
gazdákat Gáton is kuláklistán bélyegezték meg, megnyomorító adóösszegeket és terménybeszol
gáltatásokat róttak ki rájuk. A termőföldek tagosításával -  egymástól távol a határban rossz minő
ségű szántókat, legelőket jelöltek ki számukra vagy pedig az eredményes gazdálkodásukat igye
keztek lehetetlenné tenni. „Ne felejtsük: a deportálások, a padláslesöprések és az erőszakos kol- 
hozosítások ideje ez!” -  jegyezte meg S. Benedek András a „...folytatás” című, alkotónk életmű 
válogatásának az Előszavában.

Az akkor mindössze húsz és fél éves Kovács Vilmost 1947 decemberében kinevezték szülőfaluja, 
Gát községi tanácsa végrehajtó bizottsága titkárának, a tisztséget 1948 decemberéig töltötte be. 
Különösen érvényesek ezekre az évekre a két évtizeddel később, 1969-ben írott önéletrajzának 
sorai: „Lépteimet piros öklü plakátok vigyázták. Korán meg kellett fognom a dolog végét. Voltam 
könyvelő a terménykészletezőnél, vb-titkár szülőfalumban, adóügyi referens az 'adóprés’ éveiben.” 
Mint idéztük A nagy valóság című cikkből, a községi tanács titkáraként Kovács Vilmos is részt vett 
a gáti kolhoz megszervezésében.

Szinte a végletekig torzult és eltorzított, ellentmondásos, képtelen évek kora ez az időszak, ami
kor a hatalom „a nép nevében” követte el a nép elleni legsúlyosabb bűnöket, szüntelenül a „min
dent az Emberért” jelszót hangoztatva. Miközben erőltetett menetben építették újjá a hatalmas or
szágot, a szovjet gyakorlatnak megfelelően a mezőgazdaság „szocialista átalakítása ” közben min
dennapossá vált a „kuláktalanítás”. Sok ezer középparasztot minősítettek kulákká. Ez nemcsak a 
gazdagabb, hanem a középparasztok üldözését, lelki és fizikai megnyomorítását, gazdálkodásának 
lehetetlenné tételét is jelentette. Gyakran a családjukkal együtt kerültek kényszermunka táborokba, 
a gulágokra. Kovács Vilmos szülőfaluja, Gát község lakóinak is hosszú esztendőkön át -  az 1950- 
es évek derekáig-gyakorlatilag ingyen kellett dolgozniuk a mezőgazdaságban. A kolhozok termés
ben fizettek, a tagok azonban az igen csekély évi egyszeri (!) bért sem kapták meg, mert állami 
újjáépítési kölcsönkötvényre kellett „felajánlaniuk. ” A magyarlakta településeken a falusi üzletek
be a helyiek nagy része a háztájiban megtermelt cikkekkel -  hússal, tejjel, tojással stb. -  ment 
„vásárolni”, vagyis terméket cserélni.

A gondok évekre nyúltak vissza. Az Egy olvasó aláírású cikkből: a kárpát-ukrajnai „.. .kormány... 
rendeletéinek ellenére az áruk árát a lelketlen kufárok annyira felhajtották, hogy az a dolgozó kis
ember számára megfizethetetlen... Ma, amikor minden dolgozó erejének teljes megfeszítésével dol
gozik, hogy országunkat minél gyorsabban felépíthessük, lelkiismeretlen spekulánsok súlyos ezre
ket, sőt százezreket harácsolnak össze minden munka nélkül. És azáltal, hogy a városi üzletekben 
kapható cikkek ilyen drágák lettek, kénytelenek voltak a falusiak is, kik termékeiket felhozzák a 
városba, drága árakat számítani, hogy ruhaneműt stb. vásárolhassanak. És így elmarad a munkás 
asztaláról a vaj, a hús, de még az étolaj is, s nem adhat a munkásanya gyermekének tejet, mert nem 
tud literjéért 7-8 pengőt fizetni. Felhívjuk tehát a milícia figyelmét ezekre a lelketlen uzsorásokra s 
kérjük, hogy ellenük a legnagyobb eréllyel lépjen fel, mert csak akkor fogunk tudni keresetünkből 
megélni, ha ők eltűnnek a kereskedelmi életből”. (Munkás Újság, 1945. június 3.)

Zakarpatszká-Ukrajna Néptanácsa, azaz a kárpátaljai kormány számos eszközzel igyekezett meg
fékezni a virágzó feketepiacot. 1945. július 19-én kénytelen volt törölni az egy hónappal korábban 
(június 18-án) a „piacok és vásárok kötelező tartásáról” kiadott rendelete 4. és 5. paragrafusát. Helyet
tük újakat hozott. „4. §. Mezőgazdasági termékeket és árukat csak termelők árulhatnak szabadon 
mindenütt. Kereskedők, akik erre külön engedélyt kaptak a Népbizottságtól, eladhatják mezőgazdasá
gi termékeiket buffetekben (büfékben), éttermekben, cukrászdákban. 5. §. Viszonteladóknak szigorú
an tiltatik mezőgazdasági termékeket és árukat eladás céljából felvásárolni úgy a piacon, mint a bazá
ron, vagy falvakban és városokban”. Az új rendelet már másnap jú liu s  20-án hatályba lépett. Vég
rehajtásáról ZU Néptanácsa ipari- és kereskedelemügyi, egészségügyi, valamint belügyi- és közbiz-
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tonsági meghatalmazottjának, azaz minisztereinek -  Sámuel L. Weisz, Dr. Ilko J. Kerecsánfm) és Iván 
M. Vass (helyesen: Vas) -  kellett intézkednie. (Munkás Újság, 1945. július 22.)

A közellátási bajokra másik példa a malommunkások szakszervezete elnökének, Hrabovszki Balázs 
munkáslevelezőnek a panasza. „Hónapok óta csak úgy tudjuk megkapni a bennünket megillető élelmi
szer-talonokat, ha legalább két hétig futkosunk utána és így is csak akkor, ha gazdasági beszerzőnk elég 
ügyesen kilincselt az illetékes helyeken... Szerintünk a közellátás és a népbizottság feladata, hogy a 
munkások minden utánjárás nélkül megkapják a részükre megállapított élelmiszert”. (Munkás Újság, 
1945. november 29.) A nehéz fizikai munkát végző munkások a talonjaikra 60-60 dkg lisztet, babot, 
illetve (cukor helyett) ugyanennyi marmaládét (gyárilag készült szilárd gyümölcsízt), valamint 250 
darab cigarettát kaptak. Ezen kívül családonként naponta egy kg kenyeret, havonta pedig egy kg sót 
vásárolhattak. A tanítók, tisztviselők ellátmánya ennél kisebb mértékű volt. (Beregszászi, 2001/35:4.)

A kárpát-ukrajnai kormány az előbbi gondok orvoslására megszüntette a beszolgáltatási rend
szert, és a városi lakosság katasztrofális élelmiszerellátásának a javítására bevezette a mezőgazda
sági termékfelvásárlást. A beregszászi járási lap adta hírül: „Kárpátukrajna területére jelentős mennyi
ségű ipari cikk érkezett, és ezek segítségével vásárolják fel a szövetkezetek a falusi gazdák ter
ményfölöslegét. .. a beregszászi járásban 18 tonna húst, 30 000 liter tejet, 59 ezer tojást, 600 tonna 
krumplit és 250 tonna káposztát vásárolnak fel. Ha gazda ezen termékek közül valamelyikből az 
állami felvásárlóknak elad, utalványt kap, mely feljogosítja arra, hogy a falusi szövetkezeteknek 
kiadott arány alapján ipari cikket vásárolhasson. A kulcs különböző cikkek szerint változik, általá
ban 2 ,3 ,4-szer annyi értékű ipari cikket vásárolhat a gazda, mint amennyi gazdasági terméket elad. 
Természetesen, az ipari cikkek bevásárolható mennyiségét korlátozták, nehogy az ipari cikkeket 
spekulációs célokból felvásárolhassák... A beregszászi járásba a felvásárlás céljaira kiutaltak 115 500 
rubel értékű textilárut, 147 000 rubel értékű trikotazs (kötöttáru) anyagot, 9 500 rubel értékű keraszint 
(helyesen: kerozin, a világító- és fütőpetróleum amerikai elnevezése -  B. J. megjegyz.), 19 000 
rubel értékű sót és 36 000 rubel értékű gyufát. Ezenkívül kaphatnak a gazdák termékeikért téglát, 
cserepet, deszkát, kapát, baltát, szöget”. (Vörös Zászló, 1945. december 2.) Az intézkedéssel -  
egyfajta módon -  mintha a középkori egyszerű árucsere-kereskedelem tért volna vissza a vidékre.

Kárpátalján ekkor -  két hete -  már egységes fizetőeszközt használtak. Egy évvel a terület szovjet 
katonai megszállása után vezették be a rubelt, amelyet a korabeli magyar sajtó karbovanec és 
cservonec néven is emlegetett. Az intézkedés indoklásából: „Gazdasági életünk egyik legnagyobb 
nehézségét eddig a két-, sőt háromféle fizetési eszköz okozta, mert alkalmat adott a nép vérszopó
inak, a munka nélkül uraskodó spekulásoknak arra, hogy kihasználva a szomszéd Magyarország és 
Csehszlovákia valuta-zuhanásait, illetve egymással szembeni emelkedéseit, saját hasznukra a ná
lunk használt fizetési eszközöket tönkretegyék és a közszükségleti cikkek árát az egekig emeljék.. .. 
Zakarpatszká-Ukrajna népe bízik a rubelben, mert ez a vele testvéri közösségben élő nagy szovjet 
népnek a valutája... kormányunk egy másik mai számunkban közölt rendeletével máris egyensúly
ba hozta az áruk árát a rubellal és a Szovjet-Unióban élő árakkal... ezzel lehetővé teszik azt, hogy 
fizetésünkből megélhessünk”. (Munkás Újság, 1945. november 15.)

Idézet a rendeletből: „Zakarpatszká-Ukrajna Néptanácsa elhatározta: Az ország területén 1945. 
november 15-étől forgalomba hozza a szovjet valutát: a karbovanecet. A magyar pengőnek és a 
csehszlovák koronának szovjet valutára való átváltása 1945. november 15-étől 1945. november 20- 
áig történik az alábbi arányban: 1 pengő egyenlő 40 kopejkával; 1 csehszlovák korona egyenlő 18 
kopejkával”. A 17. életévüket betöltött városi lakosok, a községekben lakó munkások és tisztvise
lők, valamint családtagjaik 300, a községekben élők egy gazdasági udvarra legfeljebb 600 
karbovanecet (rubelt) válthattak be. (Munkás Újság, 1945. november 15.) A kárpát-ukrajnai kor
mány -  ugyancsak november 15-i hatállyal -  külön rendeletben utasította illetékes miniszterét, 
hogy gondoskodjon a nagy-, illetve a kiskereskedelmi árak meghatározásáról. A dekrétum ezen kí
vül Zakarpatszká Ukrajna területére többek között bevezette az SZSZKSZ (Szovjet Szocialista 
Köztársaságok Szövetsége, a Szovjetunió) törvényhozását, az unióban érvényes díjszabásokat, il
letékeket a postai és a vasúti utazásokra.

Itt kell megjegyezni, hogy feltehetően az iménti néptanácsi rendeletre -  mely a pengő mellett a
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korona hatósági beváltásáról is intézkedett -  való tekintettel, egyes történészek és filatelista szakírók 
úgy vélik: Zakarpatszká-Ukrajnában egyformán és egyidejűleg volt forgalomban a magyar pengő és a 
csehszlovák korona. Ezzel szemben a valóság, hogy kizárólag csak pengő-fillért használták fizetőesz
közként, amelyet a korabeli iratok, a készpénzzel bérmentesített levelek feliratai, sőt a fennmaradt 
akkori orosz nyelvű -  PacnncKa noH Tbi -  „Feladó vevény”-ek is bizonyítanak. Az utóbbiakon is a 
bérmentesítés pénzeszköze: ü ,  azaz P = pengő, a r  = giller, azaz kiejtés szerint hiller, vagyis fillér. A 
Magyarországon 1945. május 1-én bevezetett elsőjelentős postai díjemelés a szovjet-magyar határ erős 
zárlata miatt nem hatott Kárpátaljára, ugyanakkor a szovjet rubel-kopejka kárpátaljai, 1945. november 
15-i bevezetéséig -  erről később részletesen szólunk -  csak az 1944 októberében is forgalomban lévő 
magyar pengő-fillér és váltópénzei voltak érvényben. (A legmagasabb címlet 100 pengő volt.)

Feltételezhető -  erre nincs forrásunk - ,  hogy a Néptanács azért rendelte el a csehszlovák korona 
beváltását is, mert számos kárpátaljai lakosnak lehetett ilyen fizetőeszköze, akik akkor már hazatér
tek a háborúból. Ukrajna emlékkönyve Kárpátaljával foglalkozó, Ungváron 1997-ben megjelent 
első kötetének hivatalos adatai szerint a huszti csehszlovák közigazgatás vezetője, Frantisek Nemec 
miniszter és a térség csehszlovák katonai parancsnoka, Gasal tábornok öt járásban mozgósította a 
hadköteles kárpátaljai férfiaikat az I. csehszlovák hadtestbe. 1944. november 8-ától 1945. február 
2-áig a nagyszőlősi, a huszti, a técsői, a rahói és a volóci járásból 150 tiszt és 6720 sorkatona lépett 
be, majd harcolt a csehszlovák hadtestben, ahol természetesen csehszlovák pénzt kaptak. Ezt jóval 
később, a néptanácsi rendelettel beválthattak. Visszatérve a pengőre, további érveket sorakoztatunk 
fel azzal kapcsolatban, hogy Zakarpatszká-Ukrajnában egyedüli fizetőeszközként használták. Az 
1938. november 2-i első bécsi döntéssel Kárpátalja déli, tiszaháti magyarlakta sávja, az 1939. már
cius 15 és 17-e közötti háromnapos katonai akciót követően a hegyvidéki része is újraegyesült 
Magyarországgal. Ettől az időtől kezdve a pengő volt az egyedüli fizetési eszköz. Honnan lett volna 
a lakosságnak csehszlovák koronája? Az, hogy a magyar bélyegekre felülnyomott riouiTa 
3aKapnaTCbKa YicpaÍHa felirat mellett nem tüntettek fel új pénznemet, az azt jelenti és bizonyítja, 
a fizetőeszközben nem történt változás. A postai bérmentesítés tehát egészen a rubel bevezetéséig 
pengő-fillérben történt.

Az ungvári magyar nyelvű újságban a következő napokban két írás is foglalkozott a pénzbevál
tással, illetve az árakkal. Szenes László arról számolt be -  írásának címe: Ahol a pengőt váltják... 
- ,  hogy „a főváros” (ti. Zakarpatszká Ukrajina székhelye, azaz Ungvár) utcáin már kora reggel 
mindenki a beváltóhelyek felé sietett, ahol hosszú sorok kígyóztak. A várakozók kárörvendően be
széltek a spekulánsokról, akiknek sok ezer pengő maradt a nyakukon, hiszen fejenként csak 300 
rubelt adtak ki a hatóságok. Szenes ideológiával fűszerezett riporteri következtetése: „Holnap, hol
napután már megszokott fizetési eszköz lesz a rubel. És az emberek érezni fogják a szovjet-valuta 
mögött a munkásállam hatalmát...” (Munkás Újság, 1945. november 18.) Győry Dezső, Vérke- 
parti vázlat címmel Beregszászból küldte visszafogott, tényszerű beszámolóját a beregi borról (1945 
őszén már 500 pengőt is elkértek az óbor literjéért) és a pénzváltásról. Megjegyezte: akadtak, akik 
az előző napokban megszabadultak a magyar pénzüktől. Volt, aki egy kilenc kg-os libát vett 25 ezer 
pengőért. Egy kiló alma 600, egy skatulya gyufa 400 pengőbe került. Egy rubelért 40-50 pengőt 
adtak. A piacon megkérdezett emberek azt várták, hogy a rubel bevezetésével 15-20-szorosan csök
kennek az árak. (Munkás Újság, 1945. december 20.)

Érdekes jelenség, hogy a második világháborút követő infláció során a világ összes valutája kö
zül a Magyarországon 1946. július 31 -ig forgalomban volt pengő szenvedte el a legnagyobb érték
csökkenést. Amikor augusztus 1-étől bevezették az új pénzt, 1 forint 4 x 1027, azaz 400 ezer quadrillió 
vagy 200 millió adópengőt ért. (Az adópengőt hét hónappal korábban, január 1 -én adta ki a magyar 
kormány a háború végétől folyamatosan egyre magasabb címletekkel nyomott pénzeken lévő csilla
gászati számok csökkentésére.) A szovjet hadsereg által 1944. októberétől megszállt Kárpátalján -  
elsősorban a terület elzártsága következtében -  az 1945. november 15-ig forgalomban maradt ma
gyar pengő értékcsökkenése csak jelentéktelen töredéke volt a magyarországinak. (Simády, 1991:123.) 
Ezt azt is jelzi, hogy átváltáskor -  most másként számolva -  az akkor hivatalosan jó valutának 
számító szovjet pénzért, egy rubelért csak 2,50 pengőt; ugyanakkor az addig Kárpátalján szintén
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forgalomban lévő, de kevéssé használt csehszlovák pénzből több mint kétszeresét, 5,55 koronát 
kellett adni.

A mezőgazdasági termék beszolgáltatás megszüntetése, a termékfelvásárlás és a rubel bevezeté
se ellenére sem javult a lakosság élelmiszerellátása. „Néhány hónapja óta nem tudjuk beváltani 
hústalonunkat, mert hatósági hús (ti. állami üzletekben kínált -  fi. J. megjegyz.) nincs. Állítólag a 
háború miatt nagymértékben megfogyatkozott az állatállományunk és azért nincs hús talonra. De 
feketén akár mázsaszámra lehet venni. A mészárosoknál vevőre várva csüngnek a horogra akasztott 
drága marha- és birkahúsok. Egy kg marhahús 90, a birkahús 80 R(ubel). Egy átlagosan kereső 
munkás egyheti béréért vasárnapra vehet egy kg marhahúst családja részére... Mindenesetre elvár
juk, hogy ne csak feketén lehessen húshoz jutni, hanem jegyre is kapjon hetenkint egy-egy kg húst 
minden dolgozó család”. (Vörös Zászló, 1946. január 6.)

Nem véletlen, hogy a lakosság közellátása volt a pártpropaganda egyik fő kérdése, amelyet szoro
san összekapcsolt az osztályharccal. „Pártunk (ti. ZU Kommunista Pártja -  B. J. megjegyz.), mely 
mindössze nyolc hónapja működik legális keretek között, úgyszólván gigászi harcot folytat a minde
nünnen felbukkanó ellenséggel... A párt elsőrendű feladata volt és ma is az, meggyőzni a parasztsá
got, a népbizottságokat, hogy elsősorban azt akarjuk, hogy elegendő kenyerünk legyen... Ma azért 
kell harcolni, hogy itt olaj legyen a cséplőgéphez, amott elegendő kasza, másutt munkaerő. A párt 
még a legkisebb és legtávolabbi falura is eljutott... Mindenütt, ahol a reakció felüti a fejét, ott 
lecsap. Nem tűri meg, hogy ilyen híreket terjesszenek: ’Úgy is elveszik tőled ősszel a termést’, 
... 'Kolhozba kényszerítenek, amely nem ismer magántulajdont’, ... ’A szőlő sem lesz a tied’ - és 
más hamis híreket, melyekkel elriasszák a parasztságot. Gyűléseket rendez, hogy a tömegek helyes 
felvilágosításával véget vessen ezeknek a híreknek... Újat, frisset hozott a párt a faluba és harcával 
előkészíti a lakosságot oly napokra, amikor bőven lesz az asztalon kenyér”. (Munkás Újság, 1945. 
július 22.)

A súlyos közellátási helyzetnek, a lakosság rossz közérzetének okait a szovjet hatóságok elsősor
ban az „ellenséges propagandában” keresték és találták meg. Az ungvári magyar lap számolt be 
arról, hogy a beregszászi körzeti (járási) párttitkár, Kota Lajos többnapos körútja során (Csonka)Papi, 
Hetyen és Harangláb községekben népgyüléseket tartott. Az újságnak adott nyilatkozata szerint: 
„Papi községben kénytelen voltam a népbizottságot feloszlatni és újjáalakítani, mert hat hónapi 
munkájában népellenes tevékenységet észleltem; bűnügyi eljárást indíttattam Sebestyén helyettes 
bíró, valamint a népbizottság több tagja ellen, mert a nincstelen földhöz juttatottaknak az ingyen 
fából nem osztották ki részüket, hanem ezt pénzért tehetősebb gazdáknak juttatták, s ezzel vissza
élést követtek el. Feljelentést kellett tennem olyanok ellen is, akik (a) távollevő férfiak (ti. akiket 
1944. novemberében a faluból azNKVD lágerekbe hurcolt-fi. J. megjegyz.) feleségeit ijesztgetés
sel megzsarolták és a család egyetlen malacát tőlük fenyegetéssel jogtalanul megszerezték. Hetyen 
községben a helyi párttitkár és a népbizottság elnöke, valamint a tagok eredményesen és vállvetve 
együtt dolgoznak... Harangláb község munkája kielégítő, azonban a párttagokat és a népbizottság 
tagjait lelkiismeretesebb munkára kellett felhívnom főleg a tekintetben, hogy küzdjenek a drágaság 
ellen.. . A népgyüléseken felhívtam a figyelmet az ellenséges propaganda működésére és leküzdésé
re. Akik azt terjesztik, hogy ’ne arassunk, mert úgy is elviszik a gabonát’, vagy 'elviszik a szőlőter
més 60 százalékát’, avagy hogy ’a katonaság kiteszi a lakásból az embereket’, azok tudva vagy 
tudatlanul az ellenpropagandát szolgálják, csak a lakosságot nyugtalanítják, hogy elvegyék kedvét a 
termelőmunkától. Ugyanilyen ostoba ellenpropaganda-állítás az is, hogy „az őslakosságot ki fogják 
telepíteni a Kárpátokon túlra’. Aki ilyet állít, annak börtönben a helye. Ilyen propagandának nem 
szabad felülni, és az ilyen hírek terjesztőit jelenteni kell a hatóságnak”. (Munkás Újság, 1945. 
augusztus 5.)

Az előbbi közhangulat nem volt véletlen, hiszen a magyarság elleni megtorlás, a férfiak deportá
lása után tíz hónappal az emberek még mindig mélységes félelemben éltek. S az iménti hírek maka
csul tartották magukat. Ebben az időben a megyei magyar lapban a hajdani illegális kommunista, 
majd az ungvári városi pártbizottság közélelmezési felelőse, Bacsó Anna (1897-1974) gyermekott
hon-vezető cikkében arról panaszkodott: az Ungváron megnyitott két új „napközi” -  ahol a munká-
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bán lévő édesanyák kisgyermekeiről reggel kilenctől este hat óráig gondoskodnának -  üres, illetve 
az egyikbe csak két apróság jár. Pedig élelmezésükért, fürdetésükért -  sőt gyümölcsöt is kapnak, 
meg homokozó is van az udvaron -  a jövedelem nélküli, szegény anyáknak nem kell fizetnie, a 
tehetősebbeknek is csak napi két pengővel kell hozzájárulnia a költségekhez. A cikke végén Bacsó 
Anna felháborodásában azt írta: „Az okot kikutatva, nem lehet haragra nem lobbanni! A dolgozó 
anyák félnek gyermekeiket ide hozni, mert 'valaki’ azt mondta nekik: ne merjék oda vinni, mert el 
fogják vinni Oroszországba!” (Munkás Újság, 1945. június 10.)

A számos gonddal-bajjal küszködő Kárpátalja-állam párt- és állami vezetése hivatalos propagan
dájában természetesen folyamatos sikerekről számolt be a lakosságnak. Erre különösen jó alkalma
kat teremtettek a különféle évfordulók, de az ún. „újraegyesülés”-t, illetve előnyeinek hangoztatását 
állandóan napirenden tartották. Jó példa erre a következő cikk, címe: Mit jelent Zakarpatszká- Uk
rajna egyesítése Szovjet-Ukrajnával az itteni és a magyarországi magyaroknak? Az írás először 
természetesen az 1944. november 26-i munkácsi Manifesztumra hivatkozott, amely „az egész világ 
tudomására hozta, hogy a nép és csakis a nép van hivatva arra, hogy hovatartozását, államformáját, 
valamint gazdasági és társadalmi berendezkedését megállapítsa... Magyar ajkú dolgozóinknak kul
turális fejlődését a sztálini alkotmány tizedik fejezetének 121. szakasza teszi lehetővé, mely szerint 
a Szovjet-Unió állampolgárai részére biztosítva van az ingyenes művelődés joga a saját anyanyelv
ükön. Majd így folytatta: Mit jelent az egyesítés Magyarország jövője szempontjából? A Szovjet
Unió békeszerető politikája diktálja, hogy a vele szomszédos államokban népi politika érvényesül
jön, hogy a szomszédos nép megelégedetten éljen... A közös szovjet-magyar határ lehetővé teszi a 
már megindulóban lévő kapcsolatok kiszélesítését és kimélyítését és ezáltal a magyar gazdasági 
élet helyreállítását. A közös szovjet-magyar határ eleve kiküszöböli minden reakciós kísérletnek a 
sikerét és biztosítja a nép szabad akaratát és szabad fejlődését. A közös szovjet-magyar határ és a 
baráti, szomszédi kapcsolat biztosíték arra nézve, hogy a magyar nép jóvá fogja tenni azt a bűnt, 
amelybe reakciós vezetői belevitték, és le fogja mosni azt a szennyt, amit a fasizmus rákent”. (Mun
kás Újság, 1945. május 27.)

A ZU Kommunista Párt Központi Bizottsága és Zakarpatszká-Ukrajna Néptanácsa (a kiáltvány 
szövegében: Népkormány) jegyezte azt a kiáltványt, amelyet 1945. szeptember végén adtak ki 
„Méltón ünnepeljük Zakarpatszká-Ukrajna felszabadításának első évfordulóját, Zakaparpatszká- 
Ukrajna népéhez!" címmel. A megszólítás: „Drága Testvérek!” A nyilatkozat Kárpátalja hatalmas 
fejlődését ecsetelte. „A Népkormány bevezette a 8 órás munkaidőt, a dolgozóknak magasabb fize
tést, munkavédelmet és pihenésre való jogot biztosított... A Népkormány biztosította a dolgozóknak 
összes polgári jogait és ezzel éltek is a munkások: szakszervezeteket alakítottak, ellenőrzik a terme
lést és az áru elosztását... A Népkormány teljesítette a paraszt ezeréves vágyát: földhöz juttatta 
minden ellenszolgáltatás nélkül. A kormány 113 000 hold földet osztott szét, mely egykor a földbir
tokosok és a megszállók tulajdonát képezte. Ebben az évben vetett és aratott a paraszt szabadon.. . 
A dolgozó intelligenciát (ti. az értelmiséget -  B. J. megjegyzi) is munkába állították, ez a munka 
azonban a nép érdekeit szolgálja”.

Sikeresen megindították a gazdasági életet. Munkácson helyreállították a kőolaj finomítót, a do
hány-, illetve a sörgyárat, Ungváron befejezéshez közeledett egy új téglagyár létesítése Újjáépítet
tek száz vasúti, 147 közúti hidat, tizenegy vasútállomást. A kiáltvány így fejeződött be: „Dicsőség a 
mi szeretett apánknak, Szovjet-Únió generalisszimuszának, Sztálin elvtársnak!” (Munkás Újság, 
1945. szeptember 30.) Itt érdekes röviden visszatérni a vasútra. A megyei lap két hónappal koráb
ban arról tudósított, hogy Zakarpatszká-Ukrajna 678 km hosszú vasútvonalából már csak 52 km 
volt üzemen kívül. Nagy sikerként hirdette: „Az Uzshorod-Jaszina (Ungvár-Kőrösmező) fővona
lon kívül, ma már az Uzshorod-Mukacsevo (Munkács)-Volóc-Kiev-Moszkva vonal szimbóluma 
országunk hovatartozandóságának... Ezt a szimbólumot Turjanica Iván Ivanovics, népkormányunk 
elnöke fejezte ki lendületes szavakkal, mikor 1945. április 15-én az uzshorodi vasúti hídon az új 
munka egyik győzelmeként átment az első vonat az Uzs (Ung folyó) völgyébe, hogy bekapcsolja 
ennek lakosságát is az ország vérkeringésébe... Felépült csaknem napok alatt a Mukacsevó-Volovec 
(Volóc) és (a) Jaszina-M. Szihot (Máramarossziget) széles nyomtávú vasút.” Ez utóbbit azért kel-
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lett megemlíteni, mert az addigi normál (1435 mm-es) vasúti nyomtávú pályákat a korábbi cári, 
majd a szovjet birodalomban használt szélesebb, 1520 mm szélesre szerelték át Kárpátalján. Ez is 
előrevetítette a terület végleges elszakítási szándékát.

Ungváron 1945. október 13-án, Szovjet-Ukrajna felszabadulása egyéves évfordulója előtti napon 
tartottak népgyülést ZU KP és Néptanács vezetőivel az élen, az immár szokássá vált dicsőítő szó
noklatokkal. A gyűlésen „az elnökség tiszteletbeli tagjaként nagy ováció közepette választották meg 
Sztálin elvtársat”. (Munkás Újság, 1945. október 21.)

Egy hónap múlva újabb ünnepségeket tartottak Ungváron és Munkácson. Ezúttal a népbizottsá
gok 1944. november 26-i kongresszusának első évfordulója alkalmából, valamint az 1945. június 
29-én aláírt, Kárpátalját a Szovjetunióhoz csatoló szovjet-csehszlovák szerződés ratifikálásának 
(november 27.) napján. Az eseményekről hosszú összeállítást közölt az ungvári magyar nyelvű 
újság. ZU Néptanácsának elnöke, Iván Turjanica az első évfordulós munkácsi és az ungvári ünnep
ségen egyaránt kifejtette: „Miután a népbizottságok kiküldöttei egyhangú lelkesedéssel megválasz
tották a Néptanácsot, nagyon nagy nehézségek között kezdtük meg a munkát. Nem volt egy fillérünk 
sem, nem volt tíz pengőnk, hogy pecsétet vásárolhassunk, és mégis bátran, bízva a nép szeretetében 
és erejében, megkezdtük országunk felépítését... És ma, a ratifikálás napján egy szabad, saját ma
gának dolgozó nép válik szerves részévé anyaországunkban (helyesen: -nak), a Szovjet-Úniónak". 
(Kiemelések tőlem -  B. J.)

A munkácsi Városi Színházban ugyanekkor rendezett ünnepségen Weisz Sámuel, ZU ipar- és 
kereskedelemügyi meghatalmazottja (minisztere) magyarul szónokolt, s akaratlanul ő is kibeszélte: 
a nevezetes 1944. november 26-án Munkácson tartott első népbizottsági kongresszus óhaja, Kár
pátalja Ukrajnához való csatolása még mindig nem valósult meg. „...m a már valóra vált az óhaj, 
hogy lecsatlakozzunk a Szovjet-Únióhoz. (Nem Ukrajnához! -  B. J. megjegyz.).. .a nép előtt feléb
redt az ezer éve óhajtott, ezerszer megálmodott kívánság, hogy lecsatlakozhasson testvéreihez. És a 
kongresszuson egyhangúlag elfogadott határozat, valamint a sokszázezer ember kérelme Sztálin 
elvtárshoz, amelyben a lecsatlakozást kéri, azt mutatta, hogy népünk minden tagja, ukrán és magyar 
egyaránt áhítja, kéri a lecsatolást és megköveteli vezetőitől, az akkor megválasztott Néptanácstól, 
hogy harcoljon a lecsatlakozásért”.

Az ungvári magyar nyelvű lap előbbi száma azt is fejtegette: „A ratifikálás, mely de jure is a 
Szovjet-Unió egy (sic!) szerves részének ismerte el országunkat, megszünteti azt a sok ellenséges 
propagandát, mely eddig népünk egységét akarta aláásni... Egyformán ünnep hazánk (ti. 
Zakarpatszká-Ukrajna-fí. J.) magyar- és ukránnyelvü népének a ratifikáció, mert egyformán tagjai 
vagyunk a dolgozók közös nagy hazájának, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének”. 
(.Munkás Újság, 1945. november 27.) A szovjet-csehszlovák szerződés ratifikálását ZU Néptanácsa 
külön táviratban köszönte meg Sztálinnak és Nyikita Szergejevics Hruscsov nak (1894-1971), az 
ukrán kormány elnökének. „Szeretett édesatyánk, Joszif Visszarionovics!... ígérjük Önnek, Sztálin 
elvtárs, hogy még jobban fogunk igyekezni és még önzetlenebbül és fáradhatatlanabbul fogunk 
dolgozni azon, hogy területünk dolgozói ne szenvedjenek semmiben sem szükséget, és hogy ZU 
megközelíthetetlen előőrs legyen hazájának -  a Szovjet-Uniónak határán... Dicsőség az emberiség 
nagy zsenijének, kedves felszabadítónknak, Joszif Visszarionovics Sztálin generalisszimusznak!” A 
Hruscsovnak küldött táviratból: „Az egyesülésről szóló kérésünket a szovjet nép nagy örömmel 
hallotta és fogadta. Mi átöleltük egymást, mint egyenlők az egyenlők között, és megfogadtuk, hogy 
örökre összeolvadunk... egy szabad, örömteljes és boldog családba... Most teljes büszkeséggel 
mondjuk: -  Mi a Szovjet-Unió polgárai vagyunk!” (Munkás Újság, 1945. december 4.). Az 1945. 
június 29-i szovjet-csehszlovák szerződés aláírásának első, majd második évfordulóját cikkben 
méltatta Iván I. Turjanica, aki ebben az időben már az Ukrán Kommunista(b)Párt Kárpáti területi 
bizottságának titkára és a területi végrehajtó bizottság elnöke. Korábban -  mint írtuk -  ZU Népta
nácsa (kormánya) elnökeként és a Zakarpatszká-Ukrajnai KP KB első titkáraként tevékenykedett. 
(Kárpáti Igaz Szó, 1946. június 29., illetve 1947. június 29.)

Kárpátalján 1950-re teljesen megszüntették a magánszektort, ezzel szétverték a korábbi termé
szetes gazdálkodási rendszert. A kolhozok és szovhozok túlnyomó része szegény volt és vesztesége-
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sen működött, tagjaik igen alacsony jövedelemhez jutottak. Rohamosan csökkent az állatállomány, 
ez a lakosság ellátásában súlyos és folyamatos hús- és tejhiányt okozott. A magyarlakta települések 
és kolhozaik, iskoláik stb. vezetésére is, úgymond „segítségként”, ukrán és orosz „kádereket hoz
tak” az ország különböző részeiből. A szovjethatalom Kárpátalján erőltetett iparosításba kezdett, a 
hivatalos statisztikák szerint az ipari termelés 1950-ben már csaknem négyszeresen múlta felül a 
háború előtti utolsó békeév, az 1938. esztendő termelését. Elsősorban a munkaerőhiány és a termé
szeti csapások miatt 1946 és 1950 között a mezőgazdaság -  a hivatalos nyilatkozatok persze nagy
arányú teljesítménynövekedést hirdettek ebben az ágazatban is -  termelése visszaesett. Sőt 1947- 
ben már nemcsak a hadizónaként, zárt területként kezelt Kárpátalja -  ahová csak a milícia (rendőr
ség) külön engedélyével lehetett ki-, illetve beutazni - ,  hanem egész Ukrajna éhezett.

A magyar férfilakosság 1944. novemberi elhurcolása után, a megszállás első éveiben a magyar
ság egészét érintő hatósági bizalmatlanság és előítéletek miatt a katonaköteles magyar fiatalokat nem 
sorozták be a szovjet hadseregbe. Az 1925 és 1938 közötti években született, 15-20 éves fiúkat a 
szovjet hatóságok ún. „fazau”-ra kötelezték, amely erőszakos toborzást, illetve karhatalommal való 
elhurcolást jelentett a kelet-ukrajnai Donyec-szénmedencébe, ahol a döntően paraszti származású kár
pátaljai magyar ifjaknak a munka mellett a szakmunkás képző intézetekben nehézipari szakmát kellett 
tanulniuk. (FAZAU -  <t>A3AY, Oa6pHHHO-3aBo;tCKoe YnnnHiue, Fabricsno-zavodszkoje Ucsiliscse, 
Gyári-üzemi Szakiskola.) A kárpátaljai magyar köznyelvben a fogalom „fezeo ”-ra torzult. Ezt az 
intézményrendszert korábban, Az állami munkástartalékokról című, 1940. október 2-én kelt kor
mányrendelettel hozták létre a Szovjetunióban, UlKOJia <I>a6pHHHO-3aBO,acKoro OóyneHHe néven 
( L U 0 3 0 -  SFZO, Skola Fabricsno-zavodszkogo Obucsinyije, Gyári-üzemi Oktatás Iskolája). Az 
ukáz alapján évente átlag egymillió 14 és 17 év közötti parasztfiatalt mozgósítottak „fizióiskolára”, 
vagy „fezeo”-ra, majd kötelező jelleggel ipari nagyüzemekben állították őket munkába.

A hatóságok Gátról is sok fiatalt a donyeci Donbászra rendeltek dolgozni, és csak évek múlva 
engedték haza őket. A környező falvakban élőkhöz hasonlóan, a helyieknek is Beregszászban kellett 
jelentkezniük. Ha nem tettek eleget a „fezeóra sorozás”-nak, akkor éjszaka a rendőrség elhurcolta 
őket a lakásukról. Az 1940-es évek második felében emiatt sok gáti fiatal hosszú hónapokig bujdosott 
-  köztük Kovács Emil (Kovács Vilmos testvére), Bak Viktor későbbi középiskolai tanár s hárman- 
négyen összebeszélve a szomszédos házak padlásán aludtak. Zsigmond nevű, betegeskedő társuk nem 
tette ezt, ezért legtöbbször őt vitték el, de egészségi állapota miatt mindig hazaengedték. Ha az adott 
sorozáskor, például Gátról két fiatal megjelenését írták elő, akkor az előbbi fiú megjelenésével a ható
ságok 50 százalékra teljesítették a bevonulási „plán ”-t, vagyis a tervet, és egy ideig nyugton hagyták 
a gáti ifjakat. A „fezeo”-ról sokan hazaszöktek, ezért a hatóságok bíróság elé állították őket és súlyos 
lágeréveket róttak ki rájuk. A FAZAU intézménye Sztálin haláláig, 1953 tavaszáig működött.

A hivatalos propaganda természetesen nem az előbbiekről szólt, hanem arról, hogy a Donyec- 
medencében dolgozó kárpátaljai magyar fiatalok milyen munkasikereket érnek el a bányában, mi
lyen sokat keresnek stb. Részlet a Levelek Donbaszból című írásból, az egyik szerzője Demeter 
Ferenc: „Alig néhány hónapja jöttem ki Bótrágyból társaimmal együtt. Kitünően érzem itt magam, 
egészséges vagyok, a bányásziskolát jó eredménnyel végeztem. Amíg tanultam, havi 350 rubel fize
tést kaptam a teljes ellátáson kívül. Most már, mint szakmunkás dolgozom a bányában, s nem egé
szen egy hónap alatt 2200 rubelt kerestem. Új ruhát, csizmát, télikabátot csináltattam magamnak. 
Keresetemből bővem futja a kiadós élelmezésre és szórakozásra is, ezen kívül még mindig marad 
pénzem, amit hazaküldök... De vannak itt olyanok is, akik itt is az otthoni kulákfiú életét szeretnék 
élni -  munka nélkül. Ezek írják haza a kétségbeesett hangú leveleket, ezek szítják az ellenséges 
propagandát. Mi, akik boldogan jöttünk ide, mert segíteni akarjuk Hazánk nagy újjáépítési munká
ját, súlyt helyezünk arra, hogy ezeknek a kulákelemeknek a hazugságait megcáfoljuk és felvilágosít
suk az otthoniakat a valóságos helyzetről”. (Kárpáti Igaz Szó, 1948. március 2.)

Kárpátalja 1944. október végi szovjet katonai megszállása után néhány hétig Gát faluban is szü
netelt a tanítás. Zakarpatszká-Ukrajna kormánya december 5-én hozta első tanügyi dekrétumait. Az 
egyik felhívta a pedagógusokat, hogy jelentkezzenek azokban a tanintézetekben, ahol korábban dol
goztak, és haladéktalanul kezdjék meg a tanítást. A ráda 7. számú végzése kimondta: az iskolákból
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össze kell gyűjteni, és további rendelkezésig zárolni kell minden tankönyvet, térképet, illusztrációs 
anyagot, amely „idegen”, főként magyar nyelven íródott. 1944 decemberében és 1945 elején a 
betiltottak helyett csaknem félmillió szovjet és ukrán tankönyvvel látták el Kárpátalját.

Az iskolákat az 1945. április 20-án kiadott 58. számú dekrétummal államosították. Az iskolaügyi 
meghatalmazott (miniszter), Iván Kercsa arra hívta fel a figyelmet, hogy az új kormányrendelet 
értelmében az iskola független az egyháztól. „Tanítóinknak nemcsak nevelni, de átnevelni is kell: 
harcolni a mérgezett fasiszta ideológia ellen, mely gyermekeink lelkét megmételyezte.. . Könyörte
lenül kell harcolni a nacionalizmus minden árnyalata ellen, mely a nemzetek közötti súrlódáshoz 
vezet és gyengíti a Szovjet-Únió erejét”. (Munkás Újság, 1945. június 10.)

Zakarpatszká-Ukrajna Néptanácsa rendelete alapján az 1945-1946-os tanévtől átszervezték az 
oktatást, az addigi -  az 1938-1944. közötti újbóli magyar korszak óta fennállt -  elemi, polgári és 
középiskolák helyett 462 négyosztályos elemi, 163 hétosztályos ún. nem teljes közép-, valamint 15 
tízosztályos ún. teljes középiskolákat állítottak fel. Minden község vagy tanya köteles volt iskolát 
nyitni, ahol legalább 20 iskolaköteles gyermek élt. Tízosztályos iskolát valamennyi kárpátaljai vá
rosban és járási központban kellett nyitni. (Munkás Újság, 1945. július 27.) A megyei közoktatási 
osztály jelentése szerint ebben az időben összesen 98 magyar tannyelvű iskola működött a területen: 
ebből 82 elemi 7137 tanulóval és 16 hétosztályos általános iskola 4 671 diákkal. Az oktatással 
kapcsolatban hivatalos felhívás jelent meg, amely többek között arra szólította fel a szülőket: „ Tö
rődjetek azzal, hogy az összes iskolaköteles gyerek az iskolában anyanyelvükön tanuljanak (sic!, 
Munkás Újság, 1945. szeptember 30.) Az iménti tanévben Gáton is hétosztályos általános iskolává 
szervezték át az addigi elemi tanodát. Az év végén az akkor még színmagyar Beregszászban tanult 
anyanyelvén a legtöbb magyar gyermek: a négyosztályos elemibe 759, az 5-7 osztályos felső tago
zatra (polgári) 295 tanuló járt. A hatóságok már megtették az előkészületeket egy magyar középis
kola (8-10. osztály) megnyitására is. ( Vörös Zászló, 1945. december 2., december 6.)

Az 1946-1947-es tanévben Kárpátalja 102 iskolájában -  a tanulók száma 13 038 -tanítottak 
magyar nyelven, köztük 19 hétosztályos intézményben. Több iskola mellett internátusokat létesítet
tek a környékbeli gyermekek számára, Tiszaújlakon (Vilok) 40, Nevetlenfaluban (Djákovo) és 
Feketeardón (Csórni Tisziv) 30-30 férőhellyel. „1946 nyarán átképző tanfolyamot, decemberben 
pedig a tanítók továbbképző intézetében Uzshorodon (Ungváron) szemináriumot tartottak a magyar 
tanerők részére. A magyar tannyelvű iskolák négy osztályához van elég tanerő, csupán a falusi 
hétosztályos iskoláknál mutatkozik még bizonyos tanerőhiány. Ez azonban csak átmeneti és inkább 
annak tulajdonítható, hogy sok felsőbb képesítésű magyar tanerő megtagadta hivatását, cserben
hagyta népét.” (Ez az utóbbi megállapítás nem helytálló, számos magyar tanár még ekkor is a 
gulágokon sínylődött.) „Eddig négy tankönyv készült el magyar nyelven és áll az iskolák rendelke
zésére, négy tankönyv rövidesen elhagyja a sajtót, végül már lefordított, illetve megírt 12 tankönyv 
van elbírálás alatt s ezzel az 1947-1948. tanévre az elemi- és hétosztályos magyar iskolákban a 
tankönyv-kérdés teljesen megoldódik”. (Kárpáti Igaz Szó, 1947. január 26.)

Ugyancsak ZU Néptanácsa rendeletére Ungváron ukrán állami egyetemet állították fel, ahol négy 
-  történelmi, filológiai, biológiai és orvosi -  karon, 1945. február 1-én kezdődött az oktatás. A 
„szovjet nevelés biztosítására” Kijev, Harkov és Odessza hasonló intézményeiből érkeztek tanárok 
a kárpátaljai székvárosba, tanítani. A Néptanács népmüvelődési osztálya felhívást intézett a diákok
hoz, jelentkezzenek felvételre. „Az egyetemen mindenekelőtt munkások és parasztok gyermekeit 
részesítik előnyben. Minden egyetemi hallgató állami ösztöndíjban részesül és az állam biztosítja 
lakhelyét és ellátását”. (Munkás Újság, 1945. augusztus 5.) Az ungvári egyetemen 1947. szeptem
berében a hallgatók száma elérte az ötszázat. (Kárpáti Igaz Szó, 1947. augusztus 31.)

Már a vidék szovjet megszállása után napirendre került a tanügyben az orosz, valamint az ukrán nyelv 
és irodalom oktatásának a kérdése. Kezdetben mindkettőt tanították a magyar tannyelvű iskolákban, így 
a gátiban is. Bár a hatóságok hivatalosan ösztönözték az anyanyelvű oktatást -  mint az imént irtuk - , a 
gyakorlatban azonban nem így volt. Példa erre egy munkáslevelező, Gulyás Erzsébet panasza. „Egysze
rű munkáslány vagyok... elhatároztam, hogy tanulni fogok.. . Csak magyarul beszélek, s itt járok iskolá
ba a beregszászi polgári iskolában. A múlt (tan)évet azzal töltöttem, hogy ukránul tanultam, vagyis nem
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mehettem egy osztállyal sem feljebb. Most értesültem, sajnos, hogy a következő iskolaévben ismételnem  
kell, tekintettel arra, hogy nem bírom az ukrán nyelvet. Tisztelettel kérdem, nem tudna a párt közbelépni, 
hogy ne veszítsek ismét egy évet? Szeretnék tanulni és így az ismétlés csak akadályozná előrehaladáso
mat és nem akarok két évet veszíteni.” (Munkás Újság, 1945. július 29.) [Az újságok munkáslevelező, 
azaz„rabkor” (paŐKop- paöoHHH KopecnormeHT, rabócsij koreszpondent) rovatát a Szovjetunióban „az 
ország élő lelkiismeretének” tartották, amelyekbe időszerű társadalmi, gazdasági, politikai és művelődési 
kérdésekről bárki írhatott, dicsérhetett és bírálhatott.]

A később, 1947. december 1 -én kiadott szovjet oktatásügyi rendelet Kárpátalján is az orosz nyel
vet tette kötelezővé, az ukránt pedig megszüntette. Ugyanakkor számos magyarlakta településen a 
hatóságok ukrán nyelvtanfolyamot szerveztek. így például Beregszász egyik mai kerületében, az 
akkor még önálló településként létező Csopivkán (Beregardó vagy Beregszász-végardó) 1947. ok
tóberében ötvenen iratkoztak be a hathónapos kurzusra, közülük számosán 40-50 év felettiek. Idé
zet a tudósításból: „1948 márciusában a tanfolyam résztvevői vizsgázni fognak és azok, akik a 
vizsgát sikeresen leteszik, az elemi iskola első két osztályának a minősítését szerzik meg”. Az utób
bival a hatóságok az ukrán nyelv használatát igyekeztek ösztönözni. (Kárpáti Igaz Szó, 1948. janu
ár 14.) Az ugyancsak Beregszász melletti Muzsijovón (Nagymuzsaly) 21 hallgató jelentkezett az 
Udvari István tanító vezette ukrán nyelvtanfolyamra. „Hiba, hogy sokan gyakran hiányoznak az 
órákról. A hiányzók között sok a komszomol(tag), holott ezeknek kellene jó példával előljámiok. 
Bichun György elvtárs, a falusi Szovjet (tanács) új elnöke, aki maga is komszomol, kevés figyelmet 
fordít erre a kérdésre. Kötelessége, hogy ne csak e téren, hanem mindenképpen erélyesen és hatha
tósan működjön közre abban, hogy a falu elhanyagolt kulturális és sportélete igazi szovjet kultúré- 
letté fejlődjön”. (Kárpáti Igaz Szó, 1948. január 27.)

A megyei lap tudósítása szerint Váriban (Mezővári) is „tűrhetetlen állapotok” uralkodtak a falu 
művelődési életében. A hétosztályos magyar középiskola igazgatója, Baran Sándor rosszul irányít
ja a többnyire fiatal tanítókból álló tantestületet, ellentéteket szít közöttük, „fölényesen és leki
csinylőén bánik velük”. Betiltotta, hogy az iskolai tanácsteremben az esti órákban tapasztalatcseré
re összejöjjenek, mondván, „ellopják a villanykörtéket”. A legsúlyosabb vétke: „Az orosznyelvü 
tanfolyam vezetésével Kozmanenko tanítót bízták meg. Ez nem tetszett Baran igazgatónak, egysze
rűen eltitkolta ezt a kinevezést, s így Kozmanenko csak későn szerzett róla tudomást. Az iskolaigaz
gató akadályozta meg tehát az orosz nyelvtanfolyamot... Povchán Ferenc, a berehovói körzeti tan
felügyelő kevés figyelmet fordít a vári tanítók működésére. Passzívan viselkedik a községi pártszer
vezet (titkár Erdélyi János) és a komszomol szervezet (titkár Knobloch György) is ... Legfőbb ideje, 
hogy a berehovói körzeti végrehajtó bizottság (alelnöke Skoljarenko elvtárs) rendet teremtsen Vári
ban és a körzeti népművelési osztályban is”. (Kárpáti Igaz Szó, 1948. január 28.)

Kárpátalja Magyarországgal való újraegyesülése után, 1938/1939 és 1944 ősze között a magyar 
hatóságok számos intézkedést tettek a hegyvidéken élő rutének körében még mindig nagy mértékű 
írástudatlanság felszámolására. A Kárpátaljai Kormányzói Biztosság önkormányzatot élvező terü
letén, a Ruténföldön anyanyelvű lakosság számára megszervezték iskolán kívüli művelődés intéz
ményeit. Az 1939. július 15-i népszámlálás a biztosság területén 500 582 ruténajkú lakost jegyzett 
fel, az itt élő magyarok száma 62 173 fő. Az összeírás szerint a Ruténföldön élő 6 éves és idősebb 
rutén népesség 30,4%-a (!) -  69 431 férfi és 101 110 nő (összesen 170 541 fő) -  sem írni, sem 
olvasni nem tudott, csak olvasott 1,1 % (6251 fő). [Magyar Statisztikai Közlemények. Új sor. 114. 
köt. Bp., 1941. KSH. 239., 253.]

A magyar kormányzat erőfeszítéseinek köszönhetően több tízezer rutén tanult meg ími-olvasni az 
iskolán kívüli népművelés keretében. Természetes, hogy a szovjet propaganda ezt később másként 
látta. Ungváron 1948. elején területi tanácskozást tartottak „az írástudatlanság és a gyenge írástu
dás felszámolására”, melyen Iván Turjanica, a kárpátaljai tanács vb-elnöke mondott beszédet. „A 
megszállók... évtizedeken át sötétségben tartották a népet. A Kárpáti területen, különösen a 
Verchovinán a lakosság 90 százaléka írástudatlan volt. Évekig erőteljesen folyt az erőszakos ma
gyarosítás, az orosz és az ukrán nyelvet betiltották. Miután a hős Szovjet Hadsereg kiűzte terüle
tünkről a gonosz harácsolókat, dolgozóink számára kitárult a kulturális fejlődés útja.”
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A tudósítás közölte: „Az 1945-46. tanévben 4 826 dolgozót tanítottak meg írni, olvasni és 4 445- 
en végezték el az írástudatlanok iskoláját, (az) 1946-1947. tanévben pedig 24 791 személyt tanítot
tak meg írni-olvasni. Ebben az évben 35 532-en tanulnak”. (Kárpáti Igaz Szó, 1948. március 9.). A 
tanfolyamokat elsősorban Kárpátalja hegyvidékén indították az ott lakó ruszin/ukránoknak, a Tisza- 
háton élő magyarság körében akkor már évtizedek óta jóval kisebb mértékű volt az írástudatlanság. 
Az Ungvár melletti Cehlivkán (Kistéglás) mindössze 13 falusinak indítottak analfabéta tanfolyamot
1947. novemberében a következő év májusáig, heti három alkalommal magyar nyelven. (Kárpáti 
Igaz Szó, 1948. január 24.) Mezőváriban külön intézményt szerveztek az írástudatlanoknak számá
ra Bota Árpád tanító vezetéséve. Ennek „az iskolának naponta kellene előadást tartania, azonban a 
tanfolyam jelenleg szünetel”. (Kárpáti Igaz Szó, 1948. január 28.)

Csak az 1950-1951. tanévben vezették be az ukrán nyelv oktatását ismét fakultatív órák kere
tében a magyar iskolák 7. osztályában. Az orosz nyelv tanításának eredményessé tételére 1953- 
tól a magyar tanintézményekben a magyar gyermekek számára orosz és ukrán tannyelvű osztá
lyokat szerveztek. Az 1945-ben létrehozott hétosztályos tanintézményre alapozva például Gáton 
csak két évtized múlva, 1965-ben nyitották meg a magyar tannyelvű középiskolát. Miként a többi 
kárpátaljai magyar tannyelvű iskolában, a gátiban is már a kezdetektől orosz nyelvű volt az admi
nisztráció, sőt még az órarendet sem lehetett magyar nyelven kifüggeszteni. A tanulók nem kö
szönhettek magyarul, tanáraikat kereszt- és apai nevükön kellett szólítaniuk. Például ha egy pe
dagógust Sándornak, az apját Jánosnak hívták, akkor a magyar iskolában a magyar gyerekek a 
magyar nemzetiségű tanárukat esetünkben csak Alekszandr Ivanovics-ként szólíthatták, ami tel
jesen idegen a magyar nyelvhasználattól. (Botlik, 2001:117.) M áraz 1945-1946-os tanévtől meg
tiltották a hittan iskolai oktatását -  Gáton is ezután a papoknak tilos volt a tanintézményeket 
felkeresni.

Közben, 1945-ban a kárpátaljai helyi pártvezetés utasítására felülvizsgálták a városi és falusi 
közkönyvtárak, egyesületek könyvállományát. Ez azt jelentette, hogy a magyar nyelvű könyveket-  
a klasszikusok (Kölcsey, Vörösmarty, Jókai, Mikszáth, Gárdonyi Géza stb.) müveit is -  gyakorlati
lag teljesen kivonták a forgalomból, és zömüket megsemmisítették. Csak mutatóba hagytak Petőfi, 
Ady, József Attila, Móricz Zsigmond müveiből. Ugyancsak kiselejtezték a Pallas, illetve a Révai 
lexikon-sorozatok köteteit, sőt a történelmi tárgyú könyveket is. Az ungvári magyar lap egyik ezzel 
kapcsolatos híradása: „Immár második hónapja folyik a városi könyvtár anyagának a felülvizsgálá
sa és rendezése Uzshorodon (Ungváron). A fasiszta szerzők müveinek kiselejtezése után a könyvtárt 
átadják rendeltetésének... Ilyen felülvizsgáláson esik át a vidék (ti. Kárpátalja) valamennyi városi 
és falusi könyvtára”. (Munkás Újság, 1945. június 3.). Ennek során a szovjet hatóságok a magyar 
nyelvű müveket tízezrével, m int,.fasiszta irodalmat ”, szekerekkel gyűjtötték össze és vitték zúzdá
ba, illetve máglyára elégetni. Helyettük orosz és ukrán nyelvű politikai brosúrákkal Vlagyimir I. 
Lenin (1870-1924) és Sztálin generalisszimusz életét és munkásságát magasztaló „alkotásokkal” 
töltötték fel a könyvtárak állományát „a nép felvilágosítására

1946. januárjában a beregszászi Vörös Zászló című lap öt részes sorozatot közölt Iskolánkívüli 
népművelés a magyar falvakban címmel, számos adattal, amelyek természetesen a kárpátaljai ma
gyar szellemi élet „szabad és hatalmas fejlődését” bizonygatták. A lap olvasói persze jól ismerték a 
valós helyzetet, s tudták: a tényeket igencsak megszépítették. Éppen a magyar újság írta imént em
lített cikksorozata előtt egy hónappal korábban, hogy a hajdani Oroszlán-szállót -  ahol legutóbb az 
adóhivatal működött „Müveltségház”-zá alakították, s „A tudomány, a zene, a színjátszás, a ne
mes szórakozás, társas élet beregszászi fellegvárává magasztosult. A magyar érában gazdátlanná 
vált e könyvtár, melyről a város levette a kezét... A tudomány és művészet nagy pártfogójának, a 
Szovjetnek kellett jönnie, hogy ez a nagy múltú kultúrintézmény elindulhasson még szebb jövője 
felé. Az Oroszlán emeletén a már megnyílt Városi Közkönyvtár három hatalmas termet foglalt el. A 
jól fűtött sürü-ablaksoros olvasóteremben már ott szorongnak a betűk szerelmesei, de nagy a forga
lom a kölcsönző szobában is, noha magyar könyvek még nem kerülnek kiadásra. A több mint 12 
ezer magyar kötetet ugyanis most rendezik, selejtezik. Eltűnnek a fasiszta irányzatú könyvek és a 
megtisztított magyar könyvtár rövidesen megnyílik az olvasók előtt... A mai látogatók túlnyomó
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része szovjetkatona. íme, így fest az 'írástudatlan’, a 'barbár’ szovjetember a valóságban!” {Vörös 
Zászló, 1945. december 2.)

Kárpátalja akkor egyetlen, ukránból fordított és Ungváron kiadott magyar nyelvű megyei naplap
jában közölt hivatalos adatok szerint 1947. elején „ ...a  3 magyarlakta körzetben (a beregszászi, az 
ungvári és a nagyszőlősi járásban -  B. J. megjegyz.) 66 klub és 107 olvasókör van; a berehovóiban 
(beregszásziban) 40 könyvtár 6 300 magyarnyelvű könyvvel, a szőllősiben 14 könyvtár 3 707 ma
gyar könyvvel; 40 színicsoport (ti. műkedvelő színjátszó) a berehovói körzetben... Sok az eszme
nélküli, politikamentes színdarab és (a) szocialista színdarabok írására nincs megfelelő kezdemé
nyezés, a tanítók és más magyar értelmiségiek nem vesznek fáradtságot (a) szovjet írók színdarab
jainak lefordítására”. A beregszászi járásban 15 klub, 18 ének-, 7 tánc-, 6 zenész-, 24 sport- és 
testnevelő csoport, illetve kör működött. 1946-ban a járás negyven színjátszó csoportja közel két
száz előadást tartott, ebből 170-et magyar nyelven, mintegy 25 ezer hallgató előtt. (Hogyan biztosít
ja a szovjet kormányzat a kárpáti területi magyarság jogait a művelődésre. Kárpáti Igaz Szó, 1947. 
január 26.) Az említett összesen 54 könyvtárban 10 007 darab magyar kötet között válogathattak az 
olvasók, bibliotékaként átlagban mindössze 185 könyvet kínáltak. A legtöbb művel -  860 kötettel -  
Mezővári község könyvtárában várták az látogatókat, az olvasókörnek 83 tagja volt. Erre az időre 
már kialakult a gyakorlat, hogy a magyarlakta települések könyvtáraiban az állománynak csak az 
ötöde-harmada volt magyar, a zöme ukrán és orosz nyelvű volt. Az Ungvár melletti Kistéglás 
(Cehlivka) falunak 337 kötetes könyvtárába 37 állandó olvasó járt. „A könyvek nagyrészt orosz és 
ukrán nyelvűek és ezért a könyvtár vezetője minden hónapban magyar könyveket a körzeti könyv
tárból hoz”. (Kárpáti Igaz Szó, 1948. január 24.)

A tömbmagyarság központjában, Beregszászban évek múltán sem volt kedvezőbb a magyar műve
lődés helyzete. Bakó L. (Bállá László) riportban számolt be -  „A berehovói gyermekkönyvtárban ” 
címmel -  ottani látogatásáról. Az intézményben délutánonként, a tanítás után a gyerekek tolakodnak a 
pult körül és a „Fiatal gárdát”, a „Zojá”-t, a „Legyőzhetetlenek”-et kérik Kuznjevoc Antónia könyvtá
rostól, aki megjegyezte az újságírónak: „Jól esik látni... mennyire szeretik a fiatal szovjet polgárok a 
könyveket. Régen a gyerekek kijöttek az iskolából és az uccán hancúroztak, rendetlenkedtek. Ma 
azonban -  bejönnek a könyvtárba és itt töltik az egész délutánt.” 1947. végén a 650 olvasónak 9 ezer 
könyvet kölcsönöztek, januárban újabb ötven gyerek iratkozott be. „Van egy körülbelül 150 kötetből 
álló magyar könyvtár is, ez azonban a közeljövőben jelentősen kibővül, mert még sok magyar könyv 
vár regisztrálásra, beosztásra.” Bállá László cikkében „természetesen” nem tette szóvá, hogy miért 
ilyen szerény egy magyarlakta városban a gyerekeknek kínált magyar állomány, a kölcsönzött müvek
nek mindössze 1,5 %-a! Pedig-m int írtuk -a  kárpátaljai könyvtárakban már 1944—1945. fordulóján 
kiselejtezték a „fasiszta” müveket. A beregszászi gyermekkönyvtárban azonban még 1948. elején sem 
rakták ki a polcokra a megmaradt magyar könyveket. A könyvtáros elmondta, hogy az olvasókból 
gyermek-előadócsoportot szervezett, akik újévkor rendezett fenyőfaünnepségen nagy sikerrel mutat
ták be szovjet ének- és táncszámaikat. A riport így fejeződött be: Fontosnak tartom, hogy minél 
többet foglalkozzam a gyerekekkel -  mondja Kuznjecov Antónia - , hisz ők a jövő nemzedéke, közülük 
kerülnek majd ki országunk kiváló emberei, vezetői. Ki tudja, hány lesz majd közülük író, vagy állam
férfi? Itt van például ez a tizennégy éves fiú. Minden magyar könyvet kiolvasott már, s a folyóiratokat 
sem győzőm kiadni neki. Biztos vagyok benne, hogy jó szovjet polgár lesz belőle. Mert az idő halad. 
Ma Kun Jóska, néhány év múlva pedig Kun elvtárs.” (Kárpáti Igaz Szó, 1948. január 31.)

Kovács Vilmos szülőfalujában, a Beregszász és Munkács között félúton fekvő Gáton -  a helyiek 
elszántságának köszönhetően -  jóval kedvezőbb volt a magyar művelődés helyzete. Elsősorban 
azért, mert anyanyelvűk, nemzeti önazonosságuk megőrzésére összefogtak, és már 1946-ben mű
kedvelő köröket alakítottak. Ezek között a legjelentősebb szerepet talán a színjátszó csoport töltött 
be, amelyet kezdetben Bak Emma, majd Sztirics Vilmos tanítók vezettek. Elsősorban népszínműve
ket adtak elő, a legnagyobb sikerrel Szigligeti Ede a Cigány és Tóth Ede A falu rossza című darabját 
játszották. Nemcsak Gáton, hanem a szomszédos falvakban -  Gúton, Nagybégányban, 
Makkosjánosiban, Dercenben, Kisbégányban -  is felléptek. A színjátszó csoport legtöbbet szereplő 
tagjai voltak többek között Bak Endre, Bak Ilona, Bak Viktor, Kacsó Bellus, Nagy Kálmán, Végh
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Géza. A gátiak mind nagy tapssal jutalmazták tánccsoport műsorát, különösen Fógel Ibolya és Tusa 
Sándor magyar csárdását. (Boáik, 2001: 121-122.)

A „szovjet népek nagy családjában” a kárpátaljai magyarság, bár a terület síkvidéki részén 
mindenkor abszolút többségben élt, már 1944 októberétől -  miként napjaink Ukrajnájában is -  nem 
élvezte az önállóság, az autonómia egyetlen formáját sem. Hivatalosan igen, ám gyakorlatilag csak 
retorikai szinten volt szabad. A valóságban ez a helyzet és körülmény kettős elnyomást jelentett: 
egyrészt felülről, a szovjethatalom által mindenkor és mindenütt megjelenített, s a rendszer lényegét 
adó diktatúrát; másrészt alsóbb szinten és más módon a helyi ukrán párt- és állami apparatcsik- 
gamitúra hatalmi fölényét is nap, mint nap el kellett szenvednie magyarságáért. Miközben a propa
ganda már a kezdetektől folyton azt sulykolta: „A sztálini alkotmány megengedi, sőt előírja, hogy itt 
minden nemzet a maga sajátos népi életét élje. Itt egy magyarból sem akarnak ukránt vagy oroszt 
csinálni, (kiem. tőlem -  B. J.) Vallja tehát magát minden magyar bátran és nyíltan magyarnak, 
Szovjethazánk iránti hűséggel és odaadással eltelt magyarnak”. (Vörös Zászló, 1946. január 24.)

Már Kárpátalja 1944. októberi szovjet megszállásától kezdve a katonai hatóságok állandósítot
ták a „proletárdiktatúrát”, a terrort, és eközben a munkatáboroktól megmenekült embereket sem 
kímélték. A megtorlásban, az elítélendő személyek kiválasztásában, a listák elkészítésében a helyi 
kommunisták és a sebtében megalakított városi és falusi pártbizottságok vezetői szorosan együttmű
ködtek az NKVD alakulataival. Az utóbbiak a Kárpátalját elfoglalt 4. ukrán front csapatainak az 
átvonulása után, november első napjaiban érkeztek meg többek között Beregszászra, és azonnal 
megkezdték az úgymond „fasiszta, népellenes” személyek összeírását, majd elfogását, a „tisztoga
tást”, a lakosság megfélemlítését.

A beregszászi NKVD-terror első áldozata az akkor 62 éves Marczinfalvi Benda Kálmán, a Beregi 
Arvízmentesítő Társulat főmérnöke, aki a terület újbóli Magyarországhoz való tartozása idején Bereg 
vármegye közigazgatási és törvényhatósági bizottsága, valamint a magyar országgyűlés felsöházának 
tagjaként tevékenykedett. Letartóztatták és a szovjet 8. légi hadsereg háromtagú rögtönítélő hadbíró
sága koholt vádak alapján halálra ítélte és ki végeztette. (Beregszászi, 2001:4.) Ő volt a sztálini terror 
legelső beregszászi áldozta. Ebben az időben, 1944 októberétől Ilku Pál (1912-1973) volt Beregszász 
kommunista párttitkára, miután előzőleg megszökött a magyar honvédségtől, és átállt a partizánokhoz. 
A város november 6-án alakult, kommunista többségű képviselő-testületének rendes tagjává is megvá
lasztották. A két nap múlva -  8-án -  tartott képviselőtestületi közgyűlés egyetlen napirendi pontjaként 
Ilku Pál indítványát tárgyalta a „milicíja” (rendőrség) és a héttagú, ún. „vizsgálóbizottság működésé
nek szigorú elhatárolásáról”. Az utóbbi feladata: „a közéletet a fasiszta és... veszélyes elemektől 
megtisztítani, illetőleg ezeket a népítélettől megóvni, védőőrizetbe helyezni... ha a nyomozás szálai 
vidékre vezetnek, hatásköre oda is kiterjed”. A határozat még azt is tartalmazta, hogy „.. .november hó
10-én Ilku Pál javaslatot nyújt be a milícija szervezetére vonatkozólag és munkaerők beállítására 
vonatkozólag teljes névsorra”. (Botlik-Dupka, 1991:144., 146.) Ilku 1945 derekán áttelepült Magya
rországra, később a Magyar Szocialista Munkáspárt, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, 1961- 
től haláláig magyar művelődési miniszter. (Magyar Nagylexikon. IX. 1999:787.)

A magyar férfilakosság deportálása után is folytatódott a magyarság elleni megtorlás. Bűnösnek 
számított mindenki, aki „a magyarok alatt” bármilyen állami, hivatali, egyházi tisztséget stb. töltött 
be, illetve vállalt. Ezrével hurcolták lágerekbe a magyar hivatalnokokat, a hajdani leventeoktatókat, 
cserkészvezetőket, a római, illetve a görög katolikus és a református papokat. A legismertebb közü
lük, többek között: Fenczik István (1892-1945) parlamenti képviselőt, görög katolikus teológiai 
tanárt letartóztatták és az ungvári börtönben tarkón lövéssel megölték. 1946. május 26-án koncep
ciós perben a kárpátaljai területi népbíróság „Horthy-fasiszta bérenc, vatikáni ügynök, amerikai 
kém” vádakkal halálra ítélte az 1938. október 9-én alakult autonóm ruszin kormány miniszterelnök
ét, Bródy Andrási (1895-1946), akit az év november 7-én kivégeztek. Rajta kívül a hajdani Auto
nóm Földműves Szövetség (ABTOHOMHbin 3eM jieflejibCKHH C ok>3 -  Autonomnij Zemlegyelszkij 
Szojuz) hét volt vezetőjét, a magyar parlament képviselőit fogták perbe. Közülük Demkó Mihályra 
(1894-1946) és Kricsfalusi-Hrabár Endrére halálbüntetést, a többiekre egyenként tízévi kényszer
munkát, „kátorgá”-t kért a területi ügyész. Hasonló perben ítélték húszévi kátorgára és vagyonel-
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kobzásra llniczky Sándor (1889-1947) nagyprépostot, a magyar felsőház tagját, aki egy év múlva a 
szibériai Tomszkban ismeretlen körülmények között meghalt. A vádiratokról, a tárgyalásról és az 
ítéletekről 1946. április-május folyamán folyamatosan beszámolt a Kárpáti Igaz Szó című lap. A 
lelkészek közül szibériai börtönökbe, lágerekben tartották fogva hosszú évekig Forgon Pál viski 
tiszteletest, 1977-től a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét és Bendász István (1903
1991) görög katolikus parókust, későbbi kanonokot.

A következő év őszén, 1947 szeptemberétől a kárpátaljai kommunista hatóságok perek sorát indí
tották, melyek során az Ukrán SZSZK büntetőtörvényének 54. paragrafusa alapján, koholt vádakkal 
súlyos börtönévekre ítélték azokat a személyeket, akik az 1938/1939. és 1944. közötti években 
valamilyen közhivatalt, tisztséget betöltötték az újbóli magyar korszak idején. Az akció fő célja a 
kárpátaljai magyar értelmiség megfélemlítése, vezetőinek lehetetlenné tétele, illetve elszigetelése 
volt. A perek során számos magyart -  köztük református és római katolikus papokat is -  ítéltek több 
éves kényszermunkatáborra. (Koncepciós perek, 1993:39-42., 46-69., 80-83., 109-136.). Ugyan
csak 1947 őszén, október 28-án a kárpátaljai görög katolikus egyház felszámolását leghatározot
tabban ellenző Romzsa Tódor (1911-1947) munkácsi püspök ellen az NKVD ügynökei sikertelen 
merényletet követtek el a Munkács melletti Iványi községnél. A súlyosan megsérült főpásztort a 
munkácsi kórházba szállították, ahol a gyógyulófélben lévő főpapot a titkosrendőrség álápolónője 
ciánkálival meggyilkolta. (Botlik, 1997:278-284.; Puskás, 1999.)

Az ukránból fordított magyar nyelvű megyei lap, később terjedelmes cikkben -  címe: Az unitus 
egyház álarc nélkül -  „leplezte le” a munkácsi görög katolikus püspökség és papsága úgymond, 
már három és fél évszázada folytatott „áruló, szlávellenes és demokráciaellenes” tevékenységét. 
Keményen figyelmeztette a hívőket: „.. .az uniátus (helyesen: unitus -  B. J. m egjegyzi egyháznak 
fája által termett gyümölcs népellenes, szovjetellenes méreggel van teli. A görög-katholikus egyház 
híveinek ideje meggondolni, vajon nem túlságosan cinikusan és szánalom nélkül élnek vissza az 
uniátus egyház vezetői vallásos meggyőződésükkel idegen politikai célok érdekében?” (Kárpáti 
Igaz Szó, 1948. április 9.) Ez az időszak már a görög katolikus egyház elleni folytonos hatósági 
támadások utolsó szakasza. 1949. február 16-án a kárpátaljai területi tanács végrehajtó bizottságá
nak elnöke és titkára írásban felszólította Murányi Miklós (1911-1979) káptalani vikáriust, a mun
kácsi egyházmegye irodavezetőjét, hogy az ungvári székesegyházat, a hozzá tartozó épületeket, 
helyiségeket és a püspökség Ungváron található egyéb javait adja át a pravoszláv egyházmegyének. 
Murányi az okmányt így szignálta: „Tudomásul vettem: 16.11/49. Káptalani vikárius.” Az átvétel -  
korabeli szóhasználattal: „államosítás” -  mindössze fél óráig tartott. (Botlik, 1997:286.)

Két nap múlva -  18-án -  Murányi körlevélben értesítette lelkészeit: mivel a püspökség javait 
átadták az ortodox egyháznak, ezért a továbbiakban, mint vikárius már nem ad ki utasításokat, és az 
egyházmegyei hivatal is beszünteti működését. Szó sincsen tehát az egyházmegye önfelosztásáról, 
amelyre a kommunista diktatúra évtizedekig hivatkozott. Ekkor a munkácsi görög katolikus püspök
ségben a templomok száma 293, a parókiáké 265, a papoké 350, a hívőké 480 ezer: ebből 30 ezer 
magyar, 16 ezer román, néhány ezer szlovák, a túlnyomó rész -  több mint 400 ezer lélek -  ruszin 
nemzetiségű. A pravoszláv egyházba kényszerített magyar ajkú görög katolikusoknak új személy
azonossági igazolványokat adtak, amelyekben ukrán nemzetiségűnek tüntették fel őket.

Súlyos hatósági nyomásra -  főként az egyenként 25 évi kényszermunkával való fenyegetésre - ,  
1949. február és június között, öt hónap alatt összesen 109 görög katolikus pap választotta az 
aposztáziát, azaz a hitehagyást és tért át a pravoszláv vallásra. A 350 lelkészből ellenálló 129 papot 
„a szovjet nép ellenségéinek nyilvánították, valamennyiüket az ungvári űn. „népbírósági tárgyalá
sokon” koholt vádakkal -  szabotázs, Szovjetunió rágalmazása stb. -  25 évi kényszermunkával súj
tották. A 129 elítélt közül 30-an elpusztulnak a lágerekben, az életben maradottak az 1955., illetve 
az 1956. évi amnesztia után szabadulnak. (í?o.:286-287.)

Közben a hatalom azokat a görög katolikus templomokat, amelyek nem kerültek a pravoszlávok 
kezére, számos célra -  áruraktárnak, traktorállomás gépszínének, szerelőcsarnoknak, magtárnak, 
sportteremnek stb. -  hasznosíttatta. Például a Latorca völgyében fekvő Beregszentmiklós közelé
ben, Beregváron, az ún. Kárpáti szanatórium vasútállomását, illetve annak várótermét is, évtizedek-
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kel ezelőtt egy megszüntetett görög katolikus templom épületében alakították ki. A területi székhe
lyen, Ungváron pedig az 1930-as években emelt jellegzetes, vörös-fehér színű, ún. orosz pravoszláv 
templomban pedig ateista múzeum működött a szovjet korszakban, az 1990-es évek elejéig. Jó 
néhány istenházát azonban egyszerűen leromboltak -  Radvánc, Újtövisfalva, Kékesfüred, 
P uznyákfa lvailyen  eset még 1985-ben (!) is előfordult, az Ungvár melletti Korláthelmec község 
templomát ekkor pusztították el felsőbb utasításra.

A szovjet élet teljes egészét átfogó vallásellenes propagandán belül az ateista nevelés elsősorban 
az iíjúságra összpontosult. Már az óvodában megkezdődött, majd folytatódott az általános iskolá
ban, októbristaként az első két osztályban, utána a pionírszervezetekben, végül a Komszomolban. 
Ennek lényeges eleme az ateista múzeumok -  ezek többsége, minő hatalmi cinizmus: a görög kato
likus egyházaktól elvett templomokban működött -  meglátogatása volt. Évtizedeken át a valláselle
nes propaganda egyik élharcosa a Kárpáti Igaz Szó című lap volt, amelynek évfolyamaiban külön 
rovatokban küzdöttek a „vallás mákonya” ellen. Folyamatosan ostorozták az egyházakat és hívei
ket, s adtak tanácsokat az agitátoroknak, hogy miként tudják sikerre vinni ateista átnevelő munkáju
kat. Ez a szemlélet az irodalomba is behatolt. Jellemző, hogy az élete utolsó két esztendejében 
Ungváron alkotó Dayka Gábor (1769-1796) költőt és munkásságát -  mivel papnövendék is v o lt-  
az 1960-as években Kárpátalján csak „ateista” szellemben volt szabad tanítani. (Uo.:289-291.)

A folyamatos vallásüldözés, illetve az egyházi élet korlátozása ellenére a kommunista diktatúra 
évtizedeiben Kovács Vilmos szülőfalujának népe -  miként a magyarság zömét jelentő reformátu
sok, a római, sőt a görög katolikusok egy része is -  megtartotta hitét. A gáti reformátusok jelentős 
része rendszeresen látogatta a templomot, sőt a fiatalok többsége megismerte vallásának alapjait, 
évenként számosán konfirmáltak. Pedig a Kárpátalját megszálló szovjet hatóságok már 1945-től 
minden vallási ünnepet munkanappá minősítettek. A gyermekeknek például húsvét hétfőn is kötele
ző tanóráik voltak az iskolában, a templom látogatásáról pedig eltiltották őket. A „locsolódás” szo
kása mégis fennmaradt, délután és gyakran késő estébe hajlóan zajlott a faluban. Czébely a hatalom 
intézkedéseiről Naplójában: „Nyílt pártgyülésen, kérés hozzánk a pártszervezet részéről: Kiszűrni 
már előre a gyanús tanulókat, akik meg akarják ünnepelni a húsvétot!” Egy másik évben: „Húsvét 
vasárnapja. Reggel nyolctól tízig egy feldíszített szekéren járjuk a falut, hívogatjuk a jó népet a 
község fútballpályájára, hogy tekintsék meg a műsort. Istentisztelet helyett... A pályán szervezetlen
ség, de letudjuk a műsort. A császár megkapja a magáét, mindenki szétszéled, hátha maradt még 
otthon az igazi ünnepből egy harapásnyi hangulat.” A karácsonyról: „Az iskolában. Nagyszünetben 
a szentestei ügyeleteskedésről a község utcáin és a templom előtt. Megfigyelni a templomba járó 
gyerekeket és bojkottálni a betlehemeseket. Még mindig ez a karácsonyi feladat. Bakos Ernővel 
baktatunk végig szomorúan a falun. Mindenkinél szentestei hangulat, csak bennünk a szégyen. Nem 
is nézünk a templom felé. Gyorsan hazasietünk.” (Czébely; 1996:20., 112., 129.)

A kommunista diktatúra teljes kiépítése után, a moszkvai utasítások szellemében már 1947-1948- 
ban a korábbinál is erőszakosabb politikai-nevelő munkát, agitációt fejtettek ki a különböző szintű 
kárpátaljai pártszervek. Különösen nagy súlyt fektettek az ellenségesnek ítélt nézetek elleni harcra, 
a lakosság „ideológiai megerősítésére”. A legelső élesen bírált személyek ruszin gyökerű alkotó 
értelmiségiek voltak. A kor hangulatának felidézésére két neves személy meghurcolásáról szólunk. 
Egyikük Fegyir Potusnyák (Fedor, az újbóli magyar korszak idején Ferenc, 1910-1960) költő, író, 
néprajzkutató, 1946-tól az Ungvári Állami Egyetem archeológiái és néprajzi tanszékének tanára, a 
másik Petro V. Lintur kritikus, folklorista, aki 1944-1945-ben Kárpátontúli-Ukrajna állam Népta
nácsa, azaz kormánya egyik elnökhelyettese, 1946-tól az ungvári egyetem oktatója.

A területi pártbizottság kampányát a Legyünk könyörtelenek a burzsoá-nacionalista ideológia 
megnyilvánulásaival szemben című cikkel indította az SZK(b)P KB irodalom és művészet kérdése
iben hozott „történelmi határozatai”-ra, valamint Andrej A. Zsdanov (1896-1948) kultúrpolitikusnak 
a kérdéssel kapcsolatos beszámolójára hivatkozva. A támadás egyik fő célpontja Fegyir Potusnyák, 
aki „a miszticizmus és szimbolizmus járhatatlan rengetegébe tévedett és akinek alkotásait elkesere
dettség, szomorúság és reménytelenség hatja á t... A társadalmi tevékenység hiábavalósága, az em
ber gyengesége, a halál megéneklése, a túlvilág titkai, ezek a legfőbb vezérmotívumai Potusnyák
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költészetének... Nietzschét, Bergsont, F reudot-a szubjektív idealizmus tanítóit, a történelemtudo
mány terén pedig Hrusevszkijt, az ukrán-burzsoá nacionalizmus megalapítóját és eszmei lelkesítő
jét tekinti szellemi vezéreinek... eszmeileg nem készült fel és nem kapcsolódott be a Kárpáti terület 
új életének építésébe, továbbra is megmaradt az ukrán-burzsoá nacionalizmus álláspontja mellett és 
ily módon azon eszmei ellenfeleink közé tartozik, akik ellen a bolsevik kritika tüzét kell irányíta
nunk.”

A másik megbélyegzett Petro L intur- ekkor a területi művészeti osztály vezetője - ,  aki „.. .min
denki másnál felelősebb a Kárpáti terület irodalmáért. Kritikusi hivatásának megfelelően Lintur 
elvtársnak fel kellett volna emelnie figyelmeztető, haragos szavát a burzsoá-nacionalista ideológia 
megnyilvánulásai ellen. Ez sajnos nem történt meg... Sőt, Lintur elvtárs ’észre sem vette’ a Kárpáti 
terület irodalmának beteges és káros jelenségeit... Mibén rejlik a kommunista Lintur politikai vak
ságának és engedékeny magatartásának oka a burzsoá-nacionalista ideológiának megnyilatkozásai 
iránt a Kárpáti terület irodalmában, művészetében és történelmében? Abban, hogy maga Lintur 
elvtárs nem szabadult meg mindeddig a régi tehertől és továbbra is Nedzelyszkij, a burzsoá-reakci- 
ós irodalomtörténész ártalmas koncepciójának rabja.” A lap végül kijelölte a tennivalókat: „íróink 
csak akkor teljesítik sikeresen feladataikat, ha a bolsevik pártszempontok, a bolsevik politika hirde
tőivé válnak... íróinknak és kritikusainknak komoly következtetéseket kell levonni a párt útmutatá
saiból, az UK(b)P [Ukrajna Kommunista /bolsevik/ Pártja] területi bizottságának azon útmutatása
iból, melyek a burzsoá-ideológiának a Kárpáti terület irodalmában, történelmében és művészeté
ben felderített megnyilatkozásaival kapcsolatosak”. (Kárpáti Igaz Szó, 1947. július 29.)

A cikk megjelenését követően a pártszervek erőteljes kampányt indítottak az „ideológiai munka 
további fellendítésért” . Az újság terjedelmes beszámolói szerint több gyűlést -  az elsőt Ungváron 
(Kárpáti Igaz Szó, 1947. augusztus 9.) -  szerveztek értelmiségiek számára, ahol a résztvevők elítél
ték Potusnyák, Lintur, Andrej Patrusz-Karpatszkij (1917-1980) és más alkotók tevékenységét. 
Huszton, a városban és a körzetben (járásban) élő értelmiségiek gyűlését szervezték meg, ahol több 
mint háromszáz résztvevő előtt Kárpátalja egyik legtekintélyesebb politikusa, Iván Turjanica, az 
UK(b)P Kárpáti területi bizottsága titkára tartott előadást „az ideológiai munka időszerű feladatai
ról”. Felszólította hallgatóságát: „...fokoznunk kell politikai éberségünket... állhatatosan kell mun
kálkodnunk, hogy a dolgozókat a társadalmi érdekekkel szemben tanúsított becsületes és öntudatos 
magatartás szellemében neveljük, e nélkül lehetetlen megoldani a szocializmusból -  a kommuniz
musba való átmenet történelmi feladatát, e nélkül lehetetlen kiirtani az emberek öntudatából a kis
polgári ideológia maradványait. A Kárpáti területen ezen maradványok különösen élénkek és ezek 
végleges kiirtására kitartó harcra van szükség... Mit jelent ...a  burzsoá világ kultúrája előtt hajbó
kolni? Ez azt jelenti, hogy olyan kultúra előtt hajbókolunk, amely az imperialista burzsoázia ha
szonleső érdekeit szolgálja. A Kárpáti területen pedig van még egy ilyen intelligencia -  különösen 
azok között, akik külföldön nevelkedtek, akik lakáji szolgasággal követnek mindent, ami külföldi és 
hajbókolnak a burzsoá világ előtt”.

Turjanica ezután élesen bírálta a szovjet írók szövetsége egyes kárpátaljai tagjait -  Potusnyák, 
Lintur, Patrusz-Karpatszkij - ,  akik a müveikben „még nem szabadultak meg a burzsoá-nacionalista 
hibáktól”, különösen Potusnyákot, „aki a burzsoá(-)reakciós filozófia, a misztikum és téveszmék 
rabja”. Ugyanakkor -  szerinte -  számos alkotó helyesen dolgozza fel az időszerű témákat, és „a 
szovjet hazafiasságról, a fiatal szovjet állam embereinek munka-hőstetteiről írnak”. Példa erre a 
Kárpáti terület fiatal íróinak a „Veszna” (Tavasz) című versgyűjteménye, amelyből „...különösen 
Gojda (Hojda!) Jurijnak a Kárpáti területen folyó szocialista építkezés iránti pátosszal áthatott ver
sei emelendők ki.” A megyei párttitkár előadását „vita” követte.

A huszti körzeti pártbizottság propaganda és agitációs osztályának vezetője, „Kotlyár elvtárs” 
azt fejtegette: „Huszt, az ukrán-német nacionalisták -  a Volosin banda fertőző gócpontja volt -  
...innen terjed a nacionalista áramlat” . Ezután élesen bírálta a huszti tanítóképző igazgatóját, 
Sztankaninecet „.. .a káderek kiválasztásánál elkövetett hibái miatt. A tanitóképzőben egy bizonyos 
Kovaly (nevű) előadó működik, aki nem szovjet emberhez illően viselkedik. A tanítóképzőben mű
ködik Voron is, a fasiszta ukrán-nacionalista párt egykori tényezője, aki a szovjet kormányzat két
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éve alatt semmivel sem bizonyította be, hogy szakított volna nacionalista múltjával”. (Kárpáti Igaz 
Szó, 1947. augusztus 16.) Csak megjegyezzük: öt hónap múlva, 1948. januárjában Bállá Lászlótól 
már dicséretet kapott a huszti tanítóképző. [A huszti párttitkár hozzászólásának megértéséhez rövi
den vázoljuk a történeti előzményeket. Az 1938. szeptember 29-i müncheni egyezmény -  melynek 
alapján a szudétanémetek által lakott területeket Csehszlovákia átadta Németországnak -  után a 
megmaradt Csehszlovákia föderatív állammá alakult. Kárpátalja ekkor -  két évtizedes hitegetés 
után -  Prágától önkormányzatot kapott. Az 1938. november 2-i első bécsi döntéssel a felvidéki 
magyarlakta területek -  köztük a kárpátaljai Tiszahát is -  újraegyesültek Magyarországgal. Ezt 
követően Kárpátalja továbbra is csehszlovák fennhatóság alatt maradt hegyvidéki részén az auto
nóm országrész miniszterelnöke, Avgusztin Volosin (1874-1945) pártja, az Ukrán Nemzeti Szerve
zet (Y KpaÍHCKe HauHOHajme Oőe/tHaHe, YHO -  Ukrajinszke Nacionalne Objednanje, UNO) kere
tében működő Szics-gárda katonai erejével kiépítette a fasiszta-típusú „Karpatszká-Ukrajina” álla
mot, amelynek fővárosa Huszt volt. 1939. március 14-én este-m iután Szlovákia kikiáltotta függet
lenségét -  Volosin kormányfő is kihirdette az országrész, Karpatszká-Ukrajina állami függetlensé
gét. A másnap délután összeült kárpátukrán szojm (parlament) Volosint az önálló Kárpát-Ukrajna 
elnökének választotta. A néhány óráig létezett kárpátukrán államot az 1939. március 15. és 18. 
között lezajlott háromnapos katonai akcióval a magyar honvédség elfoglalta, és Kárpátalja hegyvi
déki részét is Magyarországhoz csatolta.(fior//A:, 2000:214.)] A huszti párttitkár által a gyűlésen 
fasisztának bélyegzett, és a tanítóképzőben 1947. nyarán működött személy Andrej Voron (1901
1962) volt, aki 1938 őszétől a Volosin-kormány Gazdasági Minisztériumának titkára, 1939. január

jában pedig az UNO főtitkárává választották. (IJon/Pop, 2001:121-122.) Nem volt véletlen, hogy 
az Ungváron tartott területi Komszomol-aktíva az ifjúság körében végzett ideológiai munka javítá
sát szorgalmazta. (Kárpáti Igaz Szó, 1947. szeptember 12.)

A szovjet hatóságok 1949-re Gáton is befejezték a falu szocialista átalakítását, általános kollek
tivizálását. Nem véletlen, hogy Kovács Vilmos csak egy évig vállalta a gáti tanács végrehajtó bi
zottságának titkári tisztségét, amely mindennapi közreműködést jelentett az „adóprésben ”, a „bur- 
zsoá csökevények” felszámolásában és az „ideológiai meggyőző” munkában. A következő évben, 
1950 folyamán a szovjet hatóságok listákat készítettek a kitelepítésre szánt általuk megbízhatatlan
nak tartott kárpátaljai magyar családok százairól. A jól értesült személyek félelmükben megváltoz
tatták nemzetiségüket és hivatalos okmányaikban ukrán vagy szlovák ajkúnak íratták be magukat.

A megfélemlítés, a megtorlás számos formájának jól bevált módszerét a hatóságok az 1950-es 
években is tovább alkalmazták, s eközben a durva kegyeletsértéstől sem riadtak vissza. Példa erre 
Kovács Vilmos szülőfalujának, Gátnak egyik szomszédos települése, a szintén magyarlakta Dercen, 
amelyről az elhurcolás és Úszta Gyula dicstelen szereplése kapcsán már szóltunk. A település tragé
diája azonban még nem volt teljes, újabb következett. A falu fölé magasodó ún. Derceni-hegyet 
emberemlékezet óta szőlőültetvények borították: lapos tetejének egyik felén kőbánya működött, a 
másikon pedig a község temetője terült el századok óta. Itt volt a falu hajdani földesura, a Dercsényi- 
család terjedelmes, nyolc-tíz méter hosszú, öt méter magas kriptája is. Jó néhány gránit síremlék állt 
a temetőben, a módosabbaké, a túlnyomó többségnek csak fakeresztje volt. A temető elpusztítása 
tulajdonképpen már 1949 elején megkezdődött, igaz véletlenül. Megalakulásakor a helyi kolhoz a 
kőbányát is birtokba vette, és a kő kitermelésekor néhány régi, elhanyagolt sírt kiforgattak. Ez idő
ben a község lakói is termelhettek ki követ a házak építéséhez.

1952 tavaszán azonban egyszer csak megjelent a szovjet hadsereg egyik alakulata, és elfoglalta a 
Derceni-hegyet, mely a környék legmagasabb pontja. Egy rádiólokátor állomást -  a helyiek szerint 
„radart” -  létesített abban a temetőben, ahová még az előző hetekben is temettek! A falubeli szem
tanúk szerint a katonaság először körbekerítette a hegy tetejét -  benne a temetővel s több száz 
régebbi és újabb kopjafával (! )- , és a területet buldózerekkel legyalulta. Ezután hatalmas gödröket 
vájtak, amelyekbe belefért egy-egy rádiós teherautó, a tetejükön lokátorokkal. Az utóbbiak körbe- 
forgó működését a helyiek évtizedeken át lentről láthatták, sőt a lakásukban is érzékelhették, m ert- 
különösen a régebbi típusú -  televíziókészülékeket erősen zavarta. Fekete csík futkosott a képer
nyőkön. Mindössze nyolc esztendővel a helyi férfilakosság deportálása után, a falu népe nem merte
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szóvá tenni ősei nyughelyének feldúlását. A hatóságok a Derceni-hegy mellett néhány száz méterre 
lent, a laposon új temetőt jelöltek ki. Ennek keleti sarkában hántolták el az akkor elhunyt első falubelieket 
-  Balta Pál, Bállá Ferencné, Szabó Mihályné-, akik most is álló fejfáik szerint 1952-ben haltak meg.

Az 1950-es évek végén a katonaság növelni akarta az elpusztított sírkertben működő lokátor 
állomás területét, és a hegy felső karimáján lévő szögesdrótkerítést a kiemelkedés aljáig szándéko
zott kiterjeszteni. Ezzel a szőlő-ültevény is katonai területté vált volna. A hruscsovi olvadás légkö
rében a derceniek már mertek tiltakozni, és a régi kerítés maradt. Ebben az időben már a katonaság 
minden évben késő ősszel elvonult, a következő tavasszal tért vissza, és a hegyen felvert sátrakban 
állomásozott. A szőlőhegyalji kőépületben lévő kaszárnyát a téli hónapokban egy sofőriskolának 
adták át. A katonaság első, tél előtti elvonulásakor, az 1950-1960-as évek fordulóján -  a helyiek 
közül a pontos időpontra senki sem emlékezett -  a falu népe néhány megmaradt sírkövet leszállított 
a hegyről és az új temetőben ismét felállította. A korábbi több száz kopjafát nem találták, illetve 
csak néhányat cölöpként leásva, a többit a katonák -  feltehetően -  eltüzelték. A falubeliek ekkor 
döbbentek rá, hogy a hegy elfoglalása után a katonaság a lokátoros teherautóknak bunkerszerü, tető 
nélküli fedezékeket vájt ki buldózerrel a sírok között, a temető több részét pedig egyszerűen legya
lulta. A Dercsényi-család kriptája is romhalmazzá vált, még az oszlopai is eltűntek. Mi történt a 
derceni ősök porladó csontjaival? Ezt még ma sem tudni.

Harminchét esztendővel a temető feldúlása után, 1989. tavaszán a hóolvadást követően a katonaság 
elvonult és a hadieszközeit is elszállította. Az előbbi esztendő nyarán e sorok írója helyiek vezetésével 
felkereste a Derceni-hegyet. Megtalálta a volt katonai objektum kerítésének szögesdrót- és oszlopma
radványait, és a magyar temetők legjellegzetesebb növényei, a fagyai- és orgonabokrok között pedig jó 
néhány egész vagy töredezett gránit sírkövet. Ezek közül a katonák többet lépcsőnek használtak a 
lokátoros teherautók fedezékeinek a földmeredélyein. (Botlik, 1990:111-113.)
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6. MAGYAR SZELLEMI ÉLET 
-  GÚZSBA KÖTVE

A magyar férfilakosság 1944. novemberi elhurcolását követően csak lassan jöhetett létre, alakul
hatott ki újra a vidék magyar művelődési-irodalmi élete. A helyzetet jól érzékelteti a Balla-emlékirat 
idézete, amelyet fél évszázaddal később írt, és ifjúként nyílván nem teljesen így gondolta: „Az új 
hatalomnak kezdetben nem a magyar szellemi élet korlátozása, hanem a teljes kiirtása volt a célja. 
Se iskolák, se színjátszás... -  semmi, de semmi. Ekkor döntöttem a szobrászat mellett.”

Az újabb impériumváltozás után több mint fél évvel, 1945. május 27-én jelent meg hét évi szünet 
után újra Ungváron a Munkás Újság című lap, amelyet az államosított Miravcsik György-féle nyom
dában állítottak elő. (Előzménye az 1919. január 12. és március 16. között megjelent Ungvári Mun
kások, amely tíz hónap múlva, 1920. január végén Munkás Újság néven, a (ruszinszkói) kárpátaljai 
országrész kommunista pártjának lapjaként indult újra. (Rotman, 1969:60-61.) A lap alig két héttel 
az első bécsi döntés előtt, 1938. október 23-án beszüntette a megjelenését. Néhány száma illegáli
san, a kárpátaljai Tiszahát magyarlakta területének Magyarországgal való újraegyesülését, novem
ber 10-ét követően is megjelent. Az újraindulásról Bállá László emlékiratából: „A szovjet megszál
lás után az új hatalom urai -  minden ellenséges beállítottságuk ellenére -  egy idő múlva rádöbben
nek, hogy a magyar lakossággal csak érintkezniük kell valamilyen módon, és engedélyezik a Mun
kás Újság fölújítását. Ezt a gesztusukat azonban rövidesen meg is bánják. Magyarul szerkesztett lap 
Kárpátalján? Ugyan! A Keletről jött vezetők nem is értik ezt a nyelvet. Hogyan ellenőrizzék hát? És 
támad egy torz ötletük: ezen túl legyen a lap Kárpáti Igaz Szó címmel az ukrán újság, a Zakarpatszka 
Pravda magyar fordítása... a Munkás Újság silány kis lap volt, munkatársai harmatgyöngék, de az 
ukrán lap sem volt jobb ... A fordításos Kárpáti Igaz Szó ezután még gyatrább lett.”

Az újság négy kis formátumú oldalon, hetente egy alkalommal jutottéi az olvasókhoz. Címlapján 
ez a sokatmondó meghatározás olvasható: „A Zakarpatszká Ukrajnai Kommunista Párt Központi 
Bizottságának hivatalos hetilapja”. Ugyanitt az első oldal jobb sarkában felül pedig az alábbi jel
mondat: „ Éljen Zakarpatszká- Ukrajna egyesítése Szovjet- Ukrajnával! ” A lapot a ZU KP KB meg
bízásából szerkesztőbizottság szerkesztette lvan Petruscsak (1902-1961) ukrán publicista elnökle
tével. A lap és a kor szellemiségét szemléletesen tükrözi a „Zakarpatszká-Ukrajna magyarságá
hoz! ” című felhívás, amelyben Hídi Sándor nagydobronyi párttitkár többek között azt írta: „Ma 
még fokozottabban dolgozzunk a párt utasításai szerint. Sok munka vár reánk! Magyar vidékeken 
nekünk, kommunistáknak kell lennünk az élen, meg akarjuk mutatni, mit tudunk. Hosszú századok 
óta várták a dolgozók ezt a napot... Nézzünk csak kissé vissza a múltba! 1920-tól együttműködtek 
az ukrán és magyar dolgozók ezrei, [19]38-tól együtt szenvedett a magyar fasizmus alatt az ukrán 
és magyar dolgozó osztály. Mi sem természetesebb, minthogy ma is együtt haladnak a szocialista 
társadalom felépítésében... Mi, magyar kommunisták, továbbra is együtt dolgozunk ukrán testvére
inkkel!” (Munkás Újság, 1945. július 15.)

Itt jegyezzük meg, hogy a napjainkban is hivatalosan használt B033’eAHaHHti (vozz’jednánnya, 
„újraegyesítés” ), illetve a B033’e/uiaiiMH (vozz’jednánij, „újraegyesült” vagy „újraegyesített”) 
fogalom kezdettől fogva, 1944 végétől politikai-ideológiai töltésű. Híjával van minden logikának, 
hiszen a mai Kárpátalja területe soha nem tartozott Ukrajnához, még határos sem volt azzal. Jellem
ző a korabeli viszonyokra, hogy az „újraegyesülés” ideológiáját nem minden alkalommal a 1944. 
november 26-i munkácsi népbizottsági kongresszusra hivatkozva népszerűsítették, különösen kez
detben. Zakarpatszká-Ukrajna állam Néptanácsának, azaz kormányának elnöke és ZU KP első tit
kára, Iván I. Turjanica ünnepi cikkének már a címében is „Dicső és feledhetetlen évfordulódnak 
nevezte a szovjet-csehszlovák szerződést, amikor: „A kárpáti terület, Kárpátukrajna lakosai akara
tának megfelelően és a SzSzKSz és Csehszlovákia között 1945. június 29-én megkötött baráti egyez
mény alapján, egyesült az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársasággal.”
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A politikus a szokásos módon indokolta cikkében az újraegyesülést, amelyeket napjainkban is 
gyakran citálnak a hivatalos, ünnepi fórumokon, a publicisztikában, sőt a történetírásban is. „Kevés 
példát találunk a történelemben arra, hogy egy kicsiny népcsoport olyan zsarnoki, állandó és ke
gyetlen elnyomást szenvedett volna, mint aminőt a kárpáti ukránok a magyar hódítók, az idegen 
elnyomók részéről elszenvedtek. De a kárpáti ukránok nem törtek meg az egyenlőtlen harcban, nem 
csüggedtek és nem adták fel a felszabadulásba vetett reményeiket... A kárpáti földet még történel
münk hajnalán -  valamikor a XI. században -  hódították meg és verték bilincsbe az idegenek, a 
kárpáti ukránok lelke azonban érintetlen és töretlen maradt.... Múltak az évszázadok, a kárpáti 
ukránok azonban nem adták fel, hogy egyesüljenek keleti testvéreikkel... Az összes ukrán és orosz 
földekkel való egyesülés eszméje volt az az életet adó forrás, amelyből a kárpáti ukránok erőt merí
tettek.” (Kárpáti Igaz Szó, 1946. június 29.)

A Munkás Újság első szerkesztőjévé a második világháború alatti illegális kommunistát, a szov
jet hadsereg volt katonáját, (Szenes) -  ekkor még -  Kroó Lászlót nevezte ki a ZU KP Központi 
Bizottsága. Ez akkori szokás szerint így történt: behívatták a párt káderosztályára, amelyet Borkanyuk 
Szerén (elvtársi körökben használt közismert beceneve: Cika) vezetett. (Megbízható mozgalmár, az 
1942. január 4-én Kőrösmező közelében szovjet repülőgépről ledobott hattagú ejtőernyős partizán
csoport vezetőjének, Borkanyuk Olekszának -  akit rövid idő múlva februárban elfogtak, majd kivé
gezték -  volt az özvegye.) Kroó természetesen „gondolkodás nélkül” elvállalta a Munkás Újság 
szerkesztését. Az ukrán Zakarpatszka Pravda felelős szerkesztője, Mikola Klimpotyuk lett a főnö
ke, akinek „ ...a  vezetése alatt egyesült a két lap.” A szerkesztőbizottság élére a párt Borkanyuk 
Cikát állította. (Kroó, 1988:64-65., Rotman, 1982:27.)

A Munkás Újság vezető munkatársa: Győry Dezső (1900-1974, a lapban neve: Győri, elhagyva 
a ,,nemesi”>,-t) költő, a két világháború közötti csehszlovákiai magyar egyetemi ifjúsági szervező
dés, a Sarló-mozgalom egyik jeles alakja, aki ekkor Beregszászban élt, és Sándor László kritikus, 
műfordító, lapszerkesztő, szintén a Sarló egyik alapítója és vezetője, 1935-től pedig évekig az erdé
lyi Kolozsváron megjelenő Korunk című folyóirat csehszlovákiai szerkesztője, illetve szerzője, 1945- 
től az ungvári területi képtár igazgatója. A dél-alföldi Makóról származott Ungvárra Saitos Gyula 
(1896-1967), aki az 1920-as években, mint a makói Független Újság munkatársa, az ifjú József 
Attila (1905-1937) költői útját egyengette.

Az ungvári magyar újság -  a szovjet gyakorlat szerint -  széleskörű levelezői-tudósítói hálózatot 
épített ki, és cikkeinek egy részét magyar nemzetiségű értelmiségiek, illetve fizikai munkások és 
parasztok írták. A legtöbb híradás a nagyszőlősi Neufeld László tói származik, aki azonos Neufeld 
Béla (1894-1962) orvossal, szociológussal és közíróval, a két világháború közötti csehszlovákiai 
baloldali lapok és folyóiratok közismert szerzőjével. A másik szorgos sajtólevelező Heiszter And
rás (1909-1973), ifjúkorában a Sarló-mozgalom tagja, hajdani beregszászi vasmunkás, aki 1936- 
ban az ismert csehszlovákiai író, publicista Fábry Zoltán (1897-1970) által 1936-ben meghirdetett 
Proletártoll verseny egyik győztese. Heiszter a helyi magyarok közül 1945-ben az elsők között raga
dott tollat, hogy a kárpátaljai magyarság nevében nyilatkozzon a nemzetek egyenlőségéről szóló szov
jet dokumentumról. „A Munkás Újságot annyira megszerettük és annyira a szívünkhöz szól, hogy 
ünnep az a nap, amikor kezünkhöz vesszük. Különös örömet jelent nekünk és megnyugvást a 'Mit kell 
tudnunk a Szovjetunióról?’ című rovat. Valóságos ünnep volt számunkra a 123-ik paragrafus című 
cikk megjelenése. Mi, magyar ajkú dolgozók, boldog örömmel véstük emlékezetünkbe a nemzetek 
egyenlőségéről szóló megnyilatkozást, melyhez nekünk sok, de nagyon sok közünk van. Ha valahol 
felbukkan egy rémhír, csak a Munkás Újsággal érvelünk. Ezzel megakadályozzuk a reakció munká
ját, mely igyekszik hazug hírekkel éket verni és nyugtalanságot kelteni a felszabadított magyar ajkú 
dolgozók soraiban. Reméljük továbbra is, hogy a Munkás Újság egy-egy száma megnyugtató doku
mentum lesz az itt élő magyar ajkúak részére”. (Munkás Újság, 1945. augusztus 5.)

Elég sok a lapban publikált vers és széppróza, azonban túlnyomó részük nem az újságba szánt 
eredeti közlés, hanem külföldi kommunista szerzőktől átvett anyag, illetve fordítás szovjet íróktól. 
Mindössze két helyi magyar szerző jelentkezett hasábjain: az újabb impériumváltozás után csak 
1945. augusztus 5-én jelent meg az első magyar költemény Hegyvidék címmel, Győry Dezső tollá
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ból, majd még egy írása (g-d) szignóval, a Vérke-parti vázlat (november 20.), műfaja karcolat. 
Ezen kívül Szenes (Kroó) László közölte Fordulat című karcolatát. (augusztus 19.) Sándor László 
így indokolta a Munkás Újság szépirodalmi anyaga számbavételekor a kárpátaljai alkotók gyér 
szereplését: „Javarészt... -  különböző megfontolásokból -  külföldiek müveit közölte a lap. A helyi 
írók felsorakozása nyilván nem maradt volna el, ha a Munkás Újság továbbra is fennáll. A Munkás 
Újság 1920-1938 között, majd 1945-ben a szó lenini értelmében, mint osztályharcos lap töltötte be 
Kárpát-Ukrajna magyar ajkú lakossága körében a kollektív agitátor, propagandista és szervező sze
repét. Ebben a munkában hasznos hozzájárulást képviseltek a lapban megjelent szépirodalmi alko
tások.” (Sándor L., 1989:148.)

Az ungvári újság nem volt hosszú életű -  bár Zakarpatszká-Ukrajna legfőbb pártszerve ígérgette 
az önálló magyar lapot-, mert párthatározat alapján a KB az év végén, 1945. december 4-én felfüg
gesztette megjelentetését, ekkor jelent meg utolsó, 37. száma. A Hírek rovatban -  a bal alsó sarok
ban eldugva -  az új lap címével közölték, hogy helyébe másnap a „Kárpáti Igaz Szó” lép. „A 
Kommunista Párt Központi Bizottsága határozata alapján lapunk holnaptól kezdve ’ KÁRPÁTI IGAZ 
SZÓ’ címen hetenként ötször napilapként, mint a Kommunista Párt Központi Bizottságának és a 
Néptanácsnak központi hivatalos magyarnyelvű lapjajelenik meg. A Központi Bizottság határozata 
lehetővé teszi, hogy a magyar nyelvű lakosság közelebbről megismerhesse a szocialista társadalom 
felépítésének problémáit és így aktívabban részt vehessen országunk újjáépítésében”. A közlemény 
után azt is tudatták a lap olvasóival és előfizetőivel, hogy az újság terjesztését a Szojuz Pecsatyi 
(Sajtószövetség) vette át. Ezért a következő lapszámért a postahivatalokban kell jelentkezniük, és 
ott teljesítsék előfizetésüket. A jövőben ugyanis csak a postán vesznek fel előfizetést, és a kézbesí
tési panaszokkal is azokhoz kell fordulni. (Munkás Újság, 1945. december 4.).

Ezt követően, december 5-étől két évtizedig, 1965-ig a Zakarpatszka Pravda című ukrán újság 
fordításaként jelent meg ez utóbbi lap magyar nyelven, amely azonban többé nem közölt eredeti 
magyar nyelvű és témájú cikkeket. Az olvasóktól búcsúzó Munkás Újság 3. oldalának az alján nagy 
betűkkel kiszedett jelmondat olvasható: „ Előre a sztálini alkotmány napja alatt új győzelmekfelé!" 
Ezzel a „győzelemmel” Kárpátalja magyarságát egy olyan területi központi laptól fosztották meg, 
amely a helyi anyanyelvű kultúra fejlesztésének fóruma, pártfogója és terjesztője lehetett volna.

Ekkor még sokan azt hitték -  a kommunista érzelmű magyarok is - ,  hogy a szovjet törvények 
életbe lépése után a kárpátaljai magyarság a számarányának megfelelően veheti ki részét az újjá
szerveződő politikai és kulturális élet irányításából. A magyarság azonban nem kapott autonóm 
jogokat, így önálló napilap „sem illette meg”. Hamarosan Sándor László is megtapasztalta, hogy az 
ukránból fordított Kárpáti Igaz Szóban eleinte még el-elcsúszott nagy ritkán egy-egy eredeti magyar 
írás is, később már nem. A lap 1965-ben bekövetkezett részbeni, 1967-ben pedig teljes önállóvá 
válásáig csak abban az esetben közölt eredeti magyar anyagot, ha a szerző azzal együtt benyújtotta 
versének, elbeszélésének, riportjának, cikkének stb. ukrán fordítását is. (Sándor L., 1989:77.) Mindez 
bénítóan hatott a magyar szellemi és kulturális életre, s nem utolsósorban az alkotó értelmiségre.

Az újabb impériumváltozás után csak több mint egy évvel, 1945. december 2-án látott napvilágot 
a túlnyomóan magyarlakta beregszászi járás székhelyén, Beregszászon a kétnyelvű -  magyar és 
ukrán -  Vörös Zászló című járási újság, hetente három alkalommal. Fejléce szerint: „A Kommunista 
Párt berehovoi kerülete és a kerületi népbizottság lapja”. (Csaknem fél évszázad múlva, 1991. 
december 1-től a magyar kiadás címe Beregi Hírlapra változott.) A Vörös Zászló első számának 
első oldalán „beköszöntő és program helyett” a párt üdvözlő táviratát közölte. „A Zakarpatszka- 
Ukrajnai Kommunista Párt Központi Bizottsága üdvözletét küldi a ’Vörös Zászló’ szerkesztő- és 
nyomdai kollektívájának a lap első számának megjelenése alkalmából... Meg vagyunk győződve 
arról, hogy kerületük lapja a párt eszméinek bátor hirdetője lesz a tömegek között, éles és hatékony 
fegyver a nép ellenségei ellen. A lap harcolni fog a lenin-sztalini nemzetiségi politika érvényesülé
sért, Hazánk népeinek testvéri szövetségéért.” (Vörös Zászló, 1945. december 2., 1. évf., 1. sz.)

Utolsó előtti számában közölte a Munkás Újság azt a táviratot, amelyet a szerkesztőség a Bereg
szászon meginduló magyar nyelvű laphoz küldött. „Szeretettel köszöntjük a ’Vörös Zászló’ szer
kesztőségét az első lapszám megjelenése alkalmából. Meg vagyunk győződve arról, hogy orszá
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gunk magyar ajkú dolgozóinak érdekében végzett nagy munkánkban hűséges és fáradhatatlan segí
tőnk lesz pártunk berehovói magyarnyelvű lapja, a ’Vörös Zászló’. Messze hangzó lesz segítségé
vel pártunk szava Berehovón és vidékén; hivatott és lelkiismeretes munkája még szorosabban kap
csolja a dolgozókat pártunkhoz. Különösen nagy segítségét várjuk ahhoz, hogy a február 10-i vá
lasztásokon, amelyek a sztálini alkotmány szellemében folynak majd le, népünk legjobbjait vá
lasszuk be hazánk, a Szovjet-Únió Legfelsőbb Tanácsába.” (Munkás Újság, 1945. november 29.)

Két hét sem telt el a beregszászi magyar újság első számának a megjelenése óta, amikor a lap 
közölte: a szerkesztőség „színjátszó-társaságot” szervez, amely mint a Vörös Zászló „műkedvelő
gárdája” Beregszászon és a járás községeiben színielőadásokat és kultúresteket tart majd, „egyfor
mán szolgálva a tanítás és a szórakoztatás ügyét.” A cikkben természetesen nem maradhatott el a 
kezdeményezés eszmei-ideológia körítése. „Lapunk az élő szó közvetlenségével is érintkezésbe 
kíván lépni olvasóközönségünk táborával, elsősorban a falu dolgozó népével... Ez a szervezkedő- 
mükedvelő gárda népünknek s a szovjet eszméknek szóló kultűrmunkája mellett élő gyakorlatba 
ülteti majd át azt az elgondolást, hogy a város és a falvak lakosságát társadalmi téren is közelebb 
kell hozni egymáshoz, véget vetve annak a múltállambeli átkos helyzetnek, amikor a város és a falu 
lakossága a legteljesebb bizalmatlansággal nézte és kezelte egymást... A szovjetben leomlottak a 
társadalmi osztályok között fennállott, szinte áthághatatlan válaszfalak és megszűntek a kirívó va
gyoni különbségek, s így a városi és falusi szovjetpolgárok is testvéri közelségbe kerültek egymás
hoz. .. Ezt az örömet hirdeti majd szóval és dallal a Vörös Zászló megalakuló műkedvelő-gárdája.” 
(Vörös Zászló, 1945. december 15.)

A két „magyar” lap -  a fordításban kiadott ungvári Kárpáti Igaz Szó és a beregszászi Vörös 
Zászló -  megjelenése ellenére az 1940-es évek végén sem volt sokkal kedvezőbb a kárpátaljai 
magyar szellemi élet, az irodalom helyzete. A Balla-emlékiratból: „Publikálni is elkezdek. És a sors 
iróniája: oroszul és ukránul. Magyarul ugyanis nincs hol. A szláv kollégák részére viszont évente 
négyszer almanach jelenik meg, a Ragyanszke Zakarpattya. Fölkérnek, hogy lépjek szerzőinek so
rába.” (PajwHCbKe 3aKapnaTTH, azaz a Szovjet Kárpátontúl.) Az Ungváron 1947-től kiadott (1959- 
ig látott napvilágot) irodalmi-művészeti kiadvány egyik szerkesztője Jurij Gojda (1919-1955, az 
ukrán kiejtés szerint: Hojda, a továbbiakban így használjuk), az Ukrán írószövetség kárpátaljai 
helyi szervezetének vezetője. Ő kereste meg 1949-ben a toliforgatóként akkor már ismert Ballát, és 
kérte fel, hogy vegyen részt a rendezvényeiken. Az ungvári egyetem aulájában hamarosan irodalmi 
estet tartanak, ahol a Balla-emlékirat szerint: „A háborúvesztés óta első eset, hogy ilyen helyen ma
gyar szó hangzik el. Szavalom -  anyanyelvemen -  frissen összehozott szocialista realista versemet, az 
’Acélszimfóniá’-t... Ilyen alkalmakra ezután eléggé gyakran kerül sor. Most már én is ott vagyok a 
szereplők közt, magyarként csak egymagám (más még nem jelentkezett). Részt veszek a/z író/szövet- 
ség heti 'irodalmi csütörtök’-ein. A kollégák új írásait vitatjuk itt meg Gojda szakavatott vezetésével”. 
Bállá Lászlót 1949 őszén vették fel az ukrán írószövetség tagjainak sorába, de mivel ő volt az első nem 
szláv alkotó ebben a körben, csak 1953-ban erősítették meg tagságát Kijevben. Közben már, szintén 
1949 őszétől a Szovjet Kárpátontúl almanach egyik állandó szerzője lett, a saját verseiről készített 
nyersfordításait valamely orosz vagy ukrán író öntötte költői formába. Majd így folytatja: „.. .álne
vet választok, hogy lelkileg szovjet szellemű írásaimtól minél jobban elhatároljam magam... hogy 
majdan, ha módom lesz igazi irodalmi müvekkel szerepelni, ezeket a szerencsétlen opuszokat leta
gadhassam.” Bállá ekkor vette fel a Bakó László írói álnevet, amelyet 1959-ig használt.

Ugyancsak az emlékiratában örökítette meg Bállá, hogy megállapodott Hojdával: az írószövet
ség oltalma alatt, mint egyetlen és erre illetékes magyar nemzetiségű tag, magyar írócsoportot szer
vez. , A- magyarokat, szellemi életüket körülvevő általános gyanakvás és ellenséges érzület légkör
ében ez felmérhetetlenül jelentős dolog: a magyar irodalom első szervezett, intézményes jelentkezé
se Kárpátalján. Gojda nyilván nem kis felelősséget vállalt, odafönt nem csekély módon kellett ékes
szólását latba vetnie, hogy ez megtörténhessék. Csoportunk keddenként rendszeresen találkozik az 
írószövetség helyiségében, a Vármegyeháza földszintjén; a tagságot összehívó körözvényeket Gojda 
írja alá, hogy hivatali pozíciójának tekintélyével tompítsa a rendezvény 'elkülönülő’, 'nacionalista 
gyanús’jellegét.”
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Hojda a magyar kultúra és irodalom igaz barátja volt j ó i  ismerte nyelvünket, az ungvári reálgim
náziumban érettségizett, és a második világháború alatt természettudományi-földrajz szakot vég
zett a debreceni egyetemen, ahol 1944-ben szerzett diplomát. Bállá László szerint a többi jelentős 
kárpátaljai (ruszin gyökerű) ukrán költő és író -  Szemen 1. Panyko (1920-1976), Vaszilij Szocska- 
Borzsavin, Iván M. Csendej, Mihajlo Tomcsanyij (1914-1975) is barátsággal viseltetett a kárpátal
jai magyarság iránt. Körükben, mint Bállá írta: „...sohasem éreztem azt a gyanakvást, amely anya
nyelvem és írásaim miatt a hivatalos körök részéről több-kevésbé körülvett, eléggé sokáig.”

Közben az 1940-es évek végére alaptalan vádakkal meghurcolták, illetve eltávolították a közélet
ből a kárpátaljai magyar, ruszin és kárpátukrán értelmiség legjavát. így például posztimpresszionis
ta festményeiért többek között megbélyegezték Erdélyi Bélái (1891-1955), a kárpátaljai festőisko
la egyik megalapítóját. A festőművészt 1947. augusztusában a korábban már idézett huszti értelmi
ségi gyűlésen még példaként említette felszólalásában Andrásko területi ügyész: „A szocialista Haza 
szélesen kitárta a Kárpáti terület előtt a fényes jövőnk felé vezető utat. Erdélyi és Boksay (József, 
1891-1975) festőink müveit Moszkvában, a Tretjakovszkij-képtárban (helyesen: Tretyakov) állít
ják ki”. (Kárpáti Igaz Szó, 1947. augusztus 16.) Megbélyegezték Fedák Lászlót (1911-1992), 
az 1945 után újonnan alakult területi testnevelési és sportügyi tanács első elnökét, majd az ungvári 
Szpartak labdarúgó-mestercsapat főedzőjét. Zádor Dezső (1912-1985) zongoraművészt, zeneszer
zőt és népzenekutatót, Fejér Hermant (1892-1953), a Munkás Újság szerkesztőjét, a területi tanács 
képviselőjét.

Néhány hónap múlva éles bírálatot kapott Koczka András (1911-1987) festőművész, Erdélyi 
Béla egyik legtehetségesebb tanítványa, aki ekkor a „Képzőművészeti Alap területi meghatalma
zottja”, azaz a képmüvészek szervezetének titkára (egyes iratokban főtitkára) volt. A cikk szerzője, 
Bállá L.(ászló) azért marasztalta el, mert a két éve Ungváron, a Chruscsov (helyesen Hruscsov) 
téren megnyílt és szépen berendezett Szépművészeti Szalont egy ideje elhanyagolták, műtermeiben 
nagy volt a rendetlenség, munkatársai hanyagok, a hozzátartozó műhelyeket sem fejlesztették. Mind
ezek azonban nem tűntek fel az illetékes vezetőknek. „Szakszervezetet az üzemben nem létesítettek, 
s faliújság egyáltalán nem jelent itt meg. Koczka elvtárs, a Képzőművészeti Alap meghatalmazottja 
pedig mindezt közömbösen nézte”. A tűrhetetlen állapot miatt az alap igazgatósága az odesszai (!) 
„Képzőművészeti kombinátus” vezetőjét, Rakovszkij elvtársat bízta meg ideiglenesen az ungvári 
műtermek irányításával, aki máris rendet teremtett. Az üzem 1948. évi terve 500 000 rubel árbevé
tel, amelyet „.. .nemcsak teljesíteniük kell, de jelentékenyen túl is kell azt haladniuk, hogy behozzák 
az eddigi elmaradást. A Képzőművészeti Alap meghatalmazottjának meg kell szüntetnie eddigi kö
zömbös magatartását és gondoskodnia kell arról, hogy Rakovszkij elvtárs távoztával olyan igazgató 
kerüljön a műtermek élére, aki tud és akar dolgozni.” (Kárpáti Igaz Szó, 1948. február 6.)

Itt kell megjegyeznünk: Koczka András az ungvári tanítóképzőben Erdélyi Béla hatására kezdett 
festeni, az 1930-as években már a Kárpátaljai Képzőművészeti Egyesület egyik legeredetibb egyé
nisége. Kárpátalja Magyarországgal való újraegyesülése, 1938 után a budapesti művészeti kor
mányzat is felfigyelt rá, 1940-ben állami ösztöndíjjal Rómába küldte, ahol a nagy hírű művészeti 
akadémia hallgatója lett. Az ország rendszerével azonban nem tudott megbékélni. Belépett egy an
tifasiszta ifjúsági szervezkedésbe, emiatt eltanácsolták az akadémiáról és hazaküldték. Ungváron 
polgári iskolai tanárként helyezkedett el, de hamarosan elbocsátották, és falura küldték beosztott 
tanítónak. Mint politikailag megbízhatatlan egyént, a hatóságok zaklatták. Többször behívták mun
kaszolgálatra, ezért illegalitásba vonult. Feltehetően iménti sérelmei miatt vállalt Koczka fontos 
politikai szerepet Kárpátalja szovjet katonai megszállása után: ő szervezte meg Ungvár új rendőr
ségét, a milíciát, sőt annak első parancsnoka volt. Rövidesen Zakarpatszká-Ukrajna állam kormá
nya müvészetügyi meghatalmazottjának helyettese, azaz lényegében miniszterhelyettes. Később más 
fontos posztokat is betöltött, de a hatalomnak nem hódolt be, művészi hitvallásából, stílusából sem 
engedett. Nem fogadta el a hivatalos „szocialista realista” irányzatot és annak követelményeit. Al
kotásai hiába keltettek számára országos hírnevet, a kárpátaljai helyi vezetés háttérbe szorította. 
Csak igen későn, 70 éves korában kapott engedélyt arra, hogy Ungváron megrendezhette első önálló 
kiállítását. (Keresztyén B., 2001: 136., Balta, 1994:45-50., Még egy megjegyzés: a Koczka And
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rást bíráló Balla-cikk Chruscsov (helyesen Hruscsov) teret említett. A korabeli szovjetunióbeli gya
korlatnak megfelelően, 1945 után Kárpátalján is előszeretettel neveztek el köztereket, üzemeket, 
kolhozokat, intézményeket még életükben, egyes kimagasló személyekről. Esetünkben Hruscsov- 
ról, aki ebben az időben az Ukrán Kommunista Párt KB első titkára volt.

Bállá László felhívására 1949-ben számosán jelentkeztek a magyar írócsoportba, köztük jó  né
hány „grafomán” is, akik később elmaradoztak a rendezvényekről. A közösség másik meghatározó 
alakja Sándor László kritikus, műfordító. Kettejük mellett Szenes (Kroó) László, Csengeri Dezső 
(1926-1982), Keresztes Noémi novellisták, a gyermekversekkel jelentkező Osvát Erzsébet (1913
1991, Sándor László felesége), akinek alkotói pályája az 1960-as évek elejétől Magyarországon 
teljesedett ki, és Szálai Borbála (szintén gyermekverseket írt) kapcsolódott a csoporthoz.

Közben toliforgatók köre szerveződött Beregszászon, ahol a Vörös Zászló című járási lap hozta 
létre a helyi irodalmi kört, a kárpátaljai magyarság első, újság mellett szerveződött szellemi műhe
lyét. Szervezői: Svéd Ármin (1912-1977), a lap főszerkesztője, aki előzőleg az ungvári Kárpáti 
Igaz Szó osztályvezetőjeként tevékenykedett, Győry Dezső, aki 1940-től 1949-ig Beregszászban 
élt, és Bihari Sándor, (aki azonban nem azonos személy a magyarországi Kisgyőrben 1932-ben 
született, Miskolcon élt, majd Budapestre költözött költővel. Bihari jóval később, a beregszászi 
Kossuth Lajos Középiskola igazgatójaként működött). A kör alapító tagjai: Iván Tihamér, Sütő 
Kálmán (1910-1997), Kiss Béla, Vántus Bertalan, Drávái Gizella (1911-1981), a jeles pedagó
gus, tankönyvíró, Baraté Ferenc, Karádi László, Bakos Róza, Szenes (Kroó) László. Bállá László 
emlékiratából: „Alakuló összejövetelükön, a kultúrház akkori termében (a hajdani Oroszlán-szál
lóban) az írószövetség megbízásából én elnökölök, a továbbiakban közvetve ők is az említett szö
vetség égisze alatt működő magyar csoporthoz tartoznak... keddi összejöveteleinken főként az új 
tagok írásait vitatjuk meg, de irodalmunk évfordulóiról is megemlékezünk (nagy sikerű Ady-est 
születésének 75. évfordulóján). Bár sorainkban kevés az igazi tehetség, nagy lelkesedéssel szerve
zem a munkát.. . ismét van a magyar szellemi életnek egy kis tűzhelye”.

Itt kell megemlítenünk, hogy már jóval a beregszászi járási lap irodalmi körének megalakulása 
előtt létrejött az újság műkedvelő együttese -  korabeli szóval „gárdája” - ,  amely 1946. február 7-én 
Petőfi-esttel mutatkozott be a város filmszínház emeleti termében. A műsort a hatóságok -  termé
szetesen -  pártpropagandára is felhasználták. A „kárpátukrajnai terület elnökhelyettese” -  valójá
ban a Néptanács, azaz a kormány elnökhelyettese - , Weisz Sámuel megnyitójában: „.. .nagy szóno
ki lendülettel előadott és egyre fokozódó érdeklődést keltett beszédében ismertette azt a szabadsá
got és jólétet jelentő, nemzeti mivoltunkat minden vonatkozásban megbecsülő, szebb és emberhez 
méltó jövőt, amely az itteni magyarságra vár, amennyiben bele akar és bele tud helyezkedni a közös 
Szovjethaza gondolat- és érzésvilágába. Az elnyomást emlegető ellenséges propaganda élő cáfolata 
ez a Petőfi-est... ez a magyar kultúrünnep, amelyen az itteni magyarság akadálytalanul áldozhatott 
egyik legnagyobb nemzeti költője emlékének.... Utána Kiss Albert beregardói fiatal földmunkás 
beszélt, aki előző nap tért vissza az orosz hadifogságból, ahol a legemberségesebb bánásmódban 
volt része, amit viruló egészségi állapota is bizonyít. Elmondotta, hogy valamennyi kárpátukrajnai 
fogoly visszakapta szabadságát és útban van szükebb hazája felé”.

A harmadik szónok, Morgenthál István (1903-1959), a beregszászi körzet (járás) vezetője, 
„.. .mélyenszántó szavakkal, újlátású megállapításokkal méltatta Petőfinek a szabadság szolgálatá
ba állított vártanú halálos életét és világra szóló költészetének szociális szellemét.” Az esten előad
ták a költő verseit, 1848-ban megjelent Bolond Istók című elbeszélő költeményét, illetve tánc- és 
zeneszámokat. „A műsor minden száma és így az egész est a legtisztább irodalom volt, amely állan
dóan Petőfit idézte, aki egyszerre tudott rendíthetetlen magyar és meggyőzödéses szocialista, sőt 
forradalmár lenni.”. (Vörös Zászló, 1946. február 14.) A lap végül megjegyezte, hogy műkedvelő 
csoportja tovább folytatja nagy sikerrel kezdett munkáját és a járás falvaiban is vendégszerepei.

Kárpátalja szovjet megszállásának első éveiben -  ha szerényen is - ,  de beszélhetünk magyar 
nyelvű művelődési életéről, amelyet azonban a végletekig áthatott a politika és a propaganda. Sán
dor László a kárpátaljai festőművészek országos (ti. zakarpatszká-ukrajnai -  kiem. tőlem -  B. J .) 
kiállítását méltatta: „Csak most tűnt ki, hogy Boksay József és Erdélyi Béla hosszú éveken át tartó
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nevelő munkája nem volt hiábavaló. Nekik köszönhető elsősorban, hogy ezután a borzalmas világ
égés után ilyen kitűnő gárda vonult fel. Kétség nem fér hozzá: nem új, nem most született meg a 
kárpátukrajnai képzőművészet. Hosszú, több évtizedes fejlődési folyamat eredménye ez. Hagyomá
nyai vannak már ennek a piktúrának”. A két említett festőn kívül a tárlaton szerepelt többek között 
Manajlo Tivadar (sic!, Fegyir, Fedor, 1910-1978), akinek „Művészete sajátosan tükrözi vissza a 
kárpátukrajnai táj és nép lelkiségét”, Koczka András (1911-1987), akinek kiállított képei „...nem 
mutatják be a művész teljes értékű munkáját, melyet kétségtelenül rangosnak tartunk”. Grabovszky 
Emil (1892-1955) „tájképei a nagybányai iskola jegyei viselik magukon”. Grabovszkyt a kultúrpo
litika a művészt hamarosan háttérbe szorította, mert nem volt hajlandó „tematikus szocialista” mü
veket, illetve „ipari tájképeket” festeni. „Kár, hogy az értékes Soltész (Zoltán, 1909-1992) festmé
nyeiből hiányzik valahogy a meggyőző erő. A művész nem mélyedt el eléggé témáiba”. (Munkás 
Újság, 1945. július 22.) A tárlaton több fiatal magyar képzőművész is szerepelt müveivel.

A következő években fokozatosan háttérbe szorították a kárpátaljai helyi alkotókat, akik közül -  
mint írtuk -  többeket ideológiai-politikai okokból megbélyegeztek. Mind több szovjet-orosz mű
vészt mutattak be Kárpátalján. Példa erre Ungváron a területi véghajtó bizottság nagytermében
1947. nyarán rendezett tárlat grafikusok és szobrászok részvételével. „A kárpáti művészek nevében 
felszólaló (Fegyir) Manajló elvtárs melegen üdvözölte a szovjet művészeket és megköszönte nekik 
azon alkotó segítségüket, amelyet gyönyörű müveiknek a Kárpáti területre való küldése által nyúj
tanak. .. Ezután Sándor (László) elvtárs .. .jellemezte a kiállított egyes müveket és beszélt a művé
szekről”. (Sándor László ebben az évben szervezte meg az ungvári Területi Képtárt, amelynek 1952- 
ig volt az igazgatója.) „Bállá (László) elvtárs, fiatal szobrászművész felhívta elvtársait, hogy úgy 
dolgozzanak, hogy a Nagy Október XXX. évfordulójának tiszteletére rendezett területi, köztársasá
gi és szövetségi (ti. szovjetunióbeli -  B. J. megjegyz.) kiállításokon a Kárpáti terület legkiválóbb 
képzőművészeti alkotásaival vegyen részt”. (Kárpáti Igaz Szó, 1947. június 21.). Az ungvári tárla
ton mindössze négy kárpátaljai alkotó szerepelt müveivel: Szőke István (1924-1954), (később Ung- 
vári-)Rosenberg Miklóst, 1911-?), Sztasko Gyula (1923-?), valamint Manajló Fegyir, akinek „külö
nös figyelmet keltettek” az ukrán költő és író, Franco Iván (helyesen: Iván Franko, 1856-1916) 
„Zachar Berkut” (helyesen: Zahar) című, a 13. században játszódó regényéhez készített színes il
lusztrációi.

A burzsoá nacionalizmus irodalomban megnyilvánuló állítólagos jelenségei elleni harc 1947-ben 
tetőzött Kárpátalján, a helyi írók december 16-án Ungváron tartott területi tanácskozásán. Négy író 
részletesen ismertette Patrusz(-Karpatszkij) „irodalmi diverzáns, megrögzött burzsoá nacionalista 
álnok tevékenységét. Patrusz felforgató tevékenységet folytatott a Kárpáti területen, igyekezett el
lenséges csoportosulásokat létrehozni az írók között, szembeállította az ukrán kultúrát a nagy orosz 
nép kultúrájával, mesterségesen felosztotta az írókat 'keletiekre’ és 'helyiekre’...A gyűlés résztve
vői jogos követelményeket támasztottak (Iván) Kercsa (1914-1951), (Dmitrij vagy Mihail?) Popovics 
és (Iván?) Dobos író elvtársakkal szemben is, akik azelőtt ...ideológiai hibák sorát követték el, s 
most sem ismerték be tévedésüket”. A tanácskozáson bírálták a „Zakarpatszka Ukraina” és a 
„Zakarpatszka Pravda” című területi lapok szerkesztőségét, mert közölték Patrusz-Karpatszkij „.. .az 
ukrán-német nacionalisták ezen ügynökének cikkeit”. Megrótták a felszólaló (?) Boriszovot, aki 
annak idején az író „Egy anya gyermekei vagyunk” című „ártalmas könyvét szerkesztve, felma
gasztalta ezen író 'müveit', és a mostani tanácskozáson sem gyakorolt önkritikát. „Az írók gyűlése 
kifogást emelt az uzshorodi (ungvári) egyetem tudományos munkásai ellen, akik még mindig nem 
dolgozták fel marxista-leninista alapon a Kárpáti terület irodalomtörténeti kérdéseit”. A tanácsko
zás végén Jurij Hojda, az Ukrajnai Szovjet írók Szövetségének Kárpáti területi meghatalmazottja 
(vezetője) elmondta: „ ...a  Kárpáti terület irodalmi egyesületében egész sor intézkedést jelöltek ki 
az írók eszmei-elméleti színvonalának emelésére”. (Kárpáti Igaz Szó, 1947. december 19.)

A kommunista diktatúra „ideológiai fronton vívott harcából” a csekély számú, szerény magyar 
jellegű szerveződések sem maradhattak ki. Bakó Géza (Bállá László) két színjátszó csoportot mu
tatott be írásában, természetesen az akkor kötelező szellemű bevezetéssel. „A tőkésrendszer idején 
területünk kultúrélete erősen pangott, s erre nagyon rányomta bélyegét a burzsoá 'színjátszás' is. A
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Kárpáti területen a közönség csak a vándorszínészek értéktelen előadásait láthatta... A szovjet rend
szerben mindez megváltozott. Kormányzatunk arra törekszik, hogy minden dolgozó anyanyelvén 
művelődjék, s így a Kárpáti területen nagy lendületet vett a magyar színjátszás is”. (Nem a hivatá
sos, hanem a műkedvelő együttesek alakulhattak! -  fi. J. megjegyz.) Ungváron egyébként 1907-ben 
jelentős magyar állami támogatással Drámai Színház épült az akkori Új, a mai Színház téren. Mun
kácson 1889. októberében nyitották meg a Magyar Színházat, amely évtizedekig ilyen intézmény
ként működött. Igaz, 1945 előtt egyik színháznak sem volt állandó társulata, az előadásokat külön
böző vándortársulatok vagy vendégszereplő színházak tartották.

A Kárpátalján ebben az időben működő magyar színjátszó csoportok közül -  Bállá László szerint 
-  a legnagyobb sikereket a berehovói (beregszászi) érte el, amely a helyi kultúrház keretében műkö
dött. 1947-ben 71 előadást tartott, ezek közül 45-öt a városon kívül, gyakran távoli falvakban tájol
va. Különösen emlékezetes fellépésük volt augusztusban a berehi (nagyberegi) kolhozban, ahol 
Valentyin Katajev (1897-1986) ,A z ezred fia "  és „Medve” című dramatizált müveit adták elő. 
Ezekkel újabb üzemekben is fellépnek. A színjátszók irodalmi estre készülnek: első részében forra
dalmi magyar költőket -  József Attila, Ady Endre -  mutatnak be, a másodikban pedig újabb szovjet 
írókat. A cikkíró, Bállá László így értékelte a csoportot: „A berehovói együttes műsorának megvá
lasztásában igyekszik a legteljesebb mértékben kielégíteni a szovjet dolgozók kultúrigényeit, amennyi
ben magas eszmei színvonalú szovjet darabokat ad elő ... a kultúrház vezetőjének feladata, hogy a 
jövőben nagyobb gondot fordítson az együttes szovjet darabokkal való ellátására”.

A krónikás, Bállá László ügy látta: egészen más volt a helyzet a Területi Szakszervezeti Tanács 
uzshorodi (ungvári) magyar színjátszó csoportjánál. Az együttes bemutatkozásként 1948. január
11-én kabarét rendezett. „Mintha nem is a szovjet dolgozók, hanem elpuhult kispolgárok szolgálatá
ra lenne hivatott... A műsoron szereplő két egyfelvonásos színdarab, melynek szerzői homályban 
maradtak, sem művészi, sem pedig ideológiai szempontból nem felelhet meg a szovjet színjátszás 
legelemibb követelményeinek sem. ’ A szenvedélyes szerelem’ című darab meséje szimpla és elcsé
pelt... unalmasan együgyü fogásai nem nevetést, de bosszúságot váltanak ki a közönségből. Az 
uzshorodi dolgozók nem ezt várják egy szovjet színjátszó csoporttól. A színház feladata a reális 
szovjet társadalmi élet visszatükrözése, nevelő és oktató célzattal. Márpedig -  e céloknak még csak 
árnyalata sem fedezhető fel az előadásban.” A riporter ezután a darab összeállításáért megrótta a 
csoport vezetőjét, Zeke Gyulát, a szakszervezeti tanácsot pedig ezért, mert nem ellenőrizte kellően 
a csoport műsorát. ”E vétkes hanyagság következménye az is, hogy az előadást olyan plakát hirdet
te, amelyen ez áll: ’A megyei szakszervezet keretében lévő magyarnyelvű színtársulat kabaréestet 
rendez’... A csoport kötelessége, hogy a berehovói együttes példájára komoly, ideológiai szempont
ból megfelelő előadással hozza helyre e súlyos félrelépését”. (Kárpáti Igaz Szó, 1948. január 13.)

Pedig ebben az időben már -  minden bizonnyal a legtöbb helyi pártszervezet éberségének kö
szönhetően -  a magyar színjátszó csoportok szinte csak szovjet müveket adtak, illetve inkább, ad
hattak elő. A megyei lap következő számai is erről tanúskodtak. Az Ungvár melletti Cehlivka (Kis- 
téglás) faluban a nagy októberi forradalom 30. évfordulója alkalmából Alekszandr Fagyejev (1901 — 
1956) Az ifjú gárda című regénye -  melyet a szovjet kultúrpolitika a szocialista realizmus modellje
ként tartott számon -  színpadi változatát mutatta be a magyar színjátszó csoport. A bevételt a helyi 
klub padlózatának az elkészítésére fordították. (Kárpáti Igaz Szó, 1948. január 24.). A Beregszász 
közelében fekvő Muzsijovón (Nagymuzsaly) szintén Fagyejev Az iíjú gárda című darabjának a 
bemutatójára készültek a helyi magyar színjátszók.

Az akkor több mint 90 %-ban magyarok által lakott, mintegy 3500 lelkes Csap településen ugyan
csak Katajev müve, „Az ezred fia” került színre. A tudósítótól a helyi iskola művelődési élete dicsé
retet kapott. „Ezzel szemben Csap községi Szovjeté (ti. tanácsa -  fi. J. megjegyz.), elnök Magyar 
Elek elvtárs, vajmi keveset törődik a község kultúréletének fejlesztésével és közömbösen szemléli 
az e téren uralkodó tűrhetetlen állapotokat. Ungvári Ferenc elvtárs, párttitkár is elhanyagolja ezt az 
igen fontos közérdekű kérdést és megelégszik a könyvek nélküli olvasókör vezetőjének problemati
kus címével. Mindezeket igazolja az a tény is, hogy Molnár István lehet egy szovjet színjátszó 
csoport vezetője... múltja, politikai bűnei és beállítottsága kizárják azt, hogy egy szovjet kultúrin
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tézmény vezetője lehessen, hogy ezt a munkát szovjet szellemben végezhesse el. Molnár Istvánnak 
a magyar megszállás alatt (ti. 1938-1944 között-fi. J. megjegyz.) nagy drogériája volt Uzshorodon 
(Ungvár), amelynek raktárát a megszállók által elrabolt áruval töltötte meg. Vezető szerepe volt a 
szélsőséges fasiszta alapon álló Baross-szövetségben és bizalmas szolgálatra beosztott őrmestere 
volt a magyar megszálló hadseregnek. A felszabadulás után jobbnak látta Csapra költözni, ahol 
alkalma nyílik ’kultúrmunkát’ kifejteni. Nem csoda tehát, hogy ott, ahol ilyen 'Molnárok’ működ
nek, alacsony színvonalon áll a népmüvelődés”. (Kárpáti Igaz Szó, 1948. január 27.)

Az SZK(b)P KB Muradelli V. „Nagy barátság” című operájával kapcsolatban hozott „történel
mi” határozata nyomán -  miként szerte a birodalomban -  Kárpátalján is kampányt indítottak. (He
lyesen: Vano /. Muradeli /1908—?/ szovjet-grúz zeneszerző, Sztálin-díjas). 1948. március 2-án az 
ungvári Területi Drámai Színházban a város művészeti munkatársainak számára gyűlést rendeztek, 
ahol a területi művészeti osztály vezetőjének, Petro Lintumak a beszámolója után a résztvevők 
„megvitatták” az előbbi párthatározatot és a Kárpáti terület abból fakadó feladatait. A megyei lap 
többek között így tudósított a történtekről: „Az SzK(b)P KB határozata, amely a szovjet zenekultú
ra szocialista realizmus szellemében való fejlesztésének programja, megsemmisítő csapást mér minden 
formalisztikus és népellenes célkitűzésre a művészetben és különös élességgel állítja a zeneművé
szek, zeneszerzők és a művészet összes ágazatainak munkásai elé azt a feladatot, hogy a népnek 
alkossanak, figyelembe vegyék szellemi szükségleteit és megbonthatatlan kapcsolatot tartsanak fenn 
a tömegekkel... A határozatot megelégedéssel fogadták a Kárpáti terület összes dolgozói”.

A kárpátaljai Népi Alkotás Területi Háza képviseletében felszólaló Szaltikov bírálta az ukrán 
zeneszerzőket, de hallgatott intézménye működéséről, pedig az -  az újságcikk szerint -  nem megfe
lelően irányítja „.. .az önképzőköri kollektívák zenei nevelését és nem vált a népi alkotás fejleszté
sének központjává”. A megyei lap bírálta a zeneszerző, népdalkutató Zádor Dezsőnek (1912-1985), 
az ungvári Zeneművészeti Felsőiskola igazgatójának felszólalását, mert „...arra a megállapításra 
korlátozta beszédét, hogy a zeneiskola tanárai már megbeszélték a rendeletet és 'kidolgozták az 
intézkedéseket annak végrehajtására’. Zádor elvtárs nem beszélt semmit a tanítók hibás nevelési 
módszeréről a Zeneművészeti Felsőiskolában és hallgatással válaszolt a területi lapokban megjelent 
bíráló cikkekre is. Pedig éppen ebben az iskolában oltották be a tanulókba a hajlamot a hanyatló 
muzsika iránt, s a tanulók politikai nevelését teljesen elhanyagolták. A pártnak a zene kérdésében 
hozott határozatát boncolva, Zádor elvtárs arra (a) hibás következtetésre jutott, hogy 'a szovjet 
zenében jelenleg már nincs előadásra méltó alkotás’”. Zádor Dezsőt már korábban is támadta a 
helyi sajtó, munkásságát csak több mint egy évtized múlva ismerték el. 1963-ban kinevezték a 
lembergi (Ívovi) Zeneművészeti Főiskola tanárává, 1972-ben Érdemes művész címmel tüntették ki. 
Az ellene indított támadások egyik oka, hogy 1944. júniusában -  mikor Kárpátalja ismét Magyaror
szághoz tartozott -  katonai szolgálatra hívták be Nyíregyházára, ahol az ott állomásozó 1. huszár
hadosztály ének- és táncegyüttesének karmestereként működött.

A Zádor Dezső és az általa irányított intézmény elleni akkori vádak igen súlyosak, amelyet 
Ignátovicsnak, a Területi Drámai Színház művészeti vezetőjének szinte fenyegető hangú beszéde is 
tükrözött. „Szovjet művészetünk alapvonala -  pártszempontok szem előtt tartása... Ezért a népelle- 
nesség és a formalisztika elleni harcnak különösen határozott jelleget kell öltenie. (A) Nyugat ha
nyatló zenéjének jellegzetessége éppen a disszonancia, a melódia tagadása. Nem szabad elfeled
nünk, hogy a burzsoá-ukrán nacionalizmus ügynökei a művészetben éppen a formalisztikus elmé
lettel takaróztak. A Kárpáti területen, ahol hosszú időn át propagálták a hanyatló burzsoá kultúrát, 
különösen ki kell irtani a művészetben megnyilvánuló népellenesség összes tüneteit.” A gyűlés vé
gén felszólaló „Bojko elvtárs”, az UK(b)P Kárpáti területi bizottságának propagandaügyi titkára 
leszögezte: „Egyes elvtársak beszédeiből kitűnik, hogy Uzshorod (Ungvár) művészeti munkásai 
között még mindig az önelégültség légköre uralkodik... Még félnek nálunk a kritikától és nem 
gyakorolnak önkritikát, ami pedig az előrehaladásnak hatalmas mozgatóereje”. Bojko ezután élesen 
bírálta a Filharmónia és más együttesek koncertjeinek „alacsony eszmei színvonalú műsorát és konkrét 
feladatokat is jelölt ki a Kárpáti területi művészet színvonalának emelésére”. A cikk végén termé
szetesen nem maradhatott el a kötelező ún. „vörös farok”, a harci buzdítás. „Uzshorod művészeti
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munkatársai egyöntetűen jóváhagyták a párt Központi Bizottságának történelmi határozatát és be
jelentették, hogy készek minden erejükkel megvalósítani Lenin-Sztalin pártjának... a szocialista 
művészet fejlődését célzó határozatát.” (Kárpáti Igaz Szó, 1948. március 5.)

A művészeti kampány természetesen folytatódott, két és fél hónap múlva a megyei lap már ered
ményekről számolt be, de korántsem elégedetten. „A (Kárpáti) terület értelmiségének kiváló serege, 
az írók, művészek, valamint a színművészet munkatársai. A kárpátontúli írók, a SzK(b)P KB és az 
UK(b)P KB-nak irodalmi kérdésekkel kapcsolatos történelmi határozata által felvértezve, ma aktu
ális tárgykörből merítik témájukat, írók brigádjai már gyakrabban ellátogatnak üzemekbe, kolho
zokba és szovhozokba, már behatóbban foglalkoznak a munkások és kolhozisták termelési sikerei
vel. Ez azonban csak kezdet. A kárpátontúli írók még nem alkottak nagyobb müveket, amelyek 
visszatükröznék a területünk dolgozói által kifejtett hatalmas alkotómunkát. A művészek az utóbbi 
időben megjavították munkájukat és számos kiváló müvet alkottak. Azonban a művészek között is 
találhatók olyanok, akik még most sem szabadultak meg teljesen a formalizmus elemeitől és a kor
hadt nyugati burzsoá kultúra előtti hajbókolástól. Egyes művészek még most sem vették át a szoci
alista realizmus elveit”. A cikk ismét támadta a Területi Filharmónia egyes hangversenyeit és az 
ungvári Ukrán Drámai Színház müsorszámait. Ezután leszögezte: „.. .a kárpátontúli értelmiség kö
rében folytatandó nevelési munka legfontosabb feladata, hogy tegyük mind öntudatosabbá az értel
miség minden rétegét, neveljük bennük a szovjet nemzeti büszkeségérzetet, s azt a tudatot, hogy a 
haladó szovjet kultúra felsőbbrendü, mint az elgyengülés és hanyatlás állapotában levő burzsoá 
kultúra... állandó munkát fejtsünk ki a szovjet értelmiség káderei körében, azt a szovjet hazafiasság 
szellemében neveljük. Ez pártszervezeteinknek legfontosabb feladata. Sajnos, erről a feladatról he
lyenként megfeledkeznek... Az értelmiség jelentős része falun él és dolgozik. A városi értelmiség
nek segítséget kell nyújtania a falusi értelmiségnek a tudományok terjesztésének nemes munkájá
ban. A város kultúrvédnöksége a falu felett, teljes sikerrel járt”. (Kárpáti Igaz Szó, 1948. május 21.)

Az 1949-es esztendő már a kozmopolitizmus elleni küzdelem ideje a Szovjetunióban, a párt és az 
államhatalom lázasan keresi és pellengérezi ki a „kozmopolitákat”, a „nép ellenségeit”, akiket első
sorban a zsidó származású alkotókban találtak meg. Ők „az imperializmus uszályhordozói”, sőt 
„személyi igazolvány nélküli csavargók”. Ez utóbbi nagy sértés volt, mert az okmány egyike volt a 
legfőbb szovjet szentségeknek. Tulajdonosa csak az abba bejegyzett településen tartózkodhatott 
törvényesen, a parasztoknak viszont ebben az időben nem volt személyi igazolványa, ami azt jelen
tette, hogy átjelentkezés híján nem tudtak más faluba költözni, gyakorlatilag röghöz voltak kötve. A 
„kozmopolitaellenes” kampány természetesen Kárpátaljára is elért, ahol szintén „könyörtelen har
cot kell vívni ellenük”. Ennek jegyében 1949. március 21-én Ungváron értelmiségi nagygyűlést 
tartottak a párt- és tanácsházban, az egykori kormányzósági palotában, amelyen részt kellett vennie 
mindenkinek, aki a terület művészeti életében számított. A pártbizottság vezérszónoknak az író 
Hojdát, a területi pártbizottság tagját választotta ki, akinek keményen el kellett ítélnie az ún. kozmo
politákat. Később, az 1950-es évek elején Jurij Hojdát -  kit a megyei párttitkár, Iván Turjanica 
imént idézett beszédében, 1947. augusztusában még dicsért verseiért -  „helyi nacionalizmussal” 
vádolták, hajszát indítottak ellene, és az írószövetség éléről is eltávolították.

Az igen szerény publikálási lehetőségekkel és magyar kiadványok híján a beregszászi irodalmi 
kör tagjai nem tudtak írói nemzedékké szerveződni, legtöbbjük alkotásai mára csak dokumentum- 
értéküek. Győry Dezső 1949-ben -  mint írtuk -  Magyarországra települt, ezzel a csoport elveszítet
te egyik vezéralakját. A többség lassan elhallgatott. Sütő Kálmán viszont versekkel szerepelt szov
jet almanachokban, 1961 -ben Kacagó faluvégek címmel verskötete jelent meg Ungváron. A követ
kező, válogatott költeményeit tartalmazó müve azonban csak huszonhárom évvel később, 1984-ben 
S az életem most széjjelosztom... címmel látott napvilágot a kárpátaljai megyeszékhelyen.

Az ungvári irodalmi kör 1951. február 21 -én tartotta első alakuló összejövetelét, ennek magvát is 
Sándor László, Bállá László és Szenes (Kroó) László alkotta. Később csatlakozott hozzájuk Kátyúk 
(Kincses) István, Nemes János, Szalai Borbála, Zsolt Adám, Csengeri Dezső (1926-1982), Andor 
(Geréb) György, Barzsó Tibor, Lusztig Károly és mások. Magyar nyelvű irodalmi lapjuk vagy kiad
ványuk nem volt. Létrejötte után alig egy hónappal, 1951 márciusában az ungvári kör felvette a
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kapcsolatot a beregszászi irodalmi körrel, a két csoport szervezetileg egyesült, de összejöveteleiket 
továbbra is külön-külön tartották, mert a két város között több mint 70 km a távolság. Az így létre
jött Kárpátontúli (természetesen Kárpátaljai -  B. J. megjegyz■) Magyar Irodalmi Egyesület elnö
kének Bállá Lászlót választották. Az ungvári irodalmi kör tagjai havonta két, olykor három alka
lommal műsoros esteket, író-olvasó találkozókat tartottak a magyarlakta falvakban.

Az impériumváltozás után, Kárpátontúli Ukrajna Kommunista Pártja Központi Bizottsága 1945. 
augusztus 14-én hozott határozata értelmében hozták létre Kárpátalján a Területi Könyv- és Lapki
adó Vállalatot. Egy évtized múlva, 1964-ben köztársasági szintű vállalattá szervezték át Kárpátok 
Kiadó néven -  mely a magyar szóhasználatban helytelenül, „Kárpáti” alakban honosodott meg - , és 
hatáskörét a szomszédos Ivano-Frankivszk és Csemyivci megyékre is kiterjesztették. Legelső ma
gyar kiadványai brosúrák „a nép felvilágosítására”, illetve „politikai, ideológiai nevelésére”: A szovjet 
alkotmány négyezer, Az agitátor útmutatója ezer, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsába történő vá
lasztásokról szóló törvény szövegét hétezer példányban nyomták ki.

Az első magyar nyelvű könyvet 1947-ben jelentette meg a kiadó: Julius Fűt ik cseh kommunista 
író börtönnaplóját, A hóhér kötelén címmel Győry Dezső fordította. (Magyarországon kiadott for
dításának címe: Üzenet az élőknek). A műről Bakó László (azaz Bállá) írt lelkendező kritikát. „Az 
új, életerős szocialista irodalomnak, akárcsak a szocialista rendszernek, elmaradhatatlan velejárója 
a megtörhetetlenség, az elpusztíthatatlanság. Az író eggyé lesz a közösséggel, saját létét alárendeli 
a közösség létének... Ez ad neki erőt, hogy túltegye magát saját viszontagságain, szenvedésein. Ez 
ad neki erőt, hogy a legmostohább körülmények között is halált megvető bátorsággal küzdjön esz
méiért. ... 'A hóhér kötelén’ méltóan kapcsolódik a világ leghaladóbb és egyetlen jövőbenéző iro
dalmába: a szocialista realizmusba”. (Kárpáti Igaz Szó, 1948. február 15.)

A könyv- és lapkiadóban csak 1950 végén kezdték szervezni a magyar szerkesztőséget. Az első 
eredeti kárpátaljai magyar könyv, Bakó (Bállá) László: Zengj hangosabban! című verseskötete 
1951-ben látott napvilágot, a száz oldalas művet Sándor László szerkesztette. A kis könyvecske 
három és fél évig, az Új Hang kiadásáig az egyetlen nem fordításos, magyarul írt kiadványa lett a 
magyar szerkesztőségnek, ahol -  Balián kívül -  más, saját mű megjelentetésére vállalkozó szerző 
hosszú évekig nem jelentkezett, csak 1957-ben Kovács Vilmos, az első verseskötetével. (Bállá László 
1951. március 20-ától 1953. júniusáig tevékenykedett a kiadó szerkesztőjeként.)

A Balla-emlékiratból: „...nem így képzeltem el a debütálásomat, s már lett volna egy csinos 
kötetkére valóm szép, igazi versekből is. Ezekből azonban egy sem került be, nem kerülhetett be a 
'Zengj hangosabban !’-ba, hiszen már jól az agyamba vésték, minden ’apolitikus’ írás (sima szerel
mi vagy tájvers) súlyos bűn, s ilyenekkel a kötet meg sem jelenhetett volna. Csak direkten és a 
puszta deklaráció szintjén politizáló, rendszerdicsőítő, sematikus versekből állt a könyvecske.” Ezekre 
két példa a Bakó (Bállá) verseskötetből, a címadó versből: „zengjünk hálát lelkes dalokkal / a nagy 
Sztálinnak / és a pártnak. / Egész boldogságunk ott csengjen a dalban / Zengj hangosabban!” Más
hol: „egy képet hordoznak, / egy nevet kiáltanak, zengnek, / zengnek / azét, aki mindig velük / azét, 
aki a vezérük / győztes munkán s a harc diadalain -  / s a levegőben zeng, / a levegőben zeng / egyre 
erősebben / zeng: / Sztálin! / Sztálin! / Sztálin!” (Május elseje, 1951.)

A következő évtizedekben a Területi Könyv- és Lapkiadó, majd jogutóda, a Kárpáti Kiadó évente 
csak egy-két könyvet, illetve gyűjteményt jelentetett meg helyi magyar szerzőktől. A magyar nyelvű 
müvek zöme fordítás volt orosz, s főként szovjet propaganda-munkákból, időszerű brosúrákból, 
illetve a szovjet-magyar közös könyvkiadás keretében látott napvilágot.

Jelentőségüket messze meghaladóan mégis a magyar nyelvű -  hisz ez a legfontosabb! -  lapok, 
illetve a „tájékoztatás” sajátos formájaként kell megemlítenünk az úgynevezett GTÁ-újságokat. 
Ezeket 1951. elején egy KB-határozat nyomán hozták létre a GTÁ-k, vagyis a gép- és traktorállo
mások politikai osztályai, amelyek akkor lényegében regionális pártbizottságokként működtek. He
tente egyszer, egyetlen oldalon kis formátumú lapokat adtak ki, amelyek időszerű mezőgazdasági 
munkákkal, illetve az azokra való mozgósítással foglalkoztak. A magyarlakta vidékeken a nyelvün
kön késeitek , újságíróik azok közül kerültek ki, akik a járási pártbizottságok keze ügyében voltak, 
s tudtak magyarul. Szerkesztőségük két főből állt: szerkesztőből és titkárból. Közülük néhányan
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„igazi” újság munkatársaivá, sőt szerkesztőivé váltak, mint például Szántó Károly és Vladimír Mi
hály a Kárpáti Igaz Szónál, az utóbbi korábban az egyik nagyszőlősi járási GTÁ-újságot szerkesz
tette. Kroó László három ilyen, magyar nyelven kiadott lapot említett, amelyek Beregszászon, 
Nagydobronyban és Bótrágyon láttak napvilágot. (Kroó, 1988:70.) Sándor László adatai az előbbi
től részben eltérnek: a gép- és traktorállomások lapjai szerinte 1950 és 1953 között jelentek meg 
Kárpátalján. így az ungvári járásban Szürtén a Kolhoz Zászló, a beregszásziban Bótrágyon a Sztá
lini Győzelem, a nagyszőlősi járásban Csepén a Kolhozfalu, valamint Beregszászon a Szovjet Falu. 
(Sándor L , 1988:103.)

Az akkori szovjet légkörben a kis lépések is sikernek számítottak. Bállá László emlékiratából: 
„Egy hosszabb beregszászi tartózkodásom alkalmával, 1953-ban az ottani Vörös Zászlóban össze
hozom az első magyar irodalmi oldalt, buzdítást kapok erre a főszerkesztőtől, az irodalombarát 
Svéd Ármin barátomtól is ... Ma azt gondolná valaki: ugyan, nagy esemény! Irodalmi oldal egy kis 
formátumú járási újságban, csakhogy első kollektív jelentkezésünk volt (az Új Hang csak egy év 
múlva jelent meg), irodalmunk első lélegzetvétele. Ármint azután hivatalos helyről nem is dicsérték 
meg ezért. Kiengedte a palackból a szellemet! Persze nyíltan nem lehetett eljárni ellene (a ’népba- 
rátság’ elvének ez már igen nyilvánvaló megcsúfolása lett volna).”

Az 1950-es évek elejétől kezdeményezett magyar folyóirat-alapítási kísérletek a hatalom gán- 
csoskodásai, gyanakvása miatt nem sikerültek. Idézet a Balla-emlékiratból: . .egy magyar irodal
mi almanach vagy gyűjtemény érdekében állandóan bombáztuk a kiadót, hangoztattuk annak szük
ségességét a területi pártbizottságon is A hatalom azonban a magyaroknak tett eme gesztust, verses
kötetem megjelentetését, évekre szóló juttatásnak tekintette. Mi azért, bízva egy későbbi lehetőség
ben, állandóan bíztattuk írócsoportunk tagjait -  az ungvári és a beregszászi gárdát - : küldjenek 
verseket, novellákat, tanulmányokat, összejöveteleinken is gondosan félretettük a közlésre alkalmas 
felolvasott írásokat. 1951 végére készen is állt egy almanach kézirata, de még két évnek kellett 
eltelnie, hogy 1954-ben azután napvilágot láthasson.”

Ez volt az Új Hang, Kárpátontúli magyar írók írásai című, folyóiratot pótló első évkönyv, mind
össze 76 oldalon. A gyűjteménynek azonban csak egyetlen száma látott napvilágot. Megjelentetését 
Bállá Lászlónak azzal az ürüggyel sikerült elérnie a területi pártbizottság ideológiai titkáránál, 
Povh-ná\, hogy a kért műben Ukrajna és Oroszország „újraegyesülésének” 300. évfordulóját sze
retnék méltatni. A pártfúnkcionárius megígérte a támogatást, de nyomban megbízta Ballát, hogy a 
kötet élén vezérverssel méltassa a jubileumot. „Megírtam erre a célra 'Testvéri dal’ c. opuszomat, 
azonban, mint mondani szokás, 'nem képezi épp büszkeségem tárgyát’”. Balián kívül az almanach 
szerzői: Barzsó Tibor, B. Bihari Sándor, Bakos Róza, Csengeri Dezső, Geréb György, Győri Endre, 
Iván Tihamér, Kalós Sándor, Kerekes Erzsébet, Kincses István, Kiss Béla, Lengyel Rozália, Mar
ton Zoltán, Nemes János, Sándor László, Sütő Kálmán, Szalai Borbála, Tóth István, Vántus Berta
lan, Zsolt Ádám. Közülük a legtöbben később elhallgattak, de ekkor ők alkották a kárpátaljai ma
gyar toliforgatók javát. Az Új Hang antológiában Kovács Vilmos még nem szerepelt.

Kárpátalján nagy esemény volt az Új Hang megjelenése: „a kárpátaljai magyar irodalom első 
lélegzetvétele”. Összeállítását -  mint emlékezett -  Bállá kezdte meg az évek óta gyűjtött anyagok
ból, de közben távozott a kiadóból, és a szerkesztést utóda, Sándor László fejezte be. Az almanach 
mégis csak fél siker volt, mert bár a területi pártbizottság ideológiai titkára, Povh a gyűjtemény 
évenkénti kiadását ígérte, de a kijevi kiadói főhatóság a következő, 1955. évi tervből kihúzta. Úgy 
tűnik, hogy csak az említett, Ukrajna és Oroszország 300., „újraegyesülési” évfordulójának kö
szönhette a létét.

Az Új Hang megjelenését követő évben, 1955-ben a hatalom -  talán az Új Hang megszüntetésé
ért kárpótlásul -  engedélyezte, hogy a soron következő kárpátaljai ukrán nyelvű irodalmi gyűjte
ményt, a Ragyanszke Zakarpattyá-t magyarul is kiadják. Címe természetesen csak az ukrán eredeti 
tükörfordítása lehetett; Szovjet Kárpátontúl, amelyben nyolc magyar szerző is megjelenhetett. Egyikük 
Kovács Vilmos volt, aki ekkor lépett először a nyilvánosság elé verseivel egy rangosnak számító 
évkönyvben, Bállá László, B. Bihari Sándor, Kerekes Erzsébet, Lusztig Károly, Sándor László, 
Sütő Kálmán és Szenes (Króh, Kroó) László társaságában. Az almanach kiadása ismét csak egy
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politikai eseményhez kötődve vált lehetségessé: ekkor ünnepeltették Kárpátalja Ukrajnával való 
„újraegyesülésének” 10. évfordulóját a lakossággal.

Az 1956-os magyarországi forradalom és szabadságharc a kárpátaljai magyarság gondjaira is 
ráirányította a figyelmet, a magyarsággal szemben folytatott szovjet nemzetiségi politika javult, 
megengedőbbé vált, ez elsősorban a szellemi életben volt érzékelhető. A Balla-emlékiratból: „Talán 
anyaországi testvéreink föllépése nyomán némelyest tartani kezdtek tőlünk is; talán a kádári kon
szolidációt akarták segíteni azzal, hogy némiképp jobb körülményeket teremtettek számunkra is. 
Rotman révén arról értesültem, hogy volt ebben bizonyos szerepük azoknak a magas rangú moszk
vai elvtársaknak is, akik a forradalom heteiben a területi pártbizottságunkon tanyáztak. Ezek itt 
riadtan figyelték a magyarországi eseményeket, és kissé szorongtak amiatt is, nem mozdulnak-e 
meg a kárpátaljai magyarok? Nem mintha bármely akció eltiprása probléma lett volna (a megerősí
tett politikai rendőrség éjjel-nappal talpon volt), de mégis: ugyebár a külföld előtt kínos lett volna, 
ha... Nos, a moszkvaiak úgy látták, hogy a magyar lakossággal azért mégis jobban kellett volna a 
helyi politikának számolni. Ez mégis: amolyan kirakat Magyarország felé. És kellemetlen dolgokat 
mondtak a helyi vezetőknek. Hogy hát ezt azért mégsem lehet. Tíz éven át nem volt Kárpátalján 
magyar középiskola... És nincs a magyaroknak semmiféle sajtókiadványuk... mindez nincs rend
jén, szögezték le, s a magyarországi 'ellenforradalom’ erre intő példa. Azt is kilátásba helyezték, 
hogy egy idő múlva pártbizottságunknak az SZKP KB előtt kell majd beszámolnia a nemzetiségi 
ügyek alakulásáról.” (Rotman Miklós, eredetileg Rottman [1915-1985], ekkor a területi pártbizott
ságon apparatcsik. 1944 ősze előtt az illegális Kommunisták Magyarországi Pártja, a KMP egyik 
kárpátaljai irányítója, a kivégzett vezetőségi tag, Schönherz Zoltán (1905-1942) egyik közvetlen 
munkatársa.)

Az előbbiek után nem meglepő, hogy 1956 decemberében Bállá Lászlót, a tankönyvkiadó magyar 
szerkesztőségének vezetőjét, három verseskötet szerzőjét hívatta Povh ideológiai titkár. A beszélge
tésen rajta kívül Rotman Miklós és Pasztusenko, a propagandaosztály vezetője vett részt, az utóbbi 
korábban csúnyán lehordta Ballát, mert elfogadott egy magyarországi meghívást. Idézet a Balla- 
emlékiratból: „Ez a különben morózus ember [Povh] mosollyal fogad, feláll az asztalától, úgy nyújt 
kezet, (magas rangú funkcionáriusoknál ez nem volt szokás.).. . Bevezetésképp Povh olyasmit mond, 
hogy az utóbbi események megmutatták: internacionalista politikánkat erősíteni kell, így többek 
közt javítani kell a kárpátaljai magyarság ideológiai nevelését (ezt a szót használta: nevelés -  min
dig mindenkit nevelni akartak), s ebben szükség van a magyar értelmiség részvételére. Azután kö
zölte: a pártbizottság hajlandó támogatni bennünket több, az elmúlt évek során hangoztatott s akkor 
elutasított nemzeti kívánságunk elérésében, ennek fejében a magyar értelmiségtől még fokozottabb 
politikai lojalitást vár, a sajtóban való állásfoglalásokat a hatalom mellett.”

Ezután Bállá László és Rotman -  sajátos feladatmegosztásban -  felváltva vetette fel a kárpátaljai 
magyarság égető problémáit és érvelt a megoldásuk mellett. Legfontosabbnak az önálló magyar 
napilap létrehozását tartották, mert a Kárpáti Igaz Szó ekkor s majd tovább még egy évtizedig az 
ukrán Zakarpatszka Pravda tükörfordítása volt. „De idővel kellene egy magyar irodalmi folyóirat is. 
További [magyar] középiskolák megnyitása. A magyar irodalom oktatásának bevezetése iskoláink
ban (utaltam eddigi ebbeli hiábavaló próbálkozásaimra). A gyerekek magyarul szólíthassák meg a 
pedagógust. A városokat, falvakat magyar nevükön említhesse a sajtó. A területi kiadó jelentessen 
meg több magyar könyvet, kapjanak fórumot mindjobban izmosodó toliforgatóink.” Az ideológiai 
titkár nem volt mereven elutasító, de óvatosan közelített a kérdésekhez. Minden megfontolandó, de 
nem megy egyik napról a másikra, idő kell hozzá. Az önálló magyar lapról lehet szó, de jól elő kell 
készíteni, mert nincsenek „magyar újságírókáderek”.

Ekkor Pasztusenko közbevetette: „ ...a  magyar periodika kérdését egyelőre megoldhatnánk az 
évenként megjelenő, olvasnivalót, irodalmi anyagot is közlő kalendárium megalapításával. A ma
gyarok odaátról hoznak be kalendáriumokat, s ezekben -  horribile dictu! [még kimondani is ször
nyű! -  B. J. megjegyz ] -  a vallási ünnepek is szerepelnek. Povhnak tetszett az ötlet, így született az 
azóta is évente napvilágot látó magyar kalendárium.” (Az évtizedekig népszerű, nagy példányszá
mú Kárpáti Kalendárium az 1990-es évek derekán megszűnt.) Egy magyar folyóirat megalapítását

85



Boltik József: A hűség csapdájában -  Magyar szellemi élet -  gúzsba kötve

az ideológiai titkár nem támogatta, mert korainak vélte, de elképzelhetőnek tartotta, hogy az ukrán 
almanach egy-egy száma magyarul jelenjék meg magyar szerzők írásaival. (Ez lett a Kárpátok 
1958. évi 2. száma.) Lehetséges az is, hogy a területi kiadó új szerzők bevonásával növelje a 
magyar könyvek számát. Bíztató volt Povh ígérete újabb magyar középiskolák megnyitásáról, és 
ezúttal nem kifogásolta a magyar irodalom oktatását, viszont határozottan ellenezte a sajtóban a 
magyar város- és községnevek használatát. A pedagógusok iskolabeli magyar megszólítása a titkár 
szerint nem volt megvalósítható, ezért maradt az orosz forma: például az „Árpád Elemérovics”. A 
magyar tantervek ügye is még évekig húzódott Kijevben, a köztársasági tankönyvkiadónál.

A területi ideológiai titkár 1956. decemberi ígéreteiből nem minden valósult meg, egyes dolgok 
csak évek múlva. Nem tudni, hogy mi múlott a kárpátaljai pártbizottságon, illetve mire mondott 
Kijev vagy Moszkva nemet. Újra a Balla-emlékiratból: „.. .azért azt a másfél órát nem hiába töltöt
tem Povh szobájában. A Kalendárium... megszületett. Új /magyar/ középiskolák is nyíltak. A ma
gyar irodalom oktatásának ügye elmozdulni látszott a holtpontról, bár hosszú idő telt még el addig, 
míg az első tantervek napvilágot láttak. Bővült a területi kiadó magyar publikációinak köre, és 
rövidesen [1957-ben] elhagyta a nyomdát Kovács Vilmos ’Vallani kell!’ c. verseskötete. Ez is nagy 
esemény volt, hiszen a hatalom eddig minden újabb debütálástól elzárkózott, egynél több önálló 
könyves magyar írót nem volt hajlandó fölvállalni.”

Sőt, az előbbi évben, 1957-ben a szovjet hatóságok engedélyezték a magyarországi újságok, 
folyóiratok előfizetését, a jelentősebb anyaországi lapok utcai árusítását, valamint a magyarországi 
kiadók által megjelentetett könyvek bevitelét a Szovjetunióba. Ezzel megdőlt az a korábbi nézet, 
inkább hiedelem, miszerint a kárpátaljai magyarságnak „kultúrönellátónak” kell lennie, illetve iro
dalmárainak főként az ukrán és orosz müvek tolmácsolására kell szorítkozniuk. Ennél sokkal fonto
sabb fejlemény volt, hogy a több mint egy évtizedig megfélemlített, anyaországától elzárt s emiatt 
magába zárkózó kárpátaljai magyar nemzetrész új szellemi értékek birtokába juthatott. A Kárpáti 
Igaz Szó önálló magyar napilappá válásának az ügye azonban még egy évtizedig húzódott.

A megígért engedményekért a területi ideológiai titkár hamarosan benyújtotta a számlát, és kö
zölte Bállá Lászlóval, cikket kell írnia arról, „...hogy a kárpátaljai magyar értelmiség mennyire 
megtalálta a helyét a szovjet népek nagy családjában, mekkora jogokat élvez; s persze, legyen benne 
állásfoglalás a[z 1956-os] magyarországi események kapcsán. Ezt az ajánlatot visszautasítani bajo
san lehetett volna, de nem is akartam: úgy gondoltam, a titkár által kilátásba helyezett juttatások 
'megérnek egy misét’, és a levert magyarországi forradalom szempontjából most már közömbös 
egy kárpátaljai minősítés... a Szovjetszkoje Zakarpatyje 1957. január 9-i számában meg is jelent a 
cikkem, s ezt átvette a kijevi Pravda Ukrajini is. 'Vívmányainkról’ az ismert recept szerint írtam: 
fölnagyítva azt, amink van, elhallgatva, amink nincs. Az 'állásfoglalást’ pedig igyekeztem óvatosan 
fogalmazni... azért dicséret e cikkemért semmiképp sem illet.” (Bakó [Bállá] László írásának címe 
beszédes: V jegyinoj szentje, azaz Egységes családban.

A Magyar Televízió 1958. márciusában megindított rendszeres adása is kedvezően hatott a kár
pátaljai magyarság közérzetére. Ugyanebben az évben, június 6-án az SZKP KB döntést hozott a 
„szocialista országok életének jobb megvilágításáról a szovjet sajtóban és rádióban”. A határozat 
többek között arra kötelezte a kiadókat, hogy „...több könyvet és brosúrát jelentessenek meg a 
szocialista országokról”. így vált lehetővé a közös könyvkiadás Magyarországgal. Az első müvek 
már 1958-ban elkészültek a gyermek- és ifjúsági irodalom kiadására szakosodott Móra Ferenc Könyv
kiadóval. A munkába hamarosan más budapesti könyvszerkesztőségek, így a Kossuth, a Gondolat, a 
Zrínyi és a Zeneműkiadó, sőt a későbbiekben számos mü az ungvári Kárpáti, a budapesti Móra 
Ferenc és a felvidéki/szlovákiai magyarság egyetlen kiadója, a pozsonyi Madách -  hármas gondo
zásában jelent meg. A Kárpáti Kiadó magyar szerkesztősége 1951 és 1990 között a helyi magyar 
alkotóktól összesen mintegy félszáz antológiát, illetve önálló kötetet jelentetett meg.

Az 1957 nyarán napvilágot látott Naptár című kalendárium, amely nyolc év után már Kárpáti 
Kalendárium címmel jutott el a kárpátaljai magyar olvasókhoz. Megjelenéséről a következőket ta
láltuk Kroó László emlékiratában: „Az irodalmi élet egyik újszerű eseménye lett a Kárpáti Kalen
dárium 1957-ben, amit mint a könyvkiadó magyar szerkesztőségének akkori vezetője indítottam el;
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összeállítója és szerkesztője voltam. Megérte a 20 000-es példányszámot is. Egy időben külön iro
dalmi melléklete is volt. De ekkor már nem dolgoztam a kiadóban.” (Kroó, 1988:313.) A naptár 
néhány év alatt egyfajta folyóirat-helyettesítő fórummá formálódott, mert sikeresen ötvözte a kalen
dárium-jelleget az évkönyvvel, és rövid idő alatt a kárpátaljai magyar művelődés éves mérlegévé, 
számvetésévé formálódott. A gazdagon illusztrált kiadványban -  a lehetőségekhez képest -  helyet 
kapott a helyi magyar alkotó értelmiség: költők, írók, képzőművészek, műfordítók, történészek, 
folklór- és néprajzkutatók s mások. Amíg a Naptár 1957. évi első száma még kis formátumban, 
csupán 56 oldalon és mindössze háromezer példányban jelent meg, addig két év múlva, 1959-ben 
már 160 oldalon, 27 ezer példányban látott napvilágot. Néhány év alatt a kárpátaljai magyar műve
lődési élet -  irodalom, képzőművészet, helytörténet, folklór stb. -  legfontosabb fórumává alakult.

A kárpátaljai területi pártbizottság 1958-ban arról döntött, hogy a Kárpátok című ukrán alma
nach évi négy száma közül az egyiket a továbbiakban minden évben magyar nyelven adják ki. Ezzel 
kapcsolatban a Balla-emlékiratból: „Az 1956-os magyar forradalmat követő megszeppent légkör
ben ismét megfözhetővé vált Povh-nál ezután sikerült keresztülvinni, hogy évente az négyszer meg
jelenő ukrán almanach egyik száma magyarrá változzék s a mienk legyen. De az erről szóló ungvári 
megállapodást hosszas kijevi egyeztetés követte, s az első magyar szám csak 1958-ban látott napvi
lágot Kárpátok címmel (közben az ukrán kiadvány címe ugyanis megváltozott). Ebben -  a fentröl 
kapott intenciók szellemében -  hat ukrán-orosz szerzőnek is helyet biztosítottunk. Most komolynak 
látszott az az ígéret, hogy ezután esztendőként hozzájutunk egy-egy számhoz, s ezzel időszaki iro
dalmi kiadványunk kérdése jó időre megoldódik, de bajunkra egy központi bizottsági rendelkezés a 
következő évtől az almanachokat Ukrajna-szerte megszüntette, így ez a folyóirat-alapítási kísérle
tünk is torzó maradt.”

A Kárpátok szerzői a megjelenés sorrendjében: Bállá László, Csengeri Dezső, B. Bihari Sándor, 
Jurij Hojda, Szenes László, Kovács Vilmos, Iván Csendej, Sándor László, Sütő Kálmán, Baraté 
Ferenc, Keresztes Noémi, Zsolt Ádám, Mihajlo Tomcsanyij, Kecskés Béla, Joszif Zsupán, Vántus 
Bertalan, Osvát Erzsébet, Bakos Róza, Kincses István, Balogh Balázs, Szalai Borbála, Volodimir 
Ladizsec, Vaszil Poliscsuk, Nemes János, Lusztig Károly, Gortvay Erzsébet, Rotman Miklós, Barzsó 
Tibor, Szóvá Péter és Váradi-Sternberg János. A Kárpátok 1958. évi 2. számát azonban nem 
követték újabbak, mert a folyóirat megszűnt.

Fontos szerepet töltött be ebben az időben az „Ukrán SZSZK Közoktatásügyi Minisztériumának 
’Ragyanszka Skola’ [Szovjet Iskola] Tankönyvkiadója” 1946. júniusában Ungváron alakult kiren
deltsége, -  hivatalos nevén -  „a magyar és lengyel iskolák tankönyveinek szerkesztősége.” A város 
központjában, a Korzón, a háború előtti híres Borvár vendéglő egyik harmadik emeleti lakásában 
kezdetben működő részleget rövidítve csak „magyar szerkesztőség”-nek emlegették. Ennek oka, 
hogy hozzájuk tartoztak azok a Lembergben dolgozó kollégák is, akik az ukrajnai lengyel iskolák
nak készítettek tankönyveket. (A szerkesztőség később az ungvári volt Vármegyeháza udvarának 
végén álló földszintes épületbe költözött.) Az ungvári kirendeltség évente 25-30-féle tankönyvvel, 
módszertani anyaggal látta el a kárpátaljai magyar iskolákat, és 1957-ig a magyar tanulók kötelező 
iskolai olvasmányait is kiadta. A tankönyvkiadó első vezetője Karbovanec Mihály, korábbi ruszin 
tanító, aki -  mivel letartóztatás fenyegette múltbeli, magyarok alatti politikai „bűnei” miatt -  hama
rosan öngyilkosságba menekült. Utóda Holinka Antal, ugyancsak ruszin tanító, beszélt magyarul, 
de a kéziratokat nem olvasta, szakmai kérdésekbe nem szólt bele.

A magyar-lengyel tankönyvkiadói kirendeltség főszerkesztője 1953 és 1960 között Bállá László, 
aki így emlékezett az akkori állapotokra: Holinka is a hozzá hasonlókhoz húzott, „...így lesznek 
javarészt magyarul tudó ruszin tanítók a tankönyvszerzők. A magyar nyelvben, irodalomban soha el 
nem mélyedtek, de mind óriási önbizalommal ront neki a tankönyvcsinálásnak. Úgy lesz, ahogy 
összecsapták. Senki sem fog kifogásolni semmit. A szegény vidéki magyar tanító örül, hogy él. 
Hogy nem deportálták (esetleg leventeoktató is volt), hogy van a kezében egy darab kenyér (pedig a 
régi rendszerben a magyar himnuszt énekeltette a tanulókkal). Hát így születnek az első szovjet 
évek magyar tankönyvei, ahol még a tanverseket is a primitív tanító bácsik fabrikálták, mint ezt is 
(szóról szóra így jelent meg egy olvasókönyvben): Azért gazdag /  ez a kolhoz, /  mert a földjén /
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traktor dolgoz. (Sic!) Persze, ezek a tankönyvszerzők lelkűk mélyén tisztában voltak vele, hogy 
munkájuk mennyit ér, és csak a szerkesztőség vezetőjének kegyelméből pompázik a nevük egy-egy 
kiadvány címlapján.”

Holinkát a megyei pártbizottság utasítására váltották le az ungvári magyar tankönyvkiadó szer
kesztőség éléről, és a kijevi központba helyezték. Utóda egy funkcionárius, Weisz Samu (Sámuel) 
lett. Személyéről a Balla-emléiratban olvashatunk: „.. .ekkoriban szokás volt a bukott egzisztenciá
kat rásózni a magyarokra. Talán Holinka menesztése is azért lett a pártbizottságnak fontos, hogy 
Weisznek helyet csináljon (valamint csak kellett kezdeni vele). Mi, akik akkor a magyar szellemi 
életben tevékenykedtünk, botrányosnak tekintettük, hogy Weiszot a tankönyvszerkesztöség élére 
tették. Holinka legalább tanítóember volt, de az utódja még csak nem is konyított sem a pedagógiá
hoz, sem a szerkesztői munkához, ráadásul nem volt meg a kellő általános műveltsége sem. Az 
apparátus persze, nagy ellenérzéssel fogadta, nagyobbal, mint a Kárpáti Igaz Szó gárdája Vladi
mírt. (ti. Vladimír Mihályt -  B. J. megjegyz.) Kinevették Weisz szakszerűtlen intézkedéseit, inkom
petens kijelentéseit, állásfoglalásait. Őbenne meg dolgozott az elvesztett magas szék miatti elkese
redés és buzgott még benne az egykori kurtán-parancsolgató miniszter-tempó is: keményen föllépett 
a beosztottai ellen, kutatott a múltjukban, igyekezett politikailag diszkreditálni őket. Az elődömet is 
sikerült eltávolítania.”

Ugyancsak 1946-ban indult a kárpátaljai területi rádió ukrán adása, a magyar csak később, az 
1950-es évek elején. Ennek műsora csak évtizedek múltán nőtt napi egy órára, amelynek általában 
mindössze egyötöde volt eredeti magyar híranyag, a többi fordítás ukránból. A magyar adás léte is 
az ellentmondásos helyzetet tükrözte: sokkal korábban engedélyezték működését, mint az önálló 
magyar lapot, a hatalom ugyanis még két évtizedig hallani sem akart az ukránból fordított Kárpáti 
Igaz Szó önállósulásáról, azaz a lap magyar nyelven írott anyagokból való szerkesztéséről. 1962 
tavaszán úgy tűnt, hogy a lap ügye kedvezően rendeződik. Rotman Miklós, a területi pártbizottság 
munkatársa -  a hatalom felhatalmazása alapján -  megbízta Bállá Lászlót, hogy készítsen egy minél 
részletesebb tervezetet a létrehozandó magyar területi lapról: vázolja céljait, szerkezetét, valamint 
a lapindítás anyagi vonzatait. Mindezt a pártbizottság nevében állítsa össze, mert annak előterjesz
téseként küldik majd fel az ukrajnai kommunista párt központi bizottságához. Rotman azt is közölte 
Baliával, hogy a döntésben a magyar forradalom is közrejátszott, s nem kis mértékben a Povhhal 
való évekkel korábbi, 1956. évi tanácskozás is. Az újság élére a párttag Ballát szemelték ki. A lapról 
szóló javaslat felkerült a legfőbb pártszervekhez, de további három évig nem történt semmi.

A Kárpáti Igaz Szó ügyét mások is szorgalmazták. Bállá László szerint rendszeresen írta az 
újsággal kapcsolatos fölterjesztéseket Vladimír Mihály, a fordításos lap akkori vezetője és helyette
se, Szántó Károly. Később, 1963. január elején a lappal kapcsolatban beregszászi veterán kommu
nisták is beadvánnyal fordultak a központi bizottsághoz. Levelüket Drávái Gizella tanárnő, minden 
magyar ügy lelkes fölkarolója fogalmazta. Az ügy 1965-ben vett újabb lendületet, amikor Viktor 
Belouszo\o t nevezték ki a területi pártbizottság új ideológiai titkárának, aki támogatta a magyarság 
szellemi törekvéseit. Rotman kérésére átnézte az önálló magyar újság Bállá által három évvel 
korábban írt húszoldalas tervezetét, és megígérte: eljár a központi bizottságnál, hogy elővegyék a 
lap régen elfekvő ügyét. Ezen kívül Belouszov cikket írt az SZKP KB kiadványába, a Kommunyiszt- 
ba, amelyben állást foglalt a kárpátaljai önálló magyar területi újság mellett. Ezt követően május 
27-én Jurij V. Ilnickij, a területi pártbizottság első titkára magához kérette Ballát, megmutatta neki 
a KB határozatát a lapról, s utasította, hogy június 1-től jelenjék meg az első szám.

Az újságot nem önálló magyar műhelyként alapították meg, hanem ún. egyesített szerkesztőséget 
hoztak létre. Az addig ukránul írt és magyarra, illetve oroszra fordított Zakarpatszka Pravdának 
ezután három, önálló tartalommal megjelenő -  magyar, ukrán és orosz -  kiadása indult. A lapot 
közös szerkesztőbizottság, közös főszerkesztő irányította, az egyes kiadásokat pedig egy-egy fő
szerkesztő-helyettes. A magyar kiadásnak nem voltak önálló rovatai, hanem a közösben dolgozott 
egy-egy magyar munkatárs, persze, az ukrán rovatvezető irányításával. Külön költségvetést sem 
kapott, a pénzügyek felett a közös főszerkesztő rendelkezett. Idézet a Balla-emlékiratból: „Arra a 
kérdésemre, miért jött létre ez a torz képződmény (a helyett, amit mi kértünk, s amit a pártbizottság
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is javasolt), a titkár azt felelte: a 'Holnap is élünk' esete óvatosságra intette a központi bizottságot. 
Valószínűnek látszott, hogy ez így is volt, de lehet, hogy ezzel Belouszov csak a benne felgyűlt 
keserűséget akarta kiadni, mert Kovács Vilmos regénye miatt odafentről ö is orrot kapott. Annyi 
azonban tény: a KB egyelőre nem vállalta a kockázatot, hogy egy ilyen fontos politikai szócső 
irányítását teljes mértékben a magyarok kezébe tegye le. Én pedig tudtam, hogy még hosszú és 
kemény harcot kell majd vívni a teljes önállóságunkért” . (Az elmúlt évtizedek ismeretében nehéz 
elképzelni, hogy Bállá László az 1960-as években „hosszú, kemény harcot” vívott a hatalommal.)

A magyar kiadás felelősévé Bállá Lászlót nevezték ki, aki megfelelt a pártbizottság jó néhány 
elvárásának. Ezek közül a legfontosabb a megbízhatóság volt, hiszen a a területi pártbizottság titká
rai, osztályvezetői közül akkor senki sem tudott magyarul, így a lap fölött nem tudtak közvetlen 
ellenőrzést gyakorolni. Sőt, a cenzori hivatalban -  akkori hivatalos neve: „Katonai és állami titkok 
sajtóbeli megőrzésének főosztálya sem volt egyetlen magyarul tudó munkatárs sem. Ezért Ballát
-  mint a magyar lap felelős vezetőjét -  cenzori feladatok elvégzésére is felhatalmazták, és rendsze
resen megkapta a központi cenzúrahivatal körleveleit, utasításait.

Szemléletesen jellemzi utólag az akkori (s persze az előbbi és a későbbi) helyzetet a Balla-emlék- 
irat: A kárpátaljai „...felső vezetők sohasem törődtek azzal, hogy legyenek tartalékban magyar ká
derek, akiket majd ha kell, vezető pozíciókba lehet állítani. Sőt, a törekvés az volt, hogy ilyenek 
inkább ne fejlődjenek ki. Általában (nem mindig) volt Kárpátalján egyetlen járási szintű magyar 
vezető, tanácselnök vagy első titkár (Beregszászban Ilku Ferenc, Veress Gábor), de pótlása már 
gondot okozott volna. A területi pártbizottságon rendszerint csak egy magyar munkatárs dolgozott 
(Rotman Miklós) vagy néha még egy (Lusztig Károly, Szikszói Aladár)... a magyar intézmények 
élén is nyelvünket tudó ruszinok álltak [tankönyvkiadó, fordításos Kárpáti Igaz Szó stb.]... A ma
gyar lakosság soraiból végül is csak azok jutottak előre, akiket magunk ambicionáltuk, hogy bizo
nyos pozíciót elérve, lendithessünk az ügyeinken... Már akkor a magyar szellemi élet mindenesé
nek számítottam, jó néhány indulás-indítás volt mára hátam mögött.”

Hamarosan kitűnt, hogy a hármas felosztású közös szerkesztőség felállítása nem volt szerencsés 
megoldás. Alig két év múlva, 1967. március 8-ától teljes önállóságot kapott a Kárpáti Igaz Szó, 
saját magyar szerkesztőséggel. Az újság csak ezután válhatott a kárpátaljai magyar irodalom igazi 
műhelyévé, illetve fórumává a hétvégi számaiban közölt irodalmi mellékleteivel: a NEON 1967- 
től, az addig esetenként megjelenő Lendület 1981. december 20-ától havonta egy alkalommal jutott 
el az olvasókhoz.

Ugyancsak az évtized közepén kapott „magyar” újságot az ungvári járás magyarsága, az Ungvá- 
ron kiadott ukrán nyelvű Kommunizmus Fényei (Borai KOMyHÍ3My, Vohnyi komunyizmu) című lap 
fordításával. Az 1965. április 1-én indult újság hetente három alkalommal jelent meg, és időnként 
magyar szerzők szépirodalmi alkotásait is közölte. E lapnak egyébként néhány évig a szintén ukrán
ból fordított Kolhozélet volt az elődje 1957. március 1. és 1965. március 30-a között. (A Kommu
nizmus Fényei negyedszázad múlva, 1990-ben az Ung-vidéki Hírek nevet vette fel.) A másik 
járási magyar nyelvű lap első száma nyolc évvel korábban, 1957. március 27-én jelent meg 
Kommunizmus Zászlaja címmel a hajdani Ugocsa vármegye székhelyén, Nagyszőlősön. A város
ban és a nagyszőlösi járásban terjesztették. Az ukrán nyelvű rip an o p  KOMyHÍ3My (Prapor 
komunyizmu) fordításaként ugyancsak hetente háromszor adták ki 1962. május 29-éig. Ezután 
három évig szünetelt, 1965. április 1-én indult újra. (Sándor L., 1988: 103.) 1991-től a lap neve: 
Nagyszőlős-vidéki Hírek. A  rendszerváltási mindkét lap gazdája a járási pártbizottság és népképvi
selők járási bizottsága volt.

A területi terjesztésű, immár önálló magyar újság, a Kárpáti Igaz Szó mellett csak egyetlen -  már 
említett -  eredeti magyar anyagú lap, a Vörös Zászló látott napvilágot 1945-től Beregszászon, a 
magyarlakta beregszászi járás számára. (1991-től neve: Beregi Hírlap.)

Itt kell megemlítenünk a magyarlakta településeken kiadott kolhozlapokat, amelyek többségét az 
1950-1960-as évek fordulóján nyomtatták. Összesen 22 jelent meg, kétharmaduk -  15 -  a beregszá
szi járásban: Barátság (Makkosjánosi, 1959), Előre (Nagymuzsaly, 1958), Győzelem (Mezőkaszony, 
1959-1961), Kolhozélet (Beregdéda, 1957-1959), Kolhozfalu (Sárosoroszi, 1957-1961), Kolhoz
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újság (Nagybereg, 1957-1961), A Kommunizmushoz (Macsola, 1957-1961), A Kommunizmus Zász
laja (Badaló, 1954), Lenini Győzelem (Csonkapapi, 1958), A Lenini Úton (Mezővári, 1957-1961), 
Lenini Zászló (Bátyú, 1958-1961), Október Útján (Beregszász, 1957-1961), Szovjet Falu 
(Nagybégány, 1957-1961), Ú jÉ let(Beregsom, 1957-1958). Az ungvári, illetve a nagyszölősi járás
ban három-három kolhozlap jelent meg: Előre (Kisdobrony, 1957-1960), Győzelem (Nagydobrony, 
1956-1960), Lenini Út{Eszeny, 1957-1960), valamintzl Bő Termésért (Salánk, 1957-1959), Előre 
(Tiszabökény, 1958-1959), Új Élet (Nagypalád, 1958-1959). A huszti járásban pedig egyet: Kol
hozélet (Visk, 1958-1959). (Uo.: 102-103.)

A kárpátaljai területi rádió magyar nyelvű adása -  mint írtuk -  csak az 1950-es évek elején, a 
televízióé 1966-ban indult. A rádió az 1960-1970-es években mintegy egyórás műsort sugárzott 
magyar nyelven naponta, a televízió pedig húsz-húsz percet hetente kétszer. Ebben az időben Kár
pátalján igen elterjedt a vezetékes rádiózás, csaknem minden tanácsi jogú község, így a magyarok 
által lakott települések is működtettek stúdiót. A napi politikai agitációs műsorokon kívül közérdekű 
bejelentések, közlemények hangzottak el, a fiataloknak pedig szombaton és vasárnap a délutáni 
órákban kívánságműsort adtak. A helyi vezetékes rádiókat a falusiak „Katyusá”-nak nevezték. 1952- 
től működött a Beregszászi Népszínház, amely 1990-ig több mint ötven színdarabot mutatott be.

Párton belüli ellenfelei, 1964 októberében puccsal távolították el a hatalomból az SZKP KB első 
titkárát, Hruscsovot, ez lényegében véget vetett a politikus nevével összeforrt ún. „olvadási” kor
szaknak. Az új vezető -  aki jelentős szerepet játszott Hruscsov megbuktatásában - ,  Leonyid /. 
Brezsnyev (1906-1982) hatalomra kerülését követően (1964-től első, majd 1966-tól főtitkár) meg
indított visszarendeződés folyamán, az internacionalizmus jelszavával a szovjet birodalom nemzeti
ségi területein többek között megkezdték az ún. vegyes tannyelvű iskolák szervezését. Ez Kárpátal
ján azt jelentette, hogy a színmagyar települések tanintézeteiben a magyar osztályok mellett orosz, 
illetve ukrán osztályokat indítottak.

A brezsnyevi diktatúra tudatosan törekedett az iskolák igazgatási összevonására, ahol a párhuza
mos osztályok diákjai számára már nem volt lehetőség a könyvtárak -  melyekben egyre nagyobb lett 
az orosz és ukrán müvek aránya valamint az önképzés más formáinak a kihasználására. Mindez 
az egységes szovjet ember kialakításának -  Kárpátalján a „szovjet magyarok” új fogalma bevezeté
sének és erőltetésének -  a jegyében történt, amit kiegészített az állítólagos burzsoá magyar naciona
lizmus elleni folyamatos küzdelem és a hatalom éles vallásellenes propagandája.

Választások előtt

A beregszászi Vörös Zászló I. évfolyamának 1. száma, 1945. december 2.
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7. OLVADÁS
-  AZ ENGEDMÉNYEK ÉVTIZEDE

(1955-1964)

Kovács Vilmos még 1949 elején Munkácsra költözött, ahol fél évtizedig dolgozott a városi adó
hivatalban. Először könyvelő, de már 1949 júniusában „előléptettek az adóügyi osztály főkönyvelő
jévé, 1952 szeptemberében kineveztek adóügyi tanácsossá, majd főtanácsossá.” Közben „1952- 
ben, hogy elkerüljem a továbbtanulásomhoz szükséges, felsőkereskedelmi végzettségemből adódó 
különbözeti vizsgákat, (Munkácson) elvégeztem az ukrán tannyelvű esti középiskolát, s beiratkoz
tam a Csemovici-Lvovi Pénzügyi-Közgazdasági Főiskolára, ahol 1957-ig folytattam tanulmányai
mat. Emellett 1969-ben Uzsgorodon jeles diplomával végeztem el a Marxista egyetem hároméves 
általános politikai tagozatát” -  írta 1971-1972 fordulóján készült önéletrajzában.

Az előbbiekkel kapcsolatban így emlékezett Kovács Emil, aki akkor általános iskolai tanítóként 
dolgozott Gáton: „Sztálin halála, 1953. március 5-e után Vilmos bátyámmal elborzadva hallgattuk a 
gulágról hazatért elítéltek beszámolóit a nagy szovjet valóságról. Persze már addig is tudtunk igen 
kemény büntetésekről, például a szomszédos Gút falu Komszomol-titkára egy politikai viccért hu
szonöt évet kapott. Bátyám első feleségének apja csendőr-tiszthelyettes volt a Horthy-rendszerben, 
amikor Kárpátalja ismét Magyarországhoz tartozott, ezért Vilmosnak különösen sokat kellett bizo
nyítania, dolgoznia, hogy versei megjelenhessenek.” Nem véletlenül jegyezte meg az író másfél 
évtizeddel később, 1969. évi önéletrajzában: „Későn kezdtem írni, illetve publikálni. Négy verskö
tetemet és egy regényemet adták ki eddig, meg egy válogatást Moszkvában, orosz fordításban.”

Csak 1955. szeptember 17-én jelent meg a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének rende
leté az 1941-1945. évi nagy honvédő háború idején a megszállókkal együttműködő szovjet állam
polgárok közkegyelméről. Az amnesztia nyomán az év végéig sok száz, koholt vádak alapján kény
szermunka táborra ítélt kárpátaljai magyar férfit is szabadon engedtek a szibériai gulágokról. A 
hazatérteket még hosszú éveken át bizalmatlanul kezelték a helyi hatóságok, mint volt elítélteket és 
a „szovjet nép ellenségének” tartották őket. Csak Sztálin halála után nyitotta meg Nyikita Sz. 
Hruscsov (1953 és 1964 között az SZKP főtitkára, 1958-tól a Szovjetunió Minisztertanácsának 
elnöke is) a desztálinizáció folyamatát, gyorsította fel a politikai elítéltek rehabilitációját, nem utol
sósorban az 1956. február 14-25-i XX. pártkongresszuson elmondott titkos beszédével.

A területi pártbizottságban, a tanácsban és az ügyészségen ebben az időben egyetlen magyar 
nemzetiségű funkcionárius sem működött. A magyar többségű településeken nem voltak magyar 
feliratok a középületeken, az intézményeken és az üzlethelyiségeken. A (beregszászi) járási népok
tatási hivatalnál sem dolgozott vezető beosztású magyar nemzetiségű munkatárs. Sőt a helyi kolho
zokat és szovhozokat sem magyar, hanem főként orosz és ukrán nemzetiségű „káderek” vezették.

Az 1956. októberi magyarországi forradalmat és szabadságharcot rokonszenvvel figyelte a 
kárpátaljai magyarság. Több településen -  elsősorban középiskolás fiatalok -  szervezkedtek, röp
cédulákat készítettek és szórtak szét: Ungváron, Nagyszőlősön, Gálocson, Mezőkaszonyban és 
Nagybégányban. A hatóságok a következő évben több évi lágerben letöltendő büntetésre ítélték 
őket. Kádár János (1912-1989) nevezetes szolnoki beszédét a valóságban először Ungvárról 
sugározták 1956. november 3-án, és nem a Tisza-parti város rádióstúdiójából, miként azt a mar
xista történetírás évtizedeken keresztül hangoztatta. A szolnoki sugárzás egy nappal később, 4-én 
reggel történt. A Kádár és Münnich Ferenc (1886-1967) vezette „magyar forradalmi munkás
paraszt kormány” nem Magyarországon, hanem Kárpátalján alakult meg november 1-3. között. 
(Az ungvári rádióhoz a közeli Kereknye község határában egy nagy teljesítményű adótorony 
tartozott, amelynek nem a kárpátaljai helyi műsor közvetítése volt a fő feladata. Elsősorban a 
különböző európai országoknak szánt idegen nyelvű moszkvai adásokat továbbította. Az ungvári
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rádió ezért olyan erővel sugározhatta Kádár „szolnoki” beszédét, hogy azt Magyarország egész 
területén, sőt a nyugati államokban is jól foghatták.)

Most röviden szólunk a sorsdöntő napok kárpátaljai eseményeiről. Sándor László ( 1909-1993), a 
kárpátaljai területi rádió ungvári magyar adásának szerkesztője 1956. november 3-án (!), szombaton 
azt a feladatot kapta, hogy olvassa be Kádár János és Münnich Ferenc nyilatkozatát arról, hogy meg
alakult az új kormány, és munkába szólítja Magyarország népét. Előzőleg feltehetően Munkácson 
vagy az Ungvár melletti Ókemencén, a területi pártbizottság nyaralójában találkoztak a magyar párt
vezetők a szovjet pártvezérekkel. Akkor készültek -  orosz nyelven! -  a nyilatkozatok, ezeket hozták 
Ungvárra, mert Szolnok 260 km-re feküdt az Ung-parti várostól. Ezek szerint a „Szolnokon megalakí
tott” Kádár-kormány híre egy nappal korábban jutott el a Szovjetunióba, Ungvárra, mint Szolnokra. 
Ezt támasztja alá Kádár János egy későbbi, 1959. december 7-én tett kijelentése: „Három évvel ez
előtt, amikor a magyar nép nehéz helyzetben volt, én már jártam ezen a vidéken. Azért jöttünk ide, 
hogy testvéri segítséget kéijünk a szovjet néptől.” -  mondta Ungváron, amikor visszakísérte szovjet 
területre a Magyarországra látogató Hruscsovot. Ezt Hruscsovnak a halála után Nyugaton megjelent 
emlékiratai is megerősítik. A hivatalos kommunista párttörténet azért hallgatott évtizedekig Kádár és 
Münnich 1956. november 1. és 3. közötti szovjetunióbeli (kárpátaljai) látogatásáról, mert „...ha az új 
kormányt a Szovjetunióban alakították, akkor az nem magyar, nem forradalmi, nem munkás-paraszt 
és nem kormány. ” (M. Takács, 1989: 2-3.) Az előbbiek alapján az 1956 vége és 1988 májusa között 
fennállt Kádár-rendszer, illetve a kommunista diktatúra legitimitása joggal megkérdőjelezhető.

Kádár János kárpátaljai látogatásának tényét Bállá László is megerősíti, aki 1956. november első 
napjaiban az ungvári Tankönyvkiadó magyar részlegének főszerkesztője volt. Ekkor az ungvári 
rádióhoz rendelték, miként Lusztig Károlyt a beregszászi Vörös Zászló című járási laptól. A rádió 
vezérigazgatójának, Prihogykónak a szobájában szigorú eligazítást kaptak „egy moszkvai elvtárs
tól”, hogy a feladatuk szigorúan titkos. A stúdióba szovjet katonatisztek jártak be, s elejtett szavaik
ból tudták meg, hogy Kádár Kárpátalján tartózkodik. Bállá László emlékezéséből: „Én tehát nem 
láttam, nem találkoztam vele, viszont kaptam egy anyagot kontrollszerkesztésre, hogy nézzem meg 
nyelvi szempontból. Magyar szöveg volt, de megoldásaiból, a nyelvi fordulataiból lehetett tudni, 
hogy fordítás... Kádár szolnoki beszéde volt.” (Botlik-Dupka, 1991:64-65.)

A KGB 1956. november 8-án hurcolta az ungvári börtönbe -  mint írtuk -  a Magyarországon 
elfogott „ellenforradalmárok” első, 767 főből álló csoportját. A szovjet belügyminiszter helyettes, 
M. N. Holodkov november 15-i jelentése -  melyet M. P. Dudorov belügyminiszternek küldött -  
szerint Magyarországon négy-ötezer főt tartóztattak le, akiket a Szovjetunióba szállítottak. Közöt
tük számos 14-17. éves fiút, sőt kislányokat is. Később a nemzetközi tiltakozás hatására szabadul
tak ki, menekültek meg a szibériai gulágokról és kerültek haza.

A korábbi évek gyakorlatához képest enyhe büntetést kaptak a kárpátaljai magyar, úgymond 
„ellenforradalmi” csoportok, ez utóbbi megbélyegzést a legártatlanabb baráti közösségek is könnyen 
elnyerhették a KGB-től. A szabadságharcot leverő szovjet hadsereg ungvári főhadiszállása 1957. 
márciusában a legmegbízhatóbb kárpátaljai magyar kommunistákat, „40-50 felelős pártfünkcioná- 
riust”, valamint újságírókat, szerkesztőket -  például Vladimír Mihályt, a Kárpáti Igaz Szó főszer
kesztő helyettesét -  behívta katonának és Magyarországra vezényelte, hogy „többnyire fordítóként, 
tolmácsokként” vegyenek részt „a magyarországi rend-csinálásban, a gazdasági, kulturális és poli
tikai élet megszervezésében”, illetve segítsék a megszállók ottani tevékenységét. „Hajtókájukon 
tiszti csillagokkal állították munkába [őket]. Kit őrnagyival, kit főhadnagyival, szinte csak úgy ta
lálomra”. Közülük néhányan az SZKP tevékenységének 1991. augusztus 24-ei felfüggesztése és 
Mihail Sz. Gorbacsov pártfőtitkári, majd ez év december 25-én államfői tisztségéből történő le
mondása és a Szovjetunió általa ekkor bejelentett feloszlatása után is vezető pozícióban maradtak 
Kárpátalján. Például Veress Gábor, aki a szovjet birodalom összeomlásáig -  másokkal együtt -  
büszkén mesélt arról, hogy az SZKP megbízásából részt vett az 1956-os magyarországi forradalom 
leverésében, a „rend-csinálásban”. A függetlenné vált Ukrajnában az 1990-es évek derekáig fontos 
politikai szerepet kapott a kárpátaljai magyarság nemzetiségi ügyeinek az intézésében. (Dupka-  
Horváth, 1993:18-64., 130.; Beregszászi, 2001/50:4.)
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A második világháború utáni első szovjet népszámlálást 1959-ben tartották Kárpátalján: az összesen 
920 123 fős lakosságból 686 464 ukránt (74,7 %; ruszin nemzetiséget sem ekkor, sem azóta nem 
tüntetett fel a hivatalos statisztika), 146 246 magyart (15,9 %) és 29 599 oroszt (3,2 %) írtak össze. 
Az 1941. évi népszámláláshoz (ekkor 224 649 magyart jegyeztek fel) viszonyítva 1944 végére, 
1945 elejére legalább 120 ezer fős volt a magyarság vesztesége. Elsőként a szovjet hadsereg elől 
Magyarországra menekülő, illetve áttelepülő mintegy 25 ezer civil személy hiányzott a népesség
ből. (Még az 1949. évi magyarországi népszámláskor is 9552 fő kárpátaljai lakhelyű /illetőségű/ 
személyt írtak össze.) A visszavonuló magyar hadseregben szolgált 7000-7500 kárpátaljai magyar
nak a kétharmada sem tért haza, hanem az anyaországban és Nyugaton telepedett le. A gulágokra 
elhurcolt több mint 40 ezer (nagyrészt a népszaporulatot elsősorban biztosító nemzőképes korú) 
magyar férfiból mintegy 25 ezer odaveszett.

Tovább csökkentette kárpátaljai nemzetrészünk számát a mintegy 30 ezer lelkes magyar görög 
katolikus közösség hatósági, önkényesen ukránná és görögkeleti vallásúvá átminősítése, az 1944/ 
1945. évi megtorlások idején megfélemlített magyarok egy részének -  mintegy 10 ezer fő -s z lo 
vák nemzetiségűnek történt önbevallása, a kétnyelvű, bizonytalan identitású ugocsai magyar
ruszin lakosság ezúttal ukránná (ruszinná) válása, mely utóbbi mindenekelőtt hatósági nyomásra 
történt. (A vidékről koncentrációs táborokba hurcolt, elsősorban magyar ajkú zsidókból a túlélők 
jelentős része -  több mint 30 ezer ember, -  tért vissza 1945-ben a szovjet megszállás alá került 
Kárpátaljára). A mérleg mégis kedvezőnek tekinthető, mert az 1944. évi megpróbáltatások után 
1945-ben a kárpátaljai magyarság száma mindössze 95-100 ezer lélek lehetett. Alig másfél évti
zed múlva azonban már 146 ezer fő, a gyarapodás mintegy 50 %! A szovjet korszakban tartott 
népszámlálások községsoros adatait nem hozták nyilvánosságra. (Szabó L., 1993.; S. Benedek, 
1993.; Kocsis K., 1999.)

A magyarsággal szembeni megenyhült légkört jelezte, hogy a hruscsovi „olvadás” kezdetén, 1954- 
től először a városokban, később a népesebb falvakban -  Nagybereg, Nagydobrony, Gát stb. -  is, 
magyar tannyelvű középiskolákat nyitottak a már 1947 szeptemberétől működő 35 elemi és 59 hét
osztályos, általános iskola mellé. Magyar anyanyelvű óvodák azonban 1988-ig nem létezhettek! Az 
1960-as évek közepén Kárpátalján 86 magyar iskolában több mint 25 ezer diák tanult, számuk 
azonban a következő két évtizedben csökkent. (Fedinec, 1999.) Ugyanakkor például az 1966-1967. 
tanévben Kárpátalján már a magyar iskolák egynegyedében működtek párhuzamos orosz és ukrán 
osztályok, ezeknek több mint a fele a túlnyomóan magyarlakta beregszászi járásban. Az előbbi tanév
ben a gáti középiskola magyar osztályait 423 gyerek, az ukrán tagozatot pedig 30 tanuló látogatta.

Az elemi iskolák pedagógusainak képzéséről kezdetben a Huszton működő középfokú tanítókép
ző gondoskodott, ahol a szülők kérésére 1947. őszén magyar osztály indult 22 tanulóval, az általá
nos iskola hetedik osztályát végzett 15-16 éves fiatalok számára. Bállá László, a Kárpáti Igaz Szó 
újságírója riportot készített róluk, látogatását így örökítette meg emlékiratában: „Nagyszerű osz
tály. És milyen lelkesen fogadtak!... A fiúk-lányok fölugráltak padjukból, a kezemet kapkodták. És 
szinte szimbolikus volt a kézfogásunk: az eltiport, és most lassan, vajúdva újjászülető kárpátaljai 
magyar szellemi élet két legelső, pislákoló kis tűzhelyének egymásra találása... Szavalókórust ala
kítottak. Most színjátszó kört igyekeznek létrehozni. Önképzőkörük is van! És költőik. Akartak egy 
kis Ady-ünnepséget rendezni, de a járás nem engedte. Azt mondták, legyen helyette Majakovszkij- 
est. Megcsinálják. Örülnek, hogy produkálhatnak valamit. Magyarul! S az október forradalom év
fordulójára (ez obligó) összehoznak egy kis műsort. Már nagyjából be is tanulták, s majd szívesen 
bemutatják nekem, ha a tanárnő beleegyezik”.

Oktatójuk, egyben osztályfőnökük mentegette a helyzetet: „Jó lett volna magyar írók müveit is 
fölvenni a műsorba, meg magyar dalokat... Ezt nem engedték meg. A listát be kellett mutatni a 
járásnál. Hát csak szovjet versek és dalok lesznek”. A diákok este bemutatták készülő műsorukat a 
riporternek. S „kiderült, hogy lehet Majakovszkijt is fátyolos hangon szavalni, ha magyarul szaval
ják. Először magyar ünnepségen! És csilloghat könnytől az énekkar tagjainak a szeme, mikor az 
agyonkoptatott... Lebegyev-Kumacs híres dalát adják elő magyar fordításban: Drága föld, szülő
hazámnak fö ld je ... Mert közben mindenki arra a másik hazára gondolt” . A kötelező gyakorlat -  az
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eredeti magyar dalok, versek helyett szovjet irodalmi és zenei müvek magyar előadásban -  évtizede
kig, a Szovjetunió felbomlásáig fennmaradt. S nemcsak a tanintézményekben -  az elemi iskoláktól 
az egyetemig - ,  hanem a különféle falusi és városi művelődési egyesületekben, sőt az ipari és mező
gazdasági üzemek művészeti csoportjaiban is. Ráadásul a legtöbb helyi műkedvelő együttes a hata
lom ideológiai elvárásainak megfelelően túlpolitizálta műsorait, mert eközben különösen figyeltek a 
nemzetiségi követelményekre. így fordult elő, hogy a magyar együttesek még a népdalokban is 
kerülték a magyar helységneveket. Például azt így adták elő: „Muzsilyevóban nincsen kislány, csak 
kettő". Az énekben szereplő kárpátaljai magyar falu neve: Nagymuzsaly.

Idézet a Kovács Vilmos szülőfalujában, Gáton tanított Czébely Lajos Naplójából, akit -  mint 
minden pedagógust, különösen az irodalomtanárokat -  a tanítás mellett kötelezően ezernyi dologgal 
terheltek a hatóságok. Mindenekelőtt szinte folytonosan ünnepi műsorokra kellett készülniük, csak 
néhány ezek közül: a Vörös Hadsereg-, Lenin születésnapja, nőnap, május elseje, győzelem napja, a 
nagy októberi forradalom évfordulója, alkotmány napja. A műsorok programja legtöbbször: „Szov
jet csárdás kincstári repertoárból, formájában sza..., tartalmában szocialista.” Czébelyt arra akar
ták kényszeríteni, hogy legyen tagja a tanítók beregszászi járási énekkarának, mondván, aki zenész
-  lakodalmakban muzsikált - , az álljon a közösség szolgálatába. „A fő oka idegenkedésemnek más
-  írta Naplójában. -  A 80 százalékban magyarlakta járás tanítói énekkarának repertoárja 12 ukrán 
és orosz szovjet feldolgozású müdal és népdal, és két magyar darab: egy magyarnóta-feldolgozás és 
egy Lavotta-szerzemény. Ha orosz nyelven énekelünk, nincs a kiejtéssel semmi baj, de a magyar 
számok akcentusa idegesítően idegen, ami nem is csoda, a szláv anyanyelvűek többségében vannak. 
Ezért illan a kedv.” (Czébely, 1996:6-7.)

Húsvét helyett tavaszünnepet, a karácsony helyettesítésére Télapó műsort kellett szervezni, Szent
estén pedig ügyeletet tartani stb. (A Szovjetunióban az 1989 december 13-áig -  a szovjet kormány 
ekkor rendeletben újra engedélyezte a vallásszabadságot -  minden vallási ünnep be volt tiltva!) 
Miközben egymást érték az internacionalista barátságfesztiválok, „a gáti varrodában és a tehénfar
mon műsorral kedveskedünk a dolgozó népnek” -  írta Czébely másutt Naplójában mert minden a 
köz érdekében történt. A pedagógusoknak kötelezőek voltak a különféle továbbképző -  főként ide
ológiai témájú -  tanfolyamok, sőt katonai továbbképzéseken is részt kellett venniük. S persze társa
dalmi munkában, például az iskolás gyerekekkel a burgonya, a répa betakarításában a szovhoz 
földjén. A hatóságok a magyar nemzetiségű tanárok életviszonyaival, otthonteremtő gondjaival ke
veset törődtek, jegyezte meg keserűen: „ha egy milicistát a községbe (Gátra) helyeznek, azonnal 
lakást kap”, aki pedig -  mint a napló szerzője -  hosszú ideje a magyar anyanyelvre tanította a falu 
gyerekeit, várhat. A fiatal házas, kisgyermekes tanárt a kevés fizetés, a pénztelenség is gyötri: „re
formátusként a böjtöt megszoktam”. (Uo.: 124., 129., 143.)

Kötetünk Előszavában említettük Bállá László emlékiratát, s megjegyeztük, hogy abban „az el
múlt évtizedek történéseivel kapcsolatban bizonyára sok minden megszépült”. Az író, a lapszer
kesztő az 1990-es években átértékelte előbbi évtizedekben megtett pályáját, egyes eseményekre 
már másként tekintett. Példa erre a huszti magyar tanítóképzős diákokkal készült -  az emlékiratból 
imént idézett -  riport. Az eredeti, hajdani írásnak -  melyet Sz. Bakó László néven jegyzett -  már a 
címe is beszédes: „A szovjet kultúra szolgálatában’’. A Bállá által az emlékiratban írtakkal szem
ben egészen másról szól. A cikkíró szerint a magyar tagozat -  bár féléve sem volt, hogy megnyílt -  
az egyik legszorgalmasabb osztály, a terv szerinti tananyagot már jóval a félév vége előtt átvette, 
ezért tudásukat újabb ismeretekkel mélyíthette. Az igazgató „különös fontosságot tulajdonít annak, 
hogy jól szervezzék meg az ideológiai munkát. Tudja, hogy az iskolából kikerülő magyar tanítóság
tól sokban függ, milyen lesz a Kárpáti terület magyar ajkú dolgozóinak gondolkozása, milyen mér
tékben tud bekapcsolódni az egészséges szellemű szovjet kultúrába, és milyen gyorsan tud megsza
badulni a nyugati burzsoá kultúra káros hatásaitól. Sztankaninec Mária osztályfőnök, aki a politikai 
nevelést irányítja, elsősorban a szovjet kultúra megismertetésére és megkedveltetésére összponto
sítja tevékenységét... elérte azt, hogy a tanulók maguk is komoly munkát fejtenek ki az irodalom és 
művészet terén”. A diákok gyermekverseket írnak, rajzolnak, zenélnek, havonta faliújságot készíte
nek, az osztálynak saját énekkara van. „A legtöbb tanuló kevésföldü gazda, vagy egyszerű dolgozó
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ember gyermeke, akinek a Sztálini Alkotmány biztosít minden lehetőséget a tanulásra.” Az egyik 
diák így beszélt a riporternek: „A huszti Pedagógiai Felsőiskola megalakításával mi, Kárpáti terüle
ti magyarok is lehetőséget nyertünk, hogy kifejlesszük formájában nemzeti, tartalmában szocialista 
kultúránkat. Tisztában vagyunk feladatunk nagyságával s osztályunk már az első naptól kezdve 
komoly munkához látott. Elsősorban a nagy orosz nép nyelvének tanulását kezdtük meg, mert tud
juk, hogy ez a legfontosabb eszköz a szovjet kultúra elsajátításához”. Bállá így fejezte be korabeli 
cikkét: „Az osztály dicséretes programot tűzött maga elé: a közeljövőben megalakítja a magyar 
tagozat önálló Komszomol-szervezetét. Ezáltal reméli, hogy még eredményesebb, eszmei szem
pontból még értékesebb munkát fejthet ki s jobban felkészülhet magasztos hivatására -  a jövő em
bereinek nevelésére”. (Kárpáti Igaz Szó, 1948. január 31.)

A huszti tanítóképző magyar osztályában egyébként az 1950 nyarán végzett első magyar tanítói 
osztály egyben az utolsó is volt, mert a magyar csoportot áthelyezték a munkácsi tanítóképzőbe. 
Ugyanekkor felszámolták az ungvári tanitóképzőt, helyébe főiskolát állítottak fel, amely szintén 
tanítókat képzett. Az 1950-től működő Ungvári Állami Tanítóképző Főiskolát 1954. szeptember 9- 
i hatállyal a szovjet hatóságok felszámolták. Diákjait -  köztük az előző, 1953-1954-es tanévben 
indult I. évfolyamos magyar csoport hallgatóit -  az ungvári egyetem vette át, de orosz nyelv- és 
irodalom szakos hallgatóknak. Az univerzitáson fakultatív órakeretben oktathatott magyar irodal
mat Bállá László, aki -  „1955 januárjában léptem először egyetemi katedrára” -  1959-ig volt az 
egyetem első magyartanára. 1956. januárjától pedig Vladimír Piroska, akkor az ungvári magyar 
iskola igazgatója, a magyar iskolák V-VI. osztályos irodalmi olvasókönyvének szerzője -  szintén 
először -  magyar nyelvet adott elő. Az orosz szakos, de „sértően csekély óraszámban” fakultatívan 
magyar nyelvet és irodalmat hallgató fiatalok végzősként, a diplomájukban jogot kaptak a magyar 
nyelv- és irodalom tantárgy oktatására is.

Az 1956-1957-es tanévben az ungvári egyetemen mindössze 92 magyar diák tanult a különböző 
karokon, illetve szakokon. A következő tanévben 23 magyar ifjú került be, és ekkor végeztek az első 
olyan orosz filológusok, akiket a magyar tannyelvű iskolák számára képeztek ki szaktanárnak. Az 
1960-as évek első felében, a hatalom által tett engedmények korában, 1963. szeptember 1-én indult 
az Ungvári Állami Egyetem Filológiai Karán magyar nyelv- és irodalom szakos tanárok képzése, 
először a magyar-francia tanszék keretében húsz fős csoporttal. A magyar filológiai tanszék két év 
múlva önállósulhatott. A húsz nappali tagozatoson kívül évente tíz diákot vettek fel levelezőre. Az 
első diplomások 1968-ban végeztek.

Közben az SZKP 1961. október 17. és 31. között ülésező XXII. kongresszusán elfogadták az ún. 
harmadik pártprogramot, amely új elméleti alapokra helyezte a nemzetiségi kérdést. Ennek fő tétele: 
„ ... a kommunizmus építésének folyamatát a nemzetiségek további közeledése jellemzi. A nemzeti
ségi különbségek megszűnése -  objektív történelmi tényező, amelynek progresszív jellege van. Ez a 
folyamat azonban nagyon hosszadalmas, és annak erőltetett gyorsítása csak káros nacionalista csö- 
kevények újjászületéséhez vezethet.”

Az előbbiekben írtuk, hogy az 1950-es évek végétől -  főként az 1956-os magyarországi forrada
lom és szabadságharc hatására -  a kárpátaljai magyarság kapott kisebb-nagyobb engedményeket, 
így például mód nyílt anyaországi lapok, folyóiratok előfizetésére, közel tízévi szünet után magyar 
középiskolák nyíltak stb., de a döntően magyarlakta beregszászi járásban is a hivatali ügyintézés 
elsősorban orosz nyelven történt, a gyárak, mezőgazdasági üzemek vezetői között csak elvétve akadt 
magyar nemzetiségű vezető. A sztálini lágerekből, a „háromnapos malenykij robotból” hosszú évek 
után, de még inkább a hadi fogságból hazaengedett magyarokat még ekkor is hatósági bizalmatlan
ság vette körül. Mindez elégedetlenné tette a magyarságot, de senki sem merte felemelni a szavát. A 
köztiszteletben álló beregszászi Kovács János feltehetően komolyan vette az előbbi párthatározatot 
és az ún. lenini nemzetiségi politikát, amely azonban a gyakorlatban csak papíron és a retorikában 
létezett, megvalósítására a hatalom igazából sohasem gondolt. A veterán kommunista 1963. január 
8-án húsz társával együtt elsőként merte beadványban megfogalmazni a magyarság sérelmeit.

Ki volt Kovács János, akinek küzdelmes életéről keresztfia, Kovács Vilmos regényt akart írni? 
Zemplén vármegyében, a Királyhelmec melletti Kisgéres községben született 1896-ban sokgyerme-
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kés kisgazda családban. Apja kivándorolt Amerikába dolgozni, ö is erre készült, de behívták katoná
nak. Az orosz frontra került, ahol hamarosan hadifogságba esett, egy Moszkva melletti hadifogoly
táborba vitték, ahonnan a Kreml tatarozásához rendelték. A magyar hadifoglyok számára szervezett 
politikai tanfolyamon ismerkedett meg Kun Béla (1886-1939), Szamuely Tibor ( 1890-1919), Vántus 
Károly (1879-1927) és Münnich Ferenc kommunista vezérekkel. 1918-ban belépett a Kommunis
ták Magyarországi Pártjába, a KMP-be, ajánlói Kun és Vántus voltak, akik a bizalmukba fogadták 
az egyszerű katonát, és maguk között csak Kis-Kovácsmk nevezték. Részt vett az ún. szociálforra- 
dalmárok, az eszerek moszkvai lázadásának a leverésében, a főposta elfoglalásában. 1918. novem
ber 7-én, az októberi forradalom első évfordulóján a Vörös-téren ő tartotta a KMP zászlaját. Együtt 
utazott haza Budapestre Kun Bélával, a Magyar Tanácsköztársaság későbbi tényleges vezetőjével, 
akinek a testőre, futára lett. 1919. február 20-án Kun lakásán őt is letartóztatták, március 21 -én vele 
szabadult ki a börtönből. A csehszlovák intervenciós csapatok támadásának hírére jelentkezett a 
tanácsköztársaság hadseregébe, amelynek északi hadjáratában súlyosan megsebesült, az egyik lá
bát amputálni kellett. Lengyel József (1896-1975) Visegrádi utca című dokumentumregényében 
azt írta róla, hogy Kis-Kovács elesett. 1968-ban -  személyes találkozásuk alkalmával -  ő maga 
világosította fel az írót tévedéséről.

Az 1920. évi impériumváltozás után Kovács János Csehszlovákiába költözött, de nem bod
rogközi szülőfalujában, hanem Kárpátalján telepedett le. A CSKP ungvári, munkácsi, majd bereg
szászijárási bizottsága titkáraként tevékenykedett. Ekkor érte élete első nagy politikai-eszmei csa
lódása, amikor arról értesült, hogy Sztálin kivégeztette Kun Bélát. Ez időben még azt hitte, hogy 
csak súlyos tévedésről van szó. Az 1938. november 2-i első bécsi döntés után, amikor Kárpátalja 
déli magyarlakta része, a Tiszahát újraegyesült Magyarországgal, a magyar hatóságok nem zaklat
ták. Sőt a csehszlovák közéletben részt vett kárpátaljai lakosok politikai múltját vizsgáló ún. igazo
lóbizottság sem kifogásolta korábbi magatartását. A Tiszaháti Magyar Bolt üzlethálózat vezetőjévé 
nevezték ki, amit később -  a kommunista diktatúra éveiben -  gyakran felhánytorgattak neki.

Az újabb impériumváltozáskor, 1944 végén kezdett kételkedni abban az eszmében, amelyben 
vakon hitt. Beregszászban, ahol ekkor -  már írtuk: Ilku Pál volt a város kommunista párttitkára -  ö 
volt az egyetlen pártfunkcionárius, aki tiltakozott a „háromnapos malenykij robot”, vagyis a kárpát
aljai magyar férfilakosság elhurcolása ellen. Csak azt érte el, hogy néhány napra őt is bezárták az 
egykori pénzügyőrségi székház -  ma az 5. számú középiskola épülete -  pincéjébe. Az eset súlyosan 
megviselte, ezért visszautasította az SZKP-ba való átigazolását, és élete végig pártonkívüli maradt. 
A megtorlás vele szemben sem maradt el, sorra elbocsátották jelentéktelen állásaiból, gyakran hóna
pokon át munka nélkül tengődött feleségével, végül a legalacsonyabb járandósággal vonult nyugdíj
ba. Csak több évi kérvényezés és az évtizedekkel azelőtt Moszkvában vele együtt pártmunkát vég
ző Münnich Ferenc -  akkor, 1958 és 1961 között magyar miniszterelnök-közbenjárására emelték 
fel a nyugdíját. (Csanádi, 2001:54-56.)

Kis-Kovács János 1963 januárjában akkoriban vakmerő tettre szánta el magát: levelet írtNyikita 
Hruscsovnak, az SZKP KB első titkárának, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének és Nyikolaj 
V. Podgornijhoz (1903-1983), az Ukrajnai Kommunista Párt KB első titkárának, amelyben feltárta 
a kárpátaljai magyarság sérelmeit és azok orvoslását kérte. Beadványának megfogalmazásában a 
Beregszászon élő Drávái Gizella (1911-1981), a kárpátaljai magyar iskolai tankönyvek egyik szer
zője és Csanádi György, a Vörös Zászló című járási magyar nyelvű lap akkori felelős szerkesztője 
segítette. Kovács János húsz egykori idős párttagot -  az 1917. évi nagy októberi szocialista forrada
lom, az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság, az 1918 nyara és 1921 tavasza között zajlott oroszor
szági, valamint az 1936. júliusa és 1939. márciusa között vívott spanyolországi polgárháború vete
ránjait -  nyert meg az ügynek, akik szintén aláírták a kérelmet.

Mit követeltek négy évtizeddel ezelőtt a legfőbb szovjet pártvezetéstől Kovács János és aláíró 
társai? Mindenekelőtt azt, hogy a Szovjetunió Alkotmánya alapján az illetékes szervek Kárpátalján 
hozzanak létre egy autonóm területet vagy körzetet. Kérték, hogy az Ungvári Állami Egyetemen 
már 1963 szeptemberében nyissák meg az önálló magyar tanszéket, biztosítva ezzel a magyar isko
lák tanári utánpótlását. A magyar középiskolák végzősei anyanyelvükön felvételizhessenek az ung
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vári egyetemen, valamint magyar nemzetiségű pedagógusokat nevezzenek ki a magyar iskolák élé
re. A magyarlakta falvakban magyar vagy legalább a magyar nyelvet is ismerő gazdasági vezetőket 
állítsanak a mezőgazdasági üzemek, a kolhozok és szovhozok élére. Kárpátalján alapítsanak ma
gyar színházat, és hozzanak létre önálló magyar nyelvű megyei napilapot. (Ebben az időben a Kár
páti Igaz Szó még az ukrán Zakarpatszka Pravda tükörfordítása volt.)

Kovács János nem áltatta magát, jól ismerte a szovjet kommunista diktatúra lényegét, ezért bead
ványát nem adta postára, hiszen a levelek ellenőrzésében a KGB munkatársai is részt vettek. Tudta, 
hogy a küldemény könnyen „elveszhet”. Egy idős moszkvai párttag barátjának, Vlagyimir Urászórnak
-  aki annak idején Lenin és Kun Béla között futárszolgálatot teljesített, innen volt az ismeretségük
-  a közreműködésével a beadványt sikerült egyenesen Hruscsovnak a kezébe juttatnia. (Uraszov 
bejáratos volt az SZKP KB első titkárához.) Sőt, a levél egyik másolatát Kovács János -  1919-es 
magyarországi barátainak a segítségével -  Kádár Jánosnak is elküldte. Az első titkárnak átadott 
eredeti példányt a Hruscsov-titkárság -  a korabeli pártgyakorlatnak megfelelően -  leküldte Ungvár- 
ra a kárpátaljai területi pártbizottságra azzal az utasítással, hogy vizsgálja ki az abban foglaltakat, 
majd hozzon intézkedéseket a sérelmek orvoslására.

A beregszászi veterán az előbbiekkel elérte, hogy a pártbizottság és a helyi hatóságok nem tudták 
az ügyet eltussolni. Hatalmas botrány tört ki a beadvány körül, „az illetékes elvtársak” az aláírókat 
-elsősorban Kovács Jánost -  1963. február-márciusban számtalanszor beidézték az ungvári terüle
ti pártbizottságra. Arra igyekeztek rábeszélni őket, hogy vonják vissza a levelükben megfogalma
zottakat, de a veteránok többsége erre nem volt hajlandó, sőt kereken megtagadta. Kovács János 
mindvégig hajthatatlan maradt, végül teljesen magára vállalta az egész ügyet. A beadvány eredeti 
példányának lelőhelye jelenleg ismeretlen, az aláírók neve csak azon szerepel, ezért nem tudjuk 
felsorolni, pedig bátor tettükért megérdemelnék. Következtetésünk, hogy a Kárpátaljai Területi Le
véltárban található, bár ott egyes személyek érdeklődésükre azt a választ kapták, hogy „nem tudnak 
ilyen dokumentumról”. Mégis a levéltárban lehet -  mint írtuk, a dokumentumot Moszkvából Ung- 
várra küldték le - , méghozzá annak ungvári központjában, ahol az egykori SZKP kárpátaljai területi 
bizottságának, az NKVD és jogutódja, a KGB, a szovjet államvédelmi szervezet kárpátaljai ki
rendeltségeinek és a különböző városi hatóságok iratait őrzik. (Ez utóbbi anyagok az 1980-as évek
ben emelt, a mai Minaji utcán álló egykori pártarchivum épületében kaptak helyet.) A folyamodvány 
másolatát Horváth Anna beregszászi keramikus-szobrászművész őrizte meg az egyik alkotásába 
beépítve. Neki köszönhető, hogy fennmaradt a ma már történelmi jelentőségű dokumentum. (Bereg
szászi, 2002/6:4.)

Kovács János és társai beadványának volt foganatja: nyolc hónap múlva, 1963. szeptemberében 
az ungvári egyetemen -  igaz, hogy a francia tanszék keretében -  megnyílt a magyar szak, a magyar 
középiskolák végzősei anyanyelvükön tehették felvételi vizsgáikat, de ezt a jogot néhány év múlva 
visszavonták. 1965-ben részben önállóvá válhatott a Kárpáti Igaz Szó. A beregszászi és a nagyszőlősi 
járásban pedig ebben az időben jó néhány magyar nemzetiségű szakembert helyeztek vezető állás
ba. A legfontosabb követelést, egy magyar autonóm körzet létrehozását az óta sem sikerült megva
lósítani Kárpátalján. Kovács János 1975. december 25-én hunyt el 79 éves korában, sírja a bereg
szászi temetőben található.
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8. „TÚLSÁGOSAN SZABAD ÉS TÚLONTÚL 
TEHETSÉGES”

Már korábban említettük, hogy Kovács Vilmos a szülőfalujából, Gátról 1949. elején Munkácsra 
költözött, ahol fél évtizedig a városi adóhivatalban dolgozott. Az 1954-ben megjelent Új Hang című 
gyűjteményben -  mint írtuk -  még nem szerepelt, az ukrán írószövetség pártfogása alatt működő 
magyar irodalmi csoportnak nem volt tagja, alkotói berkekben ekkor még sem tudtak róla. A bereg
szászi járási lap, a Vörös Zászló 1954. december 26-án közölte Kovács Vilmos versét Őszi kép 
címmel, amely azonban nem szerepel a költő első, sem későbbi köteteiben.

Ebben az időben a kárpátaljai tollforgató körökben Vántus Bertalant tartották az egyik legjobb 
költőnek. Egy alkalommal ő hívta fel Bállá László figyelmét arra, hogy Munkácson él egy pénzügyi 
tisztviselő, Kovács Vilmos, aki „egészen jó verseket ír”. Idézet a Balla-emlékiratból: „Megörültem 
a hímek: lámpással kerestük a magyar tehetségeket. írtam neki a pénzügyi osztály címére, de sokáig 
nem kaptam választ, levelem elég hosszan kereste őt. Mint később tőle magától megtudtam: már 
nem dolgozott előző munkahelyén, itt valami kellemetlensége támadt, elbocsátották, és elég hosszú 
ideje állás nélkül volt. Végül azonban eljutottak hozzá a soraim: először írásban jelentkezett, majd 
fölkeresett [ungvári] kis tankönyv-kiadóbeli dolgozószobámban, hajói emlékszem, 1954 tavaszán. 
Verseket is hozott. Ezeket elolvastam, s őt valóban tehetségesnek találtam, sőt olyannak, aki talán a 
legközelebb van ahhoz, hogy utánam elsőként kötettel jelentkezzék. Kértem, kapcsolódjon be a 
munkánkba, írjon, gondoljon már egy könyvecskére is. Ő ezt örömmel vette, egyelőre azonban más 
gondja volt: állás kellene. Úgy véltem, ezen nem olyan nehéz segíteni.” Bállá László ekkor a saját 
iratai között Kovács Vilmosnak külön iratcsomót nyitott.

Ezt követően az írószövetség hivatalos levélpapírján Bállá László levelet írt Kravcovnak, a mun
kácsi városi pártbizottság első titkárának, beajánlotta Kovácsot „mint nagy reményekre jogosító 
költőt”, és kérte: segítsen neki álláshoz jutni. A titkár intézkedett, és 15/zs. számú, 1955. február 1- 
én kelt levelében arról értesítette Ballát, hogy pártfogoltjának, mint íróembernek a Llpanop flepeMorH 
(Prapor Peremohi, a Győzelem Zászlaja) című ukrán nyelvű munkácsi járási lapnál szerzett állást 
könyvelői munkakörben. Kovács Vilmos így írt erről 1971/1972 fordulóján készült Önéletrajzában: 
„Valójában azonban a kulturális rovatot gondoztam, és a szerkesztőség mellett működő irodalmi 
stúdiót vezettem.” Az utóbbi a laphoz kapcsolódva rendszeres összejöveteleket tartott. A helyi toll
forgató ukrán értelmiség tagjai és néhány, a szülőföldjén maradt magyar irodalmár látogatta, ahol 
megvitatták egymás verseit, novelláit, cikkeit. Köztük például Herpay Ferenc (1908-1974), aki 
Magyarországra történő áttelepüléséig, 1958-ig tevékenyen részt vett a munkácsi magyar művelő
dési élet elindításában, majd szervezésében, s olvasta fel a körben egzisztencialista írásait. Itt vitat
ták meg Kovács Vilmos első kötetének verseit is.

Az állásszerzés után is -  emlékirata szerint -  Bállá László tovább egyengette az induló költő 
pályáját. „Most már nyugodtan írhatott, s az ő nevére nyitott dossziémban egyre szaporodtak a 
versei; elég gyakran fölkeresett, mindig hozott néhányat; ezeket én valóban jóknak találtam, s 
rövidesen úgy láttam: már van egy kötetre való. A könyvet a tankönyvkiadói dolgozószobámban 
állítottuk össze, a tartalomjegyzékét, címlapját én gépeltem. Tervbe iktatásának, kiadásának pe
dig kedvezett a légkör: a politikai vezetésnek az 1956-os magyar forradalmat követő némelyes 
megszeppentsége.” Kovács Vilmos időközben -  még munkácsi évei alatt - ,  1955-ben bemutatko
zott írásaival a már említett Szovjet Kárpátontúl cimü almanachban, és ezután számos publikáci
ója látott napvilágot orosz és ukrán nyelven különféle kárpátaljai és köztársasági (ukrajnai) 
időszakos kiadványokban.

Első, 1957-ben megjelent Vallani kell! című verseskötetében már érzékelhető volt egyéni hangja, 
látásmódja, kárpátaljai kortársainál mélyebb személyes élményanyaga és alkotói tehetsége. Ezt annak 
ellenére állítjuk, hogy a kötet még nem volt mentes a kötelező, az Andrej A. Zsdanov (1896-1948)
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nevével fémjelzett, a személyi kultusz légkörében gyökeret vert szektás-dogmatikus politikumtól, a 
szocreáltól, a „régi és az új összecsapásáénak, „az engesztelhetetlen ideológiai harc”-nak a felmu
tatásától, a „szocialista vívmányok felmagasztalásá”-tól. Ennek oka, hogy költőnk sem vonhatta ki 
magát -  lényegében egész művészi pályáján -  az ideológia egyértelműsége alól.

Kovács Vilmos első verseskötetéről Bállá László elismerő kritikát írt az ungvári Szovjetszkoje 
Zakarpatyjé-ben, majd a kijevi Literaturna Hazetá-ban, és többek között megállapította, hogy meg
becsülést érdemel a költő „képalkotó rendszerének gazdagsága”. A Balla-emlékiratból: „Tehát, a 
közhiedelemmel ellentétben, a sajtóban is örömmel üdvözöltem Kovács színrelépését, a különböző 
rendezvényeken sem kárhoztattam soha sem a személyét, sem a tolla alól kikerülő írásokat, ellentét
ben vele, aki az írószövetség összejöveteleinek, így tisztújító közgyűléseinek szónoki emelvényéről 
szórt felém villámokat. Mindezt azért szeretném hangsúlyozni, mert viszonyunk későbbi ellensé
gessé válásában többen is hajlamosak egyoldalúan megítélni az én szerepemet.. . Különben az igaz
sághoz tartozik (s ma ezt elhallgatják), hogy sematikus, rendszerdicsőítő versektől nem volt mentes 
Kovács 'Vallani kelH’-je sem, ezek nélkül meg sem jelenhetett volna (még akkor sem). Ilyenek 
például 'Az öreg béres', 'Találkozás', 'Kérvény', 'Magóg fia’, sőt még a 'Vallani kell!’ is ( ’utam- 
nak egy októberi napon adtak nevet’). Igaz, ezek politikuma csomagoltabb, de ez akkor már megen
gedhető volt.” (Csak emlékeztetünk: Bállá László emlékirata 1997-ben íródott! -  B. J. megjegyz.)

Természetesen Kovács Vilmos is jól tudta, hogy nem jelenhetne meg kötete anélkül, ha abban -  
legalább egy-két versében -  nem tesz hitet az eszme, a rendszer mellett. Nem bírálhatja a fennálló 
hatalmat vagy a hiányosságait annak veszélye nélkül, hogy megtorlásként ne korlátoznák, illetve 
akadályoznák meg teljesen publikálási lehetőségeit. Vállaltan, mindig magyar anyanyelvű szovjet 
költőként, íróként alkotott, a „nagy szovjet valóságban” gondolkodott, és az adott helyzethez alkal
mazkodva igyekezett szolgálni népét, a magyarságot és kiteljesíteni pályáját.

A Kovács Vilmos válogatott verseit közreadó Testamentum utószavának írója, Fodor Géza je 
gyezte meg: „A korszak 'irodalma' naprakész politikai programok propagálása, petőfieskedés, lírai 
epigonizmus, az elkötelezettség fennen hirdetését jelenti. Szinte az a benyomás alakult ki az olva
sókban, hogy mindezeket nem nekik, hanem a pártszervek funkcionáriusainak írták. Új 'műfajok' is 
teremtődnek: traktorversek, optimizmustól dagadó csasztuska-darabok, álnépdal-utánzatok stb. Soha, 
sehol, semmilyen más tájon nem dívott így, ilyen elképesztően alacsony szinten a giccs, a sematiz
mus, mint ezen a vidéken az idő tájt.” (Kovács V., 1992: 134.)

Munkács után Kovács Vilmos életének újabb színtere a területi székhely, Ungvár, ahol ebben az 
időben igen szerény keretek között néhány „magyarságintézmény” is működött. így a területi rádió 
magyar adása, a könyvkiadó, illetve az ukrajnai tankönyvkiadó magyar részlege, de ezeknek cse
kély önállóságuk és mozgásterük volt a hivatalos orosz-ukrán keretben. Pályájának ezen állomását 
így örökítette meg 1971/1972. fordulóján alkotónk kéziratos önéletrajzában: „1958. októberében 
áthelyeztek az uzsgorodi Kárpáti Könyvkiadó magyar osztályára lektornak, majd 1964. májusában 
főlektorrá, 1970. szeptemberében pedig osztályvezetővé léptettek elő. Ezt a munkát 1971. augusz
tus végéig láttam el, amikor munkaviszonyomat megszakítottam, s azóta -  mint a szovjet írók szövetsé
gének a tagja -  kizárólag irodalmi és műfordítói tevékenységet folytatok.” (A Kárpátontúli Könyv
es Lapkiadó a ma is létező Kárpáti Kiadó jogelődje volt.)

Az író másik öccse, Kovács Miklós az 1958. évi munkahely-változtatás körülményeiről: „Bállá 
Lászlónak fontos szerepe volt abban, hogy Vilmos a munkácsi járási ukrán nyelvű újságtól az ung
vári könyvkiadó magyar osztályára került. Kezdetben -  ezt a véletlenszerű hármas találkozások 
alkalmával is tapasztaltam -  jó volt a viszony Bállá és a bátyám között. Egy idő után, Vilmos 
második verseskötetének a megjelenése idején, az 1950-es évek végén mérgesedett el a kapcsola
tuk. Úgy láttam -  ezt Vilmos is említette nekem - ,  hogy Bállá Lászlóban egyre inkább eluralkodott 
a szakmai féltékenység, és hamarosan ellenségekké váltak.”

Az előbbiek egy részét Bállá László is megerősiti emlékiratában. Kovács Vilmost abban az idő
ben elbocsátották az ukrán járási lap könyvelői állásából. „Megpróbáltam ismét interveniálni az 
ügyében (ekkor már és még szoros volt köztünk a barátság), de ezúttal eredménytelenül: az esetet 
súlyosan ítélték meg, s nem akartak szemet hunyni. Akadt azonban egy jó elhelyezkedési lehetőség:
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a kiadó.” Az ungvári területi könyvkiadóban ekkor Fejér Hermán utódaként Szenes (Kroó) László 
volt a magyar osztály vezetője, beosztott szerkesztő nélkül. Sándor Lászlót ugyanis „létszámcsök
kentésre” hivatkozva korábban elbocsátották -  a területi rádió magyar szerkesztőségében került, 
mint irodalmi és zenei szerkesztő - ,  de feltehetően nem ez volt az igazi indok, mert 1958. őszén az 
osztály a státust visszakapta. Szenes ajánlotta fel az állást Kovács Vilmosnak. Bállá László írja 
emlékiratában: „Én örültem ennek a megoldásnak, magam is támogattam (a kiadó vezetői tőlem is 
véleményt kértek), hiszen a szépirodalmi kiadványoknak Sándor [László] távozása után itt nem volt 
igazi gazdája, majd lesz... S egyszer csak furcsa dolgot tapasztaltam. Kovács alatt még alig melege
dett meg a szerkesztői szék, mikor a barátom (vagy már egykori barátom?) kezdett velem fölényesen 
viselkedni, gúnyolta az írásaimat, tekintélyes írószövetségi tagokat igyekezett ellenem hangolni... 
Nem értettem s máig sem értem, mi volt a hirtelen pálfordulás oka. Eddig csupa mélységesen baráti, 
nehéz életét elpanaszló, segítséget kérő és hálálkodó levelet kaptam tőle (ezek irattáramban ma is 
megtalálhatók).” [Bállá itt lábjegyzetben közli: „ ’lrószövetségi ügyekkel kapcsolatos levelek, ira
tok, 1951-1959. ' feliratú dosszié, Kovács Vilmos iratcsomó”. Idézet az egyik levélből: „Lacikám, 
leveledet megkaptam, jólelküségetekért hálás vagyok.”]

Ezután Bállá így emlékezett: „Valószínűnek tartom, hogy első könyvének megjelenése ebben az 
eddig meglehetősen szerény viselkedésű emberben mérhetetlen ambíciókat gerjesztett, s engem le
hetetlenné téve, mindenképpen annak a kis irodalmi közösségnek az élére akart kerülni, amelyet én 
hoztam létre és irányítottam... Az első időkben -  mikor még a Tankönyvkiadónál dolgoztam -  nem 
vettem annyira szívemre a dolgot, de szabadúszó koromban, mint labil[is] helyzetben lévő s ezért 
sérülékeny embert, mindez sokkal érzékenyebben érintett, kivált azért, mert épp akkor mély írói 
válságot is átéltem... nem volt könnyű kievickélni abból a kötelező sematizmus-kátyúból, amelybe 
induláskor bele kellett taposnom, hisz e nélkül akkor egyetlen lépést sem lehetett tenni (egyébként 
Magyarországon sem nagyon). Kovács már ezek nélkül a tehertételek nélkül indult, de miközben az 
én vergődéseimen csámcsogott, nem gondolt arra, hogy tisztább lappal indulásához épp én, a ’Zengj 
hangosabban! ’ költője teremtettem meg együttesen az Új Hang szintúgy sematikusan induló gárdá
jával [a lehetőséget]. Rosszindulatát könyveim sorsának alakulásán is megéreztem. Két évre elhúz
ta például ’Kip-kop, kalapács’ c. gyermekverskötetem megjelenését (ő volt a szerkesztője), pedig az 
[lakás]építkezéssel akkor úgy álltunk, hogy a honorárium nagyon kellett volna. Abban is benne volt 
a keze, hogy a kiadó visszautasította 'Parittyások' c. ifjúsági regényemet, pedig akkor igencsak 
időszerű volt és sikeréhez nagy reményeket fűztem (azóta eljárt felette az idő). Talán kivívhattam 
volna a regény megjelenését, gyermekverseskötetem kellő idejű kiadásáért is tehettem volna lépése
ket, de akkoriban nem voltam abban az egészségi állapotban, hogy könyveimért harcolni tudtam 
volna.” (Balta László 1960 és 1964 között állás nélkül, főfoglalkozású íróként működött.)

Ez utóbbira Bállá Lászlónak valóban volt lehetősége, hiszen 1958. február 8-ától párttagjelölt 
volt, egy évvel később már rendes tag. Bállá itt, a saját Naplójának VIII. kötetéből idéz: „Igen nagy 
nyomásnak voltam kitéve, végül engednem kellett... Céljaim megvalósítása felé törekedve, mindig 
éreztem pártonkívüli voltom hiányát, egy bizonyos ponton emiatt nem tudtam továbbjutni. így 
könnyebb lesz a kárpátaljai magyar irodalom építése is, ebből a pozícióból talán a folyóiratot is 
sikerül végre kiharcolnom. A tankönyvkiadónál is szilárdítani kellett a helyzetemet. Mikora minisz
tériumban a kéziratok miatt huzakodtam, mindig hátrányban voltam a pártonkívülieknek kijáró le
kezelő magatartás miatt... Szóval: lényegileg belekényszerítettek a pártba, de ezt talán a szükség is 
diktálja.”

Az 1950-es évek vége, az 1960-as évek eleje igen fontos Kovács Vilmos alkotói pályáján, mert 
Ungváron több lehetősége nyílott irodalmi eszmecserékre, vitákra. Minden bizonnyal ez is hozzájá
rult ahhoz, hogy tudatos önépítéssel költészete egyre inkább letisztult, megszabadult a kor kötelező 
kultúrpolitikai elvárásainak nagy részétől, és sikerült megtalálnia önálló hangját. Az 1956. februári 
XX. pártkongresszust követő, a Nyikita Hruscsov első titkár tevékenységével összeforrt, fémjelzett 
„olvadás” évei kedveztek alkotói munkássága gazdagodásának. Mint már utaltunk rá, lassan ugyan, 
de oldódott az addigi szellemi-kulturális egyoldalúság, a világtól való elszigeteltség, a szovjet nagy
politika változásai Kárpátalján is éreztették hatásukat. Mégis mindig akadtak olyanok, akiknek -
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írta S. Benedek András a Kovács Vilmos életmű válogatást közreadó „...folytatás” című kötet elő
szavában-„...túlságosan szabad és túlontúl tehetséges volt. A névtelen feljelentők az ötvenes évek 
elejét idéző hangnemben támadnak. Egyre szigorúbb elvi mérlegen mérik Kovács Vilmos írásait.” 
Különösen a Holnap is élünk című regényével járattak vele méltatlan kiadói kálváriát, amelyről 
hamarosan szólunk. (S. Benedek, 1993:7.)

Második kötetében, az 1959-ben megjelent Tavaszi viharok verseiben még határozottabb, bátrabb a 
hangja, bár témái még emlékeztetnek két évvel korábban kiadott versgyűjteményére. A versek megfor
málása azonban feszesebb, képei ámyaltabbak, érzékletesebbek: „levélről álmodik a gyökér", „Bá
dog-Krisztus ölelgeti az. útszéli csendet”, „szívig érett, súlyos kalász”, „mezítlábas emlékeken autó 
rohant á t”, „virraszt a törvény”, „sfent a tetőn párjahagyott bádog-kakas / dühében a csillagokat 
csipegeti”, „a rézváza... magáról büszkén a fényt rázza.” Költészetéről a szovjet korszak végén, 
még a reprezentatívnak szánt antológia, a Sugaras utakon is a lényegre tapintva állapította meg: „ .. .nem 
agitál, hanem dalol, inspirátora nem a kötelességtudat, hanem az ihlet.”

A beregszászi Vörös Zászló járási lap mellett az 1940-es évek végéig működő irodalmi kör csak 
egy évtized múlva, 1960-ban éledt újjá, és kapott jelentős szerepet a kárpátaljai magyar irodalom 
szerveződésében. Kovács Vilmos alakította meg az újság irodalmi stúdióját, amelyben tíz-tizenkét 
beregi és ugocsai pályakezdő költőt, írót fogott össze. A lapnál megszervezte az irodalmi oldalak 
rendszeres közlését, valamint az irodalmi találkozókat. Az 1960-as években a Vörös Zászló szer
kesztését Csanádi György vette át, aki a korábbinál több teret adott a lap hasábjain az ifjú tollforga- 
tók müveinek a megjelentetéséhez. Kovács Vilmos mellett segítette a fiatalok világképének formálá
sát a pedagógus, tankönyvíró Drávái Gizella és a keramikus-szobrász Horváth Anna is.

Az évtized elején, valószínűleg 1961-ben íródott-jó l érzékelhetően gyermekkori, gáti élményé
ből -  Kovács Vilmos legismertebb és talán legszebb novellája, a Kiskarácsony. A  szovjet korszak 
hivatalos irodalomtörténet-írása -  s ennek egyik kiadványa, a Sugaras utakon című antológia tanul
mány-terjedelmű utószava -  szerint az elbeszélés „.. .a felszabadulás előtti korszak szociális nyo
moráról, a Horthy-kurzus demokratikus szabadságjogokat elfojtó politikájáról vall meggyőző mó
don. .. a titkon rejtegetett Lenin-képet a házkutatást tartó csendőr azért akasztatja a falra, mert fo
galma sem lévén arról, hogy kit ábrázol a kép, elhiszi a gyermeknek, hogy az Krisztus-kép.” A 
novella kapcsán 1982. március 4-én írta Naplójában Czébely Lajos: „Azt, hogy minket itt a kis 
Kárpátalján bántott cseh, román, német, magyar úr, csendőr, de kommunista is. Ezt Vilmosnak is 
látnia kellett. Lehet, keveset élt ahhoz, hogy megírhasson mindent.” (Czébely, 1996:41.)

Harmadik kötetével -  Lázas a Föld -  1962-ben jelentkezett, amely még sokban rokon előző 
gyűjteménye verseivel, de világképe már kiforrottabb. Fodor Géza írta a Kovács Vilmos válogatott 
verseit közlő kötetének már idézett utószavában: „.. .szinte kozmikus méretűvé formálja az embert 
ért sérelmeket, szenvedéseket, pellengérre állítva a bűnök elkövetőit. Vádbeszédek ezek a versek, 
közéleti színezetük alatt a költőt is ért orvtámadásokra, nyílt hántásokra való reagálás indulatai 
motiválnak. Különösen a Válasz egy névtelen levélre c. írásában jut ez szemléletesebben kifejezés
re, ahol a közösségi ügyek elé helyezkedő és orvul támadó pályatársat sem kíméli: Mitfélsz tőlem? 
Nekem nincs bérelt helyem / az irodalmi ócskapiacon... /  Költővé engem nem betű-tetvek /  éhes 
légiója tett meg. /  Én megáldom akkor is a kínnal búcsúzó /  piros-verejtékes napot, /  ha asztalo
mon csak két igaz sort hagyott, /melyet, ha elosztok a négy táj iránt- / könnyebb lesz a lelkem... ’ ” 
(Kovács V., 1992:136-137.) A költő e kötetében jórészt már megszabadult a nagy társadalmi kötött
ségektől, és mintegy jelezte alkotói pályája addigi szakaszának lezárulását.

Kovács Vilmos új hangú költészete a moszkvai könyvkiadók figyelmét is felkeltette. Közülük a 
CoBeTCKHH nHcaTenb (Szovjetszkij piszatyel, Szovjet író) 1963-ra betervezte egy válogatás megje
lentetését tízezer példányban a költő addig megjelent három magyar nyelvű kötetének a verseiből, 
„...négy kivételével, amelyek annyira specifikusak, hogy külön bonyolult történelmi és irodalmi 
magyarázatra szorulnának, ezért voltam kénytelen lemondani róluk” -  írta Kovács Vilmos abban a 
levélben, amelyet 1962. október 10-én fogalmazott V. H. Vizolmirszkijnak, a kárpátaljai területi 
pártbizottság agitációs és propaganda osztálya vezetőjének. A levélben ez után közölte a címzettel, 
hogy 1962 augusztusában Moszkvába utazott, ahol leadta verseinek kéziratát. A kiadó jóváhagyta,
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és szerkesztőjének G. Kuznyecovái, valamint a versei fordítására Róbert I. Rozsgyesztvenszkij, 
SztanyiszlavJ. Kunyajev ismert költőket kérte fel, akik végül csak három, illetve két Kovács Vilmos 
verset tolmácsoltak a kötetben. A költemények zömét -  huszonhetet -  Vlagyimir Prihogyko, hetet T. 
Sziriscseva fordított orosz nyelvre.

A kárpátaljai magyar alkotó orosz nyelvű versgyűjteményét Becentotn őypx (Veszennyajá burjá, 
Tavaszi vihar) címmel a következő évben, 1963 őszén adták ki négyezer példányban Moszkvában, 
szerkesztője Barzsó Tibor. A kötet fülszövege azt is megemlítette, hogy a költő megírta első regényét, 
amely Ungváron már sajtó alatt van Szíve szabályosan működik (Cepaue b  npe^ejiax HopMbi, Szerdce 
v pregyelah normü) címmel. Ez nem volt más, mint a később Holnap is élünk címet kapott regény.

Közben a szintén Ungváron kiadás alatt álló, Lázas a Föld című verseskötetének -  melyet szedés 
után 1962. júniusában imprimáltak -  a megjelenését a helyi hatóságok akadályozták. A költő emiatt
-  imént említett levelében -  szót emelt Vizolmirszkijnál: „Jelen levelemet tekintse panasznak, mely
nek megírására az a körülöttem mesterségesen létrehozott és elmérgesedett légkör késztet, amely
ben már harmadik hónapja vagyok kénytelen élni.” A költő ezután megemlítette, hogy a Szovjetunió 
írószövetségének tagja, ezután munkásságáról és megjelenés előtt álló Lázas a Föld című kötetéről 
szólt: „Ebben, mint az előző köteteimben, amelyek pozitív elismerést kaptak a hazai és külföldi 
sajtóban, tisztán körvonalazódik az én politikai és állampolgári hitvallásom.”

A költő levelében felvázolta a körülményeket: a területi pártbizottság munkatársa, Rotman Mik
lós javaslatára a kéziratot véleményezésre átadták Sándor Lászlónak, az ungvári területi (megyei) 
rádió irodalmi szerkesztőjének, aki kedvezően nyilatkozott a tervezett kötetről. Ezután a szerkesz
tőbizottság, majd Rotman olvasta a verseket. Ezután a kiadó magyar osztályának a vezetője a kéz
iratot leadta a nyomdába. (Rotman később az ungvári állami egyetem párttörténeti tanszékének 
docense, az 1973. júniusában megjelent Mérges füvek című cikkében „a magyar burzsoá naciona
lizmus” éles hangú elítélője. Már ezelőtt jelentős szerepe volt a kárpátaljai magyar fiatalok irodalmi 
törekvéseinek és a Forrás Stúdió hatalom általi felszámolásában.)

Kovács Vilmos levele -  mely fontos kortörténeti dokumentum az akkori szovjet szellemi életről -  
így folytatódott: „A szedés után a korrektúra alá lett írva, és július 17-én átadva az Oblitnak... Itt 
kezdődött az én kálváriám és mindaz a disznóság, amit el kellett és el kell viselnem a mai napig. 
Miután a már nyomásra aláírt (imprimált) kézirat az Oblithez került, Jegorov elvtárs, a főcenzor 
behívatott, hogy fordítsam le szóban a verseket. Nekem, mint szerzőnek ez nem kötelességem, de 
ráálltam, gondolván, értő emberrel van dolgom, aki nem ismeri a magyar nyelvet és segítségre szo
rul.... Mélyen csalódtam. Jegorov egy hétig kínzott, és ez alatt az idő alatt meggyőződtem arról, 
hogy a cenzor olyan ember, aki nemcsak a mai magyar költészetet és annak forradalmi hagyomá
nyait nem ismeri, fogalma sincs a jelen szovjet irodalom helyzetéről, de teljesen tájékozatlan általá
ban az irodalomban... Lehet-e rábízni fontos, végleges vélemény kimondását olyan emberre, aki 
egyik versem általa kiemelt pár soráról, ami így hangzik; ’Őszi éj. Alvó park, s én ülök egy pádon’
-  ilyen kérdést tesz fel: ’Hogy is van ez? Ön hajléktalan?’, és így tovább...

-  Az ilyen mértékű primitivizmus kizár minden vitát. Miután eltelt egy hét ebben a légkörben, és 
én fordítottam a cenzornál, és kénytelen voltam végighallgatni ostobábbnál ostobább megjegyzése
it, befejeztem vele az együttműködést... Ezek után a cenzor nyersfordítást követelt tőlem. Én tudtam
-  ő nem - ,  hogy ez pokoli munka, és hogy a nyersfordításból nehéz véleményt alkotni, különösen a 
versekről. És különösen olyan embernek, akit -  és erről mélyen meg vagyok győződve még a 
küszöbére se szabad engedni annak a helynek, ahol az irodalmat csinálják. De a szerkesztőség 
kérésére engedményt tettem, és éjjel-nappal dolgozva megcsináltam a nyersfordításokat.”

Néhány nap múlva a kiadó és a könyv szerkesztője, Barzsó Tibor felkereste Jegorov főcenzort, 
aki külön véleményt egyik versről sem mondott, csak azt jegyzete meg: „ideológiai téren súlyos 
kifogásai vannak” a kézirattal kapcsolatban. A költő levele így folytatódott: „Elvtársak, meddig 
lehet tűrni egy ilyen embernek, aki saját tájékozatlanságát a szovjet cenzúra mögé rejti, és ezzel 
együtt mérgezi a légkört az alkotó emberek körül? Ilyen helyzetben egyáltalán lehet-e szó alkotó 
munkáról?”

A nyersfordításokat átadták Aripovszkijnak, az ungvári egyetem tanárának, aki nem ismerte a
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magyar nyelvet, ráadásul szakterülete nem a kortárs szovjet, hanem a 18-19. századi orosz iroda
lom volt. Lázas a Föld című kötete kéziratának kálváriájáról Kovács Vilmos moszkvai tartózkodá
sakor a szovjet írószövetség egyik elnökségi tagjával is tárgyalt. Végül azt írta Vizolmirszkijnak: 
„Egy percig sem kételkedek benne, hogy az elnökség tagjainak a segítségével véget vethettem volna 
az egész herce-hurcának, de nem szeretném Önt megkerülni. Értse meg: a tűrés határán állok. Ezért 
is kérem, próbáljon meg eligazodni az ügyben, és legyen a segítségemre.” A költő által október 10- 
én keltezett, éles hangú levél nyomán a kárpátaljai pártbizottság agitációs és propaganda osztályá
nak vezetője feltehetően közbenjárt az ügyben, mert Kovács Vilmos Lázas a Föld című, harmadik 
verseskötete még 1962. novemberében, 4600 példányban megjelent Ungváron. A Jegorov főcenzor 
által kifogásolt verssorvégül így jelent meg a kötetben: „Őszi éj. Alvó park. Didergek egy pádon. ” 

Évekig tartó várakozás után, halála előtt kilenc évvel, 1968-ban látott napvilágot Kovács Vilmos 
utolsó verskötete, a Csillagfényné\, amelyet érzékelhetően költői pályája összegzésének szánt. E 
kötete után született újabb versei -  melyek csak az 1990-es évek elején jelennek meg összegyűjtve 
-  merészen vetették fel a kárpátaljai magyar kisebbségi lét és valóság gyakran képtelen helyzeteit. 
Költészetének mindig egyik fontos értéke volt Gáton töltött gyermekkorra, szülőfaluja élményvilá
gának megjelenítése, amely verseinek képalkotását jelentősen gazdagította. A költő Verecke című 
versében -  Görömbei András szerint -  „...az az érzés, tudat kap... költői kifejezést, hogy a ma
gyarságon belül a kárpátaljai magyarság a legelhagyatottabb, a leginkább mostoha sorsra ítélt rész.” 
(Görömbei, 1997:320.)

Prózatöredék Kovács Vilmos nagy jegyzőfüzetéből
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9. HOLNAP IS ÉLÜNK
-  A KÁRPÁTALJAI MAGYARSÁG 

REGÉNYE

Kovács Vilmos egyéni sorsa, erkölcse, élettapasztalata, szükebb közössége, a magyarság sorsá
nak alakulása, megannyi feszítő kérdés felvetése és művészi megválaszolása már az 1960-as évek 
elejétől más, tágabb műfaji keretet, egy regény megformálását szinte követelte az alkotótól. így 
emlékezett erre az időre özvegye: „A regénnyel két hónap alatt készen kellett lennie, sürgette a 
határidő. Amikor elkezdte írni -  egy regény gondolata régóta foglalkoztatta az összegyűlt él
ményanyag már csak végső formájára várt. Úgy érezte, hogy a mondanivaló feszültsége nem fér 
bele verseibe, epikus formát kíván... Világnézetében törés állt be ebben az időben... Édesapja kom
munista. Falujukban (Gáton), a testi és lelki nyomorban élő szegény emberek számára a változás 
reményét a becsületes kommunisták jelentették. A napi gondokkal küszködök a felszabadító szovjet 
hadseregtől földet, emberséget, szabadságot reméltek. Aztán másképp történt. Apját is elvitték, amikor 
hazatérhetett, néhány hónap múlva 1945 augusztusában hirtelen, feltehetően végkimerülésben meg
halt. A fogságban korábbi testsúlyának a felére, mintegy ötven kilogrammra fogyott. Vilmos meg
próbálta túltenni magát személyes sérelmén. Igaz, soha nem lett párttag, mégis azt bizonygatta, 
lehetetlen, hogy 1917 csak tévedés volt, és az sem lehet, hogy az ő apja egy téveszmére tette fel 
egész életét. Ám eljött a nap, amikor rádöbbent: tovább nem áltathatja magát. Akkor érezte azt, 
regényt kell írnia. Regényt kell írnia, hogy végleg leszámoljon egy illúzióval, hogy tisztábban lás
son és őt is tisztán lássák. ’Ezt el kell mondanom, muszáj kiírni magamból, mert szétfeszít, mert 
addig nem lesz nyugtom’ -  mondta egyre gyakrabban. Ez a lázas sietség látszik a regényen, talán 
szerkezetén és stílusán nyomot hagyott, de az írás őszintesége mindezért kárpótolja az olvasót. 
Mindent el akart mondani.”

írás közben sokat gyötrődött amiatt, hogy a feleségén kívül nem volt módjában alkotótársaival 
megbeszélnie gondjait. Szakmailag nem állt mellette az ő színvonalának megfelelő kör, neje csak 
annyi tanácsot tudott neki adni, hogy ezt vagy azt húzza ki a szövegből Ismét Kovács Vilmosné 
emlékezéséből: „Kis lakásunkban fel-lejárt-m ajd leült, térdére tett valamilyen keményebb fedelű 
könyvet, arra egy fehér lapot, és írt. Egyik cigarettát a másik után szívta, néha fel-felnézett... Az 
egész könyvet így írta. Kézzel, a térdén. A kéziratot én gépeltem le, s mert sokat hibáztam, bosszan
kodott velem eleget, de nem volt pénzünk gépírónőre.. . Elkészült a regény, volt öröm, megkönnyeb
bülés. Azt hittük, szabadabb szelek fújnak. Ezt a korszakot neveztük annak idején 'olvadásnak’. 
Nem láthattuk előre a regény kálváriáját. Vilmos könyve íróasztalról íróasztalra vándorolt. De csak 
a feljegyzések, tiltó és támogató jelentések szaporodtak, indulatok csaptak össze, a megjelenés hú- 
zódott-halasztódott. Idestova két év telt el, míg végre 1965-ben az utolsó pillanatban a Holnap is 
élünk megjelent. Eddigre ugyanis megfordult a politikai széljárás, újra működni kezdtek a régi ref
lexek: a regényt kivonták a forgalomból. És mégis megtette a magáét. Történetével, sorsával. Fel
hívta a figyelmet annak a maroknyi magyarnak az életére, erőfeszítéseire, értékeire, akik talán azóta 
is csak egy-egy népdalban, festményben, regényben érzik igazán otthon magukat.”

Az 1960-as évek elején a kárpátaljai magyar próza a költészetnél is fejletlenebb volt. Müvek 
hiányában riportokat és rövidebb-hosszabb publicisztikai szintű írásokat kiáltottak ki elbeszélés
nek, sőt regénynek. Ráadásul ebben az időben még nem működött területi jellegű, önálló kárpátaljai 
magyar napilap, az 1945-től megjelenő Kárpáti Igaz Szó -  mint írtuk -  csak 1967-től vált azzá. S 
eddig lényegében csak a Kárpáti Kiadó által évente egy alkalommal megjelentetett Kalendárium, 
valamint a beregszászi Vörös Zászló járási lap adott fórumot évente öt-hat alkalommal, többnyire 
az állami ünnepekhez -  Győzelem napja, november 7., stb. -  kapcsolódva a magyar toliforgatóknak. 
Közben az Ungvári Állami Egyetem bölcsészkarán 1963-ban -  szintén említettük -  megindították
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a magyar nyelv és irodalom szakos tanárok képzését, ahonnan néhány év alatt kirajzott a kárpátaljai 
magyar literatúra első nemzedéke. Ilyen körülmények között jutott el végre 1965 tavaszán a köny
vesboltokba a méltán úttörő szerepű Holnap is élünk című, első igazi kárpátaljai magyar regény.

Megjelenését azonban két évig tartó huzavona előzte meg, amelyet a kor érzékeltetésére minden
képpen érdemes vázlatosan feleleveníteni. A történtekből és a fejleményekből kikövetkeztethető, 
hogy a kárpátaljai helyi cenzúrahatóság, a mindenható területi (megyei) párthatalom és az utóbbit-  
a legtöbbször túlteljesitve -  kiszolgáló egyes magyar értelmiségiek elsősorban a regény merész 
hangjától riadtak meg. Különösen attól, hogy Kovács Vilmos müvében elsőként szólt a kárpátaljai 
magyar férfilakosság 1944. novemberi lágerekbe való hurcolásáról.

Idézzük az erről szóló részt az 1989. évi második jav íto tt kiadásból: (a regény főhőse) „Gábor 
csak vasárnaponként jár haza. A falu messze van a várostól, főútvonalon fekszik, igaz, de autóbusz 
még nem jár. Megesik, hogy gyalog teszi meg a tizenhét kilométert, de megteszi, mert az apja ra
gaszkodik hozzá, hogy egyszer egy héten hazajöjjön. Mióta az apját megválasztották párttitkárnak, 
azóta ezer a gondja. Meg kellett alakítani a fogyasztási szövetkezetei, államosítani a malmot, fél 
napokat perelni a panaszosokkal, és bizonygatni nekik, hogy jól osztották el a földet. A legtöbb baj 
persze az asszonyokkal van, mert a férfinépet tizennyolctól ötvenötig elvitték munkára. Azt ígérték, 
hogy három nap múlva hazaengedik őket, de már eltelt öt hónap és sehol senki. Sőt egyeseknek 
halálhíre is jött. A falu olyan, mint a felbolygatott darázsfészek. A jehovisták járják a házakat, és az 
utolsó ítélet szörnyűségeiről prédikálnak.

-  Mit mondjak az asszonyoknak, fiam? -  kérdezi az apja.
-  Az igazságot -  mondja Gábor, és érzi, hogy keserű a szája.
-  De honnan tudjam, hogy mi az igazság? Három napra vitték el őket és tessék. Már heten haltak 

meg. Kettő közülük kommunista volt. Nem értem, fiam.
...Megesik, hogy apját vasárnap is behívják az irodába. Ilyenkor beállít hozzájuk két-három asszony, 

lisztet hoznak meg tojást, odaadják az anyjának, és rátérnek a dologra.
-  Azért jöttünk, hogy valami kérvényt írassunk veled. Itt van a cím, Sztarij Szambor, vagy hogy 

hívják. Még kimondani is nehéz. Apádnak is szóltunk már, de ő azt mondja, hogy nem kell kérvény, 
majd bemegy, oszt megtudja, hogy mi van velük, de csak ígérgeti. Meg aztán te iskolán vagy, oroszul 
is tudsz.

Gábor nem tud oroszul. Honnan tudna? Iskolába se jár, mert a magyar iskolákat bezárták. De 
mert tanulni akar, most nyelvtanfolyamon van. Bickó tanítja őket, a görög pap. Csak Gábornak 
sehogy sem megy a tanulás.” (Kovács V., 1989:24-25.)

Kovács Vilmos 1963. nyarán adta le regénye kéziratát a kiadónak. Az író özvegyének személyes 
közlése szerint az év május-júniusban, vagy június-júliusban írta egy-egy hónap fizetett, illetve 
fizetetlen munkahelyi szabadsága alatt. A mü megírása sokkal kevesebb idejébe, s talán kisebb 
energiájába került férjének, mint annak megjelentetése. Annak ellenére, hogy utóbbi küzdelmében 
sokat köszönhetett jó barátjának, a kiadó főszerkesztő-helyettesének, Barzsó Tibornak, aki a Hol
nap is élünk szerkesztője volt. Ahol csak tudott és lehetett, mindig és mindenütt kiállt mellette. 
(Barzsó később a moszkvai rádió magyar szerkesztőségéhez került.) Az orosz nyelven készült, 
kéziratban lévő korabeli lektori véleményeket, Kovács Vilmos özvegye, Éva asszony -  aki a doku
mentumokat lefordította magyar nyelvre -  bocsátotta e monográfia szerzőjének rendelkezésére. 
Emlékezése szerint a regényt Bállá László nem javasolta kiadásra, sőt mindent és mindenkit meg
mozgatott, hogy meggátolja a mü megjelenését, ezért férje azt újabb bizottságoknak nyújtotta be.

A regény kálváriájában jelentősen közrejátszott az is hogy, főhősének, Somogyi Gábor festőmű
vésznek a sorsa, de főként küzdelme Kovács Vilmos emberi magatartásának, sorsának és pályájá
nak szinte tükörképe, amelyet minden bizonnyal a bírálók és a kiadás körüli vitákba bekapcsolódott 
pártfunkcionáriusok is jól érzékeltek. Abban a korban (is) a hatalomnak igen sok baja volt a nehéz, 
nyughatatlan természetű, a szabadgondolkodású, önmaga és mások iránt is kíméletlenül igényes, 
tehetséges Kovács Vilmossal és a hozzá hasonló alkotó személyiségekkel. Az előbbihez kapcsoló
dik M. Takács Lajos gondolata a regény második kiadásának utószavában: „Ha majd úgy adódik, 
hogy Ungváron jár, tisztelt olvasó, keresse fel a régi megyeháza épületét; üljön le néhány percre
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belső udvarán a fa alatti padra, és idézze emlékezetébe annak a nehéz korban élt, nehéz természetű, 
önmaga és mások iránt is kegyetlenül igényes, megszenvedett tehetségű Somogyi Gábor festőnek a 
sorsát, aki tulajdonképpen egy Kovács Vilmossal, az íróval”. (t/o.:213-214.)

A regény kiadásával kapcsolatos első kéziratos dokumentumunk az akkor Moszkvában élő Kahána 
Mózes Henrikovics (1897-1974) lektori jelentése, aki a recenzió aláírása szerint 1920-tól kommu
nista pártmunkás, az SZKP tagja, 1931-től a szovjet írószövetség tagja volt, s gyakran ellátogatott 
Kárpátaljára, főleg Beregszászra. A kiadó neki küldte el a regényt, aki 1963. december végén ké
szült el bírálatával.

A közismerten ortodox kommunista recenzens jó érzékkel ismerte fel, hogy a Holnap is élünk 
című regény Kovács Vilmos „kárpátontúli magyar költő első jelentős prózai müve... a szerző saját 
életéből merítette, a mü részben önéletrajzi... a mély állampolgári elkötelezettséget, amit a főhős 
(Somogyi Gábor festőművész) alkotásai, müvei is kifejeznek, elvárásai magával és embertársaival 
szemben, ezt tartom a regény legnagyobb érdemének. Itt látom folytatását mindannak a jónak, amit 
magában hordoz a szerző ismert költői munkássága... Sem a kegyetlen megtorlások, az égbekiáltó 
igazságtalanságok, a gyermek- és ifjúkor szenvedései nem voltak képesek lerombolni a pozitív kez
detet ebben az erős lelkű emberben... A negatív környezet, a rendezetlen magánélet nem térítették le 
a keresett útról, amire rátalált, és megszabadulva a múlt sérelmeitől, elindult az új élet felé. Ebben 
segítségére vannak barátai és elvtársai. A harc útján, amit hősünk vív az útját keresztező rossz 
elemekkel: a dogmatizmussal, a közönnyel, a karrierizmussal és a bürokráciával. De ebben a harc
ban nincs egyedül. Mellette állnak barátai, akik különösebb erőfeszítés nélkül -  hisz maga Somogyi 
is akarja -  rásegítik hősünket a helyes útra, amely egy új életbe vezet.”

Mindez számos lelki válságon keresztül zajlott le a főhős életében, mert a kárpátaljai 'felszabadu
lás’ első évében, 1945-ben Somogyi apját, a falu pártszervezetének titkárát koholt vádak alapján -  
többek között szovjetellenes tevékenységért -  húszévi kényszermunkára ítélték, ahol el is pusztult. 
Ezután a személyi kultusz idején Somogyit is letartóztatták. Kahána szerint „az elbeszélés szűkszavú
sága és a szerzői magyarázatok hiánya ellenére, élesen megrajzoltak és emlékezetesek maradnak a 
regény szereplői... Somogyi Gábor úgy marad meg emlékezetünkben, mint lelkiekben gazdag, szilárd 
jellemű, független gondolkodású ember, aki ráadásul igazi tehetség. Nem a látványosságra törekszik, 
hanem bensőséges látásmódját vetíti ki a természetre, mély gondolatait zsánerképeire... Somogyi sze
mélyiség. Nézeteiben, ugyanúgy mint hangulataiban, előfordulnak éretlen, meggondolatlan, hibás esz
mék. Nem gondolnám, hogy ezeken változtatni kellene a szerzőnek. Ha mégis rákényszerítenénk a javí
tásokra, hazugságra kényszerítenénk... a szerző magas nyelvi kultúrájának tudható be, ez a stílus tiszta, 
kifejező pontos, lakonikus, egyéni és elmés.” A bíráló néhány javítást ajánlott, mert „valahol meg kell 
cáfolni a hibás gondolatokat.” Nem értett egyet azzal, hogy a főhős elvált a feleségétől, alkalmi nőügyei 
voltak, s rendszeresen italozott. Kifogásai ellenére Kahána felismerte a mü jelentőségét, és javasolta 
kiadását: „.. .a regényt nemcsak lehetséges, de szükséges megjelentetni... kitágítaná Kovács Vilmos 
irodalmi tevékenységének terét, és friss hang lehetne a kárpátontúli prózaírók karában.”

Kahána Mózes bírálata nyomán Barzsó Tibor, az ungvári Kárpáti Kiadó főszerkesztő- helyettese 
-  nem kis kockázatot vállalva - ,  Kovács Vilmos közreműködésével két hónap alatt megszerkesztet
te a kéziratot, amelyet 1964. június 24-én küldtek le a nyomdába szedésre. A regény első korrektú
rája egy hónap múlva, július 27-én érkezett vissza a kiadóba. A tördelt korrektúra alapján készítette 
el Bállá László augusztus 20-án kelt „vezetőszerkesztői szakvélemény”-ét Kovács Vilmos regényé
ről. A hatalom részéről -  feltételezhetően -  nem volt véletlen a helyi, kárpátaljai lektor kiválasztása. 
Mint már írtuk, Bállá korábban indult a költői pályán, 1951-ben jelent meg Zengj hangosabban! 
címmel első verseskötete. Erről, és a következő kettőről találóan állapította meg több mint három 
évtizeddel később a Sugaras utakon antológia kárpátaljai magyar irodalomról szóló rövid áttekinté
se: „... e versekre rányomta bélyegét a korszak szovjet és magyar irodalmának is jellemző gyermek
betegsége -  a fülsértőén harsány pátosz, a napi sajtóból vett tárgykör és frazeológia, általában a 
költészetnek a valósággal való felcserélése.” Első verseskötetében jelent meg Bállá Lászlónak Kár
pátalján szállóigévé vált történelmietlen, az ott élő magyarságot a gyökereitől, a történelmi múltjá
tól megfosztani igyekvő verssora: „Ezer év óta nem volt itt semmi. ” A szobrászként indult Bállá
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egyébként szívesen vállalt és töltött be különböző közéleti tisztségeket, 1964-1965-ben egy évig a 
könyvkiadó, a tankönyvkiadó és az írószövetség egyesített pártszervezetének titkáraként tevékeny
kedett. Csak ezután, 1965 júniusától került -  mint írtuk -  a Kárpát Igaz Szó című lap élére.

Kovács Vilmos és Bállá László megromlott viszonya az 1960-as évek elejére a kárpátaljai közvé
lemény előtt is ismertté vált. A Balla-emlékirat szerint ennek okai: „Igaz, ami igaz, mikor jobban 
megismertem, mély ellenszenv támadt bennem ez iránt a kolléga iránt; nehezen tudtam elviselni 
fennhéjázását, és -  főként puritán szellemű neveltetésem okán -  élesen elítéltem alkoholizmusát, 
kicsapongó életmódját. Ez azonban nem akadályozott meg abban (mert mégis csak a kárpátaljai 
magyar irodalom jelentős alakját láttam benne), hogy mikor az írószövetségben a kizárására hívtak 
egybe közgyűlést, mellette foglaljak állást, s itt végül is az én véleményem esett a legsúlyosabban a 
latba: tagja maradt szakmai közösségünknek. Különben annak idején a belépéséhez is én adtam 
ajánlást, én szerkesztettem meg a beadványát és mellékleteit... 'Felülről’ sok mindenért támadták: 
'Holnap is élünk’ c. regényéért, a Tiszatáj-ban Benedek Andrással közösen írt cikkéért, más egye
bekért).”

A puritán Bállá László alkotónkkal szembeni fenntartásainak a gyökereire, s egyben eredeti egyé
niségére mutatott rá Gortvay Erzsébet az újraindult Együtt című folyóiratban: „Aki emlékszik rá, 
megerősíti: Kovács Vilmos nem volt kiadói hivatalnok típus. Neki a szerkesztéshez is ihlet kellett, 
az a sajátos hangulat, amit olykor egy kávé, egy vodka, zenés vacsora, Ung-parti séta, jóízű baráti 
beszélgetés teremtett meg. Felszabadult, a régi szerkesztőségekre emlékeztető légkör lengte körül, 
amitől nem volt idegen a jókedv, a sziporkázó szellemesség. Ez a magatartásforma akkoriban, ab
ban az épületben elfogadhatatlan volt: a ’Mazurok’, akik a hatalom gyakorlásán kívül semmi más
hoz nem értettek, azt hitték, eredményes szellemi munkát csak szigorú fegyelem, katonás regula 
fenntartásával lehet végezni. Kovács Vilmos nem illett bele ebbe a képbe. Emlékszem, egyszer azt 
mondta: már egy hete nem csinál semmit; minek erőltesse, ha nem megy, majd ha lesz hozzá hangu
lata, egy nap alatt és sokkal jobban elvégzi azt, amivel ihlet híján sokáig, sikertelenül kínlódna. Ez 
a munkastílus idegen volt az (19)50-es évek irodalmi szerkesztőségeitől, még inkább az a sok em
ber, aki Kovács Vilmoshoz bejárt. Kéziratokat hoztak, könyvélményeken osztoztak vagy egyszerű
en egy csattanós viccet akartak elmesélni. Vilmos vevő volt mindenre. Vélhetően azért, mert a csa
ládja Munkácson maradt, s az otthon hiányát csak így tudta oldani... Az Egyetlen, az Igazi hiány
zott, hát kellett a sok, amit a magánéletbe való beleszólás jogát is maguknak vindikáló felettesek 
kezdettől fogva nem voltak hajlandók tolerálni.” Bizonyára az sem lehetett véletlen, hogy Kovács 
Vilmos regényének egyik legellenszenvesebb alakját, a pénzhajhászó kontár festőt, ZágonyX. -  fel
ismerhetően -  Baliáról mintázta a szerző. Ilyen előzmények után kapta meg Bállá László a regény 
tördelt korrektúráját.

A „Holnap is élünk” egyébként a kiadó előző évi, 1964-es tervében szerepelt, és kéziratát már 
azelőtt -  mint írtuk, a mü kolofonja szerint 1964. június 24-én -  küldték le a nyomdába kiszedni, 
mielőtt Ballát kinevezték volna a magyar szerkesztőség élére. A főszerkesztőtől, Szergej D. Ivanovtói 
azt az utasítást kapta, hogy olvassa el és ő is véleményezze a korrektúrát. A Balla-emlékiratból: „Ez 
alól megpróbáltam kihúzni magam (pedig még nem tudtam, milyen darázsfészekbe nyúlok majd), 
úgy vélve: feszült viszonyunk fényében nem szülne jó vért, ha a Kovács-regény megjelenésébe 
bármiképp beleártanám magam. Fölötteseim azonban kitartottak emellett, hogy mint a szerkesztő
ség vezetőjének, minden megjelenő írást ismernem kell és jóvá kell hagynom. Mit tehettem?”

A helyzet más okok miatt is kellemetlen volt Bállá László számára. Közvetlen kollégájával, Barzsó 
Tiborral tisztázatlan volt a hivatali viszonyuk. Egy szobában voltak, azonos volt a rangjuk, fizeté
sük, és mindkettőjük feladata a magyar szerkesztőség irányítása: Baliának, mint a szerkesztőség 
vezetőjének; Barzsónak, mint a magyar kiadványokért felelős kiadói főszerkesztő-helyettesnek. A 
két embert máig fennálló őszinte barátság fűzte össze. Kovács Vilmos pedig Bállá közvetlen beosz
tottja volt. „Ez az állapot egyébként nekem és neki egyaránt kényelmetlen. Neki azért, mert olyan 
valaki lett a fölöttese, akit nyilvánvalóképpen nem sokba vesz. Nekem azért, mert.. . épp a köztünk 
fennálló feszült viszony miatt nem járhatok el ellene a mulasztásai miatt (úgy hatna: 'üldözöm'), 
azonkívül különösképp élvezi [Barzsó] Tibor védelmét. Mikor a Kovácsra kiosztott kéziratok le
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adása heteket csúszik és veszélybe kerül a tervteljesítés, nekem nagyon kellemetlen a dolog: a gond
jaimra bízott szerkesztőségben... nincs rend. Ezt nehezen viselem el. Mindig ambiciózus ember 
voltam.”

A 'Holnap is élünk' című regény korrektúrájáról Bállá: „Megvallom: meghökkenve olvastam”. 
Miért? Röviden összefoglaljuk emlékiratából Bállá aggályait, illetve vázoljuk az előző évek törté
néseit. 1964. július végét írtak ekkor: a Hruscsov által fémjelzett „olvadás” korszaka ekkor már 
erősen leszálló ágban volt. Alig több mint két hónap múlva, októberben az addig mindenható pártfő
titkárt a távollétében, pártbeli ellenfelei puccsszerűen menesztették a hatalomból. Korábbi ideológi
ai enyhítéseit már sorra visszavonta, nyoma sincsen már a hatalma kezdetén, az 1950-es évek máso
dik felében tapasztalt engedékenységnek. Ekkor már rég lezajlott Borisz L. Paszternák (1890-1960) 
és fő müve, a Doktor Zsivágo elleni kultúrpolitikai hajsza, amikor a moszkvai Novij Mir folyóirat 
elállt a regény közlésétől és az írót politikailag megbélyegezte. Amikor 1957 végén a mü Olaszor
szágban, a milánói Feltrinelli kiadónál mégis napvilágot látott, Paszternák ellen hajszát indítottak, 
és 1958-ban nyílt levélben lemondatták a neki ítélt irodalmi Nobel-díjról, s kizárták a szovjet író
szövetségből.

A Balla-emlékiratból: Az író ellen . .nagy országos pogromot szerveztek. A mi területi pártbi
zottságunk is utasítást kapott, hogy írószervezetünkben hívasson egybe gyűlést a 'Doktor Zsivágo’ 
elítélésére. Paszternáknak ezt a külföldön megjelent regényét persze senki sem olvasta, nem olvas
hatta, sem a rendezvényünkön referátumot tartó városi pártbizottsági titkár, sem a felszólalásra 
kijelölt írók, így a gyűlésnek az volt az érdekessége (tragikomikus érdekessége), hogy látatlanban 
kellett pálcát töri a regény fölött, újraszajkózva a Pravdában megjelent Zaszlavszkij-cikknek az 
íróra szórt szitkait”. Ismét mindennapossá vált az ellenzékiek, a másként gondolkodók üldözése, sőt 
letartóztatása.

Aztán átmenetileg ismét enyhült a politikai légkör. Ebben az időszakban, 1961-1962-ben jelen
nek meg a személyi kultusz bűneit feltáró szovjet „új hullám” legjelentősebb müvei. Ezek közül 
három példa. Ekkor, 1962-ben látott napvilágot Sztálin örökösei címmel a központi pártlapban, a 
moszkvai Pravdában Jevgenyij A. Jevtusenko híres verse, amely szenvedélyesen fellépett a vissza
húzó erők, a „célhoz jó akármi” módszere ellen. Csak Hruscsov pártfőtitkár személyes hozzájárulá
sával jelenhetett meg 1962-ben az Alekszandr T. Tvardovszkij (1910-1971) szerkesztette moszkvai 
Novij Mir folyóirat 1962. novemberi számában Alekszandr I. Szolzsenyicin kisregénye, az Iván 
Gyenyiszovics egy napja, amely leplezetlen valóságában ábrázolta a gulágok, a szovjet koncentrá
ciós táborok világát. Az alkotás nyomban határkővé vált a szovjet irodalomban, amely után -  az „új 
hullám” egyik vezéralakja, Grigorij J. Baklanov szerint -  „nem lehet többé a régi módon írni”. 
(Szolzsenyicin trilógiája, a Gulag-szigetvilág csak később, 1973 és 1975 között jelent három kötet
ben külföldön, Párizsban.) Szolzsenyicin kisregénye rögtön az ideológiai viták kereszttüzébe ke
rült, és megítélése azonnal választóvonalat húzott a „reakciósok” és a „reformerek”, azaz a rend
szer konzerválásának és megújításának hívei között. Ugyancsak 1962-ben mutatták be az AndrejA. 
Tarkovszkij (1932-1986) rendezte Iván gyermekkora című filmet, amely megkapta az az évi velen
cei filmfesztivál nagydíját.

Közben a lakosság máraz 1950-1960-as évek fordulójától mindjobban szenvedett a katasztrofá
lis gazdasági helyzettől, az egyre rosszabb ellátástól, a növekvő drágaságtól. Mindez végtelenségig 
feszült légkört teremtett. A kolhozok és a szovhozok felső parancsra fölszámolták búza- és rozster
mesztésüket, és Hruscsov kedvenc növényeit, kukoricát és borsót vetettek. Ebben az időben már 
csak borsólisztből sütött, szinte ehetetlen kenyér került az asztalokra. Az unió egyes részein azon
ban már nem tűrték a nyomort: sztrájkok, tüntetések törtek ki, ezrek csaptak össze a rendőrséggel és 
a katonasággal. Don-Rosztovban a pártszékházat ostromló tömegbe lőttek, rengeteg volt a halálos 
áldozat, köztük sok gyermek. A városban rendkívüli állapotot hirdettek ki. 1962. júliusában a rend
őrség sortűzzel verte szét a rosztovi területen fekvő Novocserkaszk városának tüntető munkásait.

A moszkvai Manyezsban 1962. december 1 -én Hruscsov összetűzött a modem hangvételű, abszt
rakt alkotásokat kiállító művészekkel, akik -  a pártfőtitkár szavait a Pravda így közölte -  „.. .olyan 
'képeket' hoznak létre, hogy az ember nem érti: ezeket emberi kéz firkálta-e vagy egy szamár farka.
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Be kell látniuk tévelygésüket és a nép számára kell dolgozniuk”. 1963. március 7-8-án a Kreml 
Szverdlov-termében szovjet vezetők és az alkotó értelmiségiek (költők, írók, képzőművészek) talál
koztak, ahol lljicsov, a KB ideológiai titkára élesen kikelt a kritikai hangnemet megütő írók-müvé- 
szek ellen. Hruscsov pedig durva szavakkal bírálta őket, majd szokásos rögtönzéssel teljesen ellent
mondott a saját, XXIII. kongresszuson elmondott beszédének, és Sztálin legnagyobb bűneit azzal 
kezdte mentegetni, hogy a diktátor életének utolsó éveiben már beteg volt s üldözési mániában 
szenvedett. Hruscsov kirohant az ifjúságot magával ragadó modern táncok ellen, az irodalmat ért 
sztálini megtorlásokról pedig azt mondta, hogy „ez veszélyes és igen nehéz téma”. 1964-re pedig 
megkezdődött a művészeti és társadalmi megújulást hirdető törekvések elleni országos hajsza, eljött 
a „visszarendeződés” korszaka, amikor meghurcolják Szolzsenyicint, élesen támadják Jevtusenkót 
és másokat. Kíméletlen harcot hirdetnek az absztrakt, a formalista művészek, a szocializmustól 
„eszmeileg idegen” irányzatok, a „nyugati modernizmus” ellen még akkor is, ha azok a baráti szoci
alista országokon -  így Magyarországról is -  keresztül szűrődnek be a „Szovjetunió népei” művé
szetébe és irodalmába.

Közben egyre keményedett a politikai vonal. A Balla-emlékiratból: „Minden jel arra vall, hogy 
újjászületöben van a politikai (és persze: művelődéspolitikai) dogmatizmus, ismét eljött a bírálók és 
elégedetlenkedők elleni kemény megtorlások kora... ezért olvastam súlyos gondokba merülve az 
asztalomra került Kovács-regényt. Nyilvánvaló volt, hogy éveket késett. A Hruscsov-éra bizonyos 
szakaszában talán megjelenhetett volna anélkül, hogy durva retorziókat vont volna maga után”. 
(1964-ben erre már nem lehetett számítani, feltehetően az erre az évre kiadásra tervezett regényt 
ezért csúsztatták át 1965-re.) „A regényben ugyanis együtt volt minden, ami miatt akkor már szigo
rú felelősségre vonás járt: a szovjet rendszer éles bírálata, a nemzetiségi elnyomás ecsetelése, a 
magyar férfilakosság 1944 végén történt deportálásának fölemlegetése (ez különösen főbenjáró 
bűnnek számított; a hivatalos fölfogás ezt a tényt egyszerűen nemlétezőnek tekintette). Már az első 
pillanatban meg voltam győződve arról, hogy a regényről nem írhatok a kiadását ajánló pozitív 
szakvéleményt. Biztos voltam benne, hogy megjelenése nemcsak a szerző elleni drasztikus lépése
ket vonna maga után, hanem messzemenően módosítaná a kárpátaljai magyarság egésze irányában 
elfogadott hivatalos álláspontot is, veszélyeztetné bár csekély, de mégis meglevő vívmányainkat, s 
még inkább a kilátásba helyezetteket is, hisz már-már napirenden volt az önálló Kárpáti Igaz Szó 
megalapítása, ami mély hitem szerint szellemi életünk megújulásának szinte a csúcspontját jelent
hette volna. Ez újfent arról győzött meg, hogy én nem javasolhatom a regényt kiadásra. Ezzel elját
szanám a belém helyezett, nagy nehezen kivívott bizalmat, s ez a döntésem személyemen keresztül 
magát a születendő újságot is megtorpedózhatná.. . És nem volnék őszinte, ha azt állítanám, hogy 
közben nem féltettem a saját egzisztenciámat is”.

Ebben az időben már Kárpátalja-szerte köztudott volt, hogy a területi pártbizottság egyetlen je 
löltként -  mivel csak ő felelt meg az akkor szükséges követelményeknek: párttagság, megbízható
ság, szerkesztői gyakorlat stb. -  Bállá Lászlót szemelte ki az önálló magyar nyelvű lappá váló 
Kárpáti Igaz Szó élére, aki ezután így folytatja emlékiratát: „Megvallom különben, hogy a regény 
mint irodalmi alkotás nem tetszett nekem különösképpen. Hőseit túlságosan egy kaptafára húzottak- 
nak találtam (mind amolyan kivagyi, frech), a kompozíciója is lazának tetszett -  ezek azonban 
persze vitatható, szubjektív benyomások.... Mindemellett némiképp ellentmondásos érzésekkel vi
seltettem Kovács írása iránt. Tudatában voltam, hogy igazat szól, tiszta szívvel bajos volna ellent
mondani neki. Csak hát szabad-e, célszerü-e mindezt a mi helyzetünkben kiteregetni? Habár, az sem 
kétséges, hogy a regénynek szerepe lehetne vidékünkön a magyar nemzeti tudat erősítésében. így 
hát ezt gondoltam: jóllehet helyzetemben nem javasolhatom kiadásra, legjobb volna ellene sem fog
lalni állást”.

Az utóbbira Bállá László két lehetőséget látott: leköszön állásáról, persze az akkoriban szokásos 
„egészségi” állapotra, esetleg „alkotói” okokra hivatkozva, vagy lektori-szerkesztői véleményében 
nem indítványozza a regény megjelentetését. Hiába kérte felmentését Belouszovtól, a területi párt
bizottság ideológiai titkárától, az hallani sem akart róla. Baliának ezután nem maradt más hátra, 
mint a helyén maradni, és elvégeznie a rárótt feladatot. Emlékiratából: „...megírtam az elutasító
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szakvéleményt, de többet a regény ellen egy lépést sem tettem, hagytam, hogy Kovács meggyőzze 
az illetékeseket a maga igazáról. Ha ez ellen tenni akartam volna, elég lett volna fölmennem az első 
titkárhoz és erélyesen állást foglalni, elvégre a kiadó és az írószövetség párttitkára voltam.” (Mint 
az imént írtuk, Kovács Vilmos özvegye másként emlékezett: szerinte Bállá László mindent és min
denkit megmozgatott, hogy meggátolja a mü megjelenését.)

Itt a helye, hogy megismerkedjünk a nevezetes, elmarasztaló lektori jelentéssel. Az eredetileg 
orosz nyelven készült tíz oldalas, 1964. augusztus 20-án keltezett „vezetőszerkesztői szakvéle
mény” minden részletére természetesen nem térhetünk ki, csak a főbb megállapításaiból idézünk. 
Bállá elöljáróban elmarasztalta Kahána Mózest, mert „megalapozatlanul magasra értékeli a re
gényt, ugyanakkor egy sor olyan helyes és konkrét javaslatot tesz, amelyek -  figyelembe véve -  
jelentős mértékben emelhetnék a regény színvonalát.” Az utóbbi bíráló megjegyzéseket azonban a 
szerző figyelmen kívül hagyta, ezért a mü -  Bállá véleménye szerint -  „csak alapos átdolgozás után 
jelenhet meg... Mik a kézirat alapvető fogyatékosságai? Számos, eszmei szempontból néha egyene
sen káros állítást hordoz. A szerző egyenesen kigúnyolja azokat az ideálokat, amelyek a szovjet 
társadalom alapjának a lényegét képezik / így például a Kommunizmus építőinek erkölcsi kódexét / 
, megkérdőjelezi a párt vezető szerepét az irodalomban és a művészetben, lejáratja a szocialista 
realizmus módszerét és reklámozza az absztrakt művészetet...a regény egyes részei egyenesen a 
nemzetiségi ellentétek szítására irányulnak, torzított tükörben mutatják be a kárpátontúli (sic!) ma
gyarság életét... hatalmas kulturális vívmányait a szerző elhallgatja... A közeli jövőben fogjuk 
ünnepelni Kárpátontúl felszabadulásának 20. évfordulóját, majd egy év múlva az újraegyesülést... 
(ti. a hivatalos ideológia szerint Kárpátalja 1944. novemberi „újraegyesülése” Ukrajnával -  B. J. 
megjegyz.) A regényben viszont ezek az események csak negatív formában vannak jelen, sürü sötét 
színekkel festve. A szerző nem veszi számba, hogy habár ezek az évek a személyi kultusz sajnálatos 
túlkapásainak az évei voltak, ugyanakkor területünk (ti. Kárpátalja) gazdasági és kulturális fejlődé
sének viharos ideje is. Mellesleg -  szerintem -  a szerző túl sokat foglalkozik, méghozzá indokolat
lanul, a személyi kultusz bűneivel, kiszínezve a koncentrációs táborok rémségeit.”

Bállá László előbbi megállapításai abban a korban felértek egy-egy, a területi pártbizottságnak és 
a KGB-nek tett feljelentéssel. Ukrajnában ugyanis közben a kommunista párt élesen támadta az 
oroszosítás ellen fellépő ukrán nemzeti mozgalmat -  korabeli szóhasználattal -  a „burzsoá naciona- 
lizmus”-t, amely ekkor nemcsak itt, hanem szerte a szovjet birodalomban is erősödött, a Baltikumtól 
a Kaukázuson át Közép-Azsiáig, az ottani iszlám többségű szovjet tagköztársaságokig. A regény 
kiadói kálváriájának évében, 1964-ben a szovjet párt- és állami vezetés éles vallásellenes kampányt 
folytatott. Hruscsov eltávolítása után ugyanezen év október 14-én Leonyid I. Brezsnyevet (1906
1982) választották az SZKP első titkárává. A „pangás atyjá”-nak a vezérletével és a mindenható 
helyi „genszek”-ek (reHepaJibHbiü ceirpeTapb -  genyeralnüj szekretar, a 'főtitkár’ közismert rövidí
tése) hathatós közreműködésével hamarosan megkezdődött a kulturális élet erőteljes megrendsza- 
bályozása. Ennek keretében a Sztálin generalisszimusz elleni súlyos bírálatokat befagyasztották.

Ebben a helyzetben a kárpátaljai helyi pártfunkcionáriusok és a magyarságból verbuválódott tá
mogatóik is úgy gondolták, hogy nem maradhatnak ki a „szovjet vívmányok” megvédéséből. Erre 
kiváló alkalomnak látszott Kovács Vilmos személye és regénye. A vezető szerkesztő, Bállá László 
legnagyobb „elismerése” a Holnap is élünkről: „A regény művészi szempontból alatta marad a 
szerző képességeinek.” Nem véletlenül vádolta meg az írót, hogy müvében népszerűsíti az absztrakt 
művészetet és alkotóit, sőt az utóbbiakat felhívja a művészetet irányító pártszervekkel való „leszá
molásra”. A regényben „vitatja a szerző a társadalom jogát tagjainak ellenőrzésére, segítségnyújtá
sát a magánéletben elkövetett hibák kijavítására... ezek a nézetek összeegyeztethetetlenek a Kom
munizmus építőinek erkölcsi kódexével, ami benne foglaltatik a párt új programjában is.” A fentiek
ből egyértelműen következett, hogy bírálatában Bállá nem javasolta a regény megjelentetését, és 
elutasító szerkesztőségi határozatot. (oTpHitaTejibHoe pexpamuouenHe, otricatyelnoje redzaklju- 
csenyije) hozott. Kijelentve, hogy a mü szerzőjének „...m ost elsősorban az ideológiai és politikai 
hibák kijavításán kell dolgoznia”.

A vezető szerkesztő szakvéleményére Kovács Vilmos nyolc nap múlva, 1964. augusztus 28-án
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válaszolt V. V. Feszenkonak, a Kárpáti Kiadó igazgatójának, Sz. D. Ivanov főszerkesztőnek és a 
magyar nemzetiségű T. K. Barzső (Barzsó Tibor) főszerkesztő- helyettesnek küldött levelében, és 
kérte, hogy azt csatolják Bállá bírálatához. Az író számos érvet felsorakoztatva igyekezett megcá
folni a vádakat. Először arról szólt, hogy Kahána Mózes véleménye alapján sokat javított kéziratán, 
és két újabb fejezetet írt hozzá. Tudja, hogy a regény már nyomdakész volt, amikor Ballát vezető 
szerkesztőnek nevezték ki, és a kiadói szabályok szerint kötelessége volt elolvasnia minden kézira
tot. Ezért Kovács Vilmos kérte, hogy esetében tekintsenek el ettől. „Mi indokolta kérésemet? Min
denkinek tudomása van Bállá és a köztem fennálló, enyhén szólva feszült viszonyról. Ezek szemé
lyes ellentétek, amelyek, úgy mint már a múltban is, megfosztják Ballát minden objektivitástól. 
Ráadásul ő a prototípusa regényem egyik legellenszenvesebb figurájának.” Még napjainkban is 
sokak által ismert Kárpátalján, hogy az író kikről mintázta regényének hőseit. Annak idején az 
ungvári egyetem magyar tanszéke mellett működött irodalmi körben A regény prototípusai címmel 
még szemináriumi foglalkozásokat is tartottak.

Előbbi levelében Kovács Vilmos azt fejtegeti: a vezető szerkesztői szakvélemény „...híjával van 
minden tárgyilagosságnak, és nem nehéz benne felfedezni a fő törekvést: megrágalmazni a szerzőt, 
a regényét, lehetetlenné tenni annak kiadását. Ebből a célból Bállá László önkényesen és célzatosan 
ragad ki és csoportosít idézeteket a kéziratból. Úgy fordítja le az idézeteket (ti. orosz nyelvre a 
szakvéleménybe -  B. J. megjegyz.), hogy elferdíti, meghamisítja a szerző gondolatait... Az idézete
ket úgy értelmezi, hogy megtévessze Önöket... Olvasva a szerkesztői bírálatot, az a vélemény ala
kulhat ki, hogy a szerző aljas indokból írt egy ideológiailag káros könyvet.”

Kovács Vilmos ezután -  mielőtt „megcáfolnám a szerkesztői vélemény nevetséges állításait” -  a re
gény keletkezéséről szólt. „Sok vonatkozásban önéletrajzi, minden epizód, kivétel nélkül az életből vett”, 
cselekménye 1958/1959-ben játszódik, amikor a személyi kultuszt az egész világ előtt leleplezték, „és a 
párt megkezdte harcát a lenini normák visszaállításáért a párt és a társadalom életében... s megindult a 
megtisztulás.” A szerző ezt követően -  müve szereplőinek bemutatásával -  sorra megcáfolta Baliának a 
regénnyel kapcsolatos torzításait, és már ismertetett vádjait. Kovács Vilmos végül leszögezte: „Ami a 
művészi hiányosságokat illeti, itt nem tartom magamhoz méltónak, hogy vitába szálljak Baliával. Úgy
szintén szóra se méltatom eszmefuttatását a tartalom és forma egységéről, mert azok egy iskolás gyerek 
szintjét sem érik e l... A lényeg..., hogy megrágalmaztak állampolgári és írói mivoltomban”. Kovács 
Vilmos levele után Bállá László néhány hibáját elismerte, mondván, félreértések történtek.

A regény levonata ezután újabb -  másodszori -  bírálatra a már említett ungvári veterán kommu
nistához, az „ 1934-es párttag” Rotman Miklóshoz, a területi pártbizottság nagy tekintélynek örven
dő munkatársához került, aki „néhány apró, könnyen javítható hiba” elhárítását indítványozta, és 
határozottan kiadásra javasolta a regényt. Erre azonban nem került sor, mert a kiadó megvonta 
bizalmát a szerzőtől, a szerkesztőtől és a bírálótól, és a tördelt korrektúrát eljuttatta olvasásra Joszip 
Zsupán (1904-1980) és Szemen Panyko írókhoz, majd Lusztig Károlyhoz, az ungvári területi rádió 
magyar szerkesztőségének vezetőjéhez, végül Iván Vas nyugdíjas politikushoz, a területi pártbizott
ság egyik korábbi első titkárához, aki gyenge magyar nyelvismerete miatt bizonyára képtelen volt 
felfogni a mü tartalmát. (Vas egyébként -  Bállá László szerint -  „régi mozgalmár, de tudatlan, 
műveletlen, hajdani napszámos” -  B. J. megjegyz.) Rajtuk kívül a kiadó még hat munkatársával is 
„megolvastatta” a regényt, amelyről ekkorra már összesen tizennégyen mondtak véleményt.

Kovács Vilmos eközben különböző fórumokon igyekezett elérni regénye megjelentetését, mert 
úgymond, már három és fél hónapja „fekszik el” müvének nyomdai levonata. Hangsúlyozta, hogy 
ez fölösleges kiadásokat okoz a kiadónak, jó ideje lehetetlenné teszi alkotómunkáját, és az egész 
jövőjét kedvezőtlenül befolyásolja. Ezért nyomatékosan kérte, hogy az írószövetség helyi szerveze
te szüntesse be a regény megjelenésének akadályoztatását, a kiadó hagyja abba a mü körüli meddő 
huzavonát és a szerző meghurcolását. Szorgalmazta egy olyan tanácskozás összehívását, ahol mind
azok részt vesznek -  a kiadótól, a különböző bírálók - ,  akik olvasták a regényt. Ha kérését a legrö
videbb időn belül nem teljesítik, akko r-úgym ond-a  „legfelsőbb hatóságokhoz” fordul.

A kiadó a mü nyomdai levonatát elküldte a kárpátaljai területi (megyei) pártbizottságra, ahonnan 
három hét „hányódás” után -  1964. november 3-án -  olvasatlanul visszaküldték. A kiadó ekkor
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közölte a szerzővel, hogy regénye kiadhatatlan, mert kritikusan foglalkozik a személyi kultusz kö
vetkezményeivel. A kiadó azonban már másnap -  november 4-én -  váratlanul megváltoztatta a 
véleményét, és közölte az íróval, hogy a Holnap is élünk című müvét mégis megjelenteti -  foglaljuk 
össze az előbb történteket M. Takács Lajos, a regény második kiadásában megjelent utószava alap
ján. (A korszellemet egyébként az is érzékelteti, hogy a regényről összesen véleményt mondó -  
imént említett -  tizennégy személyből öten egyáltalán nem, illetve alig tudtak magyarul.)

Hat nap múlva, november 10-én Kovács Vilmos egy közel négy oldalas, kézzel jegyzett orosz 
nyelvű Beadványt (3aaaB;ieHHe, Zajavlenyije) intézett regénye ügyében az ukrán írószövetség kár
pátaljai, helyi szervezete felelős titkárához, valamint a Kárpáti Kiadó igazgatójához, amelyben rö
viden vázolta kéziratának addigi kálváriáját.

Közben 1964. októberében a Holnap is élünk betördelt nyomdai levonatát az ungvári egyetem 
magyar tanszékén is megvitatták, ahová Kovács Vilmost is meghívták. Néhány idézetet közlünk a 
részvevők hozzászólásaiból a kéziratos jegyzőkönyv alapján, amelynek az első oldala hiányzik, 
talán nem véletlenül...

Gortvay Erzsébet (feltehetően, az orosz eredetiben Gortvai): „A regényt bizonyos javítások után 
ki lehet, sőt ki kell adni.”

Zákány Imre (1928-1991): „A jellemzések kitűnőek. A regény megjelenése esemény lesz a kár- 
pátontúli magyarok életében.”

Mészáros Blanka (feltehetően): „Kovács Vilmos stílusa életképes...a szerző tollából még sok 
nagyon jó regény születhet, különösen, ha megszívleli objektív megjegyzéseinket.”

Rőt Sándor (eredetileg: Róth, 1921-1996): „Elolvastam Bállá László recenzióját is. Én úgy vé
lem, a bíráló jó szándékú. Felhívja a szerző figyelmét az ideológiai hibákra.”

Szimulik, Mihail Vasziljevics (1923-1987): „ ...a regényt vérbe mártott tollal írta. Azt hiszem a főhőst 
magáról mintázta... Ha a szerző Bállá utasításai szerint ki tudná javítani a hibákat, ettől csak jobb lenne 
a könyv. Bállá recenziója nagy gonddal íródott, aggodalommal a magyar irodalom fejlődéséért.”

A magyar-francia tanszék vezetősége -  Szimulik docens aláírásával -  négy pontból álló határo
zatot hozott a müvei kapcsolatban: „ l.A  regény érdekes mü, amely bátran és meggondoltan vet fel 
időszerű, aktuális problémákat. 2. A regény művészi megformálása arról tanúskodik, hogy a szerző 
nem kitaposott úton jár, új művészi formákat, eszközöket keres mondanivalójának közlésére. 3. 
Ugyanakkor a kéziratban több helyen találkozhatunk olyan nézetekkel, ahol a szerző eszmeisége 
homályos és ideológiai szempontból, különösen, ami népeink barátságát illeti, károsak lehetnek. 4. 
A regény csak abban az esetben jelenhet meg, ha a szerző ezeket az eszmeileg homályos, káros 
részeket átdolgozza, a helyes eszmeiséget megerősíti.”

Kovács Vilmosné visszaemlékezése a regény egyetemi vitájáról: „Vilmos mesélte, hogy Róth 
(oroszosán: Rőt) Sanyi nyelvész, docens egy dörgedelmes, pártos beszédet vágott ki, amiből egy
értelműen kitűnt, hogy nem olvasta a könyvet, de ezt többen nem vették észre.” [Róth a második 
világháború alatt az erdélyi Nagybányán állomásozó munkásszázadból átszökött a Vörös Hadse
reghez, századosi rangot kapott, a 4., majd a 2. ukrán front parancsnokának, Fjodor /. Tolbuhin 
(1894-1949) marsallnak a tolmácsaként működött. 1946-tól tanított az ungvári egyetemen, 1974- 
ben települt át Budapestre, ahol az ELTE professzoraként dolgozott. (Kroó, 1988:209.)]

Az író öccse, Kovács Miklós személyes közlése: „A tanszék docense, Zákány Imre nyelvész és 
Váradi-Stemberg János, az egyetem történész professzora mindig megvédte Vilmos bátyámat, ha a 
hatalom vagy Bállá László -  az utóbbi több névtelen feljelentést írt ellene, de szinte mindenki tudta, 
hogy ezek az ő ’müvei’ -  által támadás érte. Mindig kiálltak mellette ukrán költő- és írótársai is, 
különösen lvan M. Csendej, aki később, az 1970-es években az Ukrán írószövetség kárpátaljai szek
ciójának volt az elnöke, Jurij V. Skrobinec (1928-2001) a jeles műfordító, Petőfi Sándor Nemzeti 
dalának, az Apostolnak, a János vitéznek és Arany János Toldijának ukrán nyelvre tolmácsolója. Igen 
jó barátja volt Petro M. Szkunc költő, akit Vilmossal együtt a hatalom a kárpátaljai irodalmi élet 
fenegyerekének tartott. Persze őket sem rendszabályozta meg az a tény, hogy az írószövetségi ülése
ken, összejövetelein -  közismerten -  megfigyelőként mindig részt vett a KGB egyik munkatársa.”

A Holnap is élünk megjelenése előtti utolsó kéziratos dokumentum az a jegyzőkönyv, amely 1965.
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január 28-án készült Ungváron, a kiadó szerkesztőbizottságának ülésén, ahol nyolcán voltak jelen.
Feszenko V. V., a kiadó vezetője: „A kérdés: kiadható-e Kovács Vilmos regénye, ha igen ja v í tá 

sok nélkül vagy átdolgozással?”
Néhány idézet a véleményekből.

Rotman Miklós: „..ki kell adni... Szükség van némi kiigazításra, de ez kimondottan szerzői és 
szerkesztői munka.”

Feszenko: „Bállá elvtárs véleménye szerint a regényt teljesen át kell írni.”
Kovács Vilmos: „Teljesen elvetem Bállá véleményét, mert az célzatos, hibás és rosszindulatú. 

Ma kézzelfoghatóan átnézhetjük minden egyes állítását, és világossá válik számunkra, hogy egyik 
sem helytálló, nem valós... Nem tudom elfogadni, hogy Rotman elvtárs általában az én világnézeti 
gyengeségemről beszél... úgy látja, mintha a regény egész cselekménye a sztálini személyi kultusz 
túlkapásaira épülne. De ez nem így van.”

Vas, Iván nyugdíjas politikus: „.. .a szerző miért csak a magyar férfiak elhurcolásáról ír, hiszen az 
ukrán lakosság is megszenvedte ezeket az időket. Én magam is ültem ezekben az években. Továbbá 
nem helyes mindent Sztálin számlájára írni. Háború volt, s a háborúnak külön törvényei vannak, a 
kárpátontúli magyarokat... eszerint internálták.”

Kovács Vilmos: „A kérdést nem lehet úgy felvetni, hogy keil-e írni a személyi kultusz idejének 
törvénytelenségeiről. Erről muszáj írni. És a lakosság internálását sem lehet elintézni holmi háborús 
törvényekre hivatkozva, mert ez egy láncszeme volt az általános megtorlásoknak. Köztudott, hogy 
18-50 éves korig elhurcolták a férfiakat. A mi falunkban például (ti. Gáton) csak 15 ukrán (valójá
ban ruszin -  B. J. megjegyz.) és 7 cigány családból maradtak otthon a férfiak. És még rosszabb, 
hogy a kommunistákat is elvitték, beleértve az apámat is. Ezért erkölcsi jogom is, hogy írjak erről, 
azon kívül, hogy állampolgári kötelességem is. Hiszen folyamatban van a személyi kultusz idősza
kának teljes átértékelése, és ebbe beletartoznak az akkor lezajlott események is ... Az irodalomnak 
kötelessége kimondani az igazat.”

Barzsó Tibor: „Ami a felvetett kérdést illeti, ez a szó szoros értelmében internálás volt. A 
nagybácsimat például, először Szolyvára vitték, majd Szamborba hajtották. A valóságban nem 
dolgoztak, és erről mindenki tudott. Kovács a védtelen emberek elhurcolását, a táborokat nem úgy 
tárgyalja, mint a rendszer velejáróját, hanem mint a személyi kultusz vétkét. Nem normális, ahogy 
amíg az orosz és más olvasó megkapja az irodalomból a kultusz éveinek kiértékelését, a magyar 
olvasó számára nincs kidolgozva ez a tém a... Megerősítem, hogy Bállá László véleményezése 
nem tárgyilagos, tendenciózus, és ezt neki magának is megmondtam. Én ugyanúgy, mint Rotman 
elvtárs, semmiféle téveszmét nem látok a regényben. A szerző hőseit fejlődésben, változó környe
zetben mutatja be, és ezeknek a változásoknak az iránya pozitív... Bállá legfőbb tévedése, hogy... 
a kiragadt egyedi és könnyen kijavítható tényekből azt a következtetést vonta le, hogy a könyv 
egészében káros.”

Kovács Vilmos: „A Bállá által írt recenzió miatt szorgalmaztam a regény megvitatását, ...mert 
megrágalmaztak.”

Feszenko: „A magyar tanszéken is megvitatták a kéziratot, és ott úgy találták, hogy a regény 
árthat az ukrán és a magyar nép barátságának. Ez igaz?”

Kovács Vilmos: „Igaz, hogy a tanszék határozatában van egy ilyen pont, de, ha Ön elolvassa a 
tanszék dolgozóinak felszólalásait, semmi hasonlóval nem találkozik. Biztos vagyok benne, ha csak 
a kéziratot adják át a tanszéknek, és nem mellékelik hozzá Bállá recenzióját, hasonló pont nem 
kerül be a határozatba.”

Feszenko: „Javaslom, hogy a regény félreérthető részeit ki kell hagyni. Kihagyható-e Szambor? 
Szerintem igen. A homályos gondolatokat, kifejezéseket pontosítani kell, helyenként Rotman recen
ziója szigorúbb Baliáénál.”

Rotman: „Ezelőtt Ön azt állította, hogy a véleményem liberális, most meg az az álláspontja, hogy 
szigorúbb, mint Baliáé?”

Feszenko: „Engem az érdekel, hogy át kell-e írni az egész regényt, vagy csak egyes részeit?”
Rotman: „Már leszögeztem: nem kell átírni a könyvet. Néhány helyen pontosabban kell fogal
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mazni. Helytelen kihangsúlyozni, hogy a személyi kultusz időszakában csak törvénytelenségek vol
tak. Úgy gondolom, hogy a szerző egyetért velem.”

Kovács Vilmos: „Már kijelentettem: nem értek egyet az 'általában gyenge világnézet’-tel... A 
regényben mindig, minden problémát osztály-szemszögből közelítek meg. A világot szigorúan és 
pontosan két részre osztom... a regény és annak pozitív hősei elismerik mindazt a jót, haladót, amit 
az emberiség létrehozott a történelme folyamán, és igyekszik ezt a nép szolgálatába állítani.” 

Rotman: (A főhős) „Somogyi (Gábor festőművész) fejlődését jó lenne világosabban látni. Nem 
ártana lerövidíteni az elmélkedéseket a művészetről. Ezek a monológok elég nehézkesek. Azt hi
szem, hogy ettől csak nyerne a regény.”

Barzsó: „Ezeket a helyeket át fogjuk nézni a szerzővel, és valamit ki is hagyunk, ha ezt megenge
di a mű szerkezete. Kevesebbet emlegetjük majd a hiánycikkeket is.”

Rotman: „Lehet erről írni, de nem mindig ugyanazt az árucikket említeni.”
(Bállá László a köztudott, állandó áruhiány regénybeli megemlítését is felrótta a szerzőnek, mondván: 

miért írt olyat, hogy a főhős anyjának feketén kell vásárolnia lisztet, mert az üzletben nem lehet kapni.)
A bizottsági ülést Feszenko, a kiadó igazgatója azzal rekesztette be, hogy két hetet adott Kovács 

Vilmosnak a javítások elvégzésére a kéziraton, majd bejelentette: a regényt hamarosan megjelente
tik. A kiadóban tartott, az iménti jegyzőkönyv alapján felidézett 1965. január 28-i szerkesztőbizott
sági ülés után három hónap múlva -  az első kiadás kolofonja szerint -  április 22-én a regényt 
imprimálták. Ezt követően hamarosan, 2500 példányban napvilágot látott a Holnap is élünk.

Kovács Vilmos röviddel ezelőtt, 1965. április 5-én, Ungváron levelet intézett másik öccséhez, 
Miklóshoz: „A regényen különben csekély, a lényeget nem érintő szerkesztést végeztem. Remélem, 
ezzel sikerült becsapnom az illetékteleneket.”

Az író özvegyének emlékezése: „Sokat izgultunk, amíg végre megjelent a regény, de Vilmosnak 
volt egy jó szokása: hamar elfelejtette a rosszat. Ha elmúlt, nem emlegette, így sok mindent én sem 
őriztem meg az emlékezetemben.”

Kiválóan érzékelteti az akkori állapotokat M. Takács Lajos a regény második kiadásához írt 
utószavában: Kovács Vilmosnak „keserűen kellett... tapasztalnia, hogy az 1965-ös kiadás pirruszi 
győzelem csupán. A könyvet hamarosan kivonták a forgalomból s a könyvtárakból is eltűnt, azaz: 
tulajdonképpen betiltották. A helyi, ungvári szervilis óvatoskodáson és gyávaságon, no meg a 'be
tartás' rosszindulatán kívül fontos politikai oka is lehetett a Holnap is élünk kálváriájának”. M. 
Takács ezután több -  Kovács Vilmos meghurcolását is eredményező -  országos jellegű ideológiai
politikai intézkedést, ügyet sorolt fel, melyeket -  kissé bővítve -  az alábbiakban összefoglalunk. 
Egyes kortársak szerint, többek között Bállá László közbenjárására vonták ki Kárpátalján a szovjet 
hatóságok a regényt a könyvesbolti forgalomból. Évekkel később a kárpátaljai helyi, majd a szovjet 
pártvezetés utasítására pedig a magyarországi közkönyvtárakból is eltüntették. Ennek oka, hogy a 
„repressziós” törekvések -  melyek 1964-ben is folytatódtak-, Hruscsov 1964. októberi puccsszerű 
eltávolítása után tovább erősödtek. A következő évtől Leonyid Brezsnyev pártfőtitkár és Mihail A. 
Szuszlov( 1902-1982) főideológus irányításával még erőteljesebb lendületet vett az ideológiai-kul
turális visszarendeződés és a művelődéspolitika megkeményedése. Sok szovjet művész számára 
mindez a két évtizedig tartó „disszidens-korszak”-ot jelenti. Szovjetellenes tevékenység és könyve
ik engedély nélküli külföldi publikálásának vádjával 1966. február 10-én kezdődött Julij M. Danyiel 
(1925-1988) és Andrej D. Szinyavszkij orosz írók bírósági tárgyalása, akiket öt-, illetve hétévi kény
szermunkatáborra ítéltek. Az SZKP ezt követő, március 29. és április 8. között tartott XXIII. kong
resszusa -  ahol Mihail A. Solohov (1905-1984) „a forradalmi jogtudat” nevében halált követelt az 
előbbi két íróra-véget vetett a Sztálin halálától Hruscsov leváltásáig tartó „liberalizálási” korszak
nak (1953. március-1964. október), és bizonyos „restaurációs” törekvések elfogadása után már 
csak szentesítette a szovjet kultúra irányításában a régi-űj helyzetet.

Hallgattassák meg a másik fél: Mit mond a regény sorsáról emlékiratában Bállá László? Először 
arról szól: „ ...a  félelmeim beigazolódtak. Mikor a könyv a boltokba került, egy ideig csend volt, de 
csak addig, míg a területi pártbizottságunk odafentről szidást nem kapott a 'Holnap is élünk’ miatt. 
Nem ez volt az egyetlen olyan eset, hogy az ukrajnai Központi Bizottság hamarább reagált valamely
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kárpátaljai ideológiai 'anomáliára’, mint a helyi szervek. Kijev ilyenkor nyílván az állambiztonsá
giaktól kapott jelzést... bizonyára elolvasták a regényt és félreverték a harangot.” A kárpátaljai 
állambiztonsági hivatalok ugyanis nem a területi (megyei) tanács egyik szerveként működtek, mint 
például a rendőrség, hanem függetlenek voltak a helyi vezetéstől. Csak a legfőbb, saját köztársasági 
szervüknek voltak alárendelve, ezért egyes ügyeket közvetlenül a fővárosba jelentettek.

A területi pártbizottságnak az ügyben igazoló jelentést kellett készítenie a kijevi UKP KB számá
ra. Ezt követően jóvá kellett tennie mulasztását, hogy a regény megjelenését nem akadályozta meg. 
A kárpátaljai helyi vezetést ez még inkább arra késztette, hogy kemény intézkedéseket tegyen. A 
Balla-emlékiratból: „Kovács Vilmost meghurcolták, később kiadói állását is elvesztette, regényét 
pedig bevonták -  pedig a szerző tudtommal a szöveget többek ajánlására megjelenés előtt át is 
dolgozta, az általam olvasott példányhoz képest tompította a kritikai élét. Én egyébként a szakvéle
ményem megírásával lezártam az ügyet, a könyv s az írója elleni hajszában nem vettem részt, nem 
csatlakoztam azokhoz, akik a sajtóban és különböző rendezvényeken kárhoztatták... Különben an
nak megítélése, hogy a 'Holnap is élünk’-kel kapcsolatos fentebbi állásfoglalásom gyávaság volt-e 
vagy az adott időszakban szükséges és helyes taktikázás -  az olvasóra tartozik. És itt fölmerülhet 
még egy kérdés. Mi lett volna jobb? Az-e, ha akkor figyelmeztető szóm meghallgatásra talál, a 
regény így csak harmadfél évtizednyi késéssel kerül az olvasó elé, de szerzőjét nem éri az a renge
teg kellemetlenség, s esetleg ma is élne és publikálna, mert a történteknek talán köze lehetett korai 
halálához? Vagy így volt jó, hogy a könyv akkor látott napvilágot, mert szellemi életünknek igenis 
szüksége volt az általa kiváltott katarzisra? Mindenesetre: a 'Holnap is élünk’ új taktikát jelentett 
kisebbségi létünkben. Azzal a némiképp defenzív harcmodorral szemben, amelyet a Rotman-cso- 
port [benne egyik meghatározó alakként Bállá László -  B. J. megjegyz.] követett, a kis lépések 
politikáját helyezve előtérbe s az engedményeket-vívmányokat a hatalommal való együttműködés, 
egyezkedések, rábeszélések révén szorgalmazva -  ez határozottan offenzív állásfoglalás volt.”

Bállá emlékirata szerint a regény körüli politikai vihar kihatásait -  bár ez nem lett volna logikus 
- ,  a kárpátaljai magyarság egésze megérezte. A hatalom ugyanis -  mintegy kollektív bűnösként -  a 
történtekért felelősnek tekintett mindenkit, aki ilyen vagy olyan formában, akkor valamilyen szere
pet vitt a magyar szellemi életben. „Egy ideig tapasztaltunk a mi irányunkban is valami fokozott 
gyanakvást, nehezebb volt kérdéseket fölvetni, pozitív eredményt elérni. S úgy látszott: ennek a 
légkörnek szerepe volt abban is, hogy a Kárpáti Igaz Szó kilátásba helyezett önállóságából nem lett 
(akkor még) semmi. Bár 1965 júniusától az a lap, amelynek élére kerültem, többé-kevésbé önálló 
tartalommal jelent meg, továbbra is az ukrán újság alárendeltségében maradtunk és megalázott hely
zetben, pokolian nehéz körülmények közt végeztük a munkánkat... habár a 'Holnap is élünk’-kel 
kapcsolatos további állásfoglalásoktól tartózkodtam, már említett szakvéleményem épp elég volt 
ahhoz, hogy Kovács Vilmossal végképp szembekerüljünk egymással, és hosszú időre a köszönő 
viszony is megszűnt köztünk. Mikor a Kárpáti Igaz Szót átvettem, mégis megüzentem neki: ez nem 
akadálya annak, hogy publikáljon a lapban. Ezt meg is cselekedte. Később azután úgy éreztem: az 
egyetlen magyar napilap főszerkesztője nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy ellenséges 
viszonyban legyen szellemi életünk egyik prominens egyéniségével (Kovács már az volt), és Barzsó 
Tibor útján békülést kezdeményeztem. Ezután évekig igen kellemesen, ismét baráti légkörben mű
ködtünk együtt, míg egy újabb, a maga idejében majd kellőképp részletezendő esemény ennek saj
nálatos módon újra véget nem vetett”.

Minden bizonnyal a mü és írója kálváriájának következtében is, Kovács Vilmos regénye jelen
tős hatással volt az ungvári egyetem magyar szakos hallgatóira, de az intézménybe fel nem vett ifjú 
toliforgatók valós nemzeti önismeretének formálódására is. Szellemi előzményként pedig döntő sze
repet töltött be a néhány évvel későbbi kárpátaljai magyar nemzeti-polgárjogi mozgalomban, és az 
1971 őszén, majd az 1972 tavaszán készült két Beadvány létrejöttében.

A regény cím e-H olnap is élünk-több mint szimbolikus. Kovács Vilmos özvegye így emlékezett 
a címadásra: „Talán közhelynek tűnik, de azokban az években mi valóban az egyik napról a másikra 
éltünk. Vilmos számára azonban a holnap mégsem a következő napot jelentette, hanem egy igen 
mélységes hitet -  e nélkül valóban nehéz lett volna elviselnünk a mindennapokat - ,  hogy népe, a
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kárpátaljai magyarság megmarad ezen a tájon, a szülőföldön, hogy lesz holnapja, jövője. Ezért 
kereste fáradhatatlanul a gyökereket, a kapaszkodókat a történelemben, a közelmúltban.”

Kovács Vilmos versben, prózában, tanulmányban, és mindenütt cáfolta konokul azt az 1950-es 
évek elején Bállá László által leírt rágalmas sort, hogy „ Ezer évig itt nem volt semmi. ” A mü címe 
egyébként a regény szövegében is előfordul. Márta, aki az újrakezdésre bíztatta a főhőst, Somogyit, 
mondta a festőnek: „Azért, Gábor, mert holnap is élünk. ”

Joggal állapította meg a műről a regény 1989-ben megjelent második, átdolgozott kiadásának 
gondozója, M. Takács Lajos: „a kárpátaljai magyarság 1944 utáni sorsának leghitelesebb ábrá
zolása. ” Görömbei András szerint a mü főhőse, Somogyi Gábor „.. .sorsa a kárpátaljai magyarság 
kiszolgáltatottságát, történelmi szenvedéseit is bőségesen felidézi, küzdelmei plasztikus képet ad
nak arról, hogy milyen megbéklyózó akadályokba ütközik a nyitott gondolkodás és őszinte szóki
mondás embere a negyvenes évek végén és az ötvenes években, de még a szellemi nyitódásról 
elhíresült XX. pártkongresszus utáni években is a Szovjetunióban. A Holnap is élünk a kárpátaljai 
magyarság több egzisztenciális és morális problémáját vetette föl, mint az egész ottani magyar 
próza együttvéve. Nem hibátlan mü ez, a főszereplő kivételével nincsenek kidolgozott jellemei, s 
dialógusai nem képesek az egyéniségek összetett megmutatására. A néhány vonással fölvázolt figu
rákban mégis sikerült egy korszak hiteles atmoszféráját megragadnia.” (Görömbei, 1997:315.)

Kovács Vilmos regénye időben alig két esztendővel követte a felvidéki magyarság 1945 utáni megpró
báltatásait feltáró Dobos László-müvet, a Messze voltak a csillagokat és Rácz Olivér (1918-1997) Meg
tudtam, hogy élsz című regényét. Mindkét alkotás 1963-ban jelent meg Pozsonyban, és jelentős vissz
hangot váltott ki az egyetemes magyar irodalmi és szellemi életben. Ezek közé tartozik az anyaországban 
egy évvel korábban, 1962-ben kiadott Lengyel József (1896-1975) elbeszélés, az Igéző is, majd az 
1963-as az Elejétől a végéig, amelyek egybeestek Szolzsenyicin híres kisregényének a megjelenésével. 
A Lengyel-ciklus többi novellája is kíméletlen ítéletet mond a személyi kultusz törvénytelenségei fölött. 
(Lengyel 1941 és 1953 között sínylődött szibériai munkatáborban, majd száműzetésben, 1955-ben tért 
haza.) E müvek közé tartozik Sánta Ferenc müve, a Húsz óra: a kerettörténet szereplője egy 1956-os 
gyilkosság után érdeklődő újságíró, aki előtt feltárul egy falu és négy parasztember sorsa.

A már említett, Sugaras utakon című „korszakos” antológiában azonban a Holnap is élünk érté
kelése még az 1980-as években is a dogmatizmus szemléletének a továbbélését bizonyította: „Az 
író hősének erkölcsi tehetetlenségéért elsősorban a környezetét próbálja felelőssé tenni, ezáltal erő
sen szubjektív, torzító képet fest Kárpátomul társadalmának életéről, mindennapjairól a felszabadu
lás utáni első évtizedben. A kellő művészi motiválás nélkül megrajzolt negatív hősök tipizálási kí
sérlete csökkenti az egyébként olvasmányos és fordulatos cselekményű regény esztétikai színvona
lát és művészi hitelét.” (Sugaras, 1985:326.) Az előbbiekből jól érzékelhető, hogy még az 1980-as 
évek közepének hivatalos szovjet, kárpátaljai irodalom-történetírása is elsősorban éles társadalom
kritikája miatt marasztalta el súlyosan a regényt és íróját.

Az antológiában megjelent értékelés előtt két évtizeddel E. Fehér Pál, a budapesti Elet és Iroda
lomban -  egyébként a hetilap akkori olvasószerkesztője -  megjelent ismertetésének már a címében 
is jelentős alkotásnak minősítette a Holnap is élünket: „A kárpátaljai magyarság regénye. ” E. 
Fehér 1965. december 31-én kelt. Kovács Vilmoshoz küldött levelében szinte lelkendezett a műről. 
„Megkaptam leveledet és várom a könyvet. Várom a verseket a lakásomon. Cím... A történet bizony 
nem vidám, de a regénynek -  egyelőre olvasatlanul -  jó visszhangja van. Különös módon barátaim 
a [moszkvai] Novij Mir szerkesztőségében kértek Rólad információt, lehetséges, hogy azóta már ők 
is jelentkeztek levéllel... Néhány napja pedig Pozsonyban jártam. Ott is beszélgettünk Rólad Dobos 
Lacival, aki az Irodalmi Szemle főszerkesztője. Jó lenne, ha neki is küldhetnél egy példányt. Címe... 
Ők egyszerűen csodálkoznak müved merész hangvételén. Az sem ártana, ha Fábry Zoltánnak (1897
1970) is küldenél egy példányt. Bizonyosan érdekelné a regény, és nagy tekintélye van Csehszlová
kiában épp úgy, mint nálunk. Ide írom az ő címét is ... Különben érdekelne az is, hogy miféle irodal
mi élet van Nálatok. Bállá [László] nevét és verseit ismerem. De rajta kívül: van-é valaki? És 
például milyen a kapcsolatotok az ukrán írókkal? És fiatalok vannak? Ki ez a Szenes László? [Kroó 
László] Hallottam, hogy most jelenik meg első regénye... Az Új írás ne aggasszon! Mi hetilap

117



Botlik József: A hűség csapdájában -  Holnap is élünk -  a kárpátaljai magyarság regénye

vagyunk, és gyorsabbak Náluk.” (E. Fehér Pál a magyarországi Kádár-rendszer egyik kedvenc, 
felkapott közírója, kritikusa volt, de nem népszerű az alkotó humán értelmiség körében.)

Kovács Vilmos minden bizonnyal küldött regényéből egy példányt Pozsonyba az 1958. szeptem
berében indult, s akkor egyetlen csehszlovákiai magyar irodalmi folyóiratnak, az Irodalmi Szemlé
nek, amelynek Dobos László volt a főszerkesztője. Tudomásunk szerint művéről ez volt első olyan 
kritika, amely ugyancsak egy kisebbségi sorsban élő magyar nemzeti közösség, esetünkben a felvi
déki magyarság irodalmi lapjában meg a Holnap is élünk-ről. Az Irodalmi Szemle következő évi 
egyik számában Géczi Lajos főként a regény tartalmát ismertette, mondván, a Felvidékre csak kevés 
példány juthatott el a kötetből. Először a kárpátaljai magyar irodalomról szólt, amelynek sajnálato
san nincsen folyóirata, így a napilapok hasábjain kívül az ottani magyar alkotóknak csak irodalmi 
összejöveteleken van lehetőségük müveiket megvitatni, illetve bemutatni. A Kárpátalján eddig meg
jelent müvek közül -  szerinte -  Kovács Vilmos regénye a legsikerültebb, „bár a közvélemény nem 
fogadta egyöntetűen a könyvet. Akadtak szigorú megrovói, de lelkes igenlők még többen... A re
gény nem törekszik teljességre, de így is izgalmas megfigyelni Kárpátalja népeinek, közöttük körül
belül kétszázezer magyarnak a szovjet rendszerhez való igazodását, amely nem volt híján buktatók
nak, félreértéseknek... Nem kevésbé érdekes nyomon követni a Kárpátalján élő magyarok nemzeti
ségi életének alakulását... Kitünően érzékelteti az író a főhős válságos lelkiállapotát az ismétléssel, 
szaggatott, félig gondolt mondatokkal, a főcselekmény közben fölvillanó apró mozzanatok rögzíté
sével. Stiláris szempontból a könyv legnagyobb értéke: a drámai feszültség, hús-vér emberek szen
vedélyes párharca, amely az első laptól az utolsóig lebilincseli az olvasót... Az eddig lírikusként 
ismert Kovács Vilmos prózaíróként is kitünően vizsgázott. Jó regénnyel ajándékozta meg a mai 
magyar irodalmat”. (Géczi, 1966:842-843.)

Az ismertetett körülmények -  az író meghurcolása, regényének eltávolítása a könyvesboltokból, 
majd a könyvtárakból -  ellenére a Holnap is élünk mégis beívódott a köztudatba, sőt a regény 
megjelenésével kezdődött az igazi kárpátaljai magyar irodalom. Az 1970-es évek végétől a hatósá
gok Kovács Vilmosnak már a versesköteteit is eltüntették a kárpátaljai iskolai és közkönyvtárakból, 
szinte máig pótolhatatlan hiányokat okozva az akkor felnövekvő nemzedék ismereteiben. Joggal 
jegyezte meg 1993-ban Vári Fábián László a „ ...folytatás ” című Kovács Vilmos életmű válogatás 
Utószavabán: „Pedagógusaink, magyar szakos tanáraink egyik fele nem ismeri, nem olvasta az 
említett [ti. Kovács Vilmos] müveket, másik felének egy jelentős hányada csak óvatosan, a hatalom 
által formált előítéletekkel vette szájára azt a nevet, mely irodalmunkban elsőként, már a költő 
életében legenda lett. így hát kitől tanulhatnák meg gyermekeink, ki volt Kovács Vilmos?” (Kovács 
V., 1993:175-176.)

Czébely Lajos írta 1980-ban már idézett Naplójában Kovács Vilmosról, az író korszakalkotó 
regénye, a Holnap is élünk kapcsán: „A kárpátaljai magyarság történelmének csomópontjai: 1918, 
1938, 1944 és majd ki tudja. A mi nemzetiségi létünk is Trianonnal kezdődött, de múltunknak, 
tudatunknak része az az előtti idő is. Ránk is jellemző, sőt nagyon is, a dilettantizmus, mert túlságo
san belterjes, önelemző irodalmunk volt... A mi történelmünk is a kisemberek történelme, emléke
zettörténelem, bakatörténelem. Igaz, a Trianon utáni történelmi helyzetet felmutatja Tamás Mihály 
Két part között fu t a víz c. regénye, de hiányzik az a próza, amely hitelesen körülírná ezeket a 
történelmi folyamatokat. (19)45 után lassan szerveződött az irodalmi élet... A világháború utáni 
irodalom nem a hagyományokból sarjadt ki, hanem az 1944-es élménykörből (Holnap is élünk). 
Több müvet vagy műről nem olvastam, amely megütné az esztétikai mércét, de talán még előkerül
hetnek a fiókmélyből.” (Czébely, 1996:41.)

S. Benedek András ugyancsak már idézett Kovács Vilmos-életmü válogatás Előszavában így ér
tékelte a müvet: „Ez a könyv nem (vagy legalábbis nem csupán) a szovjet új hullám múlttal viasko
dó, s a személyi kultusszal szembenéző írásainak egyike, hanem elsősorban kisebbségi regény. Lé
nyegében ez a könyv hívta fel a magyar irodalmi közvélemény figyelmét a kárpátaljai magyarságra, 
és az akkor szinte még csak potenciálisan létező kárpátaljai magyar irodalomra.” S. Benedek jelleg
zetesen „költő-regény”-nek tartja a Holnap is élünket, amely szerinte „érzések és érzelmek, lírai 
reflexiók sorozata.” Nem vázol fel nagyszabású képet Kárpátalja helyzetéről, a magyarság kisebb
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ségi sorsának, gyakran tragikus változásairól, a szellemi -  különösen irodalmi -  harcok színteréről 
viszont igen. (Kovács V., 1993:7.)

A regény megjelenése 1965-ben kétségtelen áttörés, sőt -  joggal mondhatni -  siker Kovács Vil
mos pályáján. Egyúttal lezárt egy termékeny alkotói szakaszt, hiszen 1957 és 1963 között négy 
verseskötete jelent meg. Ugyanakkor lényeglátóan mutat rá M. Takács Lajos a regény utószavában, 
hogy -  a már vázolt szovjet bel- és kultúrpolitikai helyzet következtében -  „1965 után... végleg 
megtörik a kezdeti lendület, egyre nehezebb publikálnia”. Majd a következőket vázolta: Kovács 
Vilmos 1966. április 20-án orosz nyelvű levélben tett panaszt az ukrajnai szerzői jogvédő hivatal
nál. Az ügyről röviden: az előző év júniusában Bimep 3/Jynaio (Viter z Dunaju, Dunai szél) címmel 
egy 1500 soros verseskötet kéziratát leadta a Kárpáti Kiadónak, amelyet az felvett az Ukrán SZSZK 
Minisztertanácsa Sajtóbizottsága által jóváhagyott 1966. évi tervébe. Nem jelent meg, ezért áttet
ték a következő évre. Ezt követően -  a költő által ismeretlen okok miatt -  törölték az 1967-es 
tervből, és az 1968-as távlatiba iktatták. A költő levelében sérelmezte, hogy a kiadó szerződést sem 
kötött vele, amellyel „.. .nekem anyagi és erkölcsi kárt okoz, mert... ily módon nincs rá jogom, hogy 
felajánljam azt más kiadóknak.” Másrészt, mivel törölte a tervből és újabb évekre tette át, „.. .meg
fosztott attól a lehetőségtől, hogy új könyvet tervezhessek 1967-ben vagy 1968-ban”. Az előbbi 
kézirat -  az özvegy közlése szerint -  azonos az 1968-ban kiadott Csillagfénynél című verseskötet 
anyagával.

Az akkor 41 éves Kovács Vilmos természetesen nem sejtette, hogy ez a gyűjtemény lesz az életé
ben megjelent utolsó könyve, amelyet költészete összegzésének szánt. A közeli tanítvány, Fodor 
Géza írta a Testamentum című kötet utószavába.: „Erre a kötetére volt -  méltán és joggal -  a 
leginkább büszke... Hangja előző köteteihez képest tisztultabb... indulataiban higgadtabb... Köl
tői alapállása viszont továbbra is változatlan. Az egyenes gerinccel, törhetetlen hittel küzdő Kovács 
Vilmos aligha teheti, hogy közösségi eszményeiből valamit is feladjon”. (Kovács V., 1992:142.) A 
kötet megjelenése már nemcsak a kárpátaljai magyar irodalom igazi eseménye volt, hanem a ma
gyarországi irodalmi közvélemény is elismeréssel fogadta.

Addigi küzdelmeinek mintegy számvetéseként írta 1969-ben készült önéletrajzában: „Sok min
denen mentem keresztül, míg leírtam ezt a két sort: Letörlöm arcomról a nyálat, s szembe fordulok 
a széllel... Sorsom úgy alakult, hogy egy kis zárt közösség szószólója s egy világ sorsát intéző 
roppant birodalom idegvégződése lettem. Amit mondok, mondhatom. A másodszülött fiú jogán.” Az 
író az előbbi évben -  1969-ben -  jeles eredménnyel fejezte be a marxista-leninista egyetem három
éves, általános politikai tagozatát. Ez sem enyhített azonban a körülötte kialakult és a hatalom, 
valamint egyes ellenlábas személyek által is gerjesztett gyanakváson.

Ismét Kovács Emil személyes közléséből: „Az SZKP 1956 februárjában tartott XX. kongresszu
sa a bátyámmal együtt alaposan megzavart-felkavart. Szinte hihetetlennek tűntek a sztálini személyi 
kultusz feltárt bűnei, de reménnyel töltött el bennünket, hogy a kongresszus egy igazabb jövőt vázolt 
fel. Vilmos bátyám sohasem akart kommunista párttag lenni. Ezért kellett az igazolt eszmei háttér, 
apánk kommunistaságának túlzott hangsúlyozása. A regénye kiadásával kapcsolatos zajos, megalá
zó helyzet kezdetétől -  az apánk múltjára való hivatkozások ellenére -  a bátyám szinte gyűlölettel 
viszonyult a párthoz és a szovjet rendszerhez. Ha az elveihez makacsul ragaszkodó Vilmostól baráti 
körben megkérdezték, hogy mikor akar a pártba belépni, akkor büszkén mindig azt válaszolta: Majd 
ha a párt felér hozzám.”

Az előbbi híressé vált Kovács Vilmos szólás-mondás eredetére az író öccse, Kovács Miklós így 
emlékezett: „A kárpátaljai területi pártbizottság titkára, G. Smanyko megbízta a veterán kommunis
tát, Rotman Miklóst, hogy a bátyámat szervezze be az SZKP tagjainak sorába. Bizonyára úgy vél
ték, hogy így jobban tudják irányítani, illetve kézben tartani. Éppen Vilmos lakásán voltam Ungvá- 
ron, amikor Smanyko megint hívatta. Amikor hazajött, azt mondta: Megint be akart léptetni a párt
ba, de azt válaszoltam neki: Akkor teszem majd meg, ha a párt felnő hozzám. Ezután a baráti köré
ben mindig büszkén emlegette a történteket, ha a pártba való felvételéről kérdezték. Sőt azt is, hogy 
a pártbizottság munkatársainak számtalanszor a fejére olvasta: -  Nagyobb bolsevik vagyok, mint ti, 
pedig nem is vagyok párttag.”
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Kovács Vilmos szellemi hatása Kárpátalján mindenekelőtt azért volt jelentős, mert az 1960-as 
évek második felében színre lépő újabb ifjú nemzedék törekvéseinek is ösztönzéseket adott, amely 
azonban két korosztályt tömörített: az 1947 és 1949, illetve az 1950 és 1955 között született, első
sorban az ungvári egyetemen tanuló magyar fiatalokat. Az ifjú toliforgatók hamarosan megtalálták 
az egy évtizede szinte mindig magányosan küzdő költőben és íróban az idősebb barátot, a pályatár
sat és az alkotói szövetségest. Az 1960-as évek derekán segítette a zömében magyar egyetemista 
diákokból álló kezdő irodalmárokat, akik az Együtt című rövid életű, 1965 és 1967 között megje
lent, kéziratos (írógéppel sokszorosított) lapban -  szerkesztői Stumpf (S. Benedek) András, Bállá 
Gyula (1948-2000), Györke László, Punykó Mária -  kovácsolódtak nemzedékké. Ugyanakkor a 
kárpátaljai magyar kultúra fejlődése szempontjából rendkívüli jelentősége volt az Ungvári Állami 
Egyetemen 1963. szeptember 1-én indult magyar filológiai oktatásnak.
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10. A FORRÁS-NEMZEDÉK ÉLÉN 
-  A POLGÁRJOGI HARCOS

Az egyetlen magyar nyelvű területi lapban, az Ungváron megjelenő Kárpáti Igaz Szóban, 1967 
májusában Márkus Csaba tárgyilagos írást közölt az Együtt-csoport helyzetéről. (Lásd: Függelék.) 
Ezt követően azonban a fiatalok szerveződése, illetve az írógéppel sokszorosított folyóirat körül 
Bállá László botrányt robbantott ki: ő jelentette a területi pártbizottságnak és az ungvári egyetem 
rektorának, hogy a magyar szakon „szovjetellenes eszméket propagáló írócsoport formálódik”. Az 
ifjú toliforgatók vezető tagjait csak a tanszék oktatóinak a kiállása mentette meg attól, hogy kizárják 
őket az egyetemről.

A új irodalmi raj indulásáról és a helyzetét meghatározó körülményekről fél évtized múlva így 
számolt be a szegedi Tiszatáj című folyóiratban 1970 végén megjelent nevezetes tanulmányában Ko
vács Vilmos és Benedek András (később S. Benedek): „A[z 19]65-ös év fordulópontot jelentett az 
ország életében. Megindult a pártéletben és államvezetésben fennállt szubjektivista gyakorlat megvál
toztatása, ennek kapcsán az irodalompolitika is revideálta az új hullámnak a társadalmi vívmányok 
átértékelésére irányuló törekvéseit. E mindmáig zajló, lehetőség-meghatározó folyamat új utak kere
sésére késztette a kárpát-ukrajnai magyar irodalmat is... Emellett, ugyancsak 1965-ben egyszerre 
több olyan esemény történt, amely közvetlenül befolyásolta a kárpát-ukrajnai irodalmi élet alakulását. 
Ekkor önállósították a Kárpáti Igaz Szó-t, s a nagyformátumú napilap 1967-től vasárnaponként irodal
mi oldallal jelenik meg... Ugyancsak [19]65-ben jelentkezett a zömében egyetemi diákokból álló új 
költőgárda, amely Együtt c. rövid életű kéziratos lapjában kovácsolódott csoporttá. A csoport befoga
dott soraiba másokat is, akik a realitások talaján, a haladó kárpát-ukrajnai hagyományok birtokában, a 
történelmi ihletésű nemzeti kultúra felől közelítettek. Tagjainak felkészültsége és tudatos tenni akarása 
lehetővé tette számukra, hogy a költészeten kívül szinte valamennyien más műfajokban is eredménye
sen kísérletezzenek (műfordítás, irodalomtörténet és kritika, néprajzkutatás, publicisztika). A helyi 
kiadványokon kívül magyarországi lapokban is publikálnak (Népszabadság, Tiszatáj, Forrás stb.).” 
(Kovács V.-Benedek A., 1970:1147.) A kéziratos Együtt című lapot -  melynek a legnagyobb gépírásos 
példányszáma is mindössze 36 darab volt -  a hatóságok két „évfolyam” után betiltották, a szerkesztőit 
pedig felelősségre vonták. (Az Együtt című lapot a Magyar írószövetség Kárpátaljai írócsoportja, 
negyedéves nyomtatott folyóirataként 2002 tavaszán újraindította. Szerkesztőbizottságának elnöke 
Dupka György, főszerkesztője Nagy Zoltán Mihály, főmunkatársa S. Benedek András, aki a lap alapí
tó-főszerkesztője volt 1965-1967 között.)

A magyar alkotók legfőbb közlési lehetősége a kárpátaljai helyi, valamint magyarországi lapok, 
illetve folyóiratok mellett az 1960-as években a Kovács Vilmos által is több ízben szerkesztett, és 
évente megjelenő Kalendárium volt. E naptár jellegű kiadványban ukrán szerzők írásait is közölte, 
köztük Volodimir Fedinisinecét, aki 1993-ban így emlékezett a magyar íróra: „Egyszer magam 
vittem neki a lehangoló hírt -  nehogy kellemetlenségek érjék - , hogy a Kommunista Párt Területi 
Bizottságának, a helyi ideológia istenének utasítására az ukrán sajtó szilenciumra ítélt... -  Biztosan 
maguk sem közlik ezután írásaimat-tettem hozzá szomorúan... -  Ugyan! -  csodálkozott Vilmos. -  
Az ördögbe velük! írj csak továbbra is. Bízzunk abban, hogy nem tudnak ott magyarul olvasni... 
Meglepett, amit mondott. Hiszen legjobb barátaim fordultak el akkor tőlem, nehogy kettétörjem a 
karrierjüket. Ám Kovács Vilmos nem félt... így nyújtottak segítő kezet magyar barátaim azokban a 
nehéz időkben, amikor némely ukrán nyelvű orgánum, mint például a Zakarpatszka Pravda, a terü
leti pártbizottság lapja teljes évtizedig még a nevemet sem említette semmilyen eseménnyel kapcso
latban.” (Fedinisinec, 1993:18.)

Kovács Vilmos ajánlására tíz költő -  Bállá Gyula, Bállá Teréz, Balogh Balázs, (Stumpf) Benedek 
András, (Vári) Fábián László, Ferenczi Tihamér, Fodor Géza, Füzesi Magda, Kecskés Béla (1941
1997), Zselicki Józse f- Szilaj nádparipán címmel 1969-ben közös verseskötetet nyújtott be a Kár
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páti Kiadónak. A kéziratot évekig „elfektették” a kiadóban, több lektor megjelentetésre javasolta, 
„egyikük” azonban ideológiai okokra hivatkozva megakadályozta. A lektori vélemények alapján az 
ifjú költők újraválogatták verseiket, a vétójogú főlektor azonban ismét mereven elutasította a gyűj
temény megjelentetését. Indokai a fiatal magyar alkotók ellen: „nemzeti elzárkózás”, a „szovjetország 
irodalmi élete iránti csökkentett érdeklődés”, „apolitikusság”, a „Fart pour Fart” magatartás és a 
„politikai éretlenség”. Az ekkor már Nádparipán című antológia sohasem látott napvilágot.

Ezután alakult meg 1967. novemberében az ungvári magyar egyetemisták -5 .  Benedek András, 
Bállá Gyula és Györke László, Punykó Mária -  közreműködésével a magyar nyelvű, de ukránból 
fordított Kárpátontúli Ifjúság című területi (megyei) lap szerkesztősége keretében a Forrás Irodal
mi Stúdió, amelynek elnökévé Zselicki Józsefet választották. Tagjai az imént felsorolt fiatal költők, 
valamint Füzesi Magda és mások, akik már publikáltak a helyi magyar sajtóban, mindenekelőtt 
kárpátaljai területi, ukrán nyelvű Komszomol-újság, a Monoztb 3aKapnair» (Mology Zakarpattya) 
imént említett magyar nyelvű tükörfordításában megjelenő Kárpátontúli Ifjúság, illetve a Kárpáti 
Igaz Szó című lapokban. Kovács Vilmos -  aki 1966-tól az Ukrajnai írószövetség kárpátaljai tago
zatának magyar szekcióját vezette -  a fiatalok mindkét irodalmi szerveződését támogatta, útmutatá
saival és bírálataival segítette a tehetséges magyar toliforgatókat. A Kárpátontúli Ifjúság első szá
ma egyébként 1958. február 2-án látott napvilágot, és 1963. március 27-éig folyamatosan, hetente 
három alkalommal jelent meg. Ezután csaknem négy évig szünetelt, majd 1967. január 1-étől újra
indult. Irodalmi rovatában időnként eredeti magyar verseket, elbeszéléséeket s más műfajú írásokat 
is közölt. (Sándor L., 1988:99-100.)

A Kárpátontúli Ifjúság szerkesztősége 1971-ig adott otthont a Forrás Stúdió alkotóinak -  Fodor 
Géza, Bállá Gyula, Kecskés Béla, Balogh Balázs, Benedek András, Zselicki József- ,  akik nemcsak 
a saját verseiket közölték a Kárpátontúli Ifjúságban, hanem fiatal ukrán költők verseit is fordították, 
akik -  Volodimir Fedinisinec, Vaszil Huszti, Mikola Matola -  viszont magyar költőtársaik alkotása
it. Az egyik ilyen összeállítást a lap 1967. októberi száma közölte, amelynek bevezetőjében Jurij 
Skrobinec költő és műfordító ajánlotta az olvasók figyelmébe a Forrás költőinek ukránra tolmácsolt 
verseit.

Eközben Kovács Vilmos az ungvári Kárpáti Kiadónál létrehozta és 1970-től két évig gondozta -  
utána Bállá László -  a Kalendárium Irodalmi mellékletét, amely négy éven át (1973-ig) a kárpátal
jai magyar irodalom legfontosabb fórumát jelentette. A melléklet négyéves anyagát elemezve 
Szakolczay Lajos 1973-ban megállapította: „.. .az új költőrajnak az összeverbuválása volt a Kárpá
ti Kalendárium Irodalmi Mellékletének legfőbb eredménye. S nem kevésbé az, hogy a legizmosabb 
tehetségek több műfajban is megszólalhattak, bizonyíthatták képességeiket. Hétköznapjaik valósá
gán kívül e nagyot akaró fiatal generáció müveibe más élménykörök és művészi hatásrétegek is 
beszüremlettek, mint pl. a meseszerü víziók, a népdalok, a kurucdalok.. . Életérzésük már egészen 
más, mint az előttük járó nemzedéknek... Vonzódásuk a népdalhoz, a költői eszköztár bravúrosabb 
kezelése megváltoztatta verseik képvilágát is... A fiatal költők népköltészethez való vonzódását 
mindennél jobban magyarázza, hogy a gyűjtőútjaik során lejegyzett népballadákat tudományos 
igénnyel fel is dolgozták, közzé is teszik. A Felső-Tisza-vidéki népköltészeti gyűjtés anyagából 
azok a darabok érdemelnek külön is figyelmet, amelyek már-már új balladáknak tekinthetők... Vé
gezetül szólni kell a Kárpáti Kalendárium Irodalmi Mellékletének próza-anyagáról, bármennyire 
fájdalmas eredménnyel is jár az összevetés a kárpát-ukrajnai magyar próza legjobb teljesítményé
vel, Kovács Vilmos Holnap is élünk című regényével, de akár a Parázs a hóban című Bállá László- 
novelláskönyv színvonalasabb írásaival. Amíg a jó pár éve indult fiatal lírikusok azonnal megtalál
ták azt a hangot, amely figyelmet érdemel, a kárpát-ukrajnai magyar próza nemigen tud új ered
ményt felmutatni. A szatirikus próbálkozások gyengék, továbbra is kísért a riportszerüség.” 
(Szakolczay, 1973:1135-1136.)

Az 1970. évi Kárpáti Kalendárium irodalomnak szentelt két oldalán Kovács Vilmos a beregszá
szi járási magyar nyelvű lap mellett működő Vörös Zászló Irodalmi Stúdió alkotóit mutatta be. 
Megjegyzése szerint, „helyszűke miatt -  csak a költőket”. A stúdió az ukrajnai írószövetség kárpát
aljai tagozata magyar szekciójának a közreműködésével szerveződött újjá. Ekkor már két éve mü-
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ködött, a mintegy 10-12 állandó tagja még nem volt húszéves. Kivéve Balogh Miklóst, a stúdió 
vezetőjét és az egykötetes Kecskés Bélát, valamint Csanádi Györgyöt, az újság szerkesztőjét és 
Drávái Gizella irodalomtanárt, akik a szellemi irányítói voltak a kárpátaljai magyar irodalom akkori 
legújabb, s immár harmadik nemzedékének. Kovács Vilmos így vázolta a körülményeket: „Sajátos 
történelmi fejlődésünknek tudható be, hogy irodalmi életünkből hiányoznak az idősebb nemzedék 
képviselői, s a négy-öt negyvenes író és az utánuk következő népesebb 'második garnitúra’ (22-28 
évesek) között is megszakad a folytonosság, ami viszont bizton kimutatható az utóbbi és a legfiata
labbak kapcsolataiban. Ugyanis a második garnitúrát egyesítő, területi viszonylatú Forrás Ifjúsági 
Stúdió és a jórészt beregieket tömörítő Vörös Zászló Irodalmi Stúdió tagjai rendszeresen eljárnak 
egymás összejöveteleire, jól ismerik egymás írásait, gondját-baját... A stúdió elnevezés a csoport 
tevékenységéről is árulkodik: tanulás, tájékozódás, próbálkozások. A közlési lehetőség kielégítő, 
hiszen a Vörös Zászló rendszeresen publikálja 'védenceinek' írásait, lehozza őket a Kárpátontúli 
Ifjúság c. területi lap, sőt hellyel-közzel a Kárpáti Igaz Szó Neon c. rovatába is bekerülnek... Olyan 
porond ez a stúdió, amelyen még semmi sem dőlt el”. Kovács Vilmos néhány költőre hívta fel a 
figyelmet: Kecskés Bélának és Dupka Györgynek két-két, Bállá Teréznek, Balogh Miklósnak, Peleskei 
Jenőnek és Turóczy Szabolcsnak egy-egy versét közölte. (Kovács V., 1970:102-103.)

Az ifjú alkotók sokkal erőteljesebb és kárpátaljai kisugárzású másik fórumát, a Forrás Stúdiói, a 
hatalom kezdettől fogva gyanakvással figyelte és egyre inkább ellenzéki szelleműnek tartotta. Eb
ben a helyzetben jelent meg 1970 októberében, illetve decemberben Szegeden az a méltán híressé 
vált kétrészes tanulmány a Tiszatáj című folyóiratban, a Magyar irodalom Kárpát-Ukrajnában, 
Kovács Vilmos és az akkor még egyetemista (S.) Benedek András tollából, amely tárgyilagosan, a 
valóságnak megfelelően vonta meg a kárpátaljai magyar literatúra addigi mérlegét. Megszületésé
ben fontos szerepe volt a szegedi irodalomtörténésznek, Ilia Mihálynak, aki 1970. május 2-án sür
gető levelet küldött Kovács Vilmoshoz: „Kedves Jó Vilmos Barátom!... Még mindig nem érkezett 
meg hozzám tanulmányod. Kérlek, hogy ne halogasd. Tudod, hogy itt minden írásod nagy szeretettel 
várjuk... Állítólag a főszerkesztőtök jön hamarost Szegedre. Te nem jössz? Gyere!!! Igyekezz már 
a fiatalokat versküldésre bíztatni. Nem tudok velük közvetlen kapcsolatba kerülni, de ha ki-ki küld 
írást, meglesz a kapcsolat. Tudod, hogy szívügyem ez a dolog, nem hobby, a lap körüli munkának 
szinte már a lényegévé válik... A folyóiratnál (ti. a Tiszatájnál) lassan rendeződnek a dolgok. Azért 
is jó lenne, hajönnél, megismerkednél az új helyzettel.”

A kárpátaljai magyar irodalomról készült dolgozat értékét növelte, hogy először tárta a magyar 
közvélemény elé ottani nemzeti közösségünk történetét, kisebbségi sorsfordulóit, amelyeket-külö
nösen az 1945 utáni helyzetét -  addig szokatlan hitelességgel mutatta be. Az esszé megjelenése 
egyúttal egy korszak lezárulását is jelezte a kárpátaljai magyar művelődési életben. Kovács Vilmos 
özvegyének személyes közlése szerint a dolgozathoz „Béni (S. Benedek András) gyűjtötte össze az 
anyagot, a szakirodalmat -  ezért szerepel társszerzőként, -  de az írói megformálást Vilmos végezte. 
Ezt bizonyítja, hogy a tanulmány stílusa teljesen egységes. Még napjainkban sem ismert, hogy ki 
hívta fel annak idején a kárpátaljai pártbizottság figyelmét a Szegeden megjelent írásra.” (A folyó
irat-közlés II. részében lapalji megjegyzés: „A Kovács Vilmosról szóló részt Benedek András írta.”)

A tanulmány óriási botrányt keltett Kárpátalján, amelynek következményeit élete végig viselte 
Kovács Vilmos. Ez persze nem volt véletlen, mert a területi pártbizottság ebben az időben is tartott 
az ottaninál megengedőbb magyarországi légkör kárpátaljai „káros”, „fellazító” hatásától, amely
nek ellensúlyozását a Kárpáti Igaz Szó egyik legfontosabb feladatává tették. Ennek fő eszközei az 
„internacionalista” nevelés, a szovjet hazafiság propagandája, a vallásellenesség, a szocialista or
szágok testvéri közösségének a népszerűsítése és a fogyasztói szemlélet elleni harc. A területi párt
vezetőket elsősorban a vallás és egyházak elleni, bizonyos mértékű budapesti elnéző politika ag
gasztotta, hiszen ekkor nyílt vallásüldözés folyt a Szovjetunióban. Az egyházi ünnepeket már évti
zedekkel korábban betiltották, például a karácsony munkanap volt. A pártbizottság meghatalmazot
takat küldött a vidékre, hogy kifigyeljék és jelentsék: titokban nem ünnepelnek-e valahol, és emiatt 
a gyermekek hol maradnak el az iskolából, a felnőttek a munkahelyről, kántálnak-e stb.

Riasztotta a kárpátaljai pártvezetőket a magyarországi fogyasztói szemlélet egyes eleminek a
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megjelenése, az érdekeltség, a jövedelemszerzés hangsúlyozása, amikor a Szovjetunióban még mindig 
azt sulykolták: az emberek lelkesedésből dolgoznak a kommunizmus felépítéséért, és mellékes, hogy 
mennyi fizetést kapnak. Aggódtak amiatt is, hogy a budapesti politika -  bizonyos határig -  türelmes 
az „idegen”, sőt az „ellenséges” ideológia törekvésekkel is. A művelődéspolitikában ugyan műkö
dött a három „t” elve -  támogat, tilt, tűr, a Kádár-rezsim ebben is a szovjet mintát vette át de a 
helyi pártvezérek amiatt aggódtak, hogy a Magyarországon megjelenő apolitikus, pesszimista vagy 
a társadalmat keményebben bíráló írások a kárpátaljai magyar toliforgatókat is ebbe az irányba 
befolyásolják. Amiatt meg különösen felháborodtak, hogy a magyarországi sajtóban már olyan írá
sok is megjelentek, amelyek kritikusan foglalkoztak a kárpátaljai magyarság helyzetével. Emiatt a 
kijevi UKP KB az ungvári területi pártbizottságot ostorozta, az pedig a Kárpáti Igaz Szó főszer
kesztőjéhez, Bállá Lászlóhoz továbbította. Idézet emlékiratából: „...talán egyszerűen azért írták 
a ... rovásomra, mert ezt a 'támadást’ a faj testvéreim követték el. Egy-egy ilyen [magyarországi -  B. 
J. megjegyz.] cikk megjelenése után bennünket mindig kurtább pórázra fogtak, jobban ellenőriztek, 
a ’vonalasságof írásainkban fokozottabban megkövetelték... bár ezek a cikkek nyilván segítő 
szándékkal íródtak, végül is az ellenkező hatást érték el. A [pártjvezetőség nem 'magába szállt’ 
magyarságpolitikája egyes elemeinek magyarországi hibáztatása után, nem terjesztette ki lehetősé
geinket, hanem dühében még egyet húzott a prés csavarján”.

Mit mond emlékiratában a Tiszatáj-tanulmányról Bállá László?: „Ez minden eddiginél kedvezőt
lenebb (de reális) képet festett a kárpátaljai magyarság helyzetéről, és helyi irodalmunk eredménye
it messze nem a szocialista realizmus szempontjai szerint értékelte... egy idő múlva pártbizottsá
gunkhoz megérkezett a kijevi jelzés és fejre ütés. S azt szinte természetesnek lehetett már venni, 
hogy ezt... nekünk, nekem adják tovább.” Következett a szokásos hivatali eljárás. Ballát leteremtet
ték a területi pártbizottságon, és elrendelték a tanulmány azonnali lefordítását ukrán nyelvre, hogy a 
pártszervek és más illetékesek is megismerkedhessenek a tartalmával. S. Benedek András szemé
lyes közlése szerint a művelet részben tudatos „ferdítés” volt, a tények torzítása az időszerű politi
kai érdekeknek megfelelően. A legkirívóbb példa: az 1938. november 2-i első bécsi döntést -  mikor 
a magyarlakta Tiszahát visszatért Magyarországhoz -  a szerzők „visszacsatolás”-nak írták dolgo
zatukban. A fordító  szándékosan az ukránban „ vozjednannya”-nak, az oroszban 
„ vosszojegyinyenyije ”, vagyis „újraegyesülés”-nek ültette át, ami érzékenyen érintette a kárpátal
jai ukrán politikai közvéleményt, hiszen a fogalmat hivatalosan Kárpátaljának Ukrajnával való, 
1945. évi úgynevezett „újraegyesülésé”-re sajátították ki.

A tanulmány fordítását a Kárpáti Igaz Szó munkatársai végezték, majd átküldték a területi pártbi
zottságra, tüzetes tanulmányozásra. Ezután Kovács Vilmosnak, S. Benedek Andrásnak és a körük
höz tartozó fiataloknak, azaz a Forrás Stúdió alkotóinak a lapban megjelent írásait fordíttatta le a 
pártvezetés. A Balla-emlékiratból: „...ezek nyomán megállapították, hogy mi is tettünk ideológiai 
engedményeket s ezzel közvetve a Tiszatájban megjelent cikk megszületését is bátorítottuk. Elhang
zott egy értekezleten az is -  az akkori KB főnök szájából - ,  hogy hasonló jelenségeknek tápot 
adtunk a NEON jellegének kialakításával is, azzal, hogy szinte irodalmi folyóirattá változtattuk. 
Ezután a NEON-jainkról is szemle készült, méghozzá kedvezőtlen ('hazafias' és indifferens anya
gok aránya). Ezzel veszélybe is került ez a rovatunk, megszüntetésével fenyegetőztek, s azzal, hogy 
szigorú korlátokat szabnak irodalmi publikációinknak.. . A Tiszatáj cikke nemzeti érzésekből indít
tatva íródott, de a gyakorlati hatása épp az ellenkezőnek bizonyul: okozója lehetett volna annak, 
hogy jelentősen beszűkülnek a magyar szellemi élet termékeinek rendszeresen helyet adó fórum 
egyetlen lehetőségei.”

Kovács Vilmosné személyes közlése: „A Tiszatáj folyóiratban megjelent tanulmány következmé
nyeit a férjem hamarosan érzékelte. Akkor a Kárpáti Kiadóban vezető szerkesztő volt, de látványo
san mellőzni kezdték. Egyre többször kényszerítették megalázó, kényelmetlen helyzetekbe. Ekkor 
néhány hónapja már magyar nyelvészeti és őstörténeti kutatással foglalkozott. Keményen dolgozott, 
gyakran egész éjszaka egy órát sem aludt, úgy járt a munkába, a kiadóba.” A dolgozat eközben 
hatalmas politikai vihart kavart Kárpátalján. Fodor Géza írta a Testamentum című kötet -  mely 
Kovács Vilmos válogatott verseit adta közre halálának 15. évfordulóján, 1992-ben-utószavában:
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A tanulmány „Bállá Lászlóban sértődéseket váltott ki, melyeket ő 'marxista-leninista felsőbbségtu- 
dattal’ próbált 'orvosolni' a területi pártbizottság bevonásával, mely testületnek Bállá is funkcioná
riusa volt. Viszonylag rövid időn belül ún. 'intézkedésekre' került sor... Bállá László manőverekkel 
szőtt, nyílt és burkolt támadásai most már nem csupán Kovács Vilmos ellen, hanem a Forrás Stúdió 
tagjai ellen is irányultak... Baliának nem volt nehéz a maga oldalára billentenie az egyetem pártbi
zottságát és annak magyar tanszékét. Az ideológiai terror meghozta a továbbiakban gyümölcseit: 
Kovács Vilmost és a vele szimpatizáló újabb nemzedéket nem csak 'semlegesíteni', de eltörölni 
igyekeztek.” (Kovács V., 1992:146.) S. Benedek Andrást -  a barátai között „Béni” -  az Együtt 
című kéziratos egyetemi folyóirat alapító főszerkesztőjét (1965-1967), a Forrás Stúdió tagját, 1967
1969 között a Kárpáti Igaz Szó, majd 1969-től a Kárpáti Kiadó munkatársát 1971-ben eltávolítot
ták a kiadóból, és behívták katonának a szovjet hadseregbe. Leszerelése után, 1973-tól kertészként, 
majd 1975-1976-ban utazó fényképészként dolgozott. Czébely Lajos bejegyzése Naplójába, 1976. 
május 17-én: „Béni megkapta az útlevelét.” S. Benedek ebben az évben áttelepült Magyarországra, 
Budapesten előbb az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ
jának a propagandistája, majd 1979-től bizalmi állást kapott, és az 1990-es évek elejéig az Állami 
Gorkij Könyvtár nemzetiségi osztályának a vezetője.

A területi pártbizottságnak nagy gondot okozott, hogy miként válaszoljon a Tiszatáj folyóirat 
cikkére. Az ügyben Váradi-Sternberg János (1924-1992) történészt, az ungvári egyetem professzorát 
is megkeresték, aki az esetre 1991. októberében így emlékezett: „Próbáltak rávenni bizonyos dol
gokra. .. pl. Kovács Vilmosnak meg S. Benedek Andrásnak objektív tanulmánya jelent meg az itteni 
magyar irodalomról a szegedi Tiszatájban. Akkor kellett volna megjelenni első könyvemnek a Kár
páti Kiadóban, és felhívott a kiadó vezetője, mondta, hogy olvassam el ezt a cikket, ideadja nekem. 
Mondom, idefigyeljen, és olvastam ezt. Szívesen megírom a véleményemet, de előre megmondom, a 
véleményem pozitív lesz. Találhatnék bizonyos hiányosságot, de ha magát az én véleményen kielé
gíti, én erről a cikkről egy pozitív véleményt írok. És szeretném, ha meg is jelenne. Azt válaszolta, 
hogy ezt a cikket bírálni kell, ebben a cikkben nacionalizmus van. Gondolták, azért, hogy ha megje
lenőben van a könyvem, én képes leszek ilyen dolgokra, de hát én ilyenre soha nem vállalkoztam.” 
(Petykó, 1993:61.)

A kijevi UKP KB egyre keményebben követelte a kárpátaljai területi pártvezetésből a hivatalos 
állásfoglalást az ügyben. Mindezt oly módon, hogy eközben nem szabadott vitába keveredni egy 
szomszédos baráti szocialista ország sajtójával, mert erre a szovjet legfőbb vezetés mindig kénye
sen vigyázott. Ezért csak a közvetett álláspont lehetősége maradt. Emlékiratából tudjuk: Bállá László 
megbízást kapott, hogy „...m int a kárpátaljai magyarság prominens képviselője (annak tartottak), 
én tárjam az olvasó elé -  végül is a Tiszatáj-nak felelve -  a magyar dolgozók 'új, boldog életét’ a 
szovjetek országában. A Kárpáti Igaz Szó 1971. március 21-i számában meg is jelent 'A nagy szov
jet család kis magyar közössége’ c. publicisztikám. Ez is a 'jóvátétel' része volt. Később a szemem
re vetették, hogy eltúloztam benne a magyar lakosság vívmányait, elbagatellizáltam a hiányosságo
kat. Hát persze! Erre szólt ’odafentről’ a rendelés!... Erre a írásomra -  és más hasonló jellegűekre 
-  a legkevésbé voltam büszke, nem tettem őket az ablakba, ama bibliai ’adógarasnak’ tekintettem 
valamennyit... a bonyolult politikai helyzetekben tanúsított lojalitással, az ilyenkor megtett, nem 
szívesen vállalt lépésekkel meg kellett adni az árát, hogy többé-kevésbé magyarságintézményként 
működhettünk, hogy újságunkat -  kissé sutba dobva politikai napilap, pártlap jellegét -  a magyar 
kultúra ébrentartásának eszközévé változtathassuk”. (A vívmányok: Bállá László szerint Kárpátal
ján akkorára megoldódott a teljes fokú anyanyelvi oktatás kérdése, a magyar tanárképzés, volt önál
ló magyar lap, a Kárpáti Igaz Szó, s ha nem is szükséges számban, de megjelentek magyar nyelvű 
könyvek. „A nagy szovjet család kis magyar közössége ” című cikket lásd: Függelék.)

Néhány hónap múlva, 1971. augusztus 20-án a Kárpáti Igaz Szóban Elidegenedés?! címmel 
szerkesztőségi cikk (lásd: Függelék) látott napvilágot, amely -  ma már tudjuk -  részben Bállá Lász
ló főszerkesztő írása. Szigorú bírálatban részesítette a fiatal magyar alkotókat, amely akkor egyen
értékű volt a nyilvános feljelentéssel. Azzal vádolták őket, hogy „elidegenedtek” a szovjet valóság
tól, a polgári irányzatok bűvkörébe és a nyugati ideológia hatása alá kerültek, „majmolják” a nyu-
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gáti dekadens irányzatokat a költészetben, sőt külön alkotói utakat keresnek. Semmibe veszik a 
szocializmus eszméit, sőt a cikkíró szerint a nacionalizmus sem áll távol tőlük. Ezután valamennyi- 
üket „indexre” tették, müveik publikálását megtiltották. Több fiatal diákot pedig „eltanácsoltak” az 
egyetemtől. Kovács Vilmosné így emlékezett: „A szerkesztőségi cikk hangvételéből, a Forrás Stú
dió költői verseiből kiragadott idézetekből, és azok célzatos értelmezéséből a férjem azonnal ki- 
érezte, hogy az írás ’Balla-ízű’. A fiatal alkotókat, akik nagyrészt az ungvári egyetem magyar sza
kára jártak, nacionalizmussal és szovjetellenességgel vádolta. A cikkíró ezért felszólította az egye
temi pártbizottságot, hogy súlyos mulasztásait hozza helyre. Az írás olyan volt, mint egy nyílt felje
lentés. A szerzője pedig mindent teljesített, amivel 'fölülről’ megbízták.”

Ebben az időben -  a Tiszatájban megjelent tanulmány után -  a fokozott ideológiai ellenőrzés alá 
került Kárpáti Igaz Szó a közlésre adott irodalmi alkotásokat is erősen megrostálta, és gyakran 
visszautasította a publikálni akaró Forrás-tagokat. Közülük többen megsértődtek, és más fórumot 
kerestek. Ezek egyike volt a már említett Kárpátontúli Ifjúság. A lap nem volt önálló, de mivel az 
eredeti ukrán nyelvű változatában irodalmi rovat látott napvilágot, annak anyagát nem fordították, 
hanem -  bár erre nem volt engedélyük -  eredeti magyar írásokat közöltek. A magyar kiadás ekkori 
vezetője, Fejes János -  akit politikailag akkor még nem hurcoltak meg -  adott helyet a Forrás-tagok 
Kárpáti Igaz Szónál elutasított verseinek. A pártbizottság sokáig egyszerű fordításnak tekintette a 
Kárpátontúli Ifjúságot, ezért nem ellenőrizte. A Balla-emlékiratból: „Én azonban kezdettől fogva 
tartottam tőle, hogy egyszer még baj lesz a dologból. Lebeszélni a támadható versek közléséről 
Fejest? Ettől tartózkodtam. Úgy festett volna: irigylem a Forrás-tagoktól ezt a lehetőséget, 'fúrom' 
őket. Ezt a látszatot mindenképpen el akartam kerülni. A József Attila Stúdió megalakulása óta 
különben is feszült volt a Forrással a viszonyunk... okosabban tettem volna, ha Fejest figyelmezte
tem! Egy akkori neheztelés árán el lehetett volna kerülni a későbbi nagy botrányt, ellenségeskedést. 
Mert, hogy ez a dolog azzá fajult.”

A területi pártbizottság 1971 nyarán azonban kitűzte az ukrán iljúsági lap beszámolóját, és ilyen
kor szokás szerint szemle készült az újságról. A testület megbízott valakit, hogy nézze át a magyar 
változatot, a fordítások minőségét. Ez meg is történt, de az illető közben fölfedezte az eredeti ma
gyar verseket, kiválogatta a politikai szempontból úgymond nem megfelelőket, és azokat lefordította 
a pártbizottság számára. Ezzel elszabadult a pokol, mert a pártvezetők egyes verssorokat a rend
szerrel való szembenállásként értelmeztek, illetve súlyos vádként felrótták a költők pesszimizmu
sát. A hatalom azonnal politikai ügyet koholt a dologból. Ballát is berendelték a pártbizottságra, 
ahol Dikuszarov ledorongolta, hogy miért nem figyelte a Kárpátontúli Ifjúságban a magyarul meg
jelenő publikációkat. Ezután megismételte a Tiszatáj-ügy kapcsán elhangzott fenyegetéseket, mi
szerint ha így megy tovább, akkor megnyirbálják a Kárpáti Igaz Szó jogait, visszafogják irodalmi 
publikációit. Hibásak voltak, pedig az eredetileg náluk közölni akart írásokat visszaadták. A másod
titkár azzal is vádolta Ballát, hogy nem foglalkozik eléggé a fiatal toliforgatókkal, és nem neveli 
őket kellő eréllyel. „(Jó vicc! Hogy 'neveljem’ én a Forrás-belieket? -jegyezte meg emlékiratá
ban. -  Teljesen Kovács Vilmos befolyása alatt állnak.)”

A területi másodtitkár, Dikuszarov utasította Ballát, hogy ő is elemezze a Kárpátontúli Ifjúságban 
megjelent verseket és terjessze feljelentését, illetve az ügy kapcsán -  keményen odaütve -  a Kárpáti 
Igaz Szóban is állást kell foglalni. A lapnál írják meg a cikket, fordítsák le ukránra és előzetesen 
mutassák be. „Ugyancsak megrágva minden mondatot, fogalmazok is egy cikket, szerkesztőségit 
(erre szól a rendelés), elég szigorút -  ezt megkövetelik - ,  de lehetőleg nem sarkítottat. írásom azon
ban a pártbizottságon nem arat egyértelmű tetszést. A szövegébe belenyúlnak, kifejezéseit erősítik, 
itt-ott útszéli hangütésü mondatokat toldanak hozzá”.

Korabeli szokás szerint Bállá Lászlóval nem közölték, hogy kik a társszerzői, de bizonyos jelek
ből két pártbizottsági munkatársra következtetett. Alkudozott, az emlékirata szerint némelyest sike
rült enyhíteni a kollektiven készült, Elidegenedés?! című cikk kemény hangvételén. „.. .már akkor 
tisztában vagyok vele, hogy lapunknak ez az állásfoglalás majd nem sok dicsőséget szerez... Úgy 
érzem: egy lépéssel tovább megyünk a még elfogadhatónál, és bizonyosra vehető, hogy ezzel a 
konfrontáció köztünk és a Forrás közt tovább mélyül. De -  miért is tagadnám? -  a cikkel szemben
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táplált ellenérzéseimet azért tompítja valami. Munkál bennem bizonyos idegesség a Forrás iránt. 
Bosszant, hogy én kapok miattuk szemrehányásokat, hogy állandóan magyarázkodnom kell, hogy vissza
vetnek kis lépésekre alapozott építőmunkámban. És valóban: a cikk megjelenése [Kárpáti Igaz Szó, 
1971. augusztus 20.] után már teljesen szembekerülünk a Forrás-gárdával. Kovács Vilmossal is vég
képp elromlik a kapcsolatom, a beszélő viszony is megszűnik köztünk. De nem állhatok oda mindenki
nek magyarázni, hogy mi miért és hogyan történt: a párttitkok kifecsegése súlyos következményekkel 
járt volna... Később az 'Elidegenedés’ publikálást sokan a rovásomra írták, s ügy érzem joggal. Ma
gam is sokat töprengtem rajta, szabad volt-e ezt a lépést megtennem... másrészt viszont: vajon elkerül
hető lett volna? Kétségtelen, hogy a szemellenzős pártpolitika szempontjait markánsan kifejező, a jó 
szándékú alkotók írásait elmarasztaló cikk közléséért felelősség terhel akkor is, ha az eredetileg tő
lünk elvárt, ennél sokkal élesebb szövegből sikerült valamit lefaragnom”.

A előbbiekhez Bállá még hozzáfűzte, hogy függelmi viszonya miatt nem volt módja visszautasí
tania a pártbizottság parancsának a teljesítését. Egyébként az ilyen helyzetek kockázatát már akkor 
vállalta, amikor elfogadta a főszerkesztői tisztséget. A megbíráltak természetesen az ő rovására 
írták a cikket, miközben sem „fent”, sem „lent” nem voltak elégedettek: kevésnek, illetve soknak 
tartották. „Ami... a Forrás-ügyet illeti: az 'Elidegenedés' közlésével a mi szerepünk lezárult. De 
nem a pártbizottságé. Ezután az említett stúdió tagjaival és Kovács Vilmossal szemben drasztikus 
lépéseket foganatosított.”

Az Elidegenedés?! című cikk szerzői felelősségre vonták a Kárpátontúli Ifjúság magyar kiadásá
nak vezetőjét, Fejes Jánost, mert megjelentette a Forrás Stúdió tagjainak írásait. Megrótták az ung
vári egyetem pártbizottságát és Komszomol-szervezetét, a stúdió tagjait pedig név szerint is bírál
ták. Amikor 1971. szeptemberében elkezdődött az új tanév, az egyetem pártbizottsága és Komszo- 
mol-szervezete azonnal vizsgálatot indított a fiatalok ellen, hogy a cikk szellemében „rövid időn 
belül” helyrehozza „súlyos mulasztását.” Az ifjú toliforgatók a hatalomtól természetesen nem kap
tak lehetőséget arra, hogy az ellenük felhozott vádakra a Kárpáti Igaz Szó hasábjain válaszoljanak. 
Ezért -  mivel nem volt más alkalmuk -  1971 őszén egy beadványt állítottak össze. A húszoldalas 
dokumentumban nemcsak az őket ért alaptalan vádakra válaszoltak, hanem felsorolták a kárpátaljai 
magyarság sérelmeit. így például rámutattak az anyanyelvi óvodák hiányára, a magyar iskolák ne
héz helyzetére, a magyarság művelődési-kulturális életének hatósági korlátozására.

A fiatalok elleni hajsza párhuzamosan egy másik szálon is futott. Már a hírhedtté vált cikk megje
lenését követően, a kárpátaljai területi pártbizottság vezényletével szervezett rágalomhadjárat kez
dődött a Forrás Stúdió vezetői ellen, a stúdió ezért 1971 végén kénytelen volt beszüntetni működését. 
(A területi pártbizottság természetesen a Kárpátontúli Ifjúság szerkesztőségét is szigorúan felelősség
re vonta.) Jól érzékelte Vári Fábián László, hogy az Elidegenedés?! című cikk megjelenésével „.. .for
málisan lezárult a Forrás legális tevékenysége, (és) burzsoá nacionalizmussal vádolt tagsága védekező 
pozícióba kényszerülve várta a megtorlást. A hatalom még ereje teljében, erkölcsi fölényét hirdetve 
látott hozzá az ellenzéki gondolkodás fészkének felszámolásához, s mert a Forrás tagjai még részben 
egyetemi hallgatók voltak, az egyetem vezetése, Komszomol- és pártszervezete segítőkész partnernek 
bizonyult. Azt azonban, hogy az érintett diákok egyetemről való kizárásának indoklásában a politikai 
állhatatlanság, esetleg megbízhatatlanság vádja díszelegjen, a rektorátus sem vállalta, ezért a szov
jet felsőfokú tanintézet belső fegyelmének megsértéséért és gyengének minősített tanulmányi elő
menetele miatt kellett távoznia három diáknak.” (Vári Fábián, 1998:17-18.)

A hatalom tisztogató akciójának része volt, hogy az ungvári egyetem bölcsészkara és az intéz
mény pártbizottsága elbocsátotta a magyar tanszék fiatal oktatóját, a máramarosi Visk szülöttét, 
Fodó Sándort. Útlevéllel szabályosan Magyarországra utazott, ezért ürügyként egyetemi vétség
gel, nevezetesen „jogosulatlan szabadságra menéssel”, valamint a .jugoszláviai magyar emigrán
sok” (?!) lapjának, a vajdasági fiatal magyar alkotói nemzedék fórumának, az Újvidéken megjelenő 
Új Symposionnak a Szovjetunióba való csempészésével vádolták. A lapot -  bűnjelként -  elvették 
tőle az országhatáron. A valóság: a folyóirat benne volt a „birodalomban” forgalmazható külföldi 
lapok hivatalos moszkvai katalógusában. A lapszám azonban egy Sztálin-ellenes cikket is tartalma
zott, emiatt Fodó Sándort szovjetellenességgel is megbélyegezték. Igazi „bűne” azonban az volt,
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hogy megszervezte a kárpátaljai magyar fiatalok egyetemi műkedvelő versmondó, ének- és tánccso
portját, amely gyakran együtt lépett fel a Forrás Stúdió ifjú alkotóival. A hatalom helyi emberei 
gyakran akadályozták szereplésüket, mégis óriási sikerük volt. Ez volt a legnagyobb baj. Az egye
temi pártvezetőség feloszlatta az együttest, sőt a fellépő ruháit, felszerelését is elkobozták.

Az akkor történtekre így emlékezett Fodó Sándor: „A mindenható párthatalom már az 1966 őszén 
indult Együtt című, írógépen sokszorosított, kéziratos 'folyóiratot’ sem tudta elviselni, amelyben 
fiatal magyar egyetemista alkotók publikáltak. Néhány szám után, mint rendszerellenest betiltotta, 
de szerzői, szerkesztői ellen csak később kezdett hajszát. Sokakat megfenyegettek, illetve az egye
temről való kizárással ijesztgettek, de az utóbbira akkor még nem került sor. 1967. szeptember 1 -tői 
kineveztek az ungvári egyetem magyar tanszéke előadó tanárának, nyelvészeti tárgyakat oktattam. 
Mivel alig egy évtizednyi korkülönbség volt csak köztem és a tanítványaim között, a mai napig tartó 
szoros barátságba kerültünk. Megértettük egymást, és nemcsak az egyetemen, hanem azon kívül is 
szinte minden nap együtt voltunk. így indítottuk el az imént említett Együtt folyóiratot, és egy mű
kedvelő magyar népi együttest is alakítottunk ének-, tánc- és zenekarral, szavalókórussal, amellyel 
Kárpátalja magyarlakta falvait jártuk. Lényegében e csapatból formálódott ki a Forrás-nemzedék, 
amelynek közreműködésével 1967. novemberében a Kárpátontúli Ifjúság című területi lap kereté
ben megalakult a Forrás Ifjúsági Stúdió.”

Az egyetemi diákság egy része terjedelmes táviratban tiltakozott Fodó Sándor elbocsátása miatt 
az ukrajnai közoktatási minisztériumnál. Jogtalannak minősítették a tanáruk elleni eljárást, és kér
ték az állásába való visszahelyezését. Erre nem került sor, ezért Fodónak munkahely után kellett 
néznie, nehogy a hatóságok „közveszélyes munkakerülésért” súlyos büntetéssel sújtsák. Az észtor
szági Tartu város egyetemének oktatója lett -  egyébként itt végezte tanulmányait - ,  de egy év után 
haza kellett térnie Kárpátalján maradt családjához. Szinte hetente mentek utána Ungvárról a felje
lentések -  mondván: Fodó felforgató elem, szovjetellenes agitátor, nacionalista, fasiszta stb. -  a 
rektorhoz, aki emiatt nem merte meghosszabbítani magyar oktatója munkaviszonyát. Fodó 1971- 
ben kénytelen volt hazatérni Ungvárra, s hogy munkanélküliként a hatósági zaklatást elkerülje, 
1973-ig kazánfűtőként helyezkedett el.

A Forrás Stúdió egyetemista hallgatói közül megbuktatták a katonai tanszék vizsgáján Fodor 
Gézát és (Vári, akkor csak) Fábián Lászlót, akiket azonnal behívtak szolgálatra a szovjet hadsereg
be. (Az utóbbi a Német Demokratikus Köztársaságban, az NDK-ban állomásozó egyik szovjet 
alakulathoz került.) Hamarosan mundért kellett öltenie S. Benedek Andrásnak és Györke Lászlónak 
is. A fiatalok csak évek múlva folytathatták tanulmányaikat. Szemléletesen fogalmazta meg Film
szakadás című írásában Tóth István az akkori helyzetet: „a mindenható állambiztonság munkahelyi 
kellemetlenkedései, elbocsájtások, a 'világelső’, s nem mellékesen 'dicső' Szovjet Hadseregbe való 
behívások, sugallt és kényszerített kitelepítések övezték a szépreményü Stúdió és holdudvara pályá
ját.” (Tóth, 1998:47.) A hatalom részéről Kovács Vilmos, Fodó Sándor és a Forrás vezetői ellen 
olyan vádak is elhangzottak: arra törekedtek, hogy Kárpátalja elszakadjon a Szovjetuniótól.

A Forrás Stúdiót egyébként a szovjet hatóságok hivatalosan sohasem oszlatták fel. A helyi párt
ós állami vezetők háttérben folytatott akcióiról, kifinomult mesterfogásairól nem tudott a közvéle
mény. A stúdió 1972-ig névlegesen még fennállt, de a fiatalok már nem jártak össze. Egyszerűen 
azért, mert a Forrás tagsága három részre szakadt. Az egyik beolvadt a József Attila Irodalmi Stúdi
óba, a másik része elkerült Kárpátaljáról, azaz Magyarországra települt, a többiek elhallgattak. A 
Kárpáti Igaz Szó körlevélben fordult hozzájuk, és kéziratok küldésére hívta fel őket. Közben, még 
1971. telének végén Bállá László a szerkesztőségbe kérette Fodor Gézát, aki így emlékezett az 
akkor történtekre: „Ezen a beszélgetésen egy új ifjúsági stúdió megalapításáról volt szó, amelybe a 
Forrás egyes tagjait is elvárta volna. Az új stúdió elnökévé engem szemelt ki, rám bízva a szervezési 
ügyeket is. Én akkor ott gondolkodási időt kértem és kaptam. Egy hónap eltelte után aztán úgy 
döntöttem, hogy nem vállalhatom. Nem óhajtottam senkinek a kirekesztését, márpedig a főszerkesz
tői kikötés eleve ez volt! Másfelől, az új stúdiót illetően a még inkább fenyegető, konok ideológiai
politikai gúzsok tették meggondolandóvá a vállalhatóságot. Morális indítékokból pedig végképp 
nem fogadhattam el az ajánlatot. Tisztában voltam vele, hogy ez a döntés nem kis mértékben excitálja
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majd a főszerkesztőt, s a továbbiakban egyáltalán nem számíthatok írásaim megjelenésére. Ami 
aztán igazolta is feltevéseimet”. (Fodor G., 1998: 36-37.)

Kovács Vilmos hagyatékában maradt fent a Tiszatáj folyóirat fejléces papírján egy ugyancsak llia 
Mihály által küldött, géppel írott levél 1972 júniusából, részben nehezen kibogozható másolatban, 
de a kezdő, lényeges sorok jól olvashatók: „Kedves jó Vilmosom!... Mégis csak írok. S te is írj 
néha. Nem tudom, hogy a T.(iszatáj) megy-e hozzád, mi küldjük. Itt az a változás van, hogy április 
óta főszerkesztek, ameddig lehet. Úgy látszik, hogy Bállá (László) úr minden rosszindulata ellenére 
is, itt megbíznak bennem. De mi van veled? Semmi hír rólad. Azért is írjatok.” Ilia Mihály leveléből 
közvetve az is kiderül, hogy Bállá László, minden bizonnyal a magyarországi pártkapcsolatait fel
használva, nemcsak Kovács Vilmos, hanem a Tiszatáj főszerkesztője ellen is tett lépéseket, (llia 
1971-től volt a folyóirat helyettes főszerkesztője, 1972. áprilisától főszerkesztője, mely posztjáról 
1975-ben lemondott.)

A brezsnyevi-szuszlovi húzd meg -  ereszd meg kultúrpolitika jegyében, talán mintegy elégtétel
nek szánva, 1972-ben jelentette meg előszó nélkül a Kárpáti Kiadó A várakozás legszebb reggelén 
című antológiát, a József Attila Irodalmi Stúdió alapító tagjainak első gyűjteményét. A kötet szerzői: 
Füzesi Magda, Balogh Balázs, Ferenczi Tihamér, Balogh Miklós és Kecskés Béla. Az antológia 
azonban nem válhatott a kárpátaljai magyar irodalom valódi fórumává, egyszeri szemle maradt, 
mert a hatalom a következő két évtizedben csak ötévenként engedélyezte hasonló kiadvány megje
lenését. A Szivárványszínben 1977-ben (Előszó: Gortvay Erzsébet), a Lendület 1982-ben (Előszó: 
Kótyuk István: Tenyérbe szánt müvek), az Évgyűrűk első kötete 1987-ben -  szintén előszó nélkül -  
látott napvilágot, amelynek 1990-ig még három kötete jelent meg.

A kárpátaljai és a hazai köztudatban úgy él, hogy a Forrás Irodalmi Stúdió vezetői közül Kovács 
Vilmost és Benedek Andrást a hatalom elbocsátotta munkahelyéről, a Kárpáti Kiadóból. Ez csak 
Benedek esetében igaz, Kovács Vilmos özvegyének a személyes közlése szerint férje „ 1971-ben a 
saját elhatározásából hagyta ott a kiadót. ” (Ezt M. Takács Lajos már 1989-ben így publikálta.) Az 
előbbit megerősíti az a később is idézett, 1972. október 17-én Ungváron kelt levél, amelyet Kovács 
Vilmos küldött Magyarországon élő fiának, Kovács Lászlónak: „Augusztusban múlt egy éve, hogy 
otthagytam a kiadót és szabadúszó lettem. Tudod, a tiszatáji ügy (ti. a szegedi Tiszatáj folyóiratban 
megjelent tanulmányt követő politikai botrány -  B. J. megjegyz.) és fejleményei elviselhetetlenné 
tették a légkört volt munkahelyemen”. (Kovács V., 1997:25.) Kovács V ilm os-a legendákkal ellen
tétben - ,  az egyre súlyosabb és alantasabb támadások miatt, a saját elhatározásából távozott a 
kiadóból, feleségének mondván: „Megleszünk nélküle. ”

Az írónak a kiadótól való kilépése után, szabadfoglalkozású alkotóként nem volt rendszeres jöve
delme, csak Magyarországon, illetve a csehszlovákiai Pozsonyban esetenként megjelenő írásainak 
honoráriuma. Felesége ebben az időben az ungvári Zalka Máté (az 1990-es évek elejétől Dayka Gá
bor) Középiskolában tanított magyar nyelvet és irodalmat, a család lényegében az ő fizetéséből élt, 
igen szerényen. Kislányuk, az 1962-ben született Éva, ekkor volt kilencéves. A középiskola igazgató
ja, Vladimír Piroska -  aki több tankönyvet írt a kárpátaljai magyar iskolák számára, s Vladimír Mi
hálynak, a Kárpáti Igaz Szó főszerkesztő-helyettesének volt a felesége-, segítette Kovács Vilmosnét, 
hogy hiányzó tanártársai helyettesítésével túlóra-pénzhez jusson. Az igazgatónő azonban megbetege
dett, nyugdíjba vonult, utóda Takács J ó zse f-bár nem volt rosszindulatú Éva asszonnyal szemben - , 
csak a kötelező óraszámot adta neki, sőt elvette tőle az osztályfőnökséget és az érte járó fizetési 
pótlékot, és a valamilyen ok miatt hiányzó tanárok helyettesítésére idegen tanerőket hívott az isko
lába. Mint később kiderült, Takács ezzel felsőbb utasításnak tett eleget.

A Kovács-család segítségére az ungvári Kárpátaljai Területi Könyvtár magyar osztályának a 
vezetője, Hadar Piroska sietett. Közbenjárt, hogy Éva asszony a bibliotékában négyórás mellék
foglalkozást vállalhasson, könyveket kellett selejteznie. Korábban orosz szakos tanári diplomát szer
zett, ezekben az években az ungvári egyetem magyar szakára járt levelező tagozaton. Mérhetetlen 
terheket vállalt magára, hogy férje nyugodtan folytathassa magyar nyelvészeti és őstörténeti kutatá
sait. „Közben állandóan a nyakunkra küldtek 'látogatókat’, akikről jól tudtuk, hogy megbízást telje
sítenek. Hol finomabban, hol durvábban provokáltak, vagy 'önzetlenül' felajánlották, hogy kijuttat
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ják külföldre -  akár Nyugatra is -  Vilmos írásait, publikálásra. A férjem nem dőlt be a 'jóakarók
nak’, és mindig azt mondta nekik: bízik a szovjet postában. Volt egy alak, aki a lakásunkkal szemben 
lévő mosodából rendszeresen figyelte, hogy kijön hozzánk. 1975. körül történt az alábbi eset: 
munkahelyem, a középiskola igazgatója közölte, hogy egyik délután három órára Csapra, az ottani 
iskolába kell mennem szakmai továbbképzésre. Ugyanekkorra a házkezelőségre rendelték Róza 
nénit, aki időnként a kis Évára vigyázott, Vilmost pedig -  mint tartalékos hadkötelest -  beidézték a 
katonai parancsnokságra. A férjemnek gyanús volt az időpontok pontos egybeesése, ezért azt mond
ta: -  Hívd el ekkorra édesanyádat, hogy a kimosott ruhaneműt vasalja ki. így is történt. Anyukám 
elmondta, hogy valaki kulcsokat próbált a lakásajtó zárjában, mire ő kiszólt: -  Ki az? Ezután roha
nást hallott a lépcsőn, de mire az ajtót kinyitotta, már nem látott senkit. Másnap felháborodva mond
tam iskolaigazgatómnak, hogy Csapon nem volt szakmai továbbképzés. Azt válaszolta, hogy ezzel 
kapcsolatban csak egy dolog lehetséges. Néhány hét múlva mondta el, hogy azért küldött el Csapra, 
mert abban az időben a KGB, vagyis ahogyan akkor neveztük, a beszpeka házkutatást akart tartani 
nálunk."

Közben áttelepült -  nem kényszerült vagy menekült, mint a köztudatban legendaként elterjedt, 
hanem tudomásunk szerint 1970-ben Magyarországra nősült -  Bállá Gyula, akit Kovács Vilmos a 
távoli Kárpátaljáról is támogatott. Bizonyság erről egy 1971. március 10-én Budapesten kelt levél, 
amelyet Dar\>as József ( 1912-1973), a Magyar írók Szövetségének elnöke küldött: „Kovács Vil
mos elvtársnak, / az Ukrajnai írószövetség / kárpátontúli tagozata / magyar szekciójának vezetője, 
/ Uzsgorod... Dobozy Imre (főtitkár) néhány hónapja betegállományban van, így kérésedre Bállá 
Gyula ügyében én jártam el. Örömmel közlöm, hogy a Művelődésügyi Minisztériumtól értesítést 
kaptam: amíg Bállá az egyetemi tanulmányait végzi, egyeteme havi 800 Ft szociális segélyt folyósít 
a részére.” (Bállá Gyula az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán tanult tovább, ahol
1973- ban magyar szakos tanári oklevelet szerzett. Előbb az Állami Gorkij Könyvtárnak, ezt köve
tően a Magyar Tudományos Akadémia kelet-európai irodalmak kutatócsoportjának, majd újra a 
Gorkij könyvtárnak a munkatársa volt.)

Egy másik levél arról tanúskodik, hogy az 1968. őszén szintén átköltözött, Tatabányára került Györke 
Zoltán költő közlési lehetőségeinek útját is egyengette Kovács Vilmos az anyaországi folyóiratoknál. 
Györke hozzá írt 1971. november 5-i levelében megemlítette, hogy az Új Forrás című, Komárom 
megyében megjelenő antológia szerkesztőségében „azt a formedvényt megmutattam itt a kollégáknak, 
elképesztőnek tartják. Várom a válaszotokat, akár nekem is küldhetnétek egy példányt.” Minden bi
zonnyal az Elidegenedés?! című cikkről van szó, amely Magyarországon is jelentős visszhangot vál
tott ki a szellemi és irodalmi közvélemény egy részében. Ezután így folytatta: „Tegnap voltam Komá
romban a Tompa Laci (előadó)estjére, Virrasztó címmel csinálja, de valami megdöbbentően bátor 
dolog, amit csinál. Korom című versed is benne van a műsorában. Beszélgettünk rólad, nemrégen járt 
Laci Nyíregyházán, ott értesült a 'szomszédban' (ti. Kárpátalján) történtekről.” Levelében Györke 
még azt is kérte: „Vilikém, ha írtál az érdekemben Kecskemétre (az ottani Forrás folyóirathoz)... 
értesíts, s én elugrok Kecskemétre... Tehát jelezd, ha firkantottál nekik.”

A vázolt előzmények után már az egyetemisták önképzőköre sem működhetett önállóan, csak az 
ukrán Jurij Hojda Irodalmi Stúdió magyar szekciójaként. Ez utóbbi elnökének Dupka Györgyöt 
választották, a szekció felügyeletével, irányításával a magyar tanszék docensét, Gortvay Erzsébetet 
bízták meg. Eleinte közösen tartották üléseiket az ukrán költő és író fiatalokkal, közös író-olvasó 
találkozókon vettek részt, együtt szerepeltek az ungvári rádió, illetve televízió magyar adásaiban. A 
szekció tagjait -  Fodor Gézát, Balogh Jolánt, Imre Sándort, Kopasz Alizt, Tóth Klárát, Horváth 
Sándort, Debreceni Mihályt, Kovács Elemért, Fehér Józsefet, majd Orémus Kálmánt és másokat -
1974- től, mint „hojdásokat” tartották számon, sőt még a Kárpáti Igaz Szó hasábjain is e gyűjtőszó 
alatt publikáltak csoportosan. A következő években -  ahogyan befejezték az egyetemet - ,  a „hojdás” 
fiatalok a József Attila Irodalmi Stúdióba léptek át.
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11. A TILTAKOZÁS DOKUMENTUMAI 
-  AZ I. ÉS A II. BEADVÁNY

A megtorlások nem tudták megtörni a hatalom által felszámolt kárpátaljai magyar irodalmár cso
portot, különösen annak vezetőjét, Kovács Vilmost és Födő Sándort. Ungváron és Kárpátalja-szerte 
polgárjogi mozgalom vette kezdetét, amely a magyarság politikai, társadalmi és művelődési sérel
meit fogalmazta meg két dokumentumban. Ismertetésük előtt röviden felvázoljuk a kárpátaljai ma
gyarság ekkori helyzetét.

Kárpátalja 1944. novemberi szovjet megszállása után elindított folyamatos szovjetizálása, vi
szonylagos, főként extenzív jellegű fejlődése, az erőltetett városiasodás fő célja a kolonizáció, a 
belső gyarmatosítás, az újonnan megszerzett terület bekebelezése volt a birodalomba, amely az 
1960-1970-es években teljesedett ki. A már a „csehek alatt” jelenlévő, ún. „fehér-emigráns” oro
szokon kívül orosz etnikum soha nem élt a vidéken, 1945 után elsősorban az „Ukrajnával újraegye
sült Kárpátalja” káderekkel való megsegítésének az ürügyén tömegével telepítettek be oroszokat, 
ukránokat, és tették őket vezető posztokra a falusi kolhozoktól a területi (megyei) pártbizottságig. 
Ezzel párhuzamosan folyamatos volt az ukránok hivatalosan „önkéntes”, valójában a hatalom által 
szervezett beköltözése-beköltöztetése Kárpátaljára. A terület erőteljes fejlesztése tehát a biroda
lomba való integráláson kívül mindenekelőtt az orosz és ukrán vezető réteg, különféle káderek, sőt 
szakmunkások és családjuk -  számukat ekkor óvatosan 100 000-200 000 főre becsüljük -  életlehe
tőségeinek a megteremtését szolgálta. Ugyanakkor a helyben végzett magyar és ruszin diplomások 
egy részét arra kényszerítették, hogy úgymond népgazdasági érdekből -  ezt kormányrendelet is 
szorgalmazta - ,  két-három évig a Szovjetunió más területein dolgozzanak. (S. Benedek, 1993:47- 
48., 51.; PopovicsT. M., 1994:180-181.; 1994/7.:28-29., 8-9./28-29.; 1996:2.)

Közben a helyi mezőgazdasági viszonyokat, termelési hagyományokat nem ismerő, vezető be
osztásba helyezett jövevény orosz és ukrán szakemberek sikeresen tönkretették a sok évszázados 
tapasztalatokra épülő kárpátaljai agrárágazatot, a gabona-, a szőlő- és gyümölcstermesztést, a híres 
beregszászi és a szerednyei borvidéket. Országos jelentőségű ipari létesítményeket a szovjet rend
szer valószínűleg nem nemzetiségi, hanem stratégiai okokból nem telepített a nyugati határvidéken 
fekvő Kárpátaljára. Az iparosítást úgy hajtották végre, hogy a létrehozott gyárak, üzemek nem kész 
termékeket, hanem alkatrészeket állítottak elő, és központi, moszkvai irányítás alá tartoztak. Ebből 
következett, hogy a szovjet birodalom széthullása után ezek a helyi gyárak kapcsolatok, nyers
anyagok és megrendelők nélkül légüres térbe kerültek. (Frisnyák, 1969:25-29.; Csemicskó, 1998:79.)

Az 1970. évi népszámlálás Kárpátalján 151 949 (14,4 százalék), az 1979. évi 158 400 (13,7 
százalék) magyart írt össze. Közben folyamatosan nőtt -  mindenekelőtt hatósági kedvezményekkel 
-  a Kárpátaljára betelepített-betelepült ukránok és oroszok száma. Ugyanakkor a nagy jövedelmi 
különbségek és az etnikailag sokszor diszkriminatív munkaerő gazdálkodás miatt a gazdaságilag 
viszonylag fejletlen határzónából -  különösen a szakképzettebb -  magyarok egyre nagyobb tömeg
ben kényszerültek, munkát keresve, átköltözni a Kárpátokon túlra, főként Lembergbe (Lvov, Lviv), 
Kijevbe és a Donyeci-iparvidékre. A természetes asszimiláción és a belső orosz, ukrán és más nem
zetiségű migráción kívül a Magyarországra történő növekvő mértékű, már a szovjet időszakban 
sem különösen fékezett áttelepülés is hozzájárult ahhoz, hogy a magyar nemzeti közösség 1959. évi 
146 ezres lélekszáma az 1959 és 1989 közötti kb. 51 800 főnyi -  átlagosan évi 11,8 ezrelékes -  
természetes szaporodása ellenére az 1989. évi népszámlálás idejére csupán 155711 főre, anyanyelv 
szerint 166 700 lélekre növekedett. Ugyanekkor Kárpátalján kívül több mint 12 ezer magyar élt 
Ukrajna, illetve a Szovjetunió más területein szórványban. (Szabó L., 1993:10-66., Kocsis K., 
1999:339-358.)

Az őslakos helyi magyarságot évtizedekig szinte teljes diszkrimináció vette körül az élet minden 
területén. Gátolták a magyarok városokba költözését, gyakran tíz-tizenöt évet kellett várakozniuk
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lakásra, miközben lakótelepekkel állandóan gyarapítva, elsősorban a hajdani, döntően magyar több
ségű Ungvár és Munkács lakosságát a többszörösére növelve eloroszosították, illetve elukránosítot- 
ták. A két városban a magyarság aránya emiatt jelentősen csökkent annak ellenére, hogy még idő
szakunkban is igen jelentős a száma, városonként legalább húszezer lélek. Ungvár lakosságát ne
gyedszázad alatt az 1947. évi 40 ezer főről 1972-re csaknem a kétszeresére, 70 ezerre, Munkács 
népességét 36 ezerről 63 ezerre gyarapították, amelyből a magyarok száma mintegy 15-15 ezer fő 
volt. A magyarlakta településeken évtizedeken át lassúbb ütemben végezték a közművesítést, az 
infrastruktúra kiépítését, mint az ukránok (ruszinok) által lakott hegyvidéki járásokban. Az utóbbi 
terület falvaiban például már az 1970-es években sok helyen bevezették a földgázt. A magyar falvak 
jelentős részében viszont erre napjainkig nem került sor, miként vezetékes ivóvíz-, illetve csatorna
hálózat is csak néhány magyar faluban épült. Mintegy ráadásként, a szovjet rezsimben rendszerint 
állami támogatás nélkül, a helyi kolhozok pénzéből létesítették az új iskolákat, kultúrházakat a 
magyar falvakban, a nem magyarlakta, azaz ukrán (ruszin) településeken viszont az állami költ
ségvetésből. A magyar iskolák felszereltsége is rosszabb volt, mint az ukrán tanintézményeké. (Ko
csis K., 1999:75-83., 2001.)

Mégis tényként állapítjuk meg, hogy a szovjet korszakban a terület fejlesztésekor, az elsősorban 
mennyiségi -  és nem minőségi! -  javakból kis mértékben a kárpátaljai magyarság is részesedett. 
Másrészt -  mivel a kárpátaljai magyar nemzeti közösség 75 százaléka falvakban élt (és él ma is) -  
a kolhozosítás után is megmaradt, átlag egyharmad hektár háztáji gazdaságának (ez csak a házak 
mögött húzódó kerteket jelentette!) a segítségével meg tudta őrizni viszonylagos gazdasági függet
lenségét. Sőt a szovjet gazdaságot állandóan jellemző krónikus áru- és élelmiszerhiány sem sújtotta 
a magyarságot annyira, mert elsősorban élelmezési cikkekből, gyakorlatilag mindig megoldotta ön
ellátását. Ez a viszonylagos anyagi biztonság, döntően hozzájárult az ottani magyar nemzeti közös
ség identitásának megőrzéséhez, illetve fejlesztéséhez. (Grozdova, 1971:457-461.) A valóság még
is az, hogy a kárpátaljai magyarság halmozottan hátrányos helyzetű nemzeti közösségként létezett a 
kommunista diktatúra évtizedeiben, miként napjainkban is. Bállá D. Károly szavaival „sorsunk a 
kisebbségi skizofrénia”. Ennek fő oka, hogy a kárpátaljai magyarság 1990-ig -  az őrvidékit (bur
genlandit) leszámítva -  a Kárpát-medence legkisebb határon túli magyar közössége, amely a legin
kább megszenvedte a kommunista rezsim embertelenségét, és a leghosszabb időn át volt teljesen 
elzárva anyaországától. (Bállá D., 1993:59.; Dupka, 2000:84-91.)

A hatóságok által évek óta megfigyelt alkotók -  S. Benedek András személyes közlése szerint -  
1970-től kéthetente -  hétfőn vagy csütörtökön -  „csak azért is” találkoztak Ungváron, Kovács Vil
mos lakásán vagy másnál. Ilyenkor mindig a kárpátaljai magyarság sorskérdései voltak napirenden, 
s egy alkalommal arra a megállapodásra jutottak, hogy fel kell tárni ottani nemzetrészünk valós 
helyzetét. Ezért felosztották egymás között a feladatokat: Kovács Vilmos az igaz magyar történe
lem kutatását, Fodó Sándor a magyar nyelv elemzését kapta, S. Benedek András pedig a néprajzot, 
a folklórt és a honismeretet. Ezután megkezdték a valós adatok, tények gyűjtését, így például nagy 
körültekintéssel sikerült feltárniuk számos magyar település valódi nemzetiségi viszonyait, lélek- 
számát. A népszámlálási adatok ugyanis hamisak voltak.

A Forrás Irodalmi Stúdió hatóságok által megtámadott tagjai -  Kovács Vilmos, Fodó Sándor 
egyetemi oktató, akkor Stumpf (S.) Benedek András egyetemi hallgató és mások -  Kovács Vilmos 
irányításával 1971 őszén készítették el a már említett I. Beadványt, és házról házra járva támogató 
aláírásokat gyűjtöttek. A memorandumot -  melyet miután szeptember-októberben több ezren aláír
tak -  eljuttatták G. Smanykohoz, az Ukrajnai KP kárpátontúli területi bizottsága titkárához, J. 
M ejheshtz, az Ukrajnai írók Szövetsége Kárpátontúli szervezete felelős titkárához, a Kárpáti Igaz 
Szó szerkesztőbizottságához, Vaszil Lengyelhez és Fejes Jánoshoz, a Kárpátontúli Ifjúság szer
kesztőihez. (A dokumentumot lásd: Függelék.)

A I. Beadványban elsőként a Forrás Stúdió sérelmeit vetették fel: szinte sorról sorra megcáfolták 
a már említett Elidegenedés?! című, a Kárpáti Igaz Szó 1971. augusztus 20-i számában megjelent 
„Balta László-ízü” cikk vádjait. Rámutattak, hogy a Kárpáti Kiadó évente megjelentet egy-egy 
Balla-müvet, miközben ott hét magyar szerző kézirata hever, köztük három éve a tíz induló, fiatal
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magyar költő antológiája. A kárpátaljai magyarság súlyos, nemzetiségi jogi, anyanyelv-használati 
és művelődési problémáit is felvetették. Elsőként: nincs magyar óvoda, hatóságilag visszaszorítot
ták a magyar nyelv használatát, erőszakosan terjesztik az orosz és az ukrán nyelvet, nincs magyar 
irodalmi hetilap, illetve folyóirat, s csak egyetlen önálló politikai napilap jelenik meg, a Kárpáti Igaz 
Szó, amelyet Bállá László szerkeszt, évente csak egy-két magyar nyelvű könyvet adnak ki, stb. A 
magyarokat és a németeket 1944 novemberétől hadparanccsal sújtó, „kollektív bűnösség” bélyege 
ellen is szót emeltek. Ebben a később /. Beadványként ismertté vált dokumentumban -  mely indigó
val gépelve, sokszorosítva, röpiratként terjedt Kárpátalja-szerte -  először fogalmazták meg egy 
magyar érdekvédelmi szervezet létrehozásának igényét.

Az E Beadvány azonban nem érte el a remélt hatást, sőt újabb hajsza indult a szervezők és az 
aláírók ellen. S. Benedek András személyes közlése szerint az előbbi helyzetben „1971 végén ala
kult ki az a csoport, amely három felől igyekezett összefogni a tenni akaró és merészelő kárpátaljai 
magyar értelmiségieket. Kovács Vilmos a rendszer megjavítását hangoztató, akkor radikálisnak te
kintett kommunista vezetőket szólította meg, így például a már említett veterán, de pártonkívüli 
Kovács Jánost, a magyar autonómiát követelő 1963-as beadvány kezdeményezőjét, akit sokszor 
felkeresett beregszászi lakásán. Fodó Sándor a máramarosi két legfontosabb magyarlakta telepü
lésen, Visken és Técsőn, illetve a volt Ugocsa vármegye tájain élő, a Németh László-i magyarság
eszményben gondolkodókban keresett társakat. Jómagam pedig a hatóságok által betiltott kézira
tos Együtt című magyar egyetemi folyóirat hajdani alkotóit, a Forrás Stúdióban jelentkezett új, az 
első félelem nélküli nemzedéket -  ez alkotja napjainkban a kárpátaljai értelmiségi derékhadat -  
igyekeztem összefogni. A korszellemnek megfelelően fizikai munkásokat -  köztük például egy kő
faragót is -  bevontunk a sorainkba, mondván, ne foghassák ránk, hogy 'értelmiségi szervezkedés’ 
az egész ügy”

Az újabb, az ún. II. Beadványt (lásd: Függelék) 1972 tavaszán állították össze, ezt a dokumentu
mot 1660-an írták alá, közülük az első három: Kovács Vilmos, Fodó Sándor, Stumpf (Benedek) 
András. Ezt a húszoldalas anyagot már az SZKP KB Politikai Bizottságához és a Legfelsőbb Ta
nács Elnökségéhez juttatták el. Fodó Sándor emlékezésében így vázolta a körülményeket: „ 1972-re 
a kárpátaljai magyarság helyzete annyira rosszabbodott, hogy elhatároztuk: nem lehet ezt tovább 
tűrni. Ekkor kezdődött a magyar iskolák összevonása és vegyes intézményekké való átalakítása, 
amely valójában az elsorvasztásukat jelentette. Nem volt egyetlen magyar tannyelvű óvoda. Nem 
lehetett magyarul felvételizni az ungvári egyetemre. A magyarságnak nincsen megfelelő párt- és 
állami szintű képviselete, ugyancsak nincsenek magyar nyelvű feliratok, utcatáblák még a színma
gyar községekben sem. A magyar falvak idős lakosai, akiknek nem volt idejük megtanulni oroszul 
vagy ukránul, hiába keresték fel ügyes-bajos dolgaikkal, nem álltak szóba velük, mert nem voltak 
magyarul tudó tisztviselők. Még Beregszászban, a nyolcvan-kilencven százalékban magyar város
ban és a szintén lényegében színmagyar beregszászi járásban sem.”

A II. Beadvány követelte az 1944. novemberi elhurcoláskor a magyarság kollektív bűnösségéről 
kiadott határozat visszavonását. (Ez egyébként még napjainkig, 2002 decemberéig, e sorok írásáig 
sem történt meg!) A memorandum legsúlyosabb bajként az anyanyelvi oktatás megoldatlanságát 
vetette fel. Ezért követelte a magyar anyanyelvi oktatás kiterjesztését az iskolák minden szintjére, 
az óvodától az egyetemig. Nincsenek magyar szakmunkásképzők, de zeneiskolák, tanítóképző sincs, 
de még magyar csoportok sem működnek ezekben az intézményekben. Az is rontja a magyar fiata
lok továbbtanulási esélyeit, hogy egyetlen szakközépiskolába sem lehet magyar nyelven felvételiz
ni. A beadvány összeállítói különösen sértőnek érezték, s ezért kérték, hogy a magyar iskolákban 
engedélyezzék a magyar történelem tanítását. Szorgalmazták egy magyar nyelvű szépirodalmi fo
lyóirat indítását és a magyar könyvkiadás támogatását. Külön felhívták a figyelmet a nyelvhaszná
lati sérelmekre, mert még a színmagyar községekben is ukrán nyelven irányították közigazgatást, 
intézték a lakosság ügyeit. A magyar tannyelvű iskolákban is ukrán volt az adminisztráció nyelve, 
az órarendet sem szabadott magyar nyelven kifüggeszteni. A települések nevét csak elszlávosított 
formában használhatják, a városokban és a falvakban nincsenek magyar utcanevek, a középülete
ken és az intézményeken pedig hiányoznak a magyar feliratok.
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A második memorandum végkövetkeztetése hasonló volt az I. Beadványéhoz: „Sérelmeink gyö
kere abban rejlik, hogy az alkotmányunk által biztosított egyenlő jogok mellett nincsenek egyenlő 
lehetőségeink, mivel azok korlátozva vannak az élet számos területén. Alkotmányos jogaink tudatos 
megsértéséből és lehetőségeink nyílt korlátozásából adódó problémáink súlyosak, de nem megold- 
hatatlanok”. Az orvoslás egyik eszközének a magyarság arányos képviseletének megvalósítását 
látták a kárpátaljai döntéshozó és végrehajtó szervekben. Összességében pedig „a magyar nemzeti 
kisebbség kollektív jogainak az elismerését... (valamint) elengedhetetlenül szükséges... a kisebb
ségijogaink részletes kidolgozása, azok kodifikálása és garantálása”.

A memorandum összeállításáról Fodó Sándor: „Egy tíz-tizenkét tagú csapat verődött össze, akik
kel titokban fogalmaztuk ezt a beadványt, például az erdőben, a nagyszőlősi vasútállomáson, Milován 
Sándor raktárában, a liszteszsákokon ülve. Lakásokban nem mertünk összegyűlni, hiszen a KGB, a 
beszpeka árgus szemekkel figyelt. Tíz-tizenkétszer fogalmaztuk át a szöveget, mert mindenkinek 
volt valamilyen megjegyzése. A végleges változatot kétezer emberrel [Fodó itt kerekíti a számot -  
B. J. megjegyz.] írattuk alá. Az esetleges retorzióról tartva nemcsak az értelmiséget kerestük meg. 
Az volt ugyanis az elvem, hogy ha lebukunk, csak én bukjak le, nem fejezhetjük le a kárpátaljai 
értelmiséget. A tervek szerint három internacionalista kommunista kíséretében kellett volna felvin
nem az iratot Moszkvába, akik végül mégsem álltak mellénk. Erről azonban senkinek sem szóltam, 
tudtam, hogy nem engednének el egyedül. A beadványt egy pályaudvaron hagytam egy csomagmeg
őrzőben. Egy hetet ücsörögtem a fővárosban, mire fogadtak, az itthoniak pedig közben már megsi
rattak.” (Olasz T., 2002:5.)

AII. Beadvány elkészítését az író öccse, néhai Kovács Miklós emlékezése szerint hárman -  Fodó 
Sándor, íjgyártó Bálint és Kovács Vilmos -  határozták el. „Az 1960-as évek végére, az 1970-es 
évek elejére a beregszászi járási és városi szervezetekben már igen kevés volt a magyar nemzetisé
gű tisztségviselő, akkori szóhasználattal ’káder’. Akik megmaradhattak posztjukon, azoknak is zöme 
már korábban eladta a lelkét a szovjethatalomnak. A beadvány három készítője elsősorban ezt sérel
mezte. íjgyártó Bálint gyűjtötte össze a magyarság nemzetiségi sérelmeit bizonyító tényeket, adato
kat. Vilmos bátyám a Beadványt sokkal keményebbre akarta fogalmazni, de Fodó és Ijgyártó lebe
szélte: maradjanak szigorúan tárgyilagosak, a hatalom úgyis minden sorukba beleköt. Az érzelme
ket ezért kerülni kell. A tényeket nem lehet megcáfolni, viszont a nem egészen pontos adatokkal csak 
ártanának az ügynek. Tudomásom szerint az előbbiek következetes figyelembe vételével állították 
végül össze a Beadvány szövegét.”

Fodó Sándor személyes közlése szerint, hetekig magolta Lenin nemzetiségekkel foglalkozó idé
zeteit, köteteinek számát, az egyes megállapítások oldalszámait. Egyrészt a beadvány megállapítá
sát Lenin-idézetekkel akarták alátámasztani a hatalom előtt, más részt ha Fodót a pártbizottságon 
faggatják, akkor azokat citálja majd a funkcionáriusok előtt. Több ezer aláírást akartak gyűjteni, de 
azoknak kevés lett volna a huszonkét oldalas beadvány hátlapja. Üres íveket nem akartak aláíratni, 
mert akkor rájuk fogják, hogy hamisítottak. Mindezt a lehető legnagyobb titokban és a leggyorsab
ban kellett véghezvinni, mert a KGB-nek mindenhol voltak besúgói. Ezért megállapodtak abban, 
hogy ha valamelyikük lebukik, akkor az állambiztonságnak azt kell mondania: nem tudnak semmit, 
és az egészet Fodó tette. Neki nem volt vesztenivalója, mert az egyetemről való eltávolítása után, 
ebben az időben kazánfűtőként dolgozott.

Ugyancsak Fodó Sándor írta a Forrás Stúdióról szóló emlékezésében: „.. .mivel nekem nem sok 
veszíteni valóm volt, én vittem el a levelet (ti. a II. Beadványt) Moszkvába... tény, a szovjet-magya
rok fogalmát bevezetni szándékozó, és meglévő iskolai hálózatunkat is folyamatosan romboló ha
talmi szándék legalább részben megtorpant ellenállásunkon és így sokban ennek köszönhető, hogy 
az ún. 'rendszerváltás’ után sok mindent sikerült megvalósítani kisebbségi törekvéseinkből... örömmel 
ismétlem meg: a Forrás a KMKSZ előképe volt.” (Fodó S., 1998:55-56.) A Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség 1989. február 26-án Ungváron alakult meg, elnökévé Fodó .Sándort választot
ták, ma a szervezet tiszteletbeli elnöke.

A II. Beadvány elkészítésének előzményeire, majd körülményeire így emlékezett az események 
egyik szereplője, az 1976-tól Pomázon élő íjgyártó Bálint: „Fizika-matematika szakos tanárként a
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nagyszőlősi magyar középiskolában -  melynek ukrán vezetése volt, és a gyerekeknek engem hivata
losan Valentin Ludvigovicsnak kellett szólítaniuk -  dolgoztam, innen 1960-ban kerültünk a felesé
gemmel Beregszászra. Két évig az esti középiskolában tanítottam, majd kineveztek a járási tanügyi 
osztályra szakfelügyelőnek, ahol eltávolításomig, 1972 júniusáig dolgoztam. Az 1960-as évek első 
felében Ilku Ferenc volt a beregszászi járási tanács elnöke. (Testvére, Ilku Pál ebben az időben az 
MSZMP PB póttagja, magyar művelődési miniszter.) Következetesen szorgalmazta, hogy a ma
gyarlakta járás iskoláiban magyar igazgatók legyenek, de a járási tanácsnál is legyenek magyar 
vezetők. Több osztály élén állt ekkor magyar nemzetiségű káder, így például a kulturálist Kovács 
Emil (Kovács Vilmos testvére), a szociálist Dancs István, a pénzügyit Bilák János irányította. Be
regszászon, Nagyberegen, Visken 1960-ban nyílt meg a magyar középiskola. A hruscsovi 'olvadás’ 
évei voltak ezek, 1966-ban azonban már -  ekkorra szilárdult meg a hatalma -  egyre erősebben 
érezhető volt a Brezsnyev nevével jelzett visszarendeződés.

-  Ez többek között abban is megnyilvánult, hogy a magyarság érdekeit a maga módján védő Ilku 
Ferencet úgy távolították el a hatalomból, hogy az előző évben, 1966-ban Moszkvába küldték párt
főiskolára. Három év múlva, 1969 végén tért haza Beregszászra, és egy ideig nem volt állása. Ekkor 
már a hatalmat mindenben kiszolgáló Veress Gábor volt a beregszászi járási pártbizottság ideológi
ai titkára, aki hamarosan arról vált híressé, hogy a gyermekkori pajtásaival, iskolatársaival a hivata
lában nem volt hajlandó magyarul beszélni, csak oroszul. A visszarendezés először abban nyilvá
nult meg, hogy a magyar iskolákat szándékosan kezdték lehetetlenné tenni: egyre kevesebb pénzt 
utaltak ki számukra felszerelésekre, taneszközökre. Még ennél is súlyosabb volt, hogy a 'szülők 
kérésére’ párhuzamos orosz osztályokat állítottak fel a magyar iskolákban. Ugyanakkor tíz-tizenkét 
gyereknek már külön ukrán iskolát szerveztek, miközben 1500-2500 fős magyar közösségeknek, 
illetve településeknek -  Rahó, Huszt, Királyháza, Gödényháza stb. -  nem engedélyezték magyar 
iskolák indítását. Először 1968-ban tiltották meg az ungvári egyetemen a magyar középiskolák vég
zőseinek az anyanyelven való felvételizést. A hatalmas tiltakozás miatt visszakoztak, de a követke
ző évben már csak oroszul és ukránul engedélyezték. 1971-1972-re teljesedett ki a kárpátaljai ma
gyar oktatás és kultúra elsorvasztása, amely kiváltotta a II. Beadvány összeállítását.”

A korábban, 1971. őszén készült I. Beadvány összeállításában íjgyártó Bálint nem vett részt. 
Tudomása szerint azt egyedül Kovács Vilmos készítette, és elsősorban Bállá László Forrás Stúdió 
elleni támadásaira válaszolt, de már a magyarság súlyos nemzeti sérelmeit is megfogalmazta. Ismét 
Ijgyártó Bálint közlése: „Már az I. Beadvány is kiváltotta a hatalom dühét. Emlékszem, hogy abban 
az időben nem volt olyan tanügyi témával foglalkozó megyei vagy járási párt- és tanácsi értekezlet, 
amely nem Kovács Vilmos gyalázásával kezdődött. Azzal vádolták, hogy az I. Beadványban hazug
ságokat, rágalmakat terjeszt, pedig a Szovjetunió a világ legdemokratikusabb állama, ahol százöt
ven nép él békében, elégedetten, és a lenini nemzetiségi politika szellemében építi a szocializmust. 
1971 őszén a színmagyar Beregújfaluban, Nagyborzsován és másutt -  az ungvári járás egyes ma
gyar falvaiban is - ,  felszámolták a magyar oktatást, és orosz tannyelvűre változtatták. 1972 tava
szán a beregszászi lakásunkon felkeresett Fodó Sándor -  egyébként rokonom és földim, 1929-ben 
születtem Visken aki negyven oldalas anyagot állított össze a kárpátaljai magyarság sérelmeiről. 
Amikor elolvastam, azt mondtam neki: csak olyan tényeket vegyünk be, amelyeket bizonyítani tu
dunk. Egyetlen téves adat hiteltelenné teszi az egész beadványt, mert csak azt fogják belőle kiragad
ni és hangoztatni. A találkozásokat ezután különös gonddal szerveztük meg Sándorral és Vilmossal, 
mert tudtuk, hogy mindkettőjüket megfigyelés alatt tartja a KGB. Legközelebb már Vilmos is jött, és 
mindketten egy másik úton, a szomszéd, Csobolya Gyula fél holdas szőlőskertjén át -  ahogy nevez
tük: a 'Csobolya úton’ - ,  a másik utca felől jöttek be a portámra, onnan a lakásba, hogy lerázzák a 
követőket.

-  Amikor 1960-ban Beregszászba költöztünk, ismertem meg Kovács Vilmost. Ebben az időben 
Vilmos egy irodalmi stúdiót vezetett a helyi Vörös Zászló újságnál. A városban megszerveztük az 
Ismeretterjesztő Társulat helyi szervezetét, előadásokat, műsorokat rendeztünk, amelyeket hama
rosan egy érdeklődő közösség, harminc-negyven ember látogatott. Az egyik évben, március 15- 
ére Petőfi irodalmi estet állítottunk össze, amiből nagy botrányt kavart a hatalom. A helyi pártve
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zetők szerint nem a magyar költőről -  s burkoltan az 1848-as forradalom nevezetes napjáról -  
kellett volna megemlékeznünk, hanem a 19. századi Tarasz Sevcsenko (1814-1861) ukrán költő
ről, aki március 9-én született, és március 10-én halt meg. Az egyik rendezvényünk alkalmával 
találkoztam Kovács Vilmossal, két testvérét -  Emilt és Miklóst, kik tanárok voltak -  már korább
ról ismertem. Ezt követően szoros kapcsolatba kerültem a Kovács-családdal, meghívtak Gátra, 
szüretre, disznóölésre. Az összejövetelek mindig nagy alkalmat adtak számunkra a magyar sors
kérdések megvitatására.”

AII. Beadvány szövege 1972 tavaszán íjgyártó Bálint beregszászi lakásán formálódott végleges
sé, aki -  mint a beregszászi járási tanügyi osztály szakfelügyelője-jól ismerte a magyarság helyze
tének valós tényeit. Összegyűjtötte a cáfolhatatlan tényeket, hogy mennyi magyar iskolaigazgató, 
kolhozelnök, beregszászi városi és járási vezető stb. tevékenykedik, amelyek bekerültek a bead
ványba. A kérelmet Kovács Vilmos fordította le orosz nyelvre, ő gépelte le, miként a magyar nyelvű 
változatot is. Tudni kell az előbbiekkel kapcsolatban, hogy a Szovjetunióban akkoriban magánsze
mély nem tarthatott írógépet, csak költők, írók -  Kovács Vilmosnak volt - ,  de az övét is nyilvántar
tásba vette a KGB. Közben a magyarlakta falvakban már kijelölték a megbízható embereket, akik 
megkérdezték az ott lakókat, hogy kinek van bátorsága aláírni a beadványt.

Az akciót-Fodóval együtt-tizenketten végül úgy szervezték meg, hogy mindenkinek legalább 
tíz embert kellett megnyernie az aláíráshoz. Meghatározták azt is, hogy az első húsz ember hol adja 
majd át az íveket a következő húsznak, aztán kinek, melyik faluba kell mennie újabb támogatókhoz. 
A legapróbb részletekre is ügyelve folyt a körültekintő előkészítés. Egy alkalommal S. Benedek 
András és Vári Fábián László utazott a beadvány ügyében Nagyszőlősre dr. Kovács Elemér a helyi 
járási kórház ideggyógyász-szakorvosához. Nem a rövidebb Beregszász-Nagyszőlős autóbuszjá
ratra szálltak fel, mert azt -  mivel a többségében magyarlakta területen haladt -  jobban Figyelte a 
titkosrendőrség, és a jármüveken gyakran igazoltatták az utasokat. A hosszabb utat választották, és 
Beregszászról nagy kerülővel, Beregkisfalud községen keresztül érkeztek meg az esti órákban Nagy
szőlősre.

Az aláírásgyűjtést szigorúan titokban és a lehető legrövidebb idő alatt akarták végrehajtani, ne
hogy a mindenütt jelenlévő KGB tudomására jusson. Ezt a következőképpen tervezték megoldani: 
az aláírókkal -  hogy tudatában legyenek annak, mit írnak alá -  elolvastatják a beadvány teljes, 
magyar nyelvű fogalmazványát. Ezután több példányban, egy-egy magyar, illetve orosz nyelvű lap 
hátoldalára róják a nevüket. íjgyártó Bálint úgy emlékezett, hogy a máramarosi Visken id. Sári 
József asztalosmester és Pál Imre, Técsőn dr. Szöllösy Tibor ideggyógyász-szakorvos, a beregszá
szijárásban Gáton Kovács Emil, Beregszászon Kovács Miklós, az író testvérei, Mezőváriban (Vári) 
Fábián László költő, Mezőkaszonyban egy tanárnő (sajnos, a név nem maradt fenn), a nagyszölősi 
járás több településén Kovács Elemér nagyszölősi orvos, Tiszabökényben pedig Dupka György 
szervezték az aláírásokat.

Fodó Sándor szülőfalujában, Visken kezdődött az aláírásgyűjtés, ahol Fodó elment négy elvba
rátjához. A hajdani máramarosi koronavárosban éppen akkor volt egy szokásos internacionalista 
művelődési rendezvény, kirendelt tömeggel. Egy óra alatt négyszázan (!) írták alá az íveket. Czirók 
Bélának volt egy Jawa motorkerékpárja, ő volt az egyik futár. A Felső-Tisza-vidékről így kerültek el 
a lapok az ugocsai Tiszapéterfalvára, majd Fertősalmásra. Alig mertek hinni a szemüknek, hogy 
néhány nap alatt 1660-an írták alá az íveket anélkül, hogy a KGB felfedezte volna az akciót. Két 
magyar besúgó viszont akadt: egy beregszászi férfi és Visk akkori párttitkára. Az utóbbi azt jelen
tette, hogy Fodó ki akarja kiáltani Kárpátalja autonómiáját, hogy aztán a területét Magyarországhoz 
csatolják. Fodó felvilágosította: ha a vidék az anyaországhoz kerülne, akkor nem követelnének ma
gyar egyetemet.

Az akció a következőképpen zajlott: három nappal Fodó Sándor tervezett moszkvai útja előtt a 
helyi szervezők felkeresték a Fodó által megnevezett embereket, átadták az íveket azzal, hogy majd 
a megadott időben értük mennek. Tiszapéterfalván sajátos körülmények között -  mint később kide
rült, szerencsés végkifejlettel -  történt az aláírások gyűjtése. Ide érkezett az egyik motorkerékpáros 
futár, a már említett Czirók Béla -  ma a Kárpátaljai Református Egyházkerület főjegyzője s
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találkozott a helyi szervezővel, aki átadta neki a környező falvakban aláírt íveket. A félreértés ter
mészetesen később kiderült.

Az előbbiekkel kapcsolatban Kovács Elemér nyugalmazott orvos személyes közlése: „Fodó Sándor 
azzal nyújtotta át nekem a beadvány egyik példányát és az aláírásra szánt íveket, hogy azokat vi
gyem a 'Tiszán túlra’, azaz a helyi szóhasználatban a nagyszőlősi járásnak a folyó bal partján fekvő 
ugocsai tájára, Szabó Árpádhoz. Fodó Sándor barátom azonban a falu nevét elfelejtette megemlíte
ni. Tiszapéterfalván ismertem egy ilyen nevű idősebb személyt, bekopogtam hozzá. Először nem 
akarta elfogadni az üres aláírási íveket, és azt hajtogatta, hogy nem ismeri Fodót. Aztán esküdözött, 
hogy semmit sem tud az aláírásgyűjtéséről. Végül elfogadta a megbízást, és akkor nyomatékosan 
közöltem vele, mikor jövök értük, s azt is, hogy legalább kétszáz aláírásnak kell lennie. A feladatot 
sikeresen teljesítette. Néhány nap múlva derült ki a félreértés, ugyanis Fertősalmásra kellett volna 
mennem Szabó Árpád tanító úrhoz. E kiváló -  sajnos, már néhai -  ember előzetes megbeszélés 
nélkül is megcselekedte azt, amit abban az időben sokan mások nem mertek megtenni. A szervező 
nem jelentkezett nála, de meghallotta, hogy más falvakban már folyik az aláírásgyűjtés. Ezért ő is 
nekilátott -  összesen 190 aláírást szedett össze - ,  pedig nem tudta, hogy hová és kinek kell eljuttatni 
az íveket. Csak később találkozott a Moszkvából hazaérkezett Fodóval, s méltatlankodott, hogy a 
kézjegyekkel ellátott papírok felhasználatlanul ott vannak nála”.

Az aláírásgyűjtés idején Fodó Sándor ungvári lakásán házkutatást tartottak, amelyre gy emléke
zett: „Tisztában voltunk a veszéllyel, s azzal is, hogy figyel bennünket a KGB... Nyomunkban a 
titkosszolgálat embereivel gyűjtöttük ugyanis az aláírásokat. Azt azonban semmiképp sem akartuk, 
hogy az aláírt példány a KGB kezébe kerüljön... A házkutatást megelőző napon is aláírást gyűjtöt
tünk. Beregszászban jártunk, amikor észrevettem, hogy követnek bennünket. Megpróbáltuk lerázni 
őket. Mátyfalva térségében sikerült eltűnni a szemük elől. Igyekeztem haza, hogy biztonságba he
lyezzem a beadványt. Ungváron taxiba ültem. Ám alig foglaltam helyet, megjelent két jól megter
mett alak és azt mondták, hogy a KGB tisztjei. Meghűlt bennem a vér. Ám szerencsére a tisztek nem 
engem kerestek, csupán a taxira tartottak igényt. Voltak annyira gálánsak, hogy engem is hazafuva
roztak. Otthon valamilyen biztonságos rejtekhelyét kerestem az iratnak. Végül a feleségem fehérne
műi alatt láttam legbiztonságosabbnak elrejteni. Mint később kiderült, jól okoskodtam”. (Balogh 
Cs., 2002:2.)

Másnap korán reggel, Fodóékhoz vendég érkezett. Czébely Lajos magyar szakos tanár -  aki 
később Kovács Vilmos szülőfalujában, Gáton tanított -  állított be a lakásba azzal, hogy Fodó aznap 
sok jövevényre számítson, mert jönnek a tanítványai. Alig mondta el, amikor felberregett a lakás
csengő. Fodó a diákjaira számítva nyitott ajtót, amely előtt marcona alakok álltak. Vezetőjük, egy 
KGB-ezredes közölte, hogy a törvény nevében házkutatást tartanak. Fodó kérésére felmutatta a 
parancsot, amelynek pecsétjén nyomban feltűnt, hogy azt nem Kárpátalján, hanem a nyugat-orosz
országi Őreiben állították ki. Fodó ekkor döbbent rá, hogy összefüggésbe hozták az ún. oreli perrel. 
Egykori észtországi, tartui egyetemi évfolyamtársa és barátja, Gábriel Szuperfinn is tagja volt az 
Andrej D. Szaharov (1921-1989) és Alekszander Szolzsenyicin körüli polgárjogi mozgalomnak. 
Szuperfinn számos tiltott irodalmat juttatott el Fodóhoz Ungvárra. Fodó így folytatta: „S mert szá
mos tiltott irodalmat kaptam tőle, illetve én is írogattam az általa jegyzett Rákovij korpusz (PaKOBHH 

Kopnyc, Rákos osztály) című szamizdat folyóiratba, hozzám is eljutott a KGB.. . Kértem az ezre
dest, hogy legyenek tekintettel az akkor épp(en) beteg hároméves kislányomra. Ám ő nyersen azt 
mondta, hogy a parancs az parancs. Nagyon szakszerű és mondhatni, színvonalas volt a házkutatás. 
Szétszedték a jégszekrényt, a televíziót, felforgatták a könyvtáramat, felszedték a szőnyegeket. Ki
húzták a fehérnemüs fiókot is. Ettől elállt egy pillanatra a lélegzetem. A kutakodó felcsippentett egy 
bugyit, majd kis töprengés után visszatolta a fiókot. így menekült meg a beadvány a 12 órás kutako
dás során. Nem találtak semmit, ám ennek ellenére egy vaskos jegyzőkönyv készült az eseményről. 
A legjobban talán szegény Czébely Lajos volt megijedve, hiszen őt a különítmény magával vitte. 
Szerencsére nem tartották bent sokáig”. {Go.) Fodó 13 évvel korábban adott életút-interjújában 
másként említette észtországi, szamizdatos barátja nevét: Garik Szuperfin. (Bulla Gy., 1989:147.)

Mindössze másfél nap alatt, összesen 1660 aláírás került a II. Beadvány íveire, amely hatalmas
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fegyvertény volt a szervezőktől. Különösen, ha figyelembe vesszük az akkori magyarországinál 
sokkal keményebb szovjet diktatórikus rendszert, valamint azt, hogy a Brezsnyev-korszak (és a 
KGB) ekkor volt a csúcsponton. A Beadványt és az aláírt íveket Ijgyártó Bálint és Kovács Vilmos vitte 
el szombat délután Munkácsra, ahol a repülőtéren átadták a rájuk várakozó Födő Sándornak. (Az 
ungvári polgári repülőtér ebben az időben nem működött, a belföldi távolsági járatok leszállóhelye a 
munkácsi katonai repülőtér volt.) Fodó elutazott Moszkvába, ahol felkereste az SZKP KB székházát, 
és kérte: fogadja őt Mihail Szuszlov, a párt főideológusa, hogy személyesen adhassa át neki a kárpát
aljai magyarság sérelmeit feltáró dokumentumot. Ezen kívül kijelentette: mivel nincsen szállodai he
lye, ezért addig a pártszékház előcsarnokában éjszakázik, amíg Szuszlov elvtárs nem fogadja. Ez 
utóbbi végül szerdán megtörtént, és a II. Beadvány eljutott a legfelsőbb szovjet pártvezetéshez.

Mi történt eközben Kárpátalján? Ijgyártó Bálint további közlése: „A beadvány egy másik teljes 
példányát átküldtük Magyarországra Aczél Györgyhöz (1917-1991), az MSZMP KB titkárához 
egy korábban Kárpátaljáról áttelepült, de éppen akkor Beregszászon tartózkodó személlyel. Az 
illető azt hétfőn reggel átadta Aczél titkárnőjének a KB székházában. Az eredmény: még aznap 
délután Fodót -  aki Moszkvában még arra várakozott, hogy Mihail A. Szuszlov, az SZKP főideoló
gusa fogadja-, és jómagámat elbocsátottak a munkahelyünkről. Indoklás nélkül, mert az aláírások
ból nem derült ki, hogy kik voltak a kérvény megfogalmazói és az akció szervezői. A körülményekre 
később derült fény: Aczél a beadványt nyomban átadta a KGB magyarországi kirendeltsége főnöké
nek, akinek utasítására azonnal intézkedtek Ungváron, ahol viszont nem tudták, hogy Fodó Moszkvá
ban van. Az anyaországi pártvezető cselekedete hatalmas csalódás volt számunkra, mert bíztunk abban, 
hogy a Kádár-kormány felfigyel a kárpátaljai magyarság sérelmeire. Már másnap, kedden Beregszászon 
pártkonferenciát tartottak, ahol G. Smanyko, a kárpátaljai területi pártbizottság ideológiai titkára a bead
vány készítőit hazug fasisztáknak nevezte, akik azt merik állítani, hogy Kárpátalján 1944 novemberében 
elhurcolták a magyar férfiakat. A szovjethatalom csak a fasisztákat internálta -  üvöltötte. Az általunk 
leírt tényeket is hazugságnak minősítette. Ezekben a napokban történt: a beadvány egyik példányát a 
méhesben rejtettem el, de gyanút fogtam, talán már tudnak a helyéről. Ezért máshová raktam, a tyúkól 
fedőcserepe alá. Másnap reggelre a méhes fel volt dúlva. A kárpátaljai területi KGB az első napokban 
még nem ismerte a beadvány teljes szövegét és az aláírók névsorát. Tovább rejtegettem a dokumen
tumot: amikor 1976-ban áttelepültünk Magyarországra, előtte eljuttattam Fodó Sándorhoz.”

A II. Beadványról és tartalmáról Moszkvából értesültek a kárpátaljai területi vezetők. A megyei 
pártbizottság ideológiai titkára, G. Smanyko egy héten át mindennap magához, illetve a testület 
tagjai elé rendelte Fodót, és az elvtársak arról győzködték, hogy a kérelem tartalma nem fedi a 
valóságot és szovjetellenes rágalmak tára. S az akkor kazánfűtőként dolgozó volt ungvári egyetemi 
oktató, tényeket és Lenin-idézeteket citálva sorra bizonyította az ideológiai titkár előtt, hogy a hata
lom miként csorbítja meg a kárpátaljai magyarság jogos kisebbségi-nemzetiségi jogait. Aztán Jurij 
Ilnickij, a megyei pártbizottság első titkára hívatta, aki megdorgálta: miért kell Moszkvába szalad
gálni, helyben is megoldják a problémákat. Fodó azt válaszolta: „Ha Lenin útmutatásai szerint 
mennének a dolgok, akkor a magyarság ügye is rendben lenne”. Ilnickij végül azt mondta: „Fiam, 
máskor, ha bajod van, akkor keress bennünket”.

A z  előbbiekre Fodó Sándor legutóbb így emlékezett: „Egy alkalommal Ilnyickij elvtárs, a megyei 
első titkár hívatott magához, s megkérdezte, miért csaptunk ekkora felhajtást, s hogy valóban igaz- 
e, hogy jól ismerem Lenin müveit. Azt válaszoltam, hogy ha a munkatársai ilyen kitünően ismernék, 
kevesebb gond lenne. Akkor a szárnysegéde azzal jött nekem, hogy miért nem tudjuk megérteni, 
hogy Ukrajnában az ukrán a hivatalos államnyelv. Őt nem is méltattam válaszra, a titkárhoz fordul
va hívtam fel a figyelmét arra, hogy íme, itt az élő példa. Lenin az első dekrétumai között szüntette 
meg az államnyelvet, mert egy demokratikus országban minden nyelv egyenlő. Hogy legyen itt rend, 
amíg ilyen munkatársakkal veszi magát körül?!” (Olasz T., 2002:5.)

Két héttel azután, hogy Fodó Moszkvában átnyújtotta a Beadványt Szuszlovnak, egy héttagú 
bizottság érkezett Ungvárra, hogy kivizsgálja a dokumentum állításait. A helyi vezetés a tényeket 
nem tudta megcáfolni. G. Smanykot és Ruszin Emilt, a megyei pártbizottság propagandaosztályának 
a vezetőjét leváltották, de más érdemi intézkedést nem tettek. A magyarság alapvető sérelmeit nem
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orvosolták, Fodó Sándor szerint mégis: „Az 1972-es beadványt akkor is, most is egyértelmű siker
ként könyveltük el. Bár nem volt látványos hatása, de enyhült a Kárpátalja magyarságát körülvevő 
szorítás”. (Uo.)

A Moszkvába eljuttatott kérelem nyomán az 1970-es évek derekán, Kárpátalján kineveztek né
hány magyar nemzetiségű vezetőt, köztük Veress Gábort a beregszászi járási pártbizottság élére, 
aki azonban hamarosan mintaszerű janicsárrá vált. Az 1980-as évek végéig nem volt hajlandó hiva
talában magyarul megszólalni, magyarul beszélni magyar ügyfeleivel -  még volt középiskolai osz
tálytársaival sem! - , inkább oroszul.

Hosszas tárgyalásokat követően az ukrajnai oktatási, illetve művelődési minisztérium gyakorlati
lag a beadvány minden felvetésére válaszolt, többet figyelembe is vett. így például felfüggesztették 
a magyar iskolák internacionalista intézményekké való átalakítását, azaz a magyarok mellett párhu
zamos orosz, illetve ukrán osztályok indítását, és átmenetileg valamivel könnyebb lett a magyar 
iskolát végzett fiatalok egyetemi felvételije. A területi filharmóniában létrehozták a Magyar Meló
diák együttest, amelynek Boniszlavszky Tibor volt a vezetője. A filharmónia magyar nemzetiségű 
zenészei egy a pártbizottság által jóváhagyott műsorral kezdték járni a Kárpátalja magyar települé
seit, iskoláit. A szereplőgárda ugyan folyamatosan változott, de általában magyar klasszikusokat és 
magyar népzenét játszottak a beadvány utáni másfél évtizedben.

A Moszkvából érkezett bizottság távozása után a helyi pártvezetés azonnal megindította a hajszát 
a beadvány feltételezett összeállítói és az aláírók ellen. Ennek lényege az erkölcsi meghurcolás, az 
egzisztenciális ellehetetlenítés, ugyanis az átmenetinek tekinthető Brezsnyev-korszak közepe táján, 
a „lágyabb diktatúra” idején a memorandumban megfogalmazott követelésekért már nem járt feltét
lenül börtön, illetve száműzetés. íjgyártó Bálint hosszú hetek múlva úgy kapott állást, hogy a felesé
gét -  aki Beregszászon, az újbóli magyar korszak idején, az 1940-es évek elején épült ONCSA- 
telep nyolcosztályos iskolájának igazgatóhelyetteseként dolgozott-visszaminősítették tanárnak, és 
őt állították a helyére. Ez a megoldás egyrészt azért volt fontos számára, mert akinek abban az 
időben három hónapig nem volt állása, azt közveszélyes munkakerülésért két-három év börtönre 
ítélték. Másrészt a hatalom így akarta azt a látszatot kelteni, hogy íjgyártó leváltása szakfelügyelői 
posztjáról nem politikai okokból, a 11. Beadvány létrejöttében játszott szerepe miatt történt.

A munkanélküliség veszélye fenyegette Fodó Sándort is, aki Beregszászon felkereste íjgyártót, 
hogy segítsen neki elhelyezkedni. Bár az utóbbi már nem volt járási vezető poszton, de jó barátja 
volt Szabó István, a beregdédai kolhoz elnöke. Közbenjárására Fodót dekoratőrként alkalmazta, 
pedig nem értett a plakátfestéshez. Hogy teljesítménye is legyen, négy hónapig Garanyi József 
festőművész és Deli Miklós tanár készítette helyette a transzparenseket és a különféle propaganda
anyagokat. Egy alkalommal Fodót hívatták az ügyészségre, ahol közölték vele: vádat emeltek ellene 
közveszélyes munkakerülésért. A munkakönyvével igazolta, hogy dekoratőrként dolgozik. A Szov
jetunióban egyébként ezekben az években a diktatúra előszeretettel zárta elmegyógyintézetbe a 
másként gondolkodókat, a hatalom által ellenzékinek tartott nézeteket valló személyeket. Mondván, 
őrültek, mert bírálják a világ legtökéletesebb rendszerét, s a Szovjetuniót, ezért ügyük egészségügyi 
(elmekórtani) és nem politikai kérdés.

A Beadvány-ügy természetesen még évekig nem csitult el, a KGB -  de a pártszervek is - ,  állandó 
pszichológiai nyomás alatt tartották Kovács Vilmost, Fodó Sándort és íjgyártó Bálintot. A telefonja
ikat lehallgatták, ha valakivel az utcán beszélgettek, azt gyakran másnap a KGB-be hívatták, s arról 
faggatták: mi volt a téma. Egy idő után azt vették észre, hogy az ismerősök, de még a régi barátok 
közül is többek, kerülik velük a találkozást. íjgyártó Bálint tovább emlékezése: „Mi hárman, mégis 
tartottuk a kapcsolatot. Hol Vilmosnál, hol Emilnél Gáton, hol nálam, Beregszászon jöttünk össze. 
Egy eset: Sándor egy este a lakásom főbejáratán jött, szinte abban a pillanatban két házzal odébb 
megállt egy személygépkocsi, két kalapos úrral. Feltehetően követték. Sándornak a ’Csobolya-úton’ 
sikerült észrevétlenül távoznia. Jómagam azért is szálka voltam a pártvezetés szemében, mert az 
ONCSA-telepi kisiskolát a tanárokkal összefogva egy év alatt középiskolává szerveztem át, újon
nan bebútoroztuk, szaktantermeket alakítottunk ki. Az igazgató közben a saját zsebére értékesítette 
Lembergben az iskola másfél hektáros kertjében termett barackot és szőlőt. Amikor ezt a pártveze
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tésnél szóvá tettem, Veress Gábor, a beregszászi járási pártbizottság első titkára a tanári értekezle
ten az igazgató elleni összeférhetetlenséggel és áskálódással vádolt meg. Ez volt az utolsó csepp: 
rádöbbentem, hogy Kárpátalján nincs maradásunk. És a családunk úgy döntött, hogy áttelepülünk...”

A Forrás Stúdióban tömörülő alkotói kör feloszlatásában döntő szerepet vállalt a Kárpáti Igaz Szó 
szerkesztősége azzal, hogy az újság a Forrás megszüntetése előtt fél évvel (!), 1971. május 22-én a lap 
keretében létrehozta a József Attila Irodalmi Stúdiót. Leplezett szándékkal, de célzatosan a Forrás 
helyett, a hivatalos politikától nyújtott „elégtételként.” A stúdióról Bállá László így szól emlékiratá
ban: „.. .cselekedni kellett, menteni, ami menthető -  s ekkor támadt az az ötletem, hogy a szerkesztőség 
égisze alatt irodalmi stúdiót alapítunk. Ezzel kettős célom volt. Elsősorban a hatalom kiengesztelése, 
eltérítése attól a szándékától, hogy elvégezze a magyar szellemi életet építő-bemutató közleményeink 
kilátásba helyezett csonkolását. Mikor a titkárok előtt fölvetettem a stúdió tervét, biztosítottam őket: 
úgy irányítjuk majd a munkát, hogy 'helyes mederbe’ tereljük a tollforgató fiatalok irodalmi érdeklődé
sét. Látták komoly szándékunkat a ’hibák’ helyrehozására, és a lap arculatának a kialakítására ismét 
több-kevésbé szabad kezet kaptam... a Stúdió megszervezésével az volt a második célom, hogy jelen
tős irodalmi műhelyt hozhatunk így létre, s ezt idővel majd ki is mozdíthatjuk kezdeti kényszerű keretei 
közül... nem a Kovács Vilmos és S. Benedek András vezette Forrás ellenstúdiójaként hoztuk létre, ez 
utóbbival szembehelyezkedni sem akartunk, akkor sem, ha munkált bennünk a fölismerés, hogy a 
hatalom az említett közösség ellenzékiségét aligha tűri sokáig, s akkor majd a józsefattilásoknak kell 
irodalmi életünket 'átvinni a túlsó partra’. Különben az új stúdió ügyében Kovács Vilmossal is tanács
koztam (akkor jó viszonyban voltunk), s ő megérteni látszott 'mentsük, ami menthető’ törekvésünket, 
sőt, megelégedéssel vette tudomásul, hogy a Forrás tagjait is hívjuk a mi sorainkba (is) s hogy az egyik 
élvonalbeli költőjüket szándékozom fölkérni szervező titkárnak. (Az illető erre rá is állt, de végül 
mégsem vállalta el.)” [Erről korábban már volt szó: Fodor Géza szerint is az új stúdió elnöki tisztsé
gére őt szemelte ki Balta László, de egy hónapos gondolkodási időt kért és kapott -  B. J. megjegyz.]

Egyes emlékezők szerint Bállá azért is szorgalmazta a József Attila Stúdió létrehozását az újság 
keretében, hogy fórumot teremtsem a költői pályán akkor induló fiának, Bállá D. Károlynak. Itt kell 
megjegyezni azt is, hogy többek -  nem is alaptalanul -  felvetik: a területi pártbizottság mindig csak 
Bállá Lászlóval tárgyalt a kárpátaljai magyarság ügyeiben, illetve maga Bállá is arra törekedett, 
hogy a magyarság egyedüli szószólója legyen. Az utóbbiakat egyébként az emlékiratából idézett 
egyes megnyilatkozásai is megerősítik.

További érdekes adalék a Balla-emlékiratból: „Eredetileg a helyi hagyományokhoz ragaszkodva, 
Dayka Gáborról akartuk elnevezni, de ehhez nem kaptuk meg a pártbizottság jóváhagyását. Stúdi
ónk ugyanis eléggé feszült irodalompolitikai légkörben született... ezért fölötteseink névadónak 
kommunista írót akartak, és Zalka Mátét ajánlották. Ez viszont nekem nem tetszett: nemesebben 
zengő nevet szerettem volna, és kompromisszumos megoldásként József Attilát ajánlottam, akit a 
hivatalos irodalomtörténet végül is kommunista költőként tartott számon. Ebben sikerült is meg
egyeznünk.. . A Stúdió létrehozásával több célt követtünk. Részben lökést akartunk adni régiónk
ban a magyar irodalom fejlődésének, fiataljai gyorsabb előrejutásának. Másrészt: ezzel valamely 
magyar közművelődési képviseleti szervet is létrehoztunk. De közrejátszott itt egy önző törekvé
sünk is. Nagy garral [a Kárpáti Igaz Szóban -B . J. megjegyz■ ] megindított magazinunkat, a NEON
t a területünkön dolgozó meglehetősen gyér számú magyar tollforgató épp nem tudta elárasztani 
szépprózával, verssel. Ezek hiányában -  gondoltuk -  úgy lehetne a legjobban segíteni, ha magunk 
próbálnánk meg írókat nevelni... ez a nemcsak írásműveket produkáló, hanem a terület magyar 
társadalmával is is szoros kapcsolatokat kiépítő, munkájába később tehetséges fiatal képzőművé
szeket, zenészeket is bevonó közösség [ez lett az 1988. január 30-án Ungváron megalakult József 
Attila Alkotóközösség -  B. ./. megjegyz.] csakhamar ismertté tette a nevét nemcsak vidékünkön, 
hanem az egész magyar nyelvterületen.”

Kezdetben a stúdiót elnökként a lap szerkesztőbizottságának egy-egy tagja, Kroó László, majd 
Márkus Csaba, a Kárpáti Igaz Szó helyettes főszerkesztője irányította, felelős titkára Erdélyi Gábor, a 
lap kulturális rovatának vezetője. A stúdió publikációiban egy ideig a teljes „vonalasság” érvényesült. 
Ez többek között azt jelentette, hogy a Forrás Stúdió fiataljainak számos írását nem fogadták el közlés
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re, ezért más fórumokat kerestek. A Balla-emlékiratból: „.. .visszájára fordult a dolog. Kovács [Vil
mos] és a Forrás mégis gyanakvással fogadta a József Attila Stúdió színrelépését, s ez végső soron 
érthető is, hiszen a hatalommal egyetértve, haragjának kiengeszteléséül bontottunk zászlót. így aztán 
indulásunkkor szembe kellett néznünk a Forrás-gárda bojkottjával. Mi meg legelső, bátortalan lépése
iket tevő fiatalokkal rajtoltunk, a céljainkat megértő néhány idősebb író, irodalomtörténész -  Sütő 
Kálmán, Csengeri Dezső, Szalai Borbála, Gortvay Erzsébet, Szenes László -  támogatásával. Mindent 
az ábécénél kezdtünk, eleinte szigorúan megszabva a stúdió pályáját: bizonyítani kellett. Nos, egy 
időre vissza a szűkén értelmezett szocialista realizmushoz! Stúdiósaink akkori verseiről találóan je
gyezte meg egy cikkében Görömbei András, hogy olyanok, mintha a szerzők dobogón állva, ünneplő
ben szavalnának. Bizony, mi is tudtuk, hogy ez így van.” (Görömbei a debreceni Kossuth Lajos Tudo
mányegyetem irodalmi Actájában nevezte őket,, ünneplőbe öltözött ” költőknek.)

Egy évtizedig ugyanis, 1981 végéig a József Attila Irodalmi Stúdió teljesen a hatalom elvárásai
nak megfelelően, a szovjet pártfőtitkár Leonyid Brezsnyev és a főideológus Mihail Szuszlov által 
megkövetelt irodalom- és művelődéspolitika jegyében fejtette ki működését. Publikációik igen „fe
gyelmezettek” voltak. Mégis, ez az időszak a fiatalok számára a tanulás, az önképzés, a közösségi 
élet iskolája volt. (Később -  1981 decemberétől a stúdió megújult, és azontúl egy háromtagú elnök
ség -  Bállá D. Károly, Dupka György és Horváth Sándor, valamennyien társelnökök -  vezette. 
Ekkortól szervező titkára Kovács Elemér, a beregszászi tagcsoport vezetője pedig Füzesi Magda.)

A józsefattilások első közlési lehetőségeit valóban a Kárpáti Igaz Szó című lap teremtette meg. A 
szerkesztőség az ő számukra hozta létre a havonta megjelenő Lendület című nagy terjedelmű rova
tot, amely a laptestből kivághatóan igazi kis folyóiratnak hatott. Kezdettől a csoport fóruma volt, 
1982-ig változó rendszerességgel látott napvilágot, átlagosan nagyjából kéthavonta, de szerkeszté
sében, összeállításában inkább a politikai napilap szempontjai érvényesültek. (Ekkortól kilenc, 1983- 
tól évi 12 alkalommal, azaz havonta jelentkezett a Lendület csaknem két nagyalakú, A/3-as újságol
dalon.) A hajdani Forrás Stúdióban, illetve utána indult, s addig félreállt vagy elhallgatott alkotók 
jelentős része -  nem utolsó sorban Kovács Vilmos tanácsára -  már 1974-1975-től, az álláspontok 
folyamatos tisztázódása után bekapcsolódott a József Attila Stúdió munkájába. Ebben nagy szerepe 
volt a stúdió felelős titkárának, Erdélyi Gábornak, a Kárpáti Igaz Szó művelődési rovata akkori 
vezetőjének (a lap mai főszerkesztőjének) és Dupka Györgynek, a stúdió vezetőségi tagjának.

A fiatal pályakezdő alkotók indulásának elősegítésére a szintén Kárpáti Igaz Szó laptestében, -  
Bállá László ötlete nyomán -  ugyancsak kivághatóan tették közzé az első verseskötetek oldalait, 
amelyeket össze lehetett hajtogatni, illetve folyóirat-szerüen összefűzni. (1979 és 1986 között összesen 
tizenöt kötet jelent meg ilyen módon. Eközben a Kárpáti Kiadó azzal büszkélkedett, hogy milyen 
sok magyar könyvet jelentet meg, pedig ezek a magyarországi kiadókkal közösen publikált, orosz
ból és ukránból fordított müvek voltak.)

A körülményeket így vázolta két évtized múlva egy magyarországi interjúban az események fő
szereplője, Bállá László: „A nagy hallgatásoknak az évei után a hetvenes évek első felében több 
irodalmi stúdiót sikerült szerveznünk. 1973-ban [helyesen 1971-ben] megalakítottuk a József Attila 
Irodalmi Stúdiót. Annak előtte néhány évig működött egy másik is, a Forrás, de ott komplikációk 
adódtak. Elmondom azt is, hogy mik. Nos, a fiúk túlságosan Magyarország felé tekintettek, az itteni 
modernebb törekvések szellemét kívánták haza is. Akkoriban ez még igen nagy bűn volt, és egy 
ellenőrzés során a dolgok kitudódtak. El kell mondanom, hogy a Kárpáti Igaz Szónak -  és személy 
szerint nekem is -  el kellett határolnunk magunkat akkor ettől a stúdiótól. Ne kövezzen meg miatta 
senki, mély meggyőződésem, hogy csak ez tette lehetővé a továbblépést. El kellett határolnunk 
magunkat a Forrástól, sőt cikkben el kellett ítélnünk. Ez a mi életünkben komoly feszültséget oko
zott. A József Attila Irodalmi Stúdió és a megszüntetett Forrás tagjai sokáig szemben álltak egymás
sal, szinte ellenségként, mert nem lehetett mindenkihez odamenni és megmagyarázni, hogy mi miért 
van. Sem azt, hogy a József Attila Stúdió nem a másik ellenlábasaként alakult, hanem a folyamatot 
próbálja továbbvinni, és megpróbál annak valahogy a folytatása lenni. Tíz évnek is el kellett telnie 
hozzá, míg ezek a dolgok a helyükre kerültek [kiemelés tőlem: B. J.], és valamennyi erő egyesült 
ebben a stúdióban.” {Bulla, 1989:11-12.)
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Emlékiratában Bállá, a stúdió eddig kellően nem köztudott je len tős közművelődési szerepére 
hívta fel a figyelmet. . .fiataljaink gyakori vendégek lettek a magyarlakta vidék iskoláiban, műve
lődési otthonaiban. Irodalmi estjeinkre dőlt a közönség. Itt nem kellett azt az óvatosságot tanúsítani, 
mint a lap hasábjain megjelent írásoknál: erősen nemzeti szellemű, olykora rebellitás határát súroló 
müvek is elhangzottak... néha nem ártott volna a nagyobb körültekintés. Mint kitűnt: az állambiz
tonsági hatóságnak a közönség soraiban is voltak beépített emberi. Jurij Ilnickijtöl, a területi pártbi
zottság első titkárától csak most, 1997-ben tudtam meg, hogy a ’kékparolisok’ eme irodalmi rendez
vények és más, ’a sorból kilógó’ dolgaink miatt nagyszabású akciót terveztek ellenem, s ezt ő, 
Ilnickj állította le”. A József Attilá-sok irodalmi rendezvényein -  de önállóan is -  fellépett a Kárpáti 
Igaz Szó Olvasóinak Petőfi Énekkara, amelyet Árpa István zenekutató Ungváron alakított meg a 
lap pártfogása alatt. A kórus magyar ének- és zenetanárokból állt, akik régóta vágytak arra, hogy 
anyanyelvükön szerepelhessenek. A Balla-emlékiratból: „Tettem a pártbizottság felé bizonyos gesz
tusokat, s ennek fejében szokatlan dolgokra is engedélyt kaptam. (Mert egy énekkar megalapítása 
politikai napilap keretén belül igazán nem mindennapos, hát még a Szovjetunióban!”.) 7

Még egy érdekes kortörténeti adalék ebből az időből, ugyancsak Bállá emlékiratából: „Egyik 
szerkesztőségi értekezletünkön nyelvvédő-nyelvmüvelő rovat bevezetését határoztuk el. Az állam
biztonsági apparátusnak szerkesztőségünkbe beépített embere (tudom, hogy kicsoda) ezt azonnal 
jelentette a kékparolisoknak, azok szaladtak Ilnickijhez, félreverték a harangokat. Az első titkár 
magához kéretett, 'megmagyarázza’, hogy ez a nemzeti elzárkózás megnyilvánulása volna, szinte 
nacionalizmus. Persze rá is nyomást gyakoroltak. De rovatunkból viszont nem lett semmi.” A terü
leti pártbizottság az újság többszöri kérése ellenére sem engedélyezte a magyar településnevek 
használatát a Kárpáti Igaz Szóban, amely egyértelműen a Tiszatáj-ügy következménye volt. Aztán 
az apparátusban Belouszov helyett Smanyko került az ideológiai titkári posztra, Ruszin Emilt pedig 
Kerecsanin követte a propagandaosztály élén. A lap kihasználta a helyzetet, abban bízva, hogy a két 
új pártvezetőnek nincsen tudomása a tilalmakról. S engedély nélkül magyarul kezdték írni a lapban 
a nagyobb magyarlakta falvak nevét. Az újságot azonban a történtek után fokozattan figyelték. A 
Balla-emlékiratból: „Kerecsanin elővett amiatt, hogy egy cikkünkben ’Viskovo’ helyett ’Visk’-et 
talált, és mindjárt a Tiszatáj-at hozta elő, hogy hát nem volna jó ennek az útjára tévedni... Az akkori 
puskaporos hangulatban meg sem mertem említeni, hogy ezt tudatosan csináljuk. 'Valahogy becsú
szott’ -  védekeztem, de sürgősen takarodót kellett fújni”.

A budapesti televízió műsorának a közlését azonban sikerült a lapnak kivívnia. Az utóbbit is -  
természetesen -  a területi pártbizottság végrehajtó bizottságának kellett engedélyeznie. Az ülésen a 
vb-tagok között parázs vita tört ki az ügyben, szerencsére Unickij első titkár támogatta a magyarság 
jogos igényét. 1972-ben Petőfi Sándor születésének 150. évfordulóját egész évben sikerült számos 
írással, illetve rendezvénnyel napirenden tartaniuk. Később -  többek között 1979-ben Móricz 
Zsigmond, 1981 -ben pedig Bartók Béla születésének centenáriumáról emlékezhetett meg a Kárpáti 
Igaz Szó, természetesen a területi pártbizottság engedélyével.

A hajdani Forrás Stúdió legtehetségesebb tagjai -  Fodor Géza, Vári Fábián László, Zselicki Jó
zsef és mások -  azonban csak közel egy évtized szilencium után térhettek vissza a kárpátaljai iro
dalmi életbe. Bállá László előbbi magyarázkodása csak önfelmentés, mert az 1960-as évek végén, 
az 1970-es évek elején a Forrás Stúdió és tagjai ellen folytatott támadásai, a „Kovács-ügy”-ben 
tanúsított magatartása alapjaiban tették lehetetlenné a kárpátaljai magyar irodalom első, igazi költői 
és írói nemzedékének a megerősödését. A Kovács Vilmos által ösztönzött alkotói nemzedéket sike
rült a hatalomnak szétvernie, és meghatározó tagjainak az anyaországba való kényszerű áttelepülé- 
sével szétszórnia.

Az így szétzilált-szétzilálódott szellemi közösség, mintegy intézményként ezután sohasem tudott 
talpra állni, hiába volt erre igyekezet két megkésett antológiában. (Nézz. töretlen homlokomra, 1994; 
Ez volt a Forrás!, 1998.) A politikai vétség miatt megbélyegzett fiatal költők és írók közel egy 
évtizedig nem kaptak fórumot a kárpátaljai sajtóban és időszaki kiadványokban. Ezt „természetes 
módon” követte a vigyázó szemüket „a nagy testvérre” vető magyarországi szerkesztők nagyobb 
része is, így az anyaországban is csak sok nehézséggel közölhették írásaikat. Új lendületet az 1980-
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as évek dereka, a gorbacsovi reformfolyamat hozott, amikor a kárpátaljai magyar irodalom publiká
lási lehetőségei is valamelyest bővültek. A kor hivatalos értékelésének számító, célzatos összeállítá
sú és posztdogmatikus szemléletű Sugaras utakon, A kárpátontúli magyar nyelvű irodalom antoló
giája (1945-1985) című, 1985-ben Ungváron kiadott 326 oldalas almanachot azonban nem tekint
jük autentikusnak. Szerintünk az ekkori új fórumok között legfontosabbak az évtized végén indított 
évkönyv, az Évgyűrűk 1987-ben, 1988-ban, 1989-ben és 1990-ben megjelent kötetei. A legtelje
sebb -  mintegy korszakot lezáró-összegző -  gyűjtemény nem Kárpátalján látott napvilágot, hanem 
1990-ben Budapesten, M. Takács Lajos szerkesztésében és terjedelmes utószavával Vergődő szél, A 
kárpátaljai magyar irodalom antológiája (1953-1988) címmel, 608 oldalon. Az 1990-es évek elején 
fellépett legifjabb kárpátaljai irodalmár raj eszméi és törekvései már gyökeresen különböznek a 
Forrás-nemzedéktől.

A szabadfoglalkozású írói pályára lépett Kovács Vilmos verseket már ritkábban alkotott, 1970
1971. táján egy dokumentumregény megírása foglalkoztatta, amelynek tervezetét Volt egyszer két 

forradalom  cím alatt benyújtotta a kiadó illetékes bizottságának, de nem kapott rá érdemi választ. A 
mü a veterán kommunistáról, Kis-Kovács János 1919-es vöröskatona életéről szólt volna, aki 1963 
januárjában -  mint írtuk -  húsz társával együtt beadványt juttatott el Nyikita Hruscsovhoz egy 
kárpátaljai magyar autonóm körzet létrehozása ügyében. Kovács Vilmos jól ismerte az idős harcost, 
hiszen a keresztapja volt (Csanádi György személyes közlése -  fi. J. megjegyz.), akit gyakran felke
resett beregszászi lakásán, és kalandos életútja, eszmei vívódásai felkeltették az érdeklődését. (Az 
író édesapja, Kovács Emil és Kovács János nemcsak jó barátságban, hanem komaságban is voltak.) 
A tervezett müvei kapcsolatban a nevezetes, 1970 végén a Tiszatájban megjelent tanulmány viszont 
azt közli: Kovács Vilmos új regénye „1971-ben jelenik meg a Kárpáti Kiadó gondozásában”.

Kovács Vilmos már az 1960-as évek elejétől a Szovjetunió írószövetségének tagja, és annak 
kárpátaljai területi (megyei) szervezete magyar ügyekkel megbízott választmányi tagja „több egy
mást követő szakaszban”. Irodalomszervező tevékenységéről így vallott a már idézett, és feltehető
en 1971/1972 fordulóján készített önéletrajzában: „...tevékenységem egyrészt a kárpát-ukrajnai 
magyar lakosság irodalmi életének a megszervezésére, másrészt a Kárpáti Könyvkiadó és a ma
gyarországi kiadók közti kapcsolatok megteremtésére és elmélyítésére irányult... az írószövetség 
keretében megszerveztem a magyar ajkú egyetemi diákságból a Forrás ifjúsági stúdiót, amelynek 
tagsága egy részéből évek során sikerült képzett műfordítókat nevelni, másik részét pedig a magyar 
folklór rendszeres gyűjtésére és feldolgozására irányítani. Ez utóbbinak tudható be, hogy össze
gyűjtöttük a helyi népballadákat, s a rendkívül értékes anyagból több, szakmai szempontból is fi
gyelmet keltő részt publikáltunk...

-  Emellett különböző magyarországi lapokban több ízben is csoportosan vagy egyénenként 
bemutattam a fiatal kárpát-ukrajnai magyar költőket, hogy ráirányítsam a magyar irodalmi közvéle
mény figyelmét a kárpát-ukrajnai fiatal magyar irodalomra. Ugyanakkor jó kapcsolatokat építettem 
ki a Magyar írók Szövetsége és a Szovjet írószövetség helyi (kárpátaljai) szervezete között. Könyv
kiadói munkásságom idején az irányításom alatt álló osztály jó kapcsolatokat teremtett a magyaror
szági Kiadói Főigazgatósággal és valamennyi könyvkiadóval, s a közös kiadványok számát évi 1-2 
könyvről 20-22 könyvre fejlesztette fel... válogatott verseimet Moszkvában is kiadták orosz fordí
tásban, s számos alkalommal publikáltam a magyarországi sajtóban (Népszabadság, Népszava, 
Kortárs, Új írás, Tiszatáj, Forrás, Napjaink stb.), többször szerepeltem a Magyar Rádióban, az 
MTA Irodalomtudományi Intézete megbízásából megírtam a kárpát-ukrajnai magyar irodalom tör
ténetét a készülő kétkötetes Magyar Irodalomtörténet számára”. (Ez utóbbi A magyar irodalom 
története 1945-1975 sorozat, A határon túli magyar irodalom című IV. kötetében jelent meg, 1982- 
ben. A tanulmány -  melyet társszerzőként S. Benedek András is jegyzett -  1945 utáni kárpátaljai 
irodalommal foglalkozó része csekély eltéréssel megegyezik a Tiszatáj folyóiratban megjelent dol
gozattal.)
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12. A SZELLEMI ÉLET PEREMÉRE 
SZORÍTVA

Pályájának utolsó hat-hét évében Kovács Vilmos a magyarság őstörténetével foglalkozó, másfél
ezer oldalas kéziratán dolgozott, amely azonban életében nem jelent meg nyomtatásban. Egyes vissza- 
emlékezők szerint az író ekkor nehéz életfeltételek között élt. Az özvegy emlékezése: „Tulajdon
képpen hiányt semmiben sem szenvedtünk, életünk színvonala olyan volt, mint a hasonló, értelmisé
gi foglalkozást folytató embereké.”

A közéletből szinte teljesen az alkotói magányba visszavonult Kovács Vilmost a kárpátaljai ma
gyarok színe-java továbbra is számon tartotta. Akadtak közülük olyanok, akik -  nem ismerve a 
körülményeket -  azt hitték: Holnap is élünk című regénye és a két Beadvány miatti zaklatását kény
szermunka táborba való hurcolás követte. Ez volt a fő oka annak, hogy már életében legenda alakult 
ki a személye körül. Egy ilyen, 1974. áprilisában történt esetet közölt személyesen e sorok írójával 
dr. Bándi Kund, aki abban az időben egy budapesti nagyvállalat jogtanácsosaként dolgozott. Baráti 
segítséggel, vendégként került egy másik nagyüzem kiránduló csoportjába -  a hivatalos ürügy Pető- 
fi-emléktúra volt, a költő halálának 125. évfordulóján - ,  és jutott el Kárpátaljára. Órákig tartó vám
vizsgálat után érkeztek meg Csapra, ahol a huszonnyolc fős társaságot egy héttagú szovjet idegen
vezetői kíséret „vette gondozásba”, közülük csak az egyik jelezte: tud magyarul. Oroszok voltak, 
egy hölgy kivételével, aki később elmondta, hogy magyar nemzetiségű. Ungvár mellett, a nevickei 
vár turistaszállójában helyezték el a magyar csoportot, ahonnan csak külön szovjet busszal és a 
héttagú kísérettel kereshették fel a kijelölt programokat.

Bándi Kund elsősorban azért akart eljutni Kárpátaljára, mert eltervezte: kihasználja az alkalmat, 
és találkozik Kovács Vilmossal. Egy ismerőse hívta fel rá a figyelmet. Ezután olvasta újabb verseit, 
írt a költőnek, aki válaszolt. Ezután még két levelet küldött „Vilmos Emilovics Kovács”-nak címez
ve Ungvárra, de nem kapott választ. A kirándulás kitalálója nagyszerű csapatot szervezett, többen 
szerettek volna találkozni az íróval. Ezért elszöktek a csoportból, hogy megkeressék az írót. Bándi 
személyes közlése: „Először egyenesen a Kárpáti Igaz Szó -  már a lap címével gúnyt űztek az 
igazságból -  szerkesztőségébe kopogtattunk be, ahol az ukrán főszerkesztő-helyettes rögvest lecsa
pott ránk. Kérdéseinkre másfél órán keresztül kerülgette a választ. Végezetül vallatás-szerű érdek
lődését is sikerült kivédenünk, mellébeszélésének csúcsán azzal táncolt el a válaszadás elől, hogy 
mi lett a nagy formátumú, külföldön is méltán hírneves költő, Kovács Vilmos sorsa: nem tudom 
kérem, elzüllött, eltűnt... Ezt a szót akkor jól ismertük. Eltűnt... Kétségbe esve indultunk, hogy 
gyorsan visszaszökjünk a bennünket fedező barátainkhoz. A közeli zöldséges boltba igyekvő, hihe
tetlenül tiszta szemű, hetven év körüli férfit szólítottunk meg -  kiderült, hogy nyugdíjas állatorvos -  
, halkan bemutatkoztunk. Elmondtuk: hiába kerestük Kovács Vilmost. Mélyen elszomorodott, és 
sajnálkozott: a szovjet pártvezetőségnek elküldött Beadványt követően úgy hurcolta el a KGB, hogy 
többé a családja sem tudott róla. Szorongattuk az idős ember kezét, tudtuk, hogy milyen sokat koc
káztatott, hogy ismeretlenül szóba állt velünk... Visszafelé menet az ungvári városi tanács kapujá
ról leszakítottam egy zöld színű, cirill betűs, orosz nyelvű hirdetményt, amely bányászokat tobor
zott Kárpátaljáról a Donyeci-szénmedencébe. Akkor hihetetlen nagy, négyszáz rubeles fizetést, la
kást és egyéb juttatásokat ígért. Néhány járókelő magyar gyorsan elvont onnan, és könyörgött. Ne 
kísértsem Istent, mert a rendszernek nem tetszőket a családjukkal együtt éjszakánként elhurcolják, 
és elterjesztik róluk, hogy jó fizetésért, önként hagyták el a szülőföldjüket.” (Abban az időben 70
80 rubel volt a szovjet átlagkereset, a falvakban még kevesebb.)

A hatalom nyomására Kovács Vilmos 1974 szeptemberében írta meg a már idézett, A nagy való
ság (ukránul: BejiMKaztiíicHicTb, Velika gyijsznyiszty, oroszul: BojitmabaaeHCTBHxejibHOCTb, Bolsaja 
gyejsztvityelnoszty) című önbíráló cikkét (lásd: Függelék), amely fél év múlva, 1975 február-már
ciusban látott napvilágot a kárpátaljai ukrán, orosz és magyar nyelvű lapokban. Az író özvegye által
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e kötet szerzőjének rendelkezésére bocsátott orosz nyelvű eredeti kézirat utolsó, hetedik oldala a 
következő m egjegyzéssel zárul: „H acToam ee CBoe BbicrynjieHHe pa3peinaio nenaTaTb b jiioöom 
opraHe nena™ , ho KaxeropHHecKH 3anpemaio HanenaTaTb hjih nepeneuaTaTb erő b ra3eTe Kapna™  
Mro3 C o, HeKOTOpbie paöoTHHKH KOTopoü ncnonb30BajiH eé/tna CBe/jernia cbohx JiHHHbix cueTOB 
co  mhok). B. KoBau. r. y>Kropo,a, 25/IX. 74. r. M agyarul: „ Jelen írásom közlését engedélyezem 
bármelyik sajtóorgánumban, de kategorikusan megtiltom annak publikálását vagy újraközlését a 
Kárpáti Igaz Szóban, amelynek némely munkatársai a velem való személyes leszámolásra hasz
nálnák azt fel. Kovács V. Ungvár, 1974. IX. 25. ”

Az író özvegye az előbbiekhez hozzáfűzte: „Nem azért írta meg az előbbi cikket, mert Magyaror
szágra akart költözni, miként egyesek -  például Tóth István -  említik írásaikban. Ebben az időben a 
szovjet pártszervek újra nacionalizmus-ellenes kampányt indítottak, és Kárpátalján is igyekeztek 
'bűnösöket’ keresni. Kapóra jött nekik, hogy valaki éppen akkoriban egy húsz oldalas vádiratot 
állított össze a férjem ellen. Súlyosan rágalmazó adatok voltak benne. Az első vádpont: Vilmos 
előző, tőle már régebben elvált felesége egy Gáton élő, Fogarasi nevű hajdani magyar csendőrtiszt 
(valójában tiszthelyettes) lánya volt. A másik vád, hogy a férjem 1956-ban megvert egy orosz kato
natisztet Lembergben, ahol ekkor tanult a pénzügyi-közgazdasági főiskola levelező tagozatán - ,  és 
emiatt nem diplomázhatott.

-  Az eset valójában: a pályaudvar vendéglőjében egy szovjet tiszt fennhangon szidta a magyaro
kat azért, hogy 1956. őszén Magyarországon lőttek rá és a katonáira. Ezután -  mint büszkén han
goztatta -  Budapesten ’zabrált’ (lopott) aranyat kínálgatott a férjemnek és a vele együtt szintén a 
vonatra várakozó ukrán diáktársának, aki azt mondta Vilmosnak: verjék meg ezt a hőzöngőt. Ezután 
látszólag ráálltak a vételre, a mellékhelyiségbe csalták a katonatisztet, ahol jól eltángálták. Katonai 
bírósági tárgyalás lett az ügyből. Vilmosnak és az ukrán diáknak az volt a szerencséje, hogy a pincér 
látta és tanúsította, hogy a tiszt aranyat akart nekik eladni. Ezért nem ítélték el őket, viszont mind
kettőjüket kizárták a főiskoláról, pedig mindketten végzősök voltak. A féljem ezért nem fejezhette 
be főiskolai tanulmányait, és ezért nem kapott diplomát.”

Kovács Vilmosné további személyes közlése: „A vádaskodó iratot a hatóságok átadták az uk
rán írók helyi szervezetének azzal az utasítással, hogy minden rosszat írjanak össze Vilmosról, 
azt juttassák el a KGB-hez, majd a férjemet zárják ki az írószövetségből. Meghívták magukhoz, 
és megmutatták neki a vádaskodó beadványt azzal, hogy nyomban olvassa el. Ezután kijelentet
ték: mi, ukrán írók nem hívjuk össze a kizárást kimondó tanácskozást, melléd állunk és kezessé
get vállalunk érted. Meg kell viszont írnod egy, a nem létező 'bűneidet' megbánó cikket. így 
született meg a híressé vált A nagy valóság című írás, amely nagy lelki megrázkódtatás volt Vil
mos számára. Kényszerből cselekedett, aminek igen nyomós okai voltak. Az 1970-es évek elején 
a Szovjetunióban újra fellángolt a burzsoá nacionalizmus elleni harc, és egyre inkább érzékelhe
tővé vált a sztálini szellemű visszarendeződés. Országszerte bűnbakokat kerestek. Az egyik 
szamizdatban olvastam egy színdarabot. A szerzőre nem, csak a címére emlékszem: Ha KetfwpHOM 
3aBoae HmnyT aypaKOB (Na kefirnom zavógye iscsut durakov, A kefírüzemben bolondokat keres
nek). Ki lett volna Kárpátalján jobb bolond, mint Kovács Vilmos, akit még keresni sem kellett, 
hiszen kéznél volt?

-  Nem 'valaki' tett feljelentést a férjem ellen, hanem a beszpeka bízott meg valakit a húsz oldalas 
vádirat összeállításával. Nem feljelentés volt, hanem egy jól megfogalmazott, összeállított vádirat, 
amelyben mindössze két tény szerepelt: az imént már említett csendőr tiszthelyettes volt após, és a 
szovjet katonatiszt megverése 1956-ban. A többi, majd’ húsz oldalon Vilmos írásaiból kiragadott 
mondatok, részek, amelyek azt kívánták bizonyítani, hogy szerzőjük nacionalista, szovjetellenes, és 
így tovább. A vádirat szerzőjében ismét Bállá Lászlót gyanítottuk, aki remekül beszélt ukránul, 
oroszul, s műfordító is volt, de más adatokból is erre következtettünk. Bizonyítani nem tudtuk, mert 
az iraton csak azt tüntették fel, hogy az adatokat a belügyi szervek gyűjtötték össze. Minden bi
zonnyal ezzel a vádirattal szándékoztak elindítani azt a folyamatot, amelynek kezdete az írószövet
ségből való kizárás, a vége egy koncepciós per és börtön, esetleg az akkor divatos elmegyógyintézet 
lett volna. Lehet, hogy közeli barátai Vilmostól elvárták volna a mártíromságot vagy nem fogták fel,
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milyen véresen komoly dologról volt szó. Tévedés azt hinni, hogy A nagy valóság megírása után 
bármi is megváltozott.”

Feltehetően az előbbi vádiratra utal Bállá László emlékiratában. A köztudotton békétlen Kovács- 
Balla kapcsolat ellenére „Barátságunk azonban formálisan, külszínileg még soká fennállt, érintkezé
seink megjátszottán szívélyesek voltak egész[en] addig, míg egy sajnálatos félreértés folytán viszo
nyunk végképp feszültté vált. Valaki (nyilván, akit megsértett fennhéjázásával, fölényes viselkedésé
vel) névtelen, pontosabban: álnévvel szignált beadványt írt ellene a felsőbb politikai és irodalmi fóru
mokhoz, Kovács pedig rám gyanakodott, nyilván, mert jól tudta: nekem alapos okom lett volna, hogy 
ezt a lépést megtegyem. Sőt, biztosra vette, hogy az az írás tőlem származik. Később azután, évek 
múlva, valamiképp kiderítette, hogy ki is rejtőzik a már nem emlékszem milyen álnév mögött, de 
akkorára már-főként... 'Holnap is élünk’ c. regénye m iatt-, amúgy is ellenségessé vált a nexusunk.”

A nagy valóság című cikk megírásával Kovács Vilmost lényegében regénye, a Forrás-nemzedék, 
a Tiszatájban megjelent tanulmány és a két Beadvány megtagadására kényszerítette a hatalom, amely 
a látszólag lelkendező hang ellenére is jól érzékelhető a publikáció egyes részeiből. „Hiszem, hogy 
szerény erőmhöz mérten én is teljesítettem az egyik legnagyszerűbb lenini meghagyást -  az író 
kötelességét -  szilárdítani országunk népeinek internacionalista és testvéri barátságát. Ezt a mind
annyiunk számára drága meghagyást igyekeztem munkában megtestesíteni, amikor magyarra fordí
tottam az orosz és ukrán klasszikusok, valamint a mai írók müveit... De ma, ha eszembe jut a nehéz 
múlt és örülök a szovjet testvémépek egységes családjával való egyesülése 30. évfordulóját az idén 
ünneplő szülőföld új szépségének... megkérdem önmagámtól: vajon mindig vas-kemény, salaktól 
mentes volt-e minden szavam? Vajon én a kovács unokája, amikor a vas-szót kovácsoltam, hányszor 
ütöttem mellé? Nem is egyszer. Nekem is voltak írói tévedéseim.

Bírálat érte például Holnap is élünk című regényemet, amely 1965-ben jelent meg a Kárpáti 
Könyvkiadóban. Elismerem, ma már teljesen másképp írnám meg ezt a regényt. És ha a regény 
hőseinek eszmei állásfoglalása nem egészen világos, ez azért van, mert akkor némileg félreértettem 
a pártdokumentumokat, pontosabban fogalmazva: helytelen következtetéseket vontam le belőlük... 
Ezért van az, hogy a könyv extravagáns szereplői mellett az egyértelműen pozitív hősök kisebb 
szerepet játszanak, ami megnehezíti a regényben ábrázolt történelmi változások előtérbe kerülését 
és azt, hogy teljes nagyságukban az olvasók elé tárulkozhassanak. Ez az én vitathatatlan tévedésem 
volt... Bírálták a Tiszatáj című szegedi irodalmi folyóiratban, 1970-ben megjelent Magyar iroda
lom Kárpát-Ukrajnában című tanulmányt is, amelyet Benedek Andrással közösen írtunk. Ebben a 
kis terjedelmű munkában nem sikerült megteremtenünk az irodalmi folyamat hiteles történelmi
szociográfiai hátterét, pontatlanságokat vétettünk. Ez esetben azonban pozitív szerepet játszott az 
általunk alapjában elfogadott bírálat és rövidesen nemcsak a megyei, hanem minden egyes magyar 
olvasó elolvashatja a tanulmányt átdolgozott formában...

Figyelembe véve a bírálatot, elemezve a leírtakat, most, az SZKP Központi Bizottságának az 
irodalmi kritikáról hozott határozata tükrében pontosan értem, hogy napjainkban, a bonyolult ideo
lógiai harc jelenlegi szakaszában a szovjet író szavának egyértelműen világosnak kell lennie! Ideo
lógiai ellenfeleink minden hibát kiforgathatnak a fonákjára, saját képük és hasonlatosságuk szerint 
hamisítva meg szerzőt... Megváltoztak az emberek, megnőttek a terület városai és falvai, szebb lett 
szülőfalum Gát is, ez a tipikus kárpátontúli község... Elfogynak az emlékek, de a gondolatok foly
tatódnak. Hangosan mondom el, amit gondoltam, hogy hallja a falumbeli Cipola Gizella, a Kijevi 
Operaház énekesnője, hallja a falumbeli Bakos Vilmos, a szovjet hadsereg századosa, öcsém, aki 
szülőfalum középiskola-igazgatója, és mások is, nemzetiségi hovatartozásuktól függetlenül. És halljad 
te is, szülőföldem, aki a szovjet földet, születésed 30. évfordulóját ünnepied... Kovács Vilmos, az 
Ukrajnai írószövetség tagja.”

Az írószövetség közbenjárására A nagy valóság először ukrán nyelven jelent meg a Zakarpatszka 
Pravdában, majd a másik kárpátaljai lapban oroszul. Ez persze nem volt megfelelő elégtétel a hata
lom számára, mert nem elégítette ki az elvárásait. A területi pártbizottság követelte, hogy a cikket 
egy magyar nyelvű lap is közölje. Kovács Vilmos hajlandónak is mutatkozott erre, kivéve -  mint az 
eredetileg orosz nyelven fogalmazott írás már említett záradéka tartalmazza -  a Kárpáti Igaz Szót.
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„így született meg aztán a döntés, hogy a cikket magyarul a beregszászi lap [a Vörös Zászló, a 
szerkesztője ekkor Csanádi György -  B. J. megjegyz.] tegye közzé... Kovács Vilmost sokéves ba
rátság fűzte a lap a szerkesztőségének munkatársaihoz, irodalmi stúdiójának tagjaihoz, e cikksoro
zat szerzőjéhez [ti. Csanádi Györgyhöz], Természetesen a szerkesztőség hajlandó volt közzétenni 
cikkét. Ennek azonban egy váratlan akadálya volt. A cikk magyar nyelven csak piszkozatban volt 
meg, az pedig sok tekintetben eltért a Zakarpatszka Pravdában közzétett cikk szövegétől. (Nyilván
való, hogy közlése előtt jelentős változtatásokat, javításokat végeztek rajta, szokás szerint ki sem 
kérve azokra szerzőjének beleegyezését. A Nagy valóság című cikket tehát ukrán (!) nyelvről [Csa
nádi téved, a cikk oroszul íródott -  B. J. megjegyz.] vissza kellett fordítani magyarra! Kovács Vil
mos maga vállalkozott erre. Két napon át küszködött a fordítással addig, amíg elfogadható állapotba 
nem hozta cikkét, amely végül is a Vörös Zászló 1975. március 1-i számában jelent meg. A költő 
négyszemközt nem titkolta, hogy kénytelen volt ’hamut hinteni’ a fejére, engedni a hatalom követe
léseinek... Kovács Vilmos ’bünbánó’ cikke után sem nyert ‘bünbocsánatot’, versei továbbra sem 
jelenhettek meg”. (Beregszászi, 2002/14:4.)

Kovács Vilmos feltehetően úgy vélte, hogy ezzel az írásával talán megfékezheti a kárpátaljai 
magyarság polgárjogi mozgalmának más tagjai ellen indított megtorlást is. Vári Fábián László írta a 
„.. .folytatás” Utószavában: „Ez a felismerés sokakban felszabadította a megkönnyebbülés sóhaját 
s előmerészkedtek álarcaik mögül a lapulók, a taktikázók, a túlzottan óvatosak, hogy mosolyogva 
gratuláljanak. Vilmos jól tudta, hogy komoly vereség ez, s egyfajta olcsó jóvátétel is egyszerre. 
Ennek illusztrálására a beregszászi Barátság szálló egyik barátságtalan szobájában mondta el, hogy 
egyik nap összefutott a köztiszteletben álló Tanárnővel, aki lelkesen üdvözölte, s otthonába invitálta 
egy kis kávé melletti eszmecserére. E váratlan kedvességre Vilmos elkomorodva, indulatát vissza
fogva ezeket kérdezte: ’Most hív?! Bezzeg, négy éve, amikor az ég dörgött, nem hívott! Három 
évvel ezelőtt miért nem hívott? Miért nem hívott két évvel, egy évvel ezelőtt? Úgy gondolja, most 
már szóba állhat velem?’ Hogy mi lehetett az idős hölgy válasza, hogy tudott-e egyáltalán válaszol
ni, azt már nem őrzi az emlékezet.” A Tanárnő a Beregszászon élő Drávái Gizella volt. (Kovács V., 
1993:176.)

Az előbbi eset 1975 nyarán történt, amikor egy ideig úgy tűnt, hogy a kommunista rezsim megbo
csátott azeszmeileg-politikailag „megtévelyedett” Kovács Vilmosnak. Az ukrán írószövetség kár
pátaljai, területi tagozatába tömörült néhány alkotóval együtt Beregszászra látogathatott, ahol né
hány alkalommal üzemek kultúrházaiban, a környező falvak iskoláiban szervezett író-olvasó talál
kozókon mutatkozott utoljára a nyilvánosság előtt. E rendezvényeket az írószövetség kárpátaljai, 
helyi szervezete szorgalmazta, mert kezességet vállalt magyar tagjáért.

Szintén 1975-ben Kovács Vilmos javította, csiszolta, több helyen átdolgozta regényét, a Holnap 
is élünket, mivel ígéretet kapott arra, hogy Magyarországon is kiadják. Miben álltak az ekkor tett 
változtatások? A regény magyarországi, második kiadásának gondozója M. Takács Lajos írja: „Sok 
bekezdésnyit kihúzott hőse, Somogyi Gábor művészetről és életről filozofáló 'belső monológjai
ból’, de megkurtította a párbeszédeket is. Elhagyott sok fölöslegesnek ítélt jelzőt és szóismétlést. 
Egyes esetekben újra konkréttá és kritikus hangúvá tett olyan jellemzéseket és leírásokat, amelyek -  
feltehetően -  csonkán és eufemisztikusan szerepeltek a 65-ös kiadásban. Hősei és leírásai szóhasz
nálatát helyenként a magyarországi köznyelvhez közelítette. Mindezek a változtatások feszesebbé, 
áttekinthetőbbé tették a regény szerkezetét, keményebbé és szűkszavúbbá alakították a párbeszé
dek és a reflexiók nyelvi szövetét.” Ez a régi-új kézirat két budapesti kiadónál is megfordult az évek 
folyamán, de „elfeküdt”, és csak 1988 végén a debreceni Csokonai Kiadó vállalta fel a megjelente
tését. Ekkor Gáton, testvéröccse, Emil házában még megvolt a regény eredeti kézirata, amelyre 
Kovács Vilmos türkizkék és lila tintával, valamint ceruzával rótta a sorokat. A papírcsomó azonban 
részben elázott, mert egyszer óvatosságból a padláson -  a szülőfalu tájszavával: a „pad”-on -  felál
lított víztartály mögé rejtették. Az előbbieket a Holnap is élünk második kiadásának utószavában 
örökítette meg M. Takács Lajos. (Kovács V., 1989:212.)

Pontosan érzékelteti Kovács Vilmos akkori lelkiállapotát Czébely Lajos már többször idézett 
Naplójában. 1976. március 24-én Beregszászon „...elindultam a korzón a Lenin-szobor felé.

148



Botlik József: A hűség csapdájában -  A szellemi élet peremére szorítva

Vilmossal találkoztam. Mondja, velem tart... Vilmos elsorolja az ügyeit... Mikor elköszönök, említi 
meg, hogy megjelent A nagy valóság. Ezért hát a halk tónus és a keserű szájíz. Mégis hagyta magát 
megkövettetni a trógerek által. Azért, hogy résnyire megnyíljon a karámajtó, bünbocsánatot kell tarta
ni. Képmutató bünbocsánatot, mert most az egyszer, remélem, ez az volt Vilmos részéről.” Március 
25: „Vilmossal és R.-rel találkozom, kávézunk. Nem ízlik. A fiúk sem rajonganak V. cikkéért. Azért 
nem említem. Látszik, hogy Vilmos is nagyon nehezen viseli. A szokottnál élesebb arcvonásai és meg- 
törtebb tekintete is árulkodik. Mellkasomra nehezedik a tehetetlenség”. (Czébely, 1996:8-9.)

Közben szólnunk kell még egy Balla-cikkről -  címe Szovjet magyarok (lásd: Függelék) - , amely 
a Forrás-, illetve a Kovács Vilmos ügyhöz kapcsolódik. G. Smanykót, a területi pártbizottság ideo
lógiai titkárát -  korábban hosszú évekig első titkárként az ungvári járásban m űködött-az 1970-es 
évek derekán leváltották. Érzékelhetően az volt egyik „bűne”, hogy a Tiszatáj és a Forrás-ügyben 
nem tanúsított még keményebb álláspontot. Utóda, Szemenyuk -  korábban a beregszászi járásban 
volt első titkár -  viszont nagy gonddal foglalkozott a kárpátaljai magyarság ügyeivel. Különösen 
gyakran felvetette a már korábban taglalt „káros magyarországi hatást” és az ellene való védeke
zést. Egy alkalommal Bállá Lászlónak is be kellett számolnia arról, hogy a Kárpáti Igaz Szóban az 
előbbiekkel kapcsolatban milyen írásokat közölnek. Ilyen volt a lapban hetente megjelenő „Szom
bati világnézeti fórum  ”, amely vallásellenes cikket közölt a Magyarországról érkező ellentétes be
folyás tompítására. Havonta kétszer egész oldalas összeállítást közöltek „Zászlónk: az internacio
nalizmus” rovatcím alatt az egyes nacionalista felhangok ellensúlyozására. Az irodalmi publikáci
ókban viszont messzemenően érvényre kellett juttatni a szocialista realizmust, szemben bizonyos 
fellazító törekvésekkel.

Szemenyuk olvasta a Kárpátaljára beérkező magyarországi lapokat, figyelte a budapesti televízi
ót, hallgatta a magyar rádiót. Igen tájékozott volt a kádári-aczéli politikában, amelyet azonban a 
kárpátaljai magyarok „politikai nevelése” szempontjából egyre veszélyesebbnek ítélt meg, és az a 
merész ötlete támadt, hogy azzal szemben állást kell foglalni. Természetesen nem nyíltan kárhoztat
va a magyarországi pártvezetést, hanem rámutatva: szovjet viszonylatban ez nem érvényes. Bállá 
írja emlékiratában: „.. .a kárpátaljai magyaroknak ugyanis az ország egészéhez idomult a mentalitá
suk, mások a politikai, ideológiai nézeteik-igényeik”. A 'Szovjet magyarok’ című cikksorozatát 
Szemenyuk bíztatására írta, akivel együtt dolgozta ki a szinopszisát. „Fontos megállapítása kellett, 
hogy legyen: a kárpátaljai magyarok fejlett szocialista társadalomban, a kommunizmus építésének 
magasabb fokán élnek, mint magyarországi testvéreik, ezért ők azoktól némelyest különböző, sajá
tos magyarok: 'szovjet magyarok’; erre büszkék és ragaszkodnak az életformájukhoz. Meg kell 
vallanom: ezért a sorozatért nagyobb felelősség terhel, mint az 'Elidegenedés?!’-ért, amely súlyos 
presszió alatt íródott és csak részben énáltalam. Szemenyuk ugyanis a 'Szovjet magyarok’ kérdés
ben nem gyakorolt rám nyomást”.

Az ideológiai titkár baráti ajánlása, kérése volt Bállá Lászlóhoz, amelyért ellenszolgáltatást ígért: 
támogatja azon törekvéseit, hogy a Kárpáti Igaz Szó szerkesztőségét valamelyes magyarságintéz
ménnyé tegye és nemzeti kultúránk fejlesztésének szolgálatába állítsa. „.. .bár ezt a sorozatomat ma 
már egyértelműen hibásnak tartom, akkor egy kicsit benne voltam a szívemmel is. A kárpátaljai 
magyarok jövőjét, helyzetét ugyanis úgy ítéltem meg -  s ezzel korántsem voltam egymagám - , hogy 
népcsoportunk létét és előrejutását egy valami biztosíthatja: a sikeres integrálódás a szovjet életbe. 
A Szovjetunió sziklaszilárdnak látszott, semmi reménye nem mutatkozott bukásának az elkövetkező 
évtizedekben, sőt, talán évszázadokban; úgy vélekedtem tehát: ahhoz, hogy megmaradjunk, ebben 
az országban kell meggyökereznünk, berendezkednünk úgy, hogy sikeres versenytársai legyünk más 
népek fiainak.”

Az ideológiai titkár, Szemenyuk (és Bállá) azt hitte, hogy a Szovjet magyarok című cikkért dicsé
retet kapnak majd a felsőbb pártvezetőségtől. Számításaik azonban nem váltak be, mert a kárpátal
jai és a magyarországi helyzet összehasonlítását a kádári politika bírálataként értelmezték. Magyar
ország diplomáciai úton tiltakozott a sorozat közlése miatt, ezért a kijevi Központi Bizottság fele
lősségre vonást kezdeményezett a területi pártbizottság, illetve Szemenyuk ellen. A titkár úgy érez
te, hogy a tisztsége veszélybe került, ezért újabb megállapodást ajánlott Baliának: teljes egészében
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vállalja magára a cikket, és állítsa, hogy a pártbizottságon előzőleg nem tudtak róla. Neki ugyanis 
megvan a lehetősége, hogy Ballát megóvja a nagyobb kellemetlenségektől, cserébe a továbbiakban 
még jobban számíthat a magyar nemzeti törekvések támogatására. Kezdetben úgy tűnt, hogy óriási 
botrányt vált ki az ügy. Végül mindössze annyi történt, hogy a KB propaganda osztályának gyűlése 
az esetet megvitatta és rosszallását fejezte ki. Bállá egyébként éppen szabadságon volt, a helyette
sét, Vladimír Mihályt küldte Kijevbe. Ezzel az ügy lezárult. Szemenyuk állta a szavát: engedélyez
te, hogy a Kárpáti Igaz Szó égisze alatt megszervezzék a már említett Petőfi-énekkart, később pedig 
a laptestbe tördelt verseskötetek publikációját. Emlékiratában Bállá úgy látja: „.. .bár ezt a cikkso
rozatomat azóta sok kárhoztató bírálat érte, és méltán, én akkor tiszta lelkiismerettel írtam, abban a 
meggyőződésben, hogy népcsoportunk fölemelkedése érdekében teszem”.

A „Kovács-ügyről” és A nagy valóság című cikkéről később, 1977. május 23-án a kijevi magyar 
főkonzulátus áttelepüléssel foglalkozó alkonzuljához intézett levelében Kovács Vilmos a követke
zőket írta: „Egy közösség, ha magáénak tudja, szószólójának tekinti az írót, s bizonyos esetekben 
kényes, de megkerülhetetlen közéleti feladatokat ró rá. így történt ez velem is... Volt olyan eset, 
amikor írótársaimmal együtt szót kellett emelnem a kárpát-ukrajnai magyar lakosság érdekében 
(közoktatási, kulturális, káderpolitikai hiányosságok, ukrán nacionalista túlkapások, stb.), de tettük 
ezt az illetékes területi, majd össz-szövetségi pártszervek felé, s a lenini nemzetiségi politika szelle
mében...

Természetszerű, hogy egy olyan kis lélekszámú közösségben, mint a kárpát-ukrajnai magyar la
kosság, minden ilyen lépés túlnő valóságos méretein és ’üggyé’ fajul, amelyhez szóbeszéd, rosszin
dulatú mendemondák és félreértések tapadnak. Az említett esetben mindez főként személyem körül 
kulminálódott, nem utolsósorban a mindenkor és mindenütt meglevő rosszakarók jóvoltából... a 
területi pártszervekhez címzett beadványunk kivizsgálása és a felvetett problémák megoldása so
rán, ill. ezt követően a pártszervekkel közösen az arra az elhatározásra jutottunk, hogy sajtónyilat
kozatot teszek közzé, amellyel egyszer s mindenkorra véget vetünk a személyem körüli szóbeszéd
nek, tisztázzuk a félreértéseket... Lehetséges, hogy tudtomon kívül nemcsak a párt-, hanem más 
szervek személyemmel kapcsolatos gondjai is megszaporodtak, utóbbiakkal azonban soha semmi 
dolgom nem volt, ami önmagában sem lebecsülendő tény, de gondolom, nem tévedek, ha úgy vélem, 
hogy az írói és közéleti tevékenységem megítélésére kizárólag illetékes pártszerveknek a rólam 
alkotott véleménye ezekre a szervekre is kötelező érvényű.”

Ekkorra szinte egyetlen menedékként csak a Magyarországra való átköltözés reménye maradt 
számára, amelyről -  egyes pályatársak emlékezéseivel szemben, akik azt már évekkel előbbre te
szik -  azonban Kovács Vilmosné személyes közlése szerint „Az áttelepülésröl 1976-ig a csalá
dunkban szó sem esett. Először azért, mert Vilmos úgy érezte: van még tennivalója szülőföldjén, 
másrészt nagyon jól tudta, hogy a hatóságok úgysem engedélyeznék. 1976 nyarán egy hónapig 
Budapesten tartózkodott, Bállá Gyulánál lakott. Ekkor találkozott Tóth Dezsővel [1925-1985], az 
MSZMP KB kulturális osztályának helyettes vezetőjével, ő vetette fel az áttelepülés gondolatát, és 
a támogatásáról biztosította Vilmost. Végül több ok is közrejátszott abban, hogy a Magyarországra 
való átköltözés mellett döntöttünk. Férjem szakmailag egyre inkább elmagányosodott, a munkájá
ban magára maradt, bár igazi, a bajokban kipróbált barátai nem fordultak el tőle. Mégsem volt sem 
szakmai értő társa, a nyelvészetben finnugor képzettségű Fodó Sanyi szkeptikusan viszonyult Vil
mos magyar őstörténeti kutatásaihoz, teóriájához, fiatal irodalmár pályatársai, barátai számára is 
teljesen idegen volt ez a terület. Ebben az időben ingott meg férjem hite szülőföldje magyarságának 
jövőjében, fogyatkozott meg ereje, ráadásul a működési köre, területe is beszűkült. Egyszóval, A 
nagy valóság kényszerű megírása után nagy árat fizetett azért, hogy addigi életmódját ott folytathas
sa, ahol abbahagyta.”

Az özvegy személyes közlése szerint 1976 őszén küldték el áttelepülési kérvényeiket és a szük
séges iratokat az illetékes magyar hatóságokhoz, amelyektől hamarosan elutasító választ kaptak. 
Ezután -  már a következő év elején -  értesítést kaptak a kijevi magyar konzultól, hogy találkozni 
szeretne Kovács Vilmossal. Ő ekkor már nem tudott utazni, mert kórházban volt. „Én mentem el a 
férjem helyett Kijevbe. A konzul itt bizalmasan közölte velem, hogy az áttelepülési kérelmünket a
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szovjet szervek sugallatára utasították el a magyar hatóságok. Ezután együtt fogalmaztuk meg a 
fellebbezést, amelyben -  több más érvelés mellett -  főleg Vilmos betegségére, és szükséges ma
gyarországi gyógykezelésére hivatkoztunk.” Később Kovács Vilmos is fogalmazott egy kérelmet -  
a kéziratot az özvegytől kaptuk -  a „népköztársaság illetékes szerveihez”, hogy a maga, a felesége 
és 15 éves kislányuk, Éva számára a „végleges áttelepedést engedélyezni szíveskedjenek.. .Kérelmem 
fő indoka a családegyesítés, ugyanis két fiam él Magyarországon: László, aki a Csepel Autógyár 
programkönyvtárának a vezetője, és István, aki jelenleg katonai szolgálatot teljesít a Magyar Nép
hadseregben. Mindezek kifejezetten igénylik és sürgetik áttelepedésünket. Ugyanakkor [a Zala me
gyei] Egerváron él feleségem húga, Szvoboda Béláné /szül. Teke Judit/ is... Ezzel szemben itt 
csupán egyetlen közeli hozzátartozóm van: öcsém, Kovács Emil, a gáti középiskola igazgatója.” 
(Keltezés nélküli fogalmazvány.)

A magyar hatóságok -  minden bizonnyal a szovjet illetékes szervek nyomására -  késleltették 
Kovács Vilmos kérelmének intézését. Ezt bizonyítja 1977. május 23-án kelt folyamodványa, ame
lyet a kijevi magyar főkonzulátus áttelepüléssel foglalkozó alkonzuljához, Almási Sándorhoz kül
dött. (Az okiratot M. Takács Lajos tette közzé a debreceni Alföld folyóirat 1989/6. számában). Az 
író beadványában keserűen jegyezte meg, hogy bár Magyarországon élő hozzátartozói „kifejezetten 
óhajtják és szorgalmazzák” az átköltözésüket -  felesége húga és családja, valamint László fia apó
sa lakást és megélhetést biztosít számukra - ,  a hatóságok mégis elutasították a kérését. Pedig 
„.. .amennyiben egy család két baráti országban élő tagjai elhatározzák -  mint a mi esetünkben - , 
hogy egyesülnek, mert úgy érzik: minden tekintetben szükségük van egymásra, akkor a kérelmükkel 
megkeresett szerveknek ennek az ellenkezőjét állítani, és ilyen alapon kérésüket elutasítani -  nem
csak jogsértő, de érthetetlen antihumánus lépés is. Különösen kirívó az elutasításnak ez a jellege 
akkor, ha tudjuk, hogy a Kárpát-Ukrajnából az MNK-ba évente áttelepülő több mint 1000 személy 
tekintélyes része -  s itt tucat számra sorolhatnám a neveket -  nagybácsikkal, nagynénikkel, unoka- 
és másod-unokatestvérekkel 'egyesül’, ugyanakkor közvetlen rokonságuk itt marad.”

Sérelmezte, hogy bár a Zala megyei hatóságok már 1976. decemberében „megalapozottnak talál
ták a kérelmünkhöz csatolt hatósági bizonyítványt”, a kijevi magyar főkonzulátus csak 1977. febru
ár 24-én hozta meg elutasító döntését, „vagyis ügyünk intézése négy hónapba telt.” Kovács Vilmos 
úgy látta: „Ez a precedens nélkül álló eset gyökeresen eltér az Önök [ti. a fökonzulátus] ügyintézési 
gyakorlatától, s ügyünket 'egyedivé’ különíti el. Minden jel arra mutat, hogy Önök, megalapozottsága 
ellenére is vállalták a kérelmünk elutasításával járó bonyodalmakat, s ennek legkézenfekvőbb magya
rázata, hogy személyemet a ’nem kívánatos’ kategóriába sorolták.. . nem terhes ’Háttekivagy János’- 
ként szakadok családostul a Magyar Népköztársaság nyakába, s különösen nem azért, hogy az Önök 
gondjait most és a jövőben szaporítsam, hanem szovjet állampolgárságú magyar íróként, akinek sze
mélyét és helyzetét az MSZMP KB... illetékes osztálya és a Kulturális Minisztérium jól ismeri s ügyét 
támogatja... írásaim tanúsága szerint kifejezetten elkötelezett író vagyok, s ezt még rosszakaróimnak 
sem sikerült soha kétségbe vonni. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy mint írónak és közéleti embernek 
semmi közöm sincs az ún. belső emigrációhoz, a minden rendű-rangú szellemi disszidensekhez. Vi
szont olyan súlyos publikációs gondjaim vannak, amelyek jelen körülmények között megoldhatatla- 
nok... mivel 50 éves vagyok, hátralévő életemben még a legoptimálisabb számítások szerint is 
mindössze 3-4 könyvet jelentethetnék meg, arról már nem is szólva, hogy egészségi állapotom még 
ezt a minimális lehetőséget is erősen csökkenti. Ezzel szemben áttelepedésünk esetén írásaimban 
nem 170 ezer, hanem 10 millió emberhez szólhatnék; nem 4-5 évenként, hanem évente jelenhetne 
meg könyvem.. . Áttelepedési szándékomat az írószövetség és a helyi pártszervek tudomására hoz
tam, amit azok jóváhagyólag tudomásul vettek, s szükség esetén támogatják. Értesüléseim szerint 
az ügyintéző szovjet szervek sem szándékoznak akadályt gördíteni áttelepedésünk elé.”

Egyes emlékezők úgy tudták és írták, hogy életének utolsó éveiben, 1971-től Kovács Vilmos 
súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenvedett. Ez nem felel meg a valóságnak, nem betegeskedett, 
sőt megfeszített erővel dolgozott őstörténeti dolgozatain. Az özvegy személyes közlése szerint halá
lának esztendejében, 1977. január végén erős derékfájásra panaszkodott, majd egészségügyi álla
pota hirtelen romlani kezdett. Márciusban megműtötték: egyik mellékveséjében rosszindulatú daga
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natot találtak, amelyet eltávolítottak az egyik veséjével együtt. Vári Fábián László örökítette meg a 
„...folytatás” című kötet Utószavában: 1977 tavaszán az ungvári területi (megyei) kórházból hét 
végére hazafelé készülődve, Kovács Vilmos még emelt hangon, kissé keményen és röviden adta 
tudtára az egészsége miatt okkal aggódó feleségének, hogy a hazáig tartó, mindössze öt-hatszáz 
méteres útra fölösleges volt taxit rendelnie. „Majd a megsértett, sírásával viaskodó Éva háta mögött 
hamiskásan kacsintva, félig suttogva így magyarázkodott: 'Muszáj rá káromkodni, mert különben 
azt képzeli, hogy beteg vagyok.’ És elindultunk az Október 50. Évfordulója sugárúton -  együtt, 
utoljára.” (Kovács V., 1993:175.)

Kovács Vilmost ezekben a hetekben Dupka György és Fodor Géza is felkereste az ungvári kór
házban. A hajdani Forrás Stúdió szellemi vezére arra biztatta őket, hogy az értékteremtés jegyében 
állítsák helyre a kapcsolatot a Józsefattilásokkal”, mert igen káros a megosztottság. Ez meg is 
történt, 1981 decemberében végre sikerült elérni, hogy új vezetőség -  Bállá D. Károly, Dupka 
György, Horváth Sándor -  került a József Attila Irodalmi Stúdió élére. S az egykori Forrás Stúdió 
Kárpátalján évekig nem, de Magyarországon annál többet publikáló tagjai -  Fodor Géza, Vári Fá
bián László, Zselicki József és mások is -  bekapcsolódtak a munkába, és hamarosan az irodalmi 
mozgalom meghatározó egyéniségeivé váltak.

Kovács Vilmos a műtét után három hónapig jól érezte magát, a családi kör után ötvenedik szüle
tésnapját, 1977. június 5-ét a költő-tanítvány Zselicki József gejőci házában is megünnepelték 
(Zselicki József személyes közlése), ahol a költő még reménykedett, sok megírnivalóját, tervét, 
elképzelését emlegette megjelent barátainak, pályatársainak. Ekkor már hónapok óta intéződött 
Magyarországra való áttelepülése, amelytől mindenekelőtt nyugalmat és alkotói pályája kiteljese
dését várta. A hatalom azonban -  mint évek óta személyével kapcsolatban szinte mindent -  tudato
san lassította kérelmének, ügyének intézését. Augusztusban ismét rosszul lett, ezután rohamosan 
rosszabbodott az egészségi állapota.

Az író áttelepülésével kapcsolatos magyarországi ügyeiben Bállá Gyula járta a hivatalokat, kért 
segítséget az írószövetségtől. Kovács Vilmos a hatóságoktól akkor kapta meg az áttelepülési okmá
nyokat, amikor már nyilvánvalóvá vált közeli halála. Ezután szovjet részről már nem volt akadály: 
az özvegy emlékezése szerint egy vasúti vagont biztosítottak az átköltözéshez, egy nap berakodási 
határidővel. Emiatt kapkodva kellett csomagolniuk, Fodó Sándor is segített, hogy elkészüljenek. A 
már súlyosan beteg írót Váradi-Sternberg János (1924-1992) történészprofesszor kísérte el egy 
mentőkocsiban Csapra, a történtekre 1991. októberében így emlékezett: „Kovács Vilit nagyra be
csültem, és mindenképpen támogattam. Emlékszem, amikor halálos betegen áttelepült Magyaror
szágra, megkért a felesége és Vilmos is, hogy kísérjem ki őt mentőkocsival. Emlékszem, a Tisza-híd 
közepéig elkísértem őket. Ezt soha nem felejtem el, mert hát én tudtam, ki a Kovács Vilmos. Nehéz 
természetű ember volt, de nagy tehetségű, becsületes.” (Petykó, 1993:61-62.) Kovács Vilmost egy 
Nyíregyházáról kirendelt mentőautó várta, és szállította Budapestre, a Kékgolyó utcai kórházba. 
Éva asszony két nap múlva lépte át a határt akkor tizenöt éves kislányukkal, mindössze ötezer 
forinttal a táskájában az újrakezdéshez. Férje az átköltözés után három héttel, 1977. november 13- 
án Budapesten elhunyt.

A „hivatalból kirendelt és elvégeztetett” Farkasréti temetői gyászszertartást követően a főváros
hoz közeli Fót község sírkertjében helyezték Kovács Vilmost örök nyugalomra. S. Benedek András 
írja a ...folytatás című életmű válogatás Előszavában: itt „ .. .gyülekezett egy vert csapat. Nemcsak 
a barátjukat, Kovács Vilmost búcsúztatták, de végképp köddé foszló reményeiket, rozsdásodó hitü
ket is. A veszteség érzését még kínzóbbá tette a vereség tudata, kimondott, vagy kimondatlan beis
merése. El kellett hagyniuk azt a közösséget, ahová sorsuk és felvállalt feladatuk kötötte őket, s 
amelynek épp ekkor lett volna legnagyobb szüksége szólni és tenni tudó emberekre. A közösséget, 
amelyet épp ekkor próbáltak a 'nagy szovjet család’ közös aklába terelni a rend kommenciós cselé
dei.” (Uo.:5.) S a „homo sovieticus” és „a szovjet valóságtól való elidegenedés” nevében követelték 
a „magyar burzsoá nacionalizmus mérges füveinek” a kiirtását. Ezután hosszú évekig Kovács Vil
mosnak még a nevét sem írhatták le szülőföldjén.
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13. A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET KUTATÓJA

Kovács Vilmos halálának 20. évfordulója alkalmából a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 
adta ki Kozma Endre (1945-1997) a kitűnő, fiatalon elhunyt nyelvész sokéves feltáró, rendszerező 
és áldozatos munkája eredményeként két kötetben az író addig kéziratban lévő nyelv- és őstörténeti 
írásait. A Kik voltak... ? Nyelv- és őstörténeti írások a honfoglaló magyarság kialakulásáról című, 
összesen 554 oldalas mű szerkesztője, szöveggondozója, sajtó alá rendezője, valamint az előszó 
szerzője, Kozma az író 1972. október 17-én Ungváron kelt levelét is közölte. Ebben Kovács Vilmos 
vállalkozásáról, akkori életkörülményeiről írt Magyarországon élő fiának, Kovács Lászlónak: a 
Tiszatáj-közlést követő politikai botrányt „.. .csak fokozta az a körülmény, hogy két éve múlt, bele
bonyolódtam egy igen nagy munkába: naponta 3-4  órát aludtam, s úgy jártam be az irodába, mint 
egy irodalmi hulla. Igaz, hogy most sem dolgozom sokkal kevesebbet, de elememben vagyok, mun
kámmal szépen haladok, és az anyagi gondokon kívül más baj nincs is. /Ez utóbbit én sohasem 
tudtam igazán érzékelni, amiből származott már egy-két galiba./ Ezt ne úgy értelmezd, hogy nem 
maradhattam volna a kiadóban, dehogynem. Csak minden megérett már arra, hogy komolyan mun
kához lássak, ami a hivataloskodás fti. K. V. a könyvkiadót hivatalnak tekintette -  B. J. megjegyz.] 
mellett elképzelhetetlen, s az említett körülmények végképp megérlelték bennem a döntést... A mun
kámról: őstörténet-kutatás.” (Kovács V., 1997:25.)

Azzal kezdte, hogy keresni indult Kárpátalja „őslakosságát”, a fehér horvátokat. Nem találta meg a 
hajdani népcsoportot, de eljutott a magyar őstörténet gyökeréig. „Olyan tények birtokába, amilyenek
ről a magyar őstörténetírás még csak nem is álmodik. Amikor aztán már a kezemben volt a problémák 
néhány kulcsa: milyen etnikumú és nyelvű népekből toborzódott az ún. előmagyarság... gondoltam, 
miért ne világítsam meg a tudós elméket, miért ne szabadítsam ki őket törökös szabású finnugor kény
szerzubbonyuk szorításából?” (Uo.:25-26.) Kovács Vilmos „egész tengernyi magyar és külföldi szak
irodalmat” nézett át, az ötezer éves agyagtáblák leírását, antropológiai, régészeti és nyelvtudományi 
munkákat és azok kritikáját. Az összehasonlításhoz megtanulta a Kaukázusban élő, iráni nyelvű alá
nok utódainak, az oszétoknak (a jászoknak) a nyelvét. „Hát így van fiam. Remélem, sikerült érzékel
tetni mindazt, amin dolgozom... nem aprózom el szaktémákra az egészet... meggyőződésem: a szak
ma nincs felkészülve arra, hogy vitába szálljon velem. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz ribillió, 
harmad-negyedrangú gáncsoskodások. Az említett vázlat megírása után kell még nekem másfél év, 
hogy a teljes, szakszerű dolgozattal elkészüljek, és azt az Akadémia elé terjesszem.” (Uo.:31.)

Életének utolsó hat-hét esztendejében Kovács Vilmos erejét megfeszítve, napi 14-16 órát dolgozott 
őstörténeti kutatásain, a magyarországi tudományosság -  László Gyula (1910-1999) kivételével -  
azonban idegenkedett el- és befogadásától. Tevékenysége ugyanis a magyar nyelv őstörténetével fog
lalkozó, erdélyi Szabédi László (1907-1959) költő által okozott szakmai kellemetlenségeket vetítette 
előre, aki szintén az irodalomból tért át nyelvtörténet útjára. Az író utolsó éveiben moszkvai -  V. V. 
Vinogradov akadémikus -  és oszétiai kutatókkal került, főként levelező kapcsolatba. A legszorosabb 
értelemben szobatudóssá vált, akit Kárpátalján könyvtárosok -  elsősorban Bárdos Ilona és Hadar 
Piroska, a területi (megyei) könyvtár magyar osztályának munkatársai - ,  barátok, pályatársak, tiszte
lők támogattak önzetlenül, de az anyaországiak is Budapestről, Kecskemétről, Szegedről és máshon
nan. Különösen sokat segítette az író kutatómunkáját Váradi-Stemberg János történész, aki az egyete
mi könyvtárból magyar nyelvészeti és őstörténeti müvek tucatjait kölcsönözte ki számára. Ezeket a 
könyveket Kovács Vilmosné vette át a professzortól. Terepmunkákon, helyszíni tanulmányutakon, gyűj
téseken és a kutatáshoz szinte nélkülözhetetlen tudományos tanácskozásokon, vitákon -  a körülmé
nyei és lehetőségek hiánya miatt -  Kovács Vilmos nem tudott részt venni.

Érzékletesen vázolta az író alkotói helyzetét az őstörténeti kéziratot gondozó Kozma Endre nyel
vész -  aki 1986 és 1989 között az ungvári egyetem magyar lektoraként működött -  a Kik voltak... ? 
előszavában. „így vált a valójában nem is tragikus írósors (ez volt élete legnagyobb, bár nehéz
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csatákban kivívott diadalainak korszaka, regénye megjelenésének, ha nem is hivatalos, de mégis 
általános elismertségének, magyarországi publikációi gyarapodásának időszaka) tragikus tudós
sorssá. És ekkor hatalmasodik el -  az őt körülvevő baráti, tanítványi, tisztelői forgatag ellenére -  
haláláig tartó, mind gyorsabb illúzióvesztései miatt is egyre fokozódó emberi magánya, amit szé
gyellt is megváltani, s ami ellen -  magán- és publicisztikai leveleinek, de szóbeli visszaemlékezések 
tanúsága szerint is -  reménytelenül küzdött minden erejével.” (Uo.: 15.)

A másfélezer oldalas kézirathalmaznak -  szerzőjéhez hasonlóan -  mostoha volt a sorsa, halála 
után szétzilálódott, többfelé osztódott, egy részét Magyarországra menekítették át. Rendbetétele 
több éves filológiai munkát igényelt. Kozma Endre 1997-ben kelt véleménye szerint „Az írások az 
egyetemes magyar szellemiségnek Kárpátalján akkor még alig-alig bontakozó, nyílt és burkolt, ra
vasz cselszövésekkel sorvasztott és máig sem elég gyorsan terebélyesedő másik tartományát: a 
magyarságtudományt és magyarságismeretünket gazdagíthatták volna. Mi más volna ez, mint a ko
rábban megkezdett életmű más módon való folytatása? ...s a háború utáni Kárpátalja legnagyobb 
szellemi teljesítménye... A teljesebb Kovács Vilmos-i életmű közreadása nem csupán morális adós
ságtörlesztés. A tudományos értékek és mondanivaló közkinccsé válása komolyan hozzájárulhat a 
mai Kárpátalja szélsőségek között ingadozó szellemi önbizalmának megalapozásához és megerősí
téséhez.” (Uo.: 15-16.)

Kozma Endre három szakaszra osztotta Kovács Vilmos tudományos kutatói pályáját, az első 
1970-ben indult és három-négy évig tartott. Ez a szokásos filológusképzést messze meghaladó szakmai 
felkészülést jelentett, nemcsak tudományos anyag- és adatgyűjtést, a történeti források aprólékos 
elemzését, hanem a feleségével, Évával -  ki akkor az ungvári egyetem magyar szakát végezte leve
lező tagozaton -  együtt elsajátította a magyar szakos ismereteket is. Ezekben az években érlelte 
általános koncepcióvá vizsgálódásainak eredményeit. A második szakaszban -  1974-1975 táján -  
írta tervezett müvének bizonyító adatokkal alátámasztott első fejezeteit. Életének utolsó két évében 
-  a harmadik szakasz -  készült dolgozatait már véglegesnek szánta, és azokat publikálni igyekezett. 
A halálának 20. évfordulóján kiadott és Kozma Endre által gondozott két kötet írásai jórészt az 
alkotói pálya legvégén készültek. „Mondanivalója ekkorra végleges formát öltött, kiforrott érvelési 
módszere, tudományos szemlélete is... Megfigyelhetjük... a jellegzetesen vitára épülő, egyszer
smind szemléletes bizonyítékokat felsorakoztató, beszédes tényeket kemény logikával ötvöző és 
izgalmas gondolatmenetté szerkesztő érvelési módszerét.” (Uo.: 17.)

Kovács Vilmos témájának megközelítése rokon László Gyula régészeti és néprajzi kutatásaival, 
ezért eredményei sokban hasonlítanak a budapesti professzoréhoz. Az ungvári író történelmi és 
nyelvtörténeti szempontok alapján vizsgálta a magyar őstörténetet, s eközben kimutatta: sajátosan 
értelmezve, de hitelesnek kell tekintenünk népi emlékezetünk forrásait, a krónikákat és a gesztákat, 
amelyeket a hivatalos tudományosság ma is megbízhatatlannak tart. Kovács Vilmos kutatási ered
ményei -  bár végkövetkeztetései sokban eltérnek László Gyuláétól - ,  a budapesti professzor mun
kássága nyomán elterjedt és híressé vált kettős honfoglalás elméletnek egy önálló, átformált és egyes 
vonatkozásokban tovább fejlesztett egyéni változata, amelyet a történelmi segéd-, valamint a társtu
dományok (régészet, antropológia, genetika, néprajz, összehasonlító folklór) újabb eredményei egyre 
inkább alátámasztanak. Hiszen ősmagyar, honfoglalás kori tőszókincsünknek csak alig fele finn
ugor eredetű, kisebb részt török, jelentéktelen részben iráni jövevényszó. A többinek, a felének vagy 
még nagyobb részének a származása ismeretlen vagy bizonytalan. A posztumusz kötetet Sára Péter 
így értékelte: „.. .ha a török nyelveket és a magyar-török kapcsolatokat jobban ismerte volna, akkor 
a magyar nyelv forrásaihoz, kialakulásához is jóval közelebb került volna. Mindezek ellenére azon
ban nyugodtan kijelenthetjük, hogy kutatásaiban így is messzebbre jutott, sokkalta messzebbre, mint 
hivatalos nyelvtudósaink legtöbbje.” (Sára, 2000:23.)
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14. AZ UTÓKOR EMLÉKEZETÉBEN

Kovács Vilmos életműve anyaországi befogadtatásának az első állomása volt az az irodalmi est, 
amelyet 1981. december 1-én rendeztek a Budapesti Műszaki Egyetem Vásárhelyi Pál Kollégiumá
ban Vallani kell! címmel. A program szervezője Székely András Bertalan, a kárpátaljai magyar írók 
és költők müveiből összeállított műsor szerkesztője Medvigy Endre irodalomtörténész, a budapesti 
Forrás Kör vezetője volt, aki személyes közlésében a következőket jegyezte meg az előbbiekkel 
kapcsolatban: „A rendezvény valójában Kovács Vilmos-est volt, hiszen a költőtől tizenkét vers hang
zott el és három részlet a Holnap is élünk című regényéből. Az utóbbiról persze jól tudtam, hogy a 
kommunista hatalom annak idején, a megjelenése után hamarosan betiltotta Kárpátalján, sőt az 1970- 
es évek végére -  a költő versesköteteivel együtt -  a könyvtárakból is eltüntette. Az akkori hazai, 
Aczél György-i irodalompolitikát jól érzékelve, tudtam és tudtuk: ha Kovács Vilmos-estként hirdet
jük meg a rendezvényt, akkor betilthatják. Elterelő 'hadműveletként’ ezért iktattam be a műsorba 
Sáfáry László és Győry Dezső két-két versét, valamint Fábry Zoltán Az éhség legendája című szociog
ráfiai írásának egy részletét, amely 1932-ben készült, és a cseh uralom alatt lévő Kárpátalja nyomo
rúságos állapotáról tudósított. Természetesen az sem volt véletlen, hogy az irodalmi estnek a Vallani 
kell! címet adtam, mert jól ismert: ez volt a címe Kovács Vilmos első verseskötetének, amely 1957- 
ben látott napvilágot Ungváron. Másrészt az irodalmi estet a határon túli, kisebbségi sorsban élő 
magyarság -  esetünkben a kárpátaljai -  megismertetésére is szántam. A versek háromnegyedét -  
kilencet -  Kovács Vilmos utolsó, addigi költészete összegzéseként szánt kötetéből, az 1968-ban 
megjelent Csillagfénynél címűből válogattam. E verseskönyve a kárpátaljai magyar irodalom igazi 
eseménye volt, de itthon, az anyaországban is jelentős visszhangot váltott ki.”

Az irodalmi estet Pomogáts Béla irodalomtörténész vezette be, előadásában a kárpátaljai magyar 
irodalom helyzetét elemezte. A rendezvény törekvését, miszerint döntően Kovács Vilmos alkotói pá
lyáját mutatták be, a korabeli sokszorosítással -  stencilgépen -  készült részletes meghívó második 
oldala is bizonyítja. Az itt közölt részlet Szakolczay Lajos irodalomtörténész írásából a szegedi Tiszatáj 
című folyóiratban jelent meg: „Sorsa: nemzetiségi költősors is egyben. Hisz valóban mindenes cseléd 
volt, zsellérek unokája, örök elégedetlen. Mindég nagy lobbal indult, és mindég egyetlenként maradt a 
pályán. Legtöbbször a közéleti harcos birkózott benne az érzékeny, gondolattal és szóval világot lebír
ni akaró művésszel. A történelmi időt, századunk történelmét hordozta minden sorában. Ha dadogott a 
vers, ha túlságosan fölforrósodott a szenvedély, ennek volt köszönhető. Mértéket csak egyetlenegyet 
ismert: saját lelkiismeretét. Lírai dokumentumregénye, a Holnap is élünk, a bibliai bárányként kallódó 
emberek, elbitangolt hazátlanok nehéz hűségét; az ostorral nyájszellemre nem szoktatható bátor vál
toztatni akarását hirdette. Az önmagát is fölfaló, ha kell, igazságai helyébe percenként újabb és újabb 
igazságot állító elégedetlen kutatási jogát.” (Szakolczay, 1978/11.) A meghívó a kárpátaljai magyar 
irodalom iránt mélyebben érdeklődőknek egy irodalomjegyzéket is összeállított.

Tanulságos felsorolni -  a már említetteken kívül -  az akkor, 1981. december 1 -én rendezett iro
dalmi est szerzőit és müveit, valamint a közreműködőit. Kovács Vilmos tizenkét elhangzott verse: 
Meseország kapujában (Ibsen Peer Gyntjének margójára); A Péter-Pál erőd templomában; Bika
háton; Ma kiáltsatok (Garcia Lorca emlékére); Hozsánna néked (Most mindenki emlegeti József 
Attilát); írók háza, Moszkva; Piszkov; Pszkov; Korom; Őszi elégia; Elmondom neked; Testamen
tum, valamint -  mint írtuk -  három részlet a Holnap is élünk című regényből. Érdekesség, hogy a 
költő két versben is megénekelte a Szentpétervártól délnyugatra, a Csud-tó melletti hajdani Hanza- 
várost, régi és új nevén: Piszkov-Pszkov-ot. A költő hagyatékából kerültek a műsorba a Bikaháton 
(1970), a Testamentum (1977) és az írók háza, Moszkva (1966) című versek.

Az esten a két világháború között Kárpátaljára is figyelő Fábry Zoltán (1897-1970) publicista, a 
Munkácson lakott Sáfáry László (1910-1943) költő és Győry Dezső, aki 1940-1949 között Bereg
szászon élt) müvein kívül a kárpátaljai Forrás Stúdió két tagjának, Fodor Gézának és Vári Fábián
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Lászlónak egy-egy verse -  Lvovban, Adam Mickiewicz szobra előtt, illetve Széphistóriák címmel -  
hangzott el. Az est két felkért hozzászólója, Bállá Gyula és Benedek András szintén a Forrás Stúdió 
hajdani tagja volt, az 1970-es évek elején, illetve derekán települtek át Magyarországra. Az utóbbi 
két szereplőnek négy, illetve egy versét -  ennek címe In memóriám Sáfáry László, szerzője Bállá 
Gyula -  mondták el az előadóművészek, Havas Judit és Szabó András, s az esten közreműködött 
Marosi Júlia népdalénekes. (Az utóbbi két művész a budapesti Forrás Kör tagja volt.)

Kovács Vilmos halálának tizedik évfordulóján, 1987 nyarán emlékülést rendeztek Gáton, ahol a 
Forrás Stúdió volt tagjai, s egyben a költő tanítványai -  Fodor Géza, Vári Fábián László, Zselicki 
József, Dupka György, Füzesi Magda - ,  és a költő barátai -  Fodó Sándor, Jurij Skrobinec (1928— 
2001), Petro Szkunc, valamint a magyarországi M. Takács Lajos -  tartottak előadásokat. Itt hatá
rozták el az alkotó nevét viselő kör megalakítását, és hirdettek pályázatot egy Kovács Vilmos em
léktábla elkészítésére. Egy esztendő sem telt el az emlékülést követően, amikor Gáton és a szom
szédos Dercenben élő értelmiségiekből 1988. április 17-én megalakult a Kovács Vilmos Irodalmi 
Kör, a beregszászi járási könyvbarát szervezet keretében. Az új szervezet a jeles alkotó szellemi 
hagyatékának megőrzését, életművének ápolását, müveinek népszerűsítését, terjesztését, egy em
léktábla felállítását, valamint a helyi néphagyományok ébrentartását tűzte ki célul. A kör elnökének 
Czébely Lajosi, vezetőinek Fodor Istvánt és Kovács Emilt választották. (Botlik-Dupka, 1991:104.)

A sikeres alakuló összejövetel után három héttel, május 22-én a következőket jegyezte be Czébely 
Lajos a Naplójába: „.. .szinte szervezési tennivalókkal foglalkoztunk csupán. Kénytelenek vagyunk 
csak azzal a néhány emberrel összefogni, akik valódi értelmét látják a körmozgalomnak, mert a 
többség -  még az értelmiség is -  nyűgnek tartja, haszontalan időpocsékolásnak. Annak viszont 
örülünk, hogy bekapcsolódhatunk mi is a művelődési körök hálózatába egy időben a técsőiekkel 
(Hollósy Simon Kör). Őket beszámítva már hat kör működik (Beregszász, [TiszajPéterfalva, Ung- 
vár, Munkács), és május végén lesz az alakuló rendezvénye a nagyszőlősi Bartók Béla Művelődési 
Körnek”. (Czébely, 1996:179.) Naplóbejegyzés 1988. szeptember 23-án: „Kovács Vilmos Kör össze
jövetele Dercenben. Beadvány Gorbacsovnak Erdély ügyében. Fodor István, a kör elnöke vezeti a 
gyűlést.” (Uo.: 183.) A kárpátaljai magyar értelmiség egy csoportja 1988 nyarán táviratot és nyilat
kozatot küldött Mihail Sz■ Gorbacsovnak, az SZKP KB főtitkárának, amelyben aggodalmát fejezte 
ki az erdélyi magyarság egyre súlyosabb nemzeti elnyomásával és az ún. „területrendezéssel”, azaz 
a falurombolási tervekkel kapcsolatban. Sajnos, a Kovács Vilmos Irodalmi Kör napjainkban már 
egyre ritkábban tart összejöveteleket, rendezvényeket.

Halálának tizedik évfordulója alkalmából, 1987. november 25-én tartották a következő Kovács 
Vilmos-emlékestet a budapesti Állami Gorkij Könyvtárban (ma Országos Idegennyelvű Könyvtár), 
S. Benedek András szervezésében. E sorok írójának -  mint az est résztvevőjének -  korabeli jegyze
tei szerint Czine Mihály (1929-1999) a kárpátaljai magyar irodalom történetét, helyzetét tekintette 
át előadásában. A jeles irodalomtörténész elöljáróban elmondta: az ötágú magyar irodalom kárpát
aljai ágáról jóval kevesebb szó esik, mint a többiről, pedig Kovács Vilmos és Benedek András 
nevezetes, 1970 végén a Tiszatáj című folyóiratban megjelent tanulmánya is ráirányította a figyel
met. Kettőjükön kívül Sándor László, az ugocsai Tiszapéterfalván született Kiss Ferenc (1928
1999) és Lator László tett és tesz sokat az ottani literatúra anyaországi befogadtatásáért. Megje
gyezte, hogy Kárpátalján a legszebb magyar nyelvet beszélik. Az ottani irodalomnak volt az elmúlt 
évtizedekben a legnehezebb sorsa, mert a semmiből kellett indulnia. Újrakezdését többszöri állam
alakulat-változások hátráltatták, miként az erdélyi, a felvidéki és a délvidéki magyar irodalmakét is. 
Kárpátalján nincsen magyar irodalmi folyóirat, a kezdeményezések elakadtak.

Czine Mihály előadása második részében Kovács Vilmos munkásságát méltatta: „Most volna 
hatvan éves, de csak ötven évet kapott a sorstól. Rövid művészi pályáján is maradandót alkotott. 
Családját verte sors, apja kőműves, kommunista meggyőződésű a csehszlovák korszakban, 1945- 
ben ’a szovjet nép ellenségé’-nek kiáltják ki. Ebben a légkörben csak igen nehezen bontakozott ki a 
kárpátaljai irodalom, alakulhatott meg a Kárpáti Kiadó, majd jelenhetett meg kiadványa, a Kárpáti 
Kalendárium. Mindezek hozzájárultak Kovács Vilmos viszonylag késői alkotói indulásához, de 1965- 
ben kevés igazítással, illetve húzással megjelent, a múlttal és a jelennel merészen szembenéző Hol
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nap is élünk című regényével jelentősét alkotott. Müve elsőként beszél őszintén a kárpátaljai ma
gyarság sorsfordulóiról, megpróbáltatásairól. Hőse egy fiatal festőművész, Somogyi Gábor, aki a 
politika sodrába keveredik. Alapkérdése: emeletet húzzunk a meglévő épületünkre, vagy teljesen 
újat építsünk. A regény cselekménye mindenekelőtt érzelmekben fejeződik ki, ezért a mű lírai elmél
kedések, szemlélődések, önmegfigyelések sorozatának is tekinthető. Kovács Vilmos művészetében 
nem ismert el más törvényt, mint az igazságot. A Holnap is élünk a kárpátaljai magyar nemzetiség 
egyik legelső irodalmi megnyilvánulása. Örvendetes, hogy a regény újrakiadását többen sürgetik, 
köztük a magyar irodalom értő kárpátaljai ukrán tolmácsolója, Jurij Skrobinec műfordító.”

Az emlékest másik előadója, a szintén kárpátaljai születésű Lator László költő Kovács Vilmos 
költészetéről szólt. „Nehéz szívvel beszélek róla, mert a kettőnk sorsa összefonódott volna, ha 
tragikusan nem szól közbe a történelem. Mindketten Kárpátalján születtünk, s azonos esztendőben, 
1927-ben. Ő a beregi Tiszaháton, Gáton, jómagam az ugocsai Tiszasásváron, közel egymáshoz. Ko
vács Vilmos a kárpátaljai magyar irodalom legjelentősebb alkotójává vált, művészi útját azonban nem 
tudta kifutni, mert kettétört. Amikor költészete olyan fennsíkra ért, ahonnan súlyosabb életművet hoz
hatott volna létre, Magyarországra kényszerült átköltözni, és néhány hét múlva elhunyt. Pályája nehe
zen indult és tragikusan alakult, elsősorban a meghatározó közeg következtében: egyrészt, mert ma
gyar költő akart lenni, másrészt, mert nemzetiségi-kisebbségi sorsban élt. Elzárták, kiszakították an
nak az irodalomnak a szervezetéből, amelybe tartozni akart. Itthon, Magyarországon természetes a 
költői lét, Kárpátalján a magyar anyanyelvű alkotó csak fénytörésen át létezhetett. Kovács Vilmos 
minden módon az egyetemes magyar irodalomhoz igyekezett kapcsolódni.

-  1957-ben megjelent első verseskötetében irodalmunk klasszikus hagyományaiból merített, Arany 
János realizmusa, a falusi világ anyagszerű megjelenítése hatott rá. Pályája kezdetén született ver
sei még kócosabbak, néha fegyelmezetlenek, a későbbiek már letisztultak, kötöttebbé váltak. Aztán 
megint változnak versei: a szabadság és a fegyelem együttesét tükrözik. A formát szabadon kezeli, 
aztán eljut az egzisztenciális költészethez. Megfogalmazza a nagy kérdéseket: élet és halál, egybe
fonja az elvontat és a teljesen anyagszerüt, de időről időre ténylegesen érzékelhetőt és a megfogha- 
tót, amikor újra és újra előkerülnek falusi gyermekkorának emlékei. Késői verseiben már igen gya
kori a tudati folyamatok ábrázolása, egyik ilyen sora: ’én félni csak az élettől tudok’.

-  A Verecke című versében viszont az ősi magyar versformát szólaltatta meg. Ezután élete végéig 
ragaszkodott a hangsúlyos magyaros versformákhoz, igy is kötődött irodalmunkhoz. Ady Endre, Jó
zsef Attila, Nagy László és Kormos István feszes lendületű költészete is hatott rá. Kevéssé ismert, 
hogy a költőnek két, a Vereckei-hágót megörökítő verse van. A Vereckén című az 1959-ben megjelent 
Tavaszi viharok című kötetében látott napvilágot, az 1967-ben írt Verecke kéziratban, a hagyatékban 
maradt fenn. Az utóbbiban több mondái, történelmi áthallás olvasható, amelyek akkoriban nem voltak 
veszélytelenek. Mindezek számunkra olajnyomatszerüek voltak, a kisebbségi költőnek viszont eleven 
valóság. Nem véletlen, mert sokat küszködött a politikai közeggel. Ez szinte természetes volt, hiszen 
az 1956. februári XX. pártkongresszus után egy ideig szellemi pezsgés volt tapasztalható, amelyet 
azonban a hatalom néhány év múlva elsorvasztott. Kovács Vilmos mégis konokul hitte, hogy holnaptól 
könnyebb lesz a szó, amely ma kimondhatatlan. Amikor már kimondhatta volna a tiltott szavakat, nem 
lehetett közöttünk, mert jóval korábban meghalt. Folytonosan küzdött a sorssal, és folytonosan fe
szegette a kimondhatóság, a megfogalmazás határait, növelte hatékonyságát.”

Az emlékesten a budapesti Forrás Kör előadóművészei adták elő a költő verseit, melyek közül 
négy -  Búcsú, Verecke, Korom, Testamentum -  a meghívó mellékletében volt olvasható. Ezek közül 
a Búcsú -  mely a költő második kötetében, az 1959-ben megjelent Tavaszi viharok című kötetben 
volt olvasható -  megfogalmazza azt az alkotói hitvallást, amely a pályája lezárulásáig elkíséri: 
„Letörlöm arcomról a nyálat /  s szembe fordulok a széllel. ”

Kovács Vilmos alkotói pályájának első nyugati bemutatása 1987 decemberében az Ung várme
gyei Nagykapos szülötte, a rendszerváltozás után Budapestre hazaköltözött Skultéty Csaba közíró
hoz fűződik, aki korábban -  több mint három évtizedig -  a Münchenből sugárzott Szabad Európa 
Rádió munkatársaként (Ambrus Márton néven) tevékenykedett. Szintén a bajor fővárosban megje
lent Új Látóhatár című folyóiratban méltatta Kovács Vilmos munkásságát halálának tizedik évfor
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dulóján. Először részletesen áttekintette a kárpátaljai magyarság helyzetét, megpróbáltatásait az 
újabb, 1944 őszi impériumváltozástól az 1950-es évek végéig. Alkotónk ekkor jelentkezett „robba
násszerűen”, s . .nemcsak kimagaslott társai közül, de mondanivalójával és nem utolsósorban er
kölcsi beállítottságával hamarosan a fokról fokra gyarapodó új nemzedéknek is irányjelzője és szel
lemi kovásza lett” . (Skultéry, 1987:547.)

Jól érzékelte Skultéty Csaba, hogy -  különösen az első időszakban -  „kétírós a kárpátaljai ma
gyar irodalom”, amikor Kovács Vilmos és Bállá László munkássága két egymással ellentétes szel
lemiséget jelentett. Bár az utóbbi azzal dicsekedhet, hogy szovjet Kárpátalján ő adott ki először a 
rendszerrel teljesen azonosuló, „fülsértőén harsány” magyar verseskötetet 1951-ben Zengj hango
sabban! címmel, amikor a városokban még alig mert valaki magyarul megszólalni. Balláról írja 
Skultéty: „...idővel tompított ezen a hangon, 60-ik születésnapjához (1987) és a magyar nyelvű 
napilap (a Kárpáti Igaz Szó) éléről való visszavonuláshoz közeledve, harcos szovjet pártemberi 
mivoltát háttérbe helyezte, magyarságát, nemzetéhez való tartozását igyekezett kiemelni. Egész 
pályáját azonban az egysíkú ideológiai elkötelezettség jellemezte. Ő lett (volt) a szovjetunióbeli 
magyar szellemi élet mindenható főfunkcionáriusa: politikus, lapszerkesztő, ’a legtöbb könyvü’ író, 
költő, lektor, gyermekkönyv-szerző, szinte mindent, ami magyar betű, a kezében tartva... Pedig 
Kovács Vilmos, származását és tehetségét tekintve, a legjobb feltételekkel rendelkezett ahhoz, hogy 
az új államhatalom bizalmából, a hivatalos kultúrpolitika támasza és végrehajtója legyen. Neki nem 
kellett bizonygatnia: kommunista... apától született”. (t/o.:547-548.) Már első kötetének, az 1957- 
ben megjelent Vallani kell!-nek címadó verse: „Elkötelezett fiatalember hitvallása, olyané, aki hisz 
apja örökségében”. Még három verseskötete látott napvilágot, amelyekből -  Skultéty szerin t-,,.. .már 
egészen új lelkűiét tárul az olvasó elé. Már nem a gyökeres társadalmi átalakulás eszménye érdekli, 
hanem mindenekelőtt önmaga énje, lelkivilága, az emberi élet magasabb értékei, magának az élet
nek az értelme, egyben saját magyar mivolta, a kétszázezres magyar kisebbség jövője.” Költészete 
„emberközpontúvá” válik, aki „nem ismer el semmit az igazságon kívül”, s megfogalmazza „a 
kisebbségi alaphelyzetet és valóságérzést’’.

Másfél évtizede megjelent tanulmányában Skultéty Csaba így összegzett: Kovács Vilmos a Hol
nap is élünk című regényével érte el a legnagyobb hatást, amelynek „irodalmi, kárpátaljai társadal
mi és nemzetpolitikai súlya” van, s méltán tarják számon mint „a kárpátaljai magyarság regényé”- 
t. S megfogalmazta az akkori alapkérdést: „Beszélhetünk-e 'kárpátaljai magyar irodalom’-ról? A 
választ szerényen kell megfogalmaznunk: egyelőre ennél kevesebbről. Kezdetről, indulásról a sem
miből, a nekilendülés Ígéretével. Vonalas fércmüvek helyi kis sűrűjében fel-felcsillanó költőtehetsé
gek, sorsukkal-világgal megbékélő idősebbek és elhivatottságot érző lelkes fiatalok, akik mély em
beri mondanivalójukkal nem a megkövetelt ideológia, hanem 'önnön ars poeticá-juk elkötelezettjei. 
Utóbbiaknak, akiket a lassan, de folyamatosan növekvő számú magyar szellemi alkotógárda immár 
harmadik nemzedékének neveznek, támaszt nyújt útkeresésükben Kovács Vilmos írói-költői és emberi 
egyénisége. A tízéves űrt más, hozzá hasonló formátummal, mindeddig nem tudta kitölteni.” (Uo.:549.)

A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara egyik „reformköré
nek” a szervezésében 1988 tavaszán M. Takács Lajos, az orosz irodalmi tanszék adjunktusa első
ként hazánkban „ A kárpátaljai magyarság polgárjogi mozgalmai" címmel tartott előadást. A ren
dezvényt az egyetemen az előbbi címmel tették közzé a hirdetőtáblákon, sőt a falragaszokon is. A 
filológus, szerkesztő fejtegetésében Kovács Vilmost az 1960-1970-es évek fordulóján lezajlott kár
pátaljai magyar polgárjogi mozgalom egyik vezető harcosának nevezte, de a „fő helyet” Fodó Sán
dornak foglalta le. Az előadás nagy visszhangot váltott ki a hallgatóság körében, hiszen a téma és a 
„polgárjogi mozgalom” kifejezés abban az időben még szokatlan volt a kárpátaljai magyarsággal 
kapcsolatban. Fodor Géza, a tanítvány a költő válogatott verseit közlő kötetnek, a Testamentumnak 
az utószavában így értékelte Kovács Vilmost: „.. .életműve Kárpátalján meghatározó volt és marad. 
Küzdőszelleme, magatartása elévülhetetlen etikai példa.” (Kovács V., 1992:129.)

Kovács Vilmos egyik legbensőségesebb barátja, harcostársa, Fodó Sándor ugyancsak 1988-ban 
Budapesten életút-interjút adott Bállá Gyulának az Országos Széchényi Könyvtár Történelmi In
terjúk Tára Soros Gyűjteménye megbízásából, amelyben Kovács Vilmosról a következőket mond-
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ta: .róla a legnehezebb beszélnem. Hosszú évekig szoros barátság fűzött hozzá. Kovács Vilmos
-  Bállá Lászlóval ellentétben -  az üldözött írók közé tartozott. Különösen az élete vége felé erősö
dött föl ez az üldözés. Verseskötetei nem váltottak ki különösebb ellenállást, olyan dühödt rágalom
hadjáratot, mint első és utolsó prózai kötete, a Holnap is élünk. A regény a hruscsovi peresztrojka 
idején íródott, Szolzsenyicin Gulágjával egy időben.. .(Fodó minden bizonnyal az Iván Gyenyiszovics 
egy napjává gondolt, a Gulag-szigetcsoport később, 1973-1975 között jelent meg Párizsban -  B. J. 
megjegyz.) Mi, kárpátaljaiak úgy éreztük, hogy ez az egyetlen igazi mü, amit a kárpátaljai kisebb
ség vállalni tud. Tehát a kárpátaljai kisebbség regénye. Nem sokáig örültünk. Hruscsov bukásával 
Vilmos ellen elképesztő sajtó- és rágalomhadjárat indult. Szovjetellenesnek minősítették, többek 
között azért, mert a könyvben szerepel egy részeges párttitkár, és hát ilyen nem létezik -  állították 
ők. A hadjárat addig folytatódott, amíg Vilmos kénytelen volt elhagyni régi munkahelyét, azt a mun
kahelyet, amit szeretett, a Kárpáti Kiadót. Más munkát nem is tudott találni, nem is adtak volna neki, 
így hosszú éveken át tulajdonképpen arra kényszerült, hogy otthon ülve, alkalmi keresetekből a szó 
szoros értelmében tengesse napjait. Volt ennek egy másik következménye is. Vilmos magába zárkó
zott, és belevetette magát az őstörténeti kutatásokba. 1977-ben súlyos betegen, helikopter hozta egy 
budapesti kórházba. (Fodó nem jól emlékezett, Ungvárról Csapig mentőautó, onnan egy másik, 
magyarországi mentőkocsi szállította Kovács Vilmost a magyar fővárosba -  B. J. megjegyz.) A 
kórházból mindjárt a fóti temetőbe vezetett az útja. Hiába szerettem volna a temetésén részt venni, 
nem engedtek el. Az idő őt igazolta: hamarosan újra megjelenik a regénye. Gáton, szülőfalujában, 
irodalmi kört neveztek el róla. Mindez bennünket is lelkesít -  és igazol.” (Bállá Gy., 1989:168.)

Szintén 1988-ban jelent meg a Kárpátalján két évtizede gyakran fellépő Dinnyés József zene
szerző, daltulajdonos füzete Küzdelem, Magyar költők Kárpátalján címmel, amely tíz alkotó tizen
öt megzenésített versét közli. Az ezer példányban kiadott kisalakú daloskönyvben Kovács Vilmos 
két megzenésített verssel -  az 1970-ben írt Bikaháton és az 1977-es Testamentum -  szerepel.

Meglepően elismerően szól alkotónkról az 1975-ben Kárpátaljáról Budapestre áttelepült (Sze
nes) Kroó László A Kárpátok alatt címmel Magyarországon, szintén 1988-ban megjelent visszaem
lékezésében: „Kovács Vilmos meglehetősen összetett jelenség. Lényéből fakadóan is lírai költő, bár 
nem volt mindig hűséges e műfajhoz. Líráját kedvelte a közvélemény, szerették és olvasták verseit. 
Mind a szovjet, mind a magyarországi, sőt a szomszéd országok kritikusai között jó visszhangra 
találtak müvei... Nagy port kavart a ’Holnap is élünk’ című regénye. A többi között azért bírálták, 
mert a mü egyes hőseiben sokan félreérthetetlenül magukra ismertek. Egyébként Kovács Vilmos 
volt a 'Hajnalra kitisztul’ című elbeszéléskötetem lektora. Késhegyig menő vitákat folytattunk, ami 
semmiképpen sem ment a könyv rovására, ső t... Nagyon hűséges, igaz barátnak bizonyult, aki jó- 
ban-rosszban kitartott mellettem.” (Kroó, 1988:312-313.)

Az alkotó életművének gondozását a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöksége is fel
vállalta, amikor 1990. június 11-én, Ungváron meghozott határozatával Kovács Vilmos Irodalmi 
Díjad, alapított. Létrehozásával a szövetség célja az, hogy „méltó emléket állítson Kovács Vilmos 
(1927-1977) kárpátaljai magyar írónak, aki irodalmi munkásságával és közéleti tevékenységével 
az elsők közt vállalta fel nyíltan és őszintén az 1944-ben újra kisebbségbe szakadt kétszázezres 
kárpátaljai magyarság sorsproblémáit; hogy hangsúlyozza a magyar irodalom határok fölötti egysé
gét, oszthatatlanságát; hogy a maga szerény eszközeivel hozzájáruljon az egyetemes magyar szelle
mi élet vérkeringésének kialakításához és fenntartásához; hogy a díj odaítélésével felhívja a figyel
met azon irodalmárokra -  éljenek bár az anyaországban, a környező országok kisebbségeiben vagy 
a diaszpórában - ,  akik a legtöbbet tettek és tesznek a kisebbségi irodalmak (így a kárpátaljai ma
gyar irodalom) felemelkedéséért, az egyetemes magyar szellemi életbe történő bekapcsolásukért.” 
(Kárpátalja c. lap, 1990/5. sz.)

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöksége a díj kuratóriumába a következő szemé
lyeket kérte fel: Kovács Vilmosné (Budapest), Fodor András /1929—1997/ (Budapest), Kányádi 
Sándor (Kolozsvár), Dobos László (Pozsony), Tolnai Ottó (Újvidék), Gömöri György (Cambrid
ge). A szövetség a maga részéről Fodó Sándort, Bállá D. Károlyi, Vári Fábián Lászlót, Dalmay 
Árpádot és Debreczeni Mihályt delegálta a kuratóriumba, amelynek titkára Szöllősy Tibor. A díjat -
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a kuratórium döntése alapján -  évente egyszer, Kovács Vilmos születésének az évfordulóján ítéli 
oda. A szövetség vezetősége abban is döntött, hogy a díj aranyból készült pecsétgyűrű legyen, a 
későbbiekben meghatározott és elfogadott leírás alapján az elnökség külön rendeli meg elkészítését.

A KMKSZ közleményére 1990 decemberében a Kárpátalja című lapban a Forrás Stúdió egyik 
hajdani vezető tagja, Bállá Gyula nyílt levelet intézett a kuratóriumhoz. Annak kapcsán, hogy még 
augusztusban levelet kapott annak titkárától, Szöllősy Tibortól, hogy vegyen részt a testület munká
jában. Felháborodásának adott hangot, mert „...hiányolok, hiányoltam néhány nevet azok közül, 
akikről tudom, hogy mit jelentett nekik Kovács Vilmos barátsága, s Kovács Vilmosnak a 'banda’ 
nyájmelege.” Magyarázatként elküldte annak a búcsúbeszédnek a szövegét, amelyet 1977 novem
berében a költő második búcsúztatóján mondott el a Fóti temetőben, és az addig még sehol sem 
jelent meg nyomtatásban. „Vilmos barátom, mondanám: még egy utolsó nagy káromkodással könnyítsd 
meg a gyászunk, de inkább vállaljuk és cipeljük a terhét, mert félek, hogy azok állnának a sor elejére 
feloldozásért, akik megpróbáltak bezárni önmagadba úgy, hogy még ott sem hagytak nyugodni: 
naponta felvérezték önveszejtő tépelődésed csendjét. A latrok természete már csak ilyen. Ok azok, 
akikre nem illik a te emberméretü feloldozásod. Alkalmi kufároktól kaphatnak testre szabottat. így 
hát, távozó barátom, az ő lelkűk üdvéért ne mondj imát, és ne aggódj ott lent az orpheuszi mélysé
gekben.” {Balta Gy., 1990/15. sz.)

A Kovács Vilmos Irodalmi Díjat először 1991 őszén, a kárpátaljai magyar kulturális napok kere
tében osztották ki. A vidék szülöttei közül Nagy Zoltán Mihály írónak, a magyarországiak közül M. 
Takács Lajos irodalomtörténésznek nyújtották át. A díjat azóta nem adták ki. A KMKSZ elnöksége 
pecsétgyűrűt végül nem vésetett, a két díjazott egy-egy kerámia padlóvázát kapott. (M. Takács La
jos  személyes közlése.)

Kárpátalján napjainkban csak egy kis utcácska viseli Beregszászon Kovács Vilmos nevét. A Gá
ton tartott emlékülés határozata után több mint másfél évvel, 1990. december 1 -én avatták fel a gáti 
művelődési ház falán Kovács Vilmos emléktábláját. Ezzel -  a költő-tanítvány Füzesi Magda szavai 
szerint -  az alkotó, „ha csak jelképesen is, de visszatért szülőfalujába, Gátra”. (Füzesi, 1990/16.) 
Mindez a KMKSZ helyi alapszervezetének és a kör tagjai fáradozásának volt köszönhető. Az ün
nepségen népes irodalombarát közönség vett részt, és azon megjelentek a költő családtagjai és Bu
dapesten élő özvegye, Kovács Vilmosné Éva asszony is. Dalmay Árpád, a KMKSZ beregszászi 
járási szervezetének akkori elnöke beszédében kifejezte azt a reményét, hogy néhány év múlva sor 
kerül Kovács Vilmos gáti szobrának a felavatására is. (Ez napjainkig nem történt meg.)

Másfél évtizeddel Kovács Vilmos halála után, a költő válogatott verseit 1992-ben közreadó Tes
tamentum című kötet utószavában Fodor Géza arra figyelmeztetett: „Közelmúltunk teljesebb és 
árnyaltabb ismeretével ugyan adós lesz még -  remélhetőleg nem sokáig -  a most még vegyes ítélke- 
zésü emlékezet, ám a realitások megkövetelik a józanabb számbavételt. Ennek hiányában ugyanis 
könnyen megtörténhet, hogy a már életében oly sok gáncs, mellőzés és megtorlás által korlátozni 
próbált írót egyesek hatalmi vagy önös érdektől vezéreltetve megkísérlik lefokozni-lefokoztatni, 
hellyel-közzel pedig esetleg ki is sajátítani.” (Kovács V., 1992:129.)

A Forrás Stúdió megalakulásának 30. évfordulója alkalmából a Kárpátaljai Minerva évkönyv Ez 
volt a Forrás! címmel különszámot adott ki, számba véve az 1967-ben indult alkotói csoportosulás 
máig élő hatását, hagyományait. S. Benedek András a stúdióra emlékezve „teremtő mítoszok”-ról 
beszélt -  s nem Forrás-legendát emlegetett, mint az ungvári Kárpátaljai Szemle című havi lap 
mert: „A mi megfogalmazásunk szerint a Forrás legenda volt. Ez az árnyalatnyi különbségtétel 
nem a múlt időre helyezi a hangsúlyt, hanem azt próbálja érzékeltetni, milyen irreális és a valós 
társadalmi törvényekkel szembeszegülő kezdeményezés volt ez. A kor kedvenc kifejezése szerint: 
voluntarizmus!" (Minerva, II. 1998:5.) S. Benedek szerint a mítosz lehet „köznapi életünkben az a 
lelki többlet, amely a nyilvánvaló és várható vereségek csontőrlő logikáját legyőzi; megadja a nem
zeti kisebbségi lét körülményei közt is a túlélés esélyét.” (Uo.) Úgy látja, hogy a stúdió tanulság 
kell legyen a napjainkban jelentkező fiatal alkotóknak is. „A ma újra nem létező kárpátaljai ma
gyar irodalom megjelenítésében gondolkodva, számot kell vetniük a hagyománnyal s benne ezzel a 
nem mindennapi kísérlettel. Mert a Forrás hagyatékának értékelése, asszimilálása ma már nem annyira
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az egykori tagok számára fontos elsődlegesen, hanem számukra. Ha még egyáltalán irodalmat, kö
zösségi kultúrát képzelnek el szavaik otthonában.” (Uo.:9.)

A fenti különszámban Vári Fábián László két személy szerepét emelte ki az irodalmi-szellemi 
mozgalomban: „Legjelentősebben a Kovács Vilmossal kötött szövetség erősítette a Forrás bástyáit, 
aki a kárpátaljai magyarság első számú írójaként felelősséggel vállalta a patrónus szerepét és szak
mai. társadalmi tekintélyénél fogva egyengette az utat megújulni készülő irodalmunk előtt. E közös
ségben ekkor egyetlen ember volt, aki méltó szellemi partnere lehetett: Béni. (ti. S. Benedek And
rás.) .. .E két ember termékeny együttműködése, ha csak szűk résnyire is, ablakot nyitott a fiatalok 
előtt Magyarország felé.” (L/o.: 15-16.) Még ez utóbbi is áttörő eredmény volt, hiszen a „kommunis
ta nagy testvér”, a Szovjetunió államhatárát és területét majd’ három méter magas, kettős szöges
drótkerítéssel védte „a testvéri szocialista országoktól” is.

A Forrás Stúdió hatása sokkal szélesebb körű és mélyebb volt, mint a kárpátaljai magyar irodalmi 
és szellemi élet kiteljesítése. Három évtized távlatából nem véletlenül fogalmazott úgy Fodó Sán
dor, az Ungváron 1989. február 26-án megalakult Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség első 
elnöke -  1996-tól pedig tiszteletbeli elnöke - ,  hogy „a Forrás: a KMKSZ előképe.” (Uo.:56.) A 
Forrás Stúdió tevékenységét akaratlanul mintegy lezáró két Beadvány -  közülük az első eredetileg 
az Elidegenedés?! című újságcikkben megtámadott fiatalok válaszaként készült -  először fogal
mazta meg a kárpátaljai magyarság nemzeti érdekvédelmét, felsorolta a közösség sérelmeit és kö
vetelte azok orvoslását. A két dokumentum elkészítése, több ezer magyar személy általi aláírása és 
a hatalom felső vezetéséhez való eljuttatása méltán minősíthető polgárjogi mozgalomnak. Bár a 
hatóságok felszámolták a Forrás Stúdiót, a két beadvány hatása jól mérhető abban, hogy 1972 és 
1988 között érzékelhetően javult a kárpátaljai magyar oktatás és közművelődés helyzete. Ebben 
jelentős szerepe volt Kovács Vilmosnak, Fodó Sándornak, a Forrás Stúdió tevékeny tagjainak és a 
két Beadványnak.

Kovács Vilmos születésének 70. és halálának 20. évfordulóján, 1997-ben az ungvári egyetem 
magyar tanszékének hajdani oktatója, Gortvay Erzsébet irodalomtörténész is az előbbieket emelte 
ki emlékező írásában, miután a költő utolsó, életében megjelent, Csillagfénynél című versesköteté
ről szólt, mely: „Az örök emberi és aktuális nemzeti problémákra rálátni képes szellem utolsó nagy 
szárnyalása volt. Utána a kitaszítottság, a lelki illegalitás esztendei következtek. De nem a fegyver
letételé. Vers helyett beadványt fogalmaz magyar óvoda, iskola, napilap ügyében. Ma, a halála óta 
eltelt húsz év távlatából világosan látjuk már, hogy az ő irodalmi csatározásai indították el a kisebb
ségi polgárjogi küzdelmeket Kárpátalján.” (Gortvay, 1997:10.)

A kettős évforduló kapcsán több megemlékezést tartottak Kárpátalján Kovács Vilmos pályájáról, 
munkásságáról. 1997. június 5-én került sor a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség rendezvé
nyére, amelyről Üzenet húsz év távlatából címmel a szövetség havi lapja, a Kárpátaljai Szemle 
számolt be. A konferenciának az ungvári Petőfí-téri művészeti iskola ülésterme adott helyet, ahol az 
előadók -  Bállá Gyula, Fodor Géza, S. Benedek András, M. Takács Lajos, Medvigy Endre és má
sok, az alkotó barátai, tanítványai, pályatársai -  szóltak a „Kovács Vilmos jelenségéről. A konfe
renciáról Kacsur Gusztáv tudósított. „Van ugyanis néhány nemzedék, amely számára például a 
Holnap is élünk A Regény, írója pedig Az író (Költő). Vannak azután, akik szerint kommunista volt, 
akárcsak ellenlábasai, csakhogy írt néhány jó verset és egy gyengécske regényt. S végül nem feled
kezhetünk meg azokról a bizonyos ellenlábasokról sem, akik túlélték Őt, túlélték a rendszert is. S 
most ismét -  vagy azóta is? -  mindenki Rá figyel: Kovács Vilmos idén lett volna hetvenéves”. 
(Kacsur, 1997/4.)

Az előadásokban kevés szó volt költészetről, irodalomról, annál több személyes vallomás, él
mény hangzott el az alkotóval kapcsolatban. Mindezekből jól érzékelhető: nemcsak a költő ránk 
hagyott irodalmi öröksége becses, mert „.. .ma még elsősorban nem az a legfontosabb, hanem az a 
magatartásminta, amit felmutatott, amelyhez önmagunkat is mérhetjük. S ha valaki úgy ítélné meg, 
eltúlzottak az évforduló kapcsán napvilágot látott méltatások, hadd jegyezzük meg: ha valaki húsz 
évvel halála után oly mértékben képes megosztani pusztán emléke által egy közösség értelmiségét, 
ahogyan az Kovács Vilmos és Kárpátalja esetében tapasztalható, az önmagában is elégséges ok az
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emlékezésre és az önvizsgálatra... Mert Kovács Vilmos teljesítményét nem elismerni vagy elfelej
teni nem lehet, valahányszor szóba kerül, majdhogynem kényszerként hat az állásfoglalás igénye 
egy egész korszakkal kapcsolatban. Méghozzá szigorúan pro vagy kontra -  középút e tekintetben 
nemigen van, mert olyan ötven év áll mögöttünk, amilyen, s ami ez idő alatt történt, az még túlságo
san sokak számára fájó emlék, semhogy az érzelemmentes tananyag szintjére lenne redukálható” -  
összegezte Kacsur. (Uo.)

A megemlékezés az 1809-ben épült, volt ungvári vármegyeháza udvarán folytatódott. A második 
világháború után ebben az empire stílusú épületben szerkesztőségek és könyvkiadók székeltek, így 
a Kárpáti is, ahol Kovács Vilmos 1958 és 1971 között dolgozott. A megjelent hozzátartozók, egyko
ri barátok, tisztelők előtt Vári Fábián László költő, az író tanítványa, a KMKSZ beregszászi kö
zépszintű szervezetének elnöke a mondott ünnepi beszédet, amelyben Kovács Vilmos emberi tartá
sát hangsúlyozta. „...Ő  már 1965-ben világgá kiáltotta a kárpátaljai magyarság nagy fájdalmát, a 
magyar férfiak 1944-es deportálását, s mert erről 1989 előtt büntetlenül beszélni nem lehetett, eb
ben szinte negyed századdal előzte meg korát. Éppen ezért lett megjelölve, s így került ’az idő bal 
markába’, az állandó megfigyelések kereszttüzébe. Jól emlékszünk még a (19)60-as, 70-es évek 
népi demokráciának hazudott világára, amikor minden kis közösségnek, tanári vagy diákcsoportnak 
saját spiclije volt. E korszak romlott légkörétől, valljuk be, még ma is légnyomásosak vagyunk.” 
(Uo.) Az avatóbeszédet követően az író testvére, Kovács Emil és Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke 
a volt Vármegyeháza falán leleplezte Kovács Vilmos fekete márványból készült emléktábláját.

Az ungvári területi (megyei) könyvtárban Dupka György, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai 
Közösségének (MÉKK), és Vaszil Pop, az Ukrán írószövetség kárpátaljai szervezetének elnökei 
emlékeztek. Ezután három tudományos előadás hangzott el, Gortvay Erzsébet irodalomtörténész a 
kárpátaljai magyar irodalom fejlődését máig meghatározó Kovács Vilmos-i életmű értékelése után 
az alkotó magyarságformáló, közösségformáló tevékenységét elemezte. Fedinec Csilla, az ungvári 
egyetem főelőadója (cTaputHit npeno.aaBaTe.nb, a magyarországi adjunktusnak felel meg) a Holnap 
is élünk szerzőjének a művészi világát tárta fel. A tanítvány Bállá Gyula őszinte, lírai hangvételű 
előadásával a két évtizede elhunyt író szellemiségét idézte.

Méltán tekinthető Kovács Vilmos-számnak a Kárpátaljai Minerva -  alcíme: A humán tudományos
ság fóruma -IV. kötetének 1. füzete, amely 2000-ben jelent meg, és négy írást közöl alkotónkról. A 
legterjedelmesebb Pál György tollából való, aki egész pályáját áttekintve értékeli alkotónk munkássá
gát. „Szenvedélyes hangú elkötelezett munkása volt maroknyi népközösségének. A legjobbak, a leg- 
igazabbak közül való. Alig húszévnyi alkotói korszaka alatt örökös lobogásban élt, és korán elégett a 
mindig újabb és újabb utakat és lehetőségeket kereső, soha meg nem elégedő elégedetlen. Az örökös 
lobogásban és a körülötte felforrósodott légkörben önmagát is felemésztette.” Alkotónk főmüvét Pál 
így értékeli: „A Holnap is élünk a Kárpátalján született magyar széppróza mindmáig egyik legrango
sabb alkotása... az emberi méltóság, a szabadságkeresés és a szabadságvágy regénye... a társadalmi 
és a nemzeti önvizsgálat, a 'szocializmus’ alig két évtizedes útjának, torzulásainak bírálata jegyében 
született... a főhős apjának sorsa a kárpátaljai magyarság 1944/45-ös tragédiájának szimbólumává 
nő a regényben. Ez a történet legmélyebb szintje”. Ha viszont a mü felső szintjét vesszük alapul, 
akkor -  Pál szerint - „kétségtelenül kultúrpolitikai, müvészetpolitikai kulcsregény, amelyben a főhős 
a modem művészet elismeréséért és jogaiért, a művészet szabadságáért folytatja kérlelhetetlen harcát 
a személyi kultusz, a dogmatizmus erőivel szemben”. (Minerva, IV. 2000:51-52., 56., 62-63.) Sajnos, 
Pál György értékes tanulmányát rontja, hogy tovább éltet több Kovács Vilmossal kapcsolatos legen
dát. így például azt, hogy „élete utolsó rövid évtizede... egyre súlyosbodó betegség szorításában nél
külözések között telt el.” (Uo.:45.) Ezt kötetünkben maga az író özvegye cáfolta. Az 1950-es évek 
derekán Ungváron mindössze egy magyar nyelvű antológia -  s nem „antológiák” -  jelent meg: 1954- 
ben az Új Hang, de ebben Kovács Vilmos még nem szerepelt, a következő évben kiadott Szovjet 
Kárpátontúl gyűjteményben debütált a nyolc magyar szerző között.

A Kárpátaljai Minerva IV. kötetében a kiváló nyelvész, Sára Péter dolgozata -  Kovács Vilmos 
nyelvtörténeti írásairól -  újraközlés a budapesti Kapu című folyóirat 2002. évi 2. számából (21-23. 
p.). Fedinec Csilla a költő versvilágát tárta föl a Testamentum című kötet alapján, így többek között
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a szülőfalut, az elindító családot, a honvágyat, a színeket, az örökséget. Az összeállítás végén talál
ható két rövid, az alkotót méltató S. Benedek András írás közül az első már korábban megjelent 
nyomtatásban.

A költő hagyatékában fennmaradt, napjainkra gyakori antológia-darabokká nemesedett két verset 
ajánlott az olvasók figyelmébe Penckófer János a Kárpátalja című ungvári hetilap 2001. évi évfolya
mában. A Testamentum című vers első olvasásakor már érezhető, hogy milyen erőteljes a hangja, de 
nem találjuk benne „a korábbról ismert perlekedést, a korábbi Kovács Vilmos-versekből jól ismert 
tagadást. Itt már sokkal inkább fohászhoz hasonlít a kérés: ’Uram, emeld fel csontig nyütt testem... ’A 
második szakaszban az emlékező összességében látja földi életét, egészében látja múltját. A 'semmi
nek sok volt, de csillaggal írott’ megfogalmazás bizonytalanságában is sejteti az olvasóval, hogy a 
megfoghatatlanná váló emlékezésben nincs semmi megbánás. Tetteinek erkölcsi hitelében most is biz
tos a beszélő. De a mű, az isten által megadott feladat, látja, elvégezetlen még mindig, másokra vár 
annak a befejezése... így utal a harmadik szakaszban mindazokra, akik társai voltak ’a mű’ létrehozá
sában, akikre végérvényesen átruházza az ügy továbbvitelét. És az olvasóra nem tartozik a titok, 
azoknak a neve, kikre ezen túl már ketten, az Úr és a beszélő fog vigyázni, hogy biztosabban mozog
hassanak itt, a földi élet porondján. Nekik-m inden jel szerin t-itt kell járni közöttünk...”

A magyarságról, a szülőföld szeretetéről szóló versek között sajátos, megkülönböztetett helyet 
foglal el Kovács Vilmos Verecke című költeménye, amely nemcsak a kárpátaljai magyar irodalom 
egyik legszebb darabja. Esztétikai értéke és eszmei mondanivalója révén még akkor is az egyete
mes magyar literatúra szerves része, ha jól érzékelhető: a vers jellegzetesen kárpátaljai ihletésű 
alkotás, s a költő történelmi látásmódja teszi különlegessé. Penckófer arra figyelmeztet, hogy a 
kárpátaljai magyarokon kívül a Vereckei-szoros mindenki másnak csak egy hágó a Kárpátok gerin
cén, a hajdani ezeréves határon, és többnyire csak úti élmény. Emlékként él, egy földrajzi helyet 
jelöl, egy utat, amelyet úgymond „felismer”, ahol ősei egykor áthaladtak. „Csak a kárpátaljai ma
gyar számára jelent hazát is ez az út, mert neki itt kell élnie. Egy jellegzetes szülőföldet jelent, 
amivel szembesülni nagy élmény. Egy életre szóló sajátos töltetet kap mindenki, aki ezzel a törté
nelmi helyzettel azonosítja magát. Kovács Vilmos volt az első olyan kárpátaljai költő, aki maradan
dó esztétikai értéket létrehozva hívta föl erre a figyelmünket...”

Születése 75., halála 25. évfordulóján, 2002-ben Kovács Vilmos pályája, munkássága iránt ismét 
megnőtt az érdeklődés. Szülőfalujában, Gáton a költészet napján -  április 11-én -  a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség helyi szervezete felelevenítette a néhány éve elfelejtett, a költő nevé
vel fémjelzett szavalóversenyt. A helyi középiskola harminc diákjának három kategóriában egy sza
badon választott és egy kötelező verset kellett előadnia. A kötelező mü az 1-4 osztályosoknál a 
Vihar, a 7-8-nak a Verecke, a 9-11. osztályosoknak a Lázas a Föld! című vers volt.

A 2002. tavaszán újraindított Együtt című folyóiratban Gortvay Erzsébet így írt Kovács Vilmos
ról: „Nincs erkölcsi jogunk se ma, se máskor őt a magunkénak vallani, ha nem ismerjük el: mostoha 
szülőföldje még haló porait se érdemelte. Nem érdemli mindaddig, amíg azok, akik kiütötték kezé
ből a tollat, munkahelye feladására kényszerítve a létminimum alatti helyzetbe taszították, szintúgy 
el nem ismerik: felsőbb utasításra és/vagy önző személyes indíttatásból, de vétkeztek Kovács Vil
mos ellen... Főhajtásra késztető emberi-erkölcsi nagyságot sejtet a tény, hogy kényszerű távozása
kor Kovács Vilmos senki iránt nem táplált haragot fáradt, akadozó szívében. Ha a harc kezdeti 
szakaszában és a védekezés hevében voltak is felesleges vagdalkozásai, elesetten és kiközösítetten 
már tárgyilagosan ítélte meg mindazt, ami a rázúduló lavinát elindította... sokáig nem hitte, hogy az 
’új rend’ képes felfalni jobbító szándékú fiát. Nincs találó jelző a személyes tragédia keserűségére, 
amikor be kell látnia: a pilátusok győztek. Csak ekkor, lelkében a ’múlt lobogások füstölgő üszké- 
vel’ ismeri fel az összefüggést saját sorstragédiája és az égre emelt öklü rendszer képmutató termé
szete között: megérti, hogy ami vele történt, nem szerencsétlen véletlenek sorozata, hanem termé
szetes következménye az élet minden területén elkezdődött visszarendeződésnek... A változó, fel
gyorsuló Idő maga alá temette azt a rendszert és társadalmat, amely annak idején kivetette magából 
Kovács Vilmost. S azok, akik benne egykor a Kovács Vilmoséhoz hasonló esetekhez asszisztáltak, 
ma Pilátusként mossák kezeiket”.
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Az író László fiához írt levelének kezdősorai, amelyben tudatja, hogy önszántából hagyta ott
a Kárpáti Kiadót

Községünkben szülelelt
KOVÁCS VILMOS
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Alkotónk emléktáblája szülőfalujában, Gáton a művelődési ház falán
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BIBLIOGRÁFIA

KOVÁCS VILMOS PÁLYAKÉPE ÉS EMLÉKEZETE

K ovács Vilmos életében  m eg je len t f ő  m ű vei

Vallani kell! (versek). Uzshorod, 1957. Kárpátontúli Területi Könyv- és Lapkiadó, 66 p.
Tavaszi viharok (versek). Uzshorod, 1959. Kárpáti Területi Könyvkiadó, 66 p.
Lázas a Föld (versek). Uzshorod, 1962. Kárpáti Területi Kiadó, 80 p.
BecenHjm 6ypu (Veszennyajá burjá, Tavaszi vihar - versek, orosz nyelven). MocKBa, 1963. C obctckhh nncaTejib, 

96 crp.
Holnap is élünk (regény). Uzshorod, 1965. Kárpáti Kiadó, 236 p.
Csillagfénynél (versek). Uzshorod, 1968. Kárpáti Könyvkiadó, 76 p.
Kovács Vilmos-Benedek András: Magyar irodalom Kárpát-Ukrajnában. = In. Tiszatáj. 1. rész. XXIV. évf., 10.

sz. 1970. október, 961-966., II. r. 12. sz., december, 1144-1150. Ú jraközölve,---: A kárpát-ukrajnai magyar
irodalom. = In. A magyar irodalom története (1945-1975) IV. köt. A határon túli magyar irodalom. Szerk. Béládi 
Miklós. Bp„ 1982. Akadémiai Kiadó, 159-174.

Kovács Vilmos: A  Vörös Zászló Irodalmi Stúdió. = In. Kárpáti Kalendárium 1970. Uzshorod, 1969. Kárpáti 
Kiadó.

—: Ebédszünet = In. Kárpáti Kalendárium Irodalmi Melléklete 1971. Uzshorod, 1970. Kárpáti Kiadó, 6-8. 
(Novella.)

—: A nagy valóság. Első megjelenése ukrán nyelven: = In. 3at<apnamcbKa ÍJpaeda (Zakarpatszka Pravda, 
Ungvár), 1975. február 25. Magyarul: A nagy valóság. Egységes családban. = In. Vörös Zászló (Beregszász, járási 
magyar lap), 1975. március 1. (Lásd még: Függelék.)

H alá la  után k iado tt önálló  kö te te i és írása i

Holnap is élünk (regény, II. kiadás.) Utószó M. Takács Lajos. i. m. 216.
Kovács Vilmos hagyatékából: „Világosító Szent Gergely". (Vers, feltehetően az előző címmel közismertté vált 

hosszabb költemény egyik változata. Élete vége felé írhatta a költő, Kozma Endre jegyezte le M. Takács Lajos 
számára.) = In. Hajdú-Bihari Napló (Debrecen) irodalmi és művészeti melléklete. 1991. szeptember 14. A légy 
(novella, 1970 körül keletkezhetett), szeptember 21. Két találkozás (novella, ez is első közlés), szeptember 28. A 
hagyatékot az újságban közreadta: M. Takács Lajos.

Testamentum (válogatott versek). Utószó Fodor Géza. Ungvár-Bp„ 1992. Intermix Kiadó. 152 p.
...fo lytatás (válogatás az életműből). Előszó S. Benedek András, utószó Vári Fábián László. Bp.-Ungvár, 

1993. Hatodik Síp Alapítvány, 183 p.
„Ha rám szakad a Végtelen Idő. ” 70 vers a 70. születésnapra. Válogatta Gortvay Erzsébet. Ungvár-Bp., 1997. 

Intermix Kiadó, 167 p.
Kovács Vilmos: Kik voltak...? Nyelv- és őstörténeti írások a honfoglaló magyarság kialakulásáról. Előszó 

Kozma Endre I-II. köt. Ungvár, 1997. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. 564 p. = In. Kozma előszava: 
Kovács Vilmos másik arca 13-23., Kovács Vilmos levele fiához. Kovács Lászlóhoz 25-31., a (2.) Önéletrajz 1971/ 
1972 fordulójáról 540-542.

Kovács Vilmos „üzenete" egy történelmi vitához. = In. I. rész. Kárpátalja, II. évf. 8. sz., 1991. május. 10-11., 
II. rész. 9. sz. 1991. május. 5., III. rész. 10. sz. 1991. június. 12., IV. rész. 11. sz. 1991. június. 12., V. rész. 12. sz. 
1991. július. 13. (Ugyancsak Kozma Endre gondozásában a kéziratnak egy, a kárpátaljai magyar földrajzi nevek
ről szóló töredéke már megjelent nyomtatásban Szovjetunió felbomlása idején, azok a részek, amelyek az évtize
dekig a saját történelmi múltjától, hagyományaitól elzárt kárpátaljai magyarság önismeretét gazdagították. A 
sorozat címe: Kárpátalja múltjáról és magyar földrajzi neveiről.)

Kovács Vilmos: A kazár rejtély. = In. Hatodik Síp, II. évf. 3. sz., 1990. szeptember. Melléklet, 1-4.
Kovács Vdmosné: Habent sua fata libelli. = In. Hatodik Síp, 1989/2. sz., decemberi. Ui.: részlet a regényből: 4-9.

K ritikák  és tan u lm ányok  K ovács Vilm osról

Eaxo, Jlacno (Bakó, László): B floöpHÜ nyrb! (V dobrij puty! - Jó utat!) = In. Coeemcxoe 3at<apnanvbe 
(Szovjetszkoje Zakarpatyje), 1958. február 15: 4.

- flepma 3ÖipKa yrpcK oroo noeTa (Persa zb irk a  uhorszkoho poéta, Magyar költő első gyűjteménye.) = In.
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JlimepamypHa ra3em a (Literaturna Hazeta), 1958. július 15:3. (Mindkét írás recenzió Kovács Vilmos Vallani 
kell! című verseskötetéről.)

Fodor András: Hét év múltán. = In. Hatodik Síp, 1989/2. sz., decemberi.
M. Takács Lajos: Regénysors, írósors, sorsregény (Utószó). = In. Kovács Vilmos: Holnap is élünk. Debrecen, 

1989; Ungvár, 1990. Csokonai Kiadó, Kárpáti Kiadó, 207-214., a mű címéről 134.
—: Résnyire nyílt ajtók. Debrecen-Ungvár, 1991. Felelős kiadó Ivaskovics József. (34-48., rövidítve Kovács 

Vilmos 1969. évi 1. Önéletrajza.)
Vergődő szél. A  kárpátaljai magyar irodalom antológiája 1953-1988. Összeáll., jegyz., utószó M. Takács La

jos. Bp.-Ungvár, 1989, ill. 1990. Magvető Könyvkiadó - Kárpáti Kiadó. (A kötet Kovács Vilmos 19 versét és két 
novelláját - Kiskarácsony, Ebédszünet - közli, 345-390.

Tóth István: Kovács Vilmos „Holnap is élünk” című regénye megjelenésének körülményeiről. = In. Hitel, 
1995. január, 92-100., újraközölve: = In. Tíz Évkönyv. Hatodik Síp antológia 1989-1999. Szerk. Németh István, 
Penckófer János. Bp.-Beregszász, 1999. Hatodik Síp Alapítvány-Mandátum Kiadó. 169-178. (Egyben: Hatodik 
Síp, XI. évf. 1999. 1-4. sz.)

A z a lko tó i lé t perem ére  szorítva

Bállá Gyula: Kovács Vilmos halálára, (lásd: Függelék.)
S. Benedek András: Vilmos. = In. Hatodik Síp, V. évf. (1993.) 1. sz. 34-36.
Czébely Lajos: Napló. 1976-1989. Bp.-Beregszász, 1996. Hatodik Síp Alapítvány - Mandátum Kiadó. 
Fedinisinec, Volodimir: Nehéz esztendők. Néhány emlék egy megőrzött Kovács Vilmos-írás kapcsán. = In. 

Pánsíp (Ungvár), I. évf. 2. sz., 1993. május.
Vári Fábián László: Utószó. = In. Hatodik Síp, V. évf. 3. sz., 1993. Ősz. 37-38.
Sára Péter: Régi szavak búvára. Kovács Vilmos nyelvtörténeti írásairól. = In. Kapu, 2000/2. sz. 21-23. (A Kik 

voltak...? című őstörténeti dolgozatokat közreadó kötet értő ismertetése.)

A F orrás S túdióró l, m egalaku lásának  30. évfordu ló ján

Ez volt a Forrás! (Különszám.) = In. Kárpátaljai Minerva, II. köt. 1-2. füzet. Bp.-Beregszász, 1998. Minerva 
Műhely kiad. 192. Az egyes szerzőknél zárójelben az idézetek lelőhelyei: = In. S. Benedek András: Teremtő 
mítoszok, 5-9., Vári Fábián László: Forrás és tükör, 10-20., Fodor Géza: „Száraz, kopár hátán sziklakőnek”, 21
41., Tóth István: Filmszakadás, 46-51., Fodó Sándor: A Forrás: a KMKSZ előképe, 52-56.

Bállá László nyilatkozata a Forrás Stúdió megszüntetéséről. = In. Mi magyarul vagyunk emberek. Fejér Gyula: 
Beszélgetések magyarságtudatról itthon és a nagyvilágban. Bp. 1989. Hírnök Kiadó.

Bállá László életinterjú. (Részletek az 1993-ban az Országos Széchenyi Könyvtár részére készített videó inter
júból, közreadja Bállá Gyula.). - In. Hatodik Síp, X. évf., 1998/2. sz., 5-7. (A Forrás-ügy műhelytitkairól.)

Botlik József - Dupka György: Ez hát a hon... (Tények, adatok, dokumentumok a kárpátaljai magyarság 
életéből 1918-1919.) Bp.-Szeged, 1991. Mandátum Kiadó - Universum Kiadó. 98-100. (Az Együtt folyóiratról, 
a Forrás, illetve a József Attila Irodalmi Stúdióról.)

Elek Tibor: Teremtő mítoszok és mítoszteremtők. Ez volt a Forrás! = In. UngBereg 2000. Második Pánsíp 
Almanach. VIII. Pánsíp-évf., 25. megjelenés. Ungvár-Bp., 2000. Pánsíp-UngBereg Kiadó, 48-52.

Nézz töretlen homlokomra. A Forrás Stúdió antológiája. Összeáll. Fodor Géza. Ungvár-Bp., 1994. Int. K., 247 
p. (A szétszórt irodalmi nemzedék tagjainak - Bállá Gyula, Bállá Teréz, Dupka György, Fodor Géza, Füzesi 
Magda, S. Benedek András, Vári Fábián László, Zselicki József -  kései antológiája.)

Tóth István: A hézag. (Elhangzott 1997. december 20-án Ungváron, a Forrás Stúdióról rendezett esten.) = In. 
Hatodik Síp, X. évf. 1998/2. sz. 2-4.

Vári Fábián László: Forrás és tükör. = In. Tíz Évkönyv. Hatodik Síp antológia 1989-1999. i. m. 164-168.

K ritikák, tanulm ányok, em lékezések  K ovács V ilm osról

Bállá Gyula: Aki mérges pattanás volt a szerkesztőség testén. (Interjú Fodó Sándorral.) = In. Magyarok a 
Kárpátalján. Szerk. Végh Antal. Bp. 1989. Új Idő Kft. 141-168. (Fodó Sándor, az alkotó szoros barátja Kovács 
Vilmosról.)

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség az alkotó halála után csaknem másfél évtizeddel, 1990. június 11- 
én Kovács Vilmos Irodalmi Díjat alapított, amelyet a KMKSZ Elnöksége közleményben hozott nyilvánosságra. = 
In. Kárpátalja, I. évf., 5. sz., 1990. július:2. Erről: Bállá Gyula: Nyílt levél a Kovács Vilmos Irodalmi Díj 
Kuratóriumához. = In. Kárpátalja, I. évf., 15. sz., 1990. december 5.

Füzesi Magda: A költő visszatér... = In. Kárpátalja, I. évf., 16. sz., 1990. december 5. (Kovács Vilmos emlék
táblájának avatásáról szülőfalujában.)
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Fodor Géza: Reflexiók Kovács Vilmos írói hagyatékáról. = In. Évgyűrűk ’90. Ungvár, 1991. Kárpáti Kiadó, 
102-106.

Gortvay Erzsébet: „Semminek sok volt, de csillaggal írott”. Hetven éve született Kovács Vilmos. = In. Kárpáti 
Igaz Szó, 1997. május 29., 10.

Kovács Vilmos-emlékkonferencia Ungváron az alkotó halálának 20. évfordulóján: kg (Kacsur Gusztáv): Üze
net húsz év távlatából. = In. Kárpátaljai Szemle, V. évf., 4. sz., 1997. június., 9-10., Vári Fábián László: Az ősz 
üzenete. = In. Uo. 10. Az előbbi konferenciáról és az alkotóról ekkor tartott megemlékezésekről, H on’áth Sándor 
-  M agyar Tímea: Kovács Vilmosra emlékeztek. „Ha rám szakad a végtelen idő.” = In. Kárpáti Igaz Szó, 1997. 
június 7., 1., 3.

Györke Zoltán: Határsáv. Bp.-Beregszász, 2000. Hatodik Síp Alapítvány-Mandátum Kiadó, 309 p.(Györke, a 
pályatárs-barát Kovács Vilmost, Gáti Titusz néven szerepelteti dokumentum-regényében.)

Gáti Kovács István: Időzavar. Bp. [1989?], Eötvös Kiadó, 137 p. (Az író Magyarországon élő fia, regényében 
„az apja által megkezdett művet írja tovább...a szovjetunióbeli létről és a mai magyar társadalomról.”

Folyóirat-közlemények, tanulmányok Kovács Vilmos munkásságáról. Válogatás, ezek között a legátfogóbb 
értékelés:

Penckófer János: Bomló század tébolyában Gát és Fót között. Kovács Vilmos pályaképe. = In. Szabolcs- 
Szatmár-Beregi Szemle (Nyíregyháza), 1999/1. sz. 62-82.

*
E. Fehér Pál: A kárpátaljai magyarság regénye. = In. Élet és Irodalom, 1965. október 2.
Géczi Lajos: Kovács Vilmos: Holnap is élünk. = In. Irodalmi Szemle (Pozsony), IX. évf., 1966/9. sz. 841-843.
Szakolczay Lajos: Két portré. Kovács Vilmos. = In. Tiszatáj, 1969/2. sz. 129-131.
—: Lírai szenvedély. Kovács Vilmosról. = In. Tiszatáj, 1978/11. sz.
—: A Kárpáti Kalendárium Irodalmi mellékletei, 1970-1973. = In. Kortárs, 1973/11. sz. 1834-1836.

Sugaras utakon. A kárpátontúli magyar nyelvű irodalom antológiája 1945-1985. Összeáll. Lizanec, Petro; 
Gortvay Erzsébet, Vaszócsik Vera. Uzshorod, 1985. Kárpáti Kiadó. A kárpátontúli magyar nyelvű irodalom rövid 
áttekintése. 309-338. (A kötetben Kovács Vilmos tíz verssel és a Kiskarácsony című novellájával szerepel: 215
235., Bállá László költészetéről 313.)

A Budapesti Műszaki Egyetem Vásárhelyi Pál Kollégiumában tartott Vallani kell! című irodalmi est meghívó
ján szereplő irodalomjegyzék: Benedek András: A kárpát-ukrajnai magyar irodalom. (Hagyományteremtés és kul
túraépítés.) = In. M agyar Hírlap, 1979. szeptember 18.; Fábry Zoltán: Az éhség legendája. Pozsony, 1975. Ma
dách Kiadó; Kiss Ferenc: Fiatalok írásai Kárpátaljáról. = In. Új Forrás, 1973. 1. szám.; Kovács Vilmos: Holnap 
is élünk - regény. Ungvár, 1965. Kárpáti Kiadó; Kovács Vilmos-Benedek András: Magyar irodalom Kárpát- 
Ukrajnában. I-1I. = In. Tiszatáj, i. m. Kovács Vilmos: Csillagfénynél. - versek -, Ungvár, 1968. Kárpáti K.; Költők 
Kárpátaljáról: Fodor Géza, Vári Fábián László, Zselicki József versei. = In. M agyar Nemzet, 1979. október 7.

A z A lföld c. irodalmi és művészeti folyóirat (Debrecen) 1981. novemberi számának kárpátaljai vonatkozású 
írásai.

A z 1980-as évek végén felgyorsult Kovács Vilmos műveinek a magyarországi recepciója, amelyet az alkotóról 
megszaporodott írások bizonyítanak.

Botlik József: Hatvan éve született Kovács Vilmos. = In. Magyar Nemzet, 1987. június 5.:4„ Uő.: Kovács 
Vilmos ébresztése. = In. M agyar Nemzet, 1987. november 27., 4.

Skultéty Csaba: Magyar költő Kárpátalján. Kovács Vilmos halálának tizedik évfordulójára. - Új Látóhatár, 
XXXVIII. évf. 4. sz., 1987. december 15. (Skultéty tanulmányában Bállá László pályáját is röviden jellemezte.)

S. Benedek András: „...Az idő bal markában.” Kovács Vilmos pályaképe. = In. Állami Gorkij Könyvtár év
könyve, 1986. Bp., 1988. ÁGK kiadása. 169-174.

Dinnyés József: Küzdelem. Magyar költők Kárpátalján. H. n. 1988., Európa Alapítvány, 32 p.
M. Takács Lajos: „Lépteimet piros öklü plakátok vigyázták.” Dokumentumok Kovács Vilmosról. = In. Résnyi- 

re nyílt ajtók. i. m. 34-40. (Idézetek az 1969. évi önéletrajzból, Darvas József, Györke Zoltán, Ilia Mihály levelé
ből, az író áttelepülési kérelméből). Előszó. = In. Alföld, 1989/6. sz.,

Pál György: A magyar irodalom Kárpátalján (1945-1990). Nyíregyháza, 1990. Móricz Zsigmond Megyei és 
Városi Könyvtár kiadása. (Kovács Vilmos pályájáról 59-92.)

Bállá Gyula: Az életmű neve. Kovács Vilmos. = In. Hatodik Síp, IX. évf., 1997. Nyár, 3-4.,
Görömbei András: Kisebbségi magyar irodalmak 1945-1990. Debrecen, 1997. Kossuth Egyetemi Kiadó, 314

321.
Penckófer János: Versajánló. = In. Kárpátalja, 2001. július 20. és szeptember 7.: 11. (A költő kéziratos hagya

tékából előkerült, és azóta antológiadarabbá nemesedett két versről, a 1967-ben született Vereckéről és az 1977- 
es Testamentumról.)

Gortvay Erzsébet: „Semminek sok volt, de csillaggal írott”. (Emlékezés Kovács Vilmosra). = In. Együtt. III/I. 
évf., 2002/1. sz. 5-6.

— : „Vereckétől Európába, s onnan a csillagok felé...” 75 éve született Kovács Vilmos. In. Kárpáti Igaz Szó, 
2002. június 8., 14.

tPeduHuiuutteifb, Bo.iodwnup: HaúnoTywHiiiJHH 3-noMÍ3K yropcbKOMOBHHX. 3 naro/tn ztajieKO Hezt05KHToro 75- 
pinna rmcbMeHHHKa BanMoma KoBana. - Hoeunu 3aKapnamnw, 6. HepBua 2002. crop. 6. = Fedinisec, Volodimir: 
Najpotuzsnisij z-pomizs ugorszkomovnih. Z nagodi daleko ne dozsitogo 75-ricscsjá piszmennika Vilmosa Kovácsa.
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-  Novini Zakarpattya (Ungvár), 2002. június 6., 6. (Fedinisinec már cikkének a címében - „Legnagyobb hatású 
a magyarok között” -  is rendkívül nagyra értékeli Kovács Vilmos munkásságát, és fájlalja, hogy fiatalon, alkotói 
ereje teljében hunyt el.)

Kárpátaljai Minerva. IV. köt. 1. Füzet. Szerk. a szerk. biz. Bp.-Beregszász, 2002. Felelős kiadó S. Benedek András. 
= In. Pál György: Egy lakhatóbb világért. Pro memóriám Kovács Vilmos. 41-77., Sára Péter: Kovács Vilmos nyelvtör
téneti írásairól. 79-91., Fedinec Csilla:,.Ember vagyok - homo sapiens”. 93-103., S. Benedek András: Kovács Vilmos. 
(A hiány neve. A vers születése.) 105-110. (A gyűjtemény Kovács Vilmos emlékszámnak tekinthető.)

Penckófer János: Tettben ajellem! A magyar irodalom sajátos kezdeményei Kárpátalján a XX. század második 
felében. Beregszász, 2002. Kézirat. (Kovács Vilmosról 58-98.)

A KORRAJZ SZAKIRODALMA

F orrások

APRÓPÉNZ A TÖRTÉNELEM SZÍNPADÁN. A kárpátaljai magyar nyelvű sajtó 1945-1948. Össze
áll., szerk. M. Takács Lajos. Ungvár-Bp., 1994. Intermix Kiadó, 328 p. Kárpátalja szovjet katonai megszállása 
utáni első évekről alapvető forrás, egyben kortörténeti dokumentumkötet, amely az 1945. június eleje és 1948. 
június vége között az ungvári Munkás Újságban, majd a Kárpáti Igaz Szóban, illetve a beregszászi Vörös Zászló
ban megjelent cikkekből, közleményekből válogatott. = In. A Manifesztum szövege 272-274., Zakarpatszká-Uk- 
rajnai Kommunista Párt KB és a Néptanács kiáltványa a Manifesztum kiadásának első évfordulóján 278-282., 
Szovjet-Ukrajna felszabadításának első évfordulója alkalmából rendezett gyűlésről 282-283. Emlékező cikk: így 
fo ly t le a történelmi kongresszus, 283-284. Az 1945. novemberi ungvári és munkácsi ünnepségekről 284-286. A 
Sztálinnak és Hruscsovnak küldött néptanácsi táviratok 287-291. Iván I. Turjanica cikke a Manifesztum kiadásá
nak harmadik évfordulójáról, 309-311., valamint a „dicső és feledhetetlen évfordulóról” 298-301. A Vörös Had
sereg elesett hőseinek munkácsi és beregszászi emlékműveinek felállításáról 20. A kárpátaljai vasúthálózat hely
reállításáról 254-256. Különféle deportáltakról 64-69., az Autonóm Földműves Szövetség vezetőinek peréről 85
89., 92-101., az unitus, azaz a görög katolikus egyház és papsága „leleplezéséről” 105-111. Földreform 252., 
Patrusz-Karpatszkij cikke a földreformról 231-237. Kolhozosítás, ruszin/ukrán mezőgazdasági munkások betele
pítése a magyarlakta tiszaháti falvakba, például Kisbégányba 40., Tiszaágtelekre 253., valamint 258., 265., 267
270., 152 ukrán és orosz család betelepítése Beregszászba 50-51. Fővárosunk (Ungvár) lakáskérdéséröl 54-55. 
Aratók és kukoricatermesztők Eszenyben 27., 56., a kulákok elleni harcról 246-248. A mezőgazdasági termékek 
felvásárlásáról 263-264. Donbászról 68-69. A kereskedelemről 253-254., 257-258. A szovjet valuta bevezetésé
ről, a magyar pengő és a csehszlovák korona beváltásáról 259-262. A pénzbeváltásról és a piaci árakról, Győry 
Dezső, Szenes László riportja 225-228. A terménybeszolgáltatásról, közellátási bajokról, az élelmiszerjegy-rend- 
szerről, a parasztság közötti „ellenséges propagandáról 29-30., 35., 253-254., 257-258., 262-266., 275., 277. A 
szovjet hétköznapokról 50-61. A választásokról 72-81., idézet 78-79. A „munkáslevelezők”-röl 25-26. Hidi Sán
dor nagydobronyi párttitkár munkáslevele 23-24. A burzsoá-nacionalista ideológiai elleni „harcról”, a Fedor 
Potusnyák és Petro Lintur elleni eszmei támadásról 114-119., értelmiségiek gyűléseiről 120-134. Az ifjúság ide
ológiai neveléséről 135-138. Az oktatásügyről: a kárpátaljai Néptanács (kormány) rendelete az oktatás átszerve
zéséről 143-145., Iván Kercsa iskolaügyi megbízott (miniszter) a tanügy feladatairól 140-141., a magyar oktatás 
és művelődés lehetőségei (statisztikai adatok) 157-158., 180-187., az ukrán nyelv kötelező tanulásáról 24., ukrán 
nyelvtanfolyam Csopivkán (Beregardó) 166-167., orosz nyelvkurzus Mezőváriban 203. Területi tanácskozás az 
írástudatlanság felszámolására 167-168., analfabéta tanfolyam Kistégláson 199., Mezőváriban 203., az 1947- 
1948-as tanév statisztikai adatai 163-166. A könyvtárak állományának felülvizsgálata 174., a magyar falvak könyv
tárainak zömében orosz és ukrán nyelvű állományáról, a példa Kistéglás község 198-199., a beregszászi Városi 
Könyvtárról” 179-180., a gyermekkönyvtárról 205-206. Iván I. Turjanica cikkei az 1945. június 29-i szovjet
csehszlovák szerződés aláírásának első, majd második évfordulójáról, 298-301., 305-309. Az ungvári és a huszti 
értelmiségi gyűlésekről 120-134., az értelmiség körében végzendő munkáról 216-217. Sándor László a kárpátal
jai festőművészek kiállításáról 175-177. Szovjet grafikusok és szobrászok tárlata Ungváron 192., az írók területi 
tanácskozásáról 196. Ungvár művészeti munkatársainak városi gyűléséről 211-213. A beregszászi, az ungvári, a 
kistéglási, a csapi és a nagymuzslyai magyar színjátszókról 197-199. A Vörös Zászló lapról, műkedvelő csoport
járól, a lap éles bírálatáról, „gyenge hangjáról” 36-37.,39-44., a Kárpáti Igaz Szó indulása 38. Az ungvári gyer
mekotthonról 50-51., Bállá László ismertetése a Julius Fucik könyvéről 208-210, bírálata az Iparművészeti mű
termek munkájáról és Koczka András festőművészről 206-208. Riportok, tárcák, versek (a Munkás Újságból, 
1945), Győri (sic!) Dezső: Hegyvidék (vers) 220., Vérke-parti vázlat 226-228., Szenes László: Fordulat 220-222., 
Ahol a pengőt váltják... 225-226. Győry Dezső: Az élet oldalán (vers) = In. Vörös Zászló, 1946. január 27.

BÁLLÁ LÁSZLÓ EMLÉKIRATA a korszak másik fontos forrása. Bállá László: Szegény ember víz
zel főz. Életem: a Kárpáti Igaz Szó. Visszaemlékezések 1947-1987. Ungvár. 1997. (A három részes kézirat - 1-
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166., 167-333., 334-509. oldalak - egyik példánya elhelyezve az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában, 
a 444-es fond alatt, a továbbiakban Balla-emlékirat.) Idézet „A szerző a Széchényi Könyvtár olvasóihoz” című 
Ungváron, 1997. karácsonyának első napján kelt bevezetőjéből: „Mikor... hozzáfogtam visszaemlékezéseim meg
írásához, semmi esélyét nem láttam annak, hogy ezt az írásomat nyomtatásban is megjelentethessem... Fontos
nak tartom azonban, hogy munkám - akár napvilágot lát könyv alakban, akár nem - mint kordokumentum hozzá
férhető legyen mindazok számára, akiket a kárpátaljai magyarság életének itt bemutatott szelete érdekel. Ezért 
helyeztem el kéziratom egy példányát a Széchényi Könyvtárban, legfontosabb nemzeti gyűjtőhelyünk tárolójá
ban.” 2. p. Az emlékirat szó szerinti idézésére jelen Kovács Vilmos pályakép és korrajz szerzője engedélyt kapott 
a szerzőtől: „Meghatalmazás Dr. Botlik József kutató részére. Alulírott Bállá László ezennel hozzájárulok ahhoz, 
hogy nevezett kutató az OSZK-ban a 444-es fo n d  alatt elhelyezett emlékiratomból belátása szerint idézzen. Bállá 
László Ungvár, 2002. szeptember 15. ” Az emlékirat írója kedveli a hosszú, összetett mondatokat, amelyekbe 
szívesen iktat közbe kerek zárójeles megjegyzéseket, értelmezéseket. A monográfija szerzője ezért - csak Bállá 
László idézetei esetében - kiegészítéseit [szögletes zárójelbe] tette.

A Balla-emlékirat Kárpáti Igaz Szó c. lappal foglalkozó része - kisebb változtatásokkal, illetve szövegelhagyá
sokkal - a szerző Egyesült Államokban, New Yorkban élő volt osztálytársa, Sevella János anyagi támogatásának 
köszönhetően öt év múltán, mindössze száz példányban megjelent nyomtatásban: Bállá László: Szegény ember 
vízzel főz. Életem: a Kárpáti Igaz Szó. Visszaemlékezések 1947-1987. Ungvár, 2002. PoliPrint Kiadó, 264 p. 
Bállá személyes közlése szerint a nyomtatott változat a jobbik, „...m ég hosszan dolgoztam rajta, egyes megálla
pításaimat újra mérlegre helyeztem, egyet-mást pontosítottam, csinosítottam, irodalmibbá tettem a szöveget... A 
teljes (a kéziratos - B. J. megjegyz.) példányban... fő kén t a magánéletemet részleteztem jo b b a n .” A Kovács 
Vilmos pályakép, illetve korrajz szerzője tudatosan az OSZK-ban elhelyezett Balla-kéziratot használta, mert a 
nyomtatott változat száz példánya nem került könyvárusi forgalomba, ezért gyakorlatilag nem hozzáférhető. A 
példányok jelentős részét Bállá László, a Kárpáti Igaz Szó azon munkatársai között osztotta szét, akikkel annak 
idején együtt dolgozott. Az emlékirat viszont az OSZK Kézirattárában mindenki számára hozzáférhető.

B a l l a - e m l é k i r a t ,  1. k ö t . :  Az ungvári Munkás Újság 1945 májusi újraindulásáról 8., a huszti tanítóképző ma
gyar osztályáról 34-35. (Bállá eredeti cikke: Kárpáti Igaz Szó, 1948. január 31., valamint Aprópénz a történe
lem..., i. m. 203-205., a huszti tanítóképző igazgatójának helytelen kádermunkájáról, az ukrán nacionalista Voron 
káros tevékenységétől 134.) A Balla-emlékiratból tovább: az 1940-es évek második felének magyar nyelvű pub
likációs lehetőségeiről, az egyetemi aulában elhangzott Balla-versekről, a magyar írócsoport megszervezéséről, a 
beregszászi és az ungvári irodalmi körökről 98-107., 135.,., az Új Hangról, a Kárpátok almanachról, a GTÁ- 
újságokról 163-166. II. k ö t . :  a Vörös Zászló 1953. évi első magyar irodalmi oldaláról 277., a tankönyvkiadóról 
182-187., 192-193., 198., 285. Weisz Sámuelről 178-179. Bállá László és Vladimír Piroska egyetemi oktatói 
munkájáról 205. Az 1956-os magyarországi forradalom és szabadságharc kárpátaljai visszhangjáról, eseményei
ről, a kárpátaljai magyarság helyzetének változásáról, a magyarországi sajtótermékek bejöveteléről 206-207., 
234-252., Bállá párttagfelvételéről 254., a Kárpáti Igaz Szó önállósulási törekvéseiről 288-289., Kovács Vilmos 
költői indulásáról, a Balla-Kovács viszonyról 291-295., a területi pártbizottság első titkárairól 316-317. III. k ö t . :  

330-334., a József Attila Stúdió megalakulásáról, működéséről, állambiztonsági megfigyeléséről, a Petőfi, Bar
tók Béla, Móricz Zsigmond évfordulókról 398-405., a hatalom által megakadályozott nyelvművelő rovatról, a 
budapesti televízió műsorának közléséről 415-416., a magyar helynevek használatának megtiltásáról 419-423., a 
Forrás Stúdióról a Kárpátontúli Ifjúságról, a Balla-cikkekről 425-444.

Bállá László munkásságának legújabb, alapos értékeléséről, Penckófer János: Janus arca megfordul. Bállá 
László kultúrateremtő szándékú irodalmi tevékenységének igazodásáról. = In. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. 
I. rész. 2001. 1. sz., 64-80., II. rész. 2001. 2. sz., 203-214. Penckófer szerint a Bállá László „...életműnek a 
problematikáját... nem csupán a mennyisége adja, vagy az 1989/90-es politikai változás okozta szemléleti fordu
lat. Ami visszamenőleg is újraírta a korábbi müveket, az csakis a kánonérzékelés lehetett. Az a kettősség (Janus- 
arc?), amely tudásnak valószínűleg a birtokában lehetett a szerző már a Nyári lángok készítése, megjelenése 
idején. [E Balla-verseskötet 1961-ben! jelent meg - B. J. megjegyz.] De különösen az azt követő években... Ez 
lehet a magyarázata annak a bámulatosan gyors és mohó újrakezdésnek, amely a történelmi változással szinte egy 
időben ment végbe ezen a pályán. Nála nem poétikai módosulások, újabb fölismerések és technikák váltották ki 
az újrakezdést. O egy nagyon erős nemzeti (történelmi, nyelvi, kulturális) kötődés fölmutatásával állt elő. Egy 
kisebbségbe sodort népcsoport igazságtalan meghurcolását, és csaknem félévszázados szenvedéseit kívánta be
mutatni az 'igazság’ igényével. Kárpátalja magyarságának a nevében, képviseletében az ő szolgálatába állítja 
újabb kori munkásságát. Az a bizonyos kánonalakító magatartás, amely Magyarország felől éreztette hatását a 
hatvanas-hetvenes években, most válik a szerző számára követhetővé. Ám az, ami húsz évvel korábban robbant 
volna, mert a művekben tabutémák kerülnek kiteregetésre, mert az igazság kimondásával enyhíthette volna kö
zösségének a fájdalmát, az az ezredvégen szakmai problémaként áll elő. Ami korábban hőssé tehette volna, azt 
most kioltja, kiegyenlíti a (szovjet) hatalomhoz kötött előmunkássága”. (212-213.)

Számvetés a Kárpáti Igaz Szóról, Barát M ihály -  Horváth Sándor: „Ennek a lapnak a szolgálata töltötte ki az 
egész életemet”. Beszélgetés a hetvenöt esztendős Bállá Lászlóval. = In. Kárpáti Igaz Szó, 2002. július 23., 6.
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FELHASZNÁLT IRODALOM

Adóm T. István: Vérző Ruszinszkó. (A rongyos gárda hősi küzdelme az északkeleti felföldért.) Bp., 1939. D. 
D. kiadás.

Balta D. Károly: A Lendület évei. Ungvár-Bp., 1994. Galéria - Ecriture, 56 p.
—: Kis(ebbségi) magyar skizofrénia. Ungvár-Bp. 1993. Galéria Kiadó.
Balta László: Erdélyi Béla és kortársai. (Kárpátalja képzőművészeinek három nemzedéke.) Ungvár-Bp., 1994. 

Galéria Kiadó, 84 p., képmelléklettel.
Balogh Csaba: Egy házkutatás története. Fodó Sándor az életéről mesél. = In. Kárpáti Igaz Szó, 2002. no

vember 30.
Balog Sándor, id.: Gyöngykaláris. Ungvár-Bp., 1993. Galéria Kiadó.
—: Lágerből lágerbe. Ungvár-Bp., 1993. Galéria Kiadó.
Balogh István dr. : Havi jelentés. = In. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára (Nyíregyhá

za), XXI. 101/C. Szatmár-Bereg vm. főispánjának iratai. Közellátási kormánybiztosi iratok. (Közigazgatási hatá
rok rendezése, hivatalok működése.) Rend. száma: 5002/eln., ad 40/1945. eln. sz.

A bécsi döntés alapján visszacsatolt terület lakosságának megoszlása anyanyelv szerint /az 1938. december 15-i nép
összeírás eredményei alapján7 (Bp., 1938?). Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal kiadása. (Kéziratos nyomat.)

Beregszászi György: Harcok a Kárpátokban. (Fejezetek vidékünk történelmi múltjából.) = In. Bereglnfo (Be
regszász), 2001/25. sz.

—; Hova tartozzék Beregszász? Fejezetek vidékünk múltjából. = In. Bereglnfo, 2001/28. szám.
—: Engedjék haza férjeinket, apáinkat, testvéreinket, fiainkat! Fejezetünk vidékünk múltjából. = In. Bereglnfo, 

2001/31. szám.
—; Ne siránkozz, de dolgozz! Fejezetünk vidékünk múltjából. = In. Bereglnfo, 2001/35. szám.
—: Az első beadvány az autonómia ügyében. Fejezetek vidékünk történelmi múltjából. = In. Bereglnfo (Be

regszász), 2002/6. sz., 4. (Kis-Kovács János beadványáról.)
—: Enyhülés és visszarendeződés az irodalmi életben. Fejezetek vidékünk történelmi múltjából. - In. Bereglnfo 

(Beregszász), 2002/14. sz., 4.
Bereg vármegye adóközségeinek területe és kataszteri tisztajövedelme mívelési áganként és osztályonként. 

Bp., 1913. Magyar Ki. Állami Nyomda.
Beregvármegye ismertetője. Szerk., összeáll. Réti Béla. Miskolc, 1940. Ludvig István Könyvnyomda.
Botlik József: Hármas kereszt alatt. Görög katolikusok Kárpátalján az ungvári uniótól napjainkig. (1646

1997). Bp. 1997. Hatodik Síp Alapítvány - Új Mandátum Könyvkiadó.
—: Egestas Subcarpathica. (Adalékok az Északkeleti-Felvidék és Kárpátalja XIX-XX. századi történetéhez.) 

Bp., 2000. Hatodik Síp Alapítvány.
—: Gát. Bp. 2001. Száz magyar falu könyvesháza.
—: Elszakított magyar nemzetrészeink vázlatos története (1920 - 2000). Bp. 2002. Kézirat.
—: Radarállomás a szétdúlt temető helyén. = Szivárvány (Chicago), X. évf. 31. sz. 1990. jún.
--- : Csak a tehetetlenséget érzi az ember. Egy magyar falu két országban, 1. rész. = In. Magyar Nemzet, 1992.

július 21., 7.; 2. rész: Ennél jobban már nem lehet lepusztulni. Egy magyar falu két országban. Uo. július 22., 7. old..
Botlik József -  Dupka György: Ez hát a hon... (Tények, adatok, dokumentumok a kárpátaljai magyarság 

életéből 1918-1919.) Bp.-Szeged, 1991. Mandátum Kiadó - Universum Kiadó.
—: Magyarlakta települések ezredéve Kárpátalján. Ungvár-Bp., 1993. Intermix Kiadó.
Czébely Lajos: Napló 1976-1989. Bp.-Beregszász, 1996. Hatodik Síp Alapítvány-Mandátum Kiadó.
Csanádi György: Régi beregszásziak. Beregszász, 2001. Felelős kiadó Szoboszlai István. 54-56. (Kis-Kovács 

János életrajza.)
Csatáry György: Az 1944-es elhurcolás a Területi Állami Levéltár anyagainak a tükrében. = In. Évgyűrűk '90. 

Ungvár, 1991. Kárpáti Kiadó.
Csernicskó István: A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján). Bp., 1998. Osoris Kiadó, MTA Kisebbségkutató 

Műhely.
Demszky Gábor: Egy fejezet a Gulag magyar vonatkozásairól. = In. Nemzetőr (München), 1989. március 15., 5.
—: Beszélgetés Tollas Tiborral. = In. Nemzetőr (München), 1989. március 15., 5.
Dupka György: Kárpátaljai magyar Gulag-lexikon. Ungvár-Bp. 1999. Intermix Kiadó.
—: Kárpátalja magyarsága. Honismereti kézkönyv. Bp. 2000., Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasá

ga kiadása.
—: Magyar polgárjogi aktivista mozgalom a kollektív jogokért. - In. Együtt., II1/I. évf., 2002/1. sz. 38-44.
D.(upka) Gy.(örgy): Gát. = In. Kárpátalja, 11. évf. 2. sz., 1991. február., 13.
Dupka György -  Horváth Sándor: ’56 Kárpátalján. Dokumentumgyűjtemény. Ungvár-Bp., 1993. Intermix Kiadó.
Dupka György -  Korszun, Alekszej: A „malenykij robot” dokumentumokban. Ungvár-Bp. 1997. Intermix Kiadó.
Egyedy Balázs Dénes: A Rongyosok felvidéki harcainak története. (Egy Rongyos Gárdista naplója.) Bp. 1940. 

Hoffmann és Társa nyomda.
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Egyetlen bűnük magyarságuk volt. Emlékkönyv a sztálinizmus kárpátaljai áldozatairól 1944-1946. Közreadja 
Dupka György. Ungvár-Bp. 1993. Patent - Intermix Kiadó, 328 p.

Elő történelem. Válogatás a meghurcolt magyarok visszaemlékezéseiből 1944-1992. Közread. Dupka György. 
Ungvár-Bp. 1993. Intermix Kiadó, 120 p.

Emlékezés a hegyicsapatokra 1999. Szerk. Illésfalvi Péter. Bp., 2002. Honvéd Hegyi vadász Alapítvány - Pak
tum Nyomdaipari Társaság kiadása.

Fedinec Csilla: Fejezetek a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből (1938-1991). Bp., 1999. Nemzetközi 
Hungarológiai Központ, 72-77.

—: Az 1944-1945. évi tanév a kárpátaljai iskolákban. = In. Acta Hungarica, IV-V. évf. 1993-1994. Y>Kropo/i 
-Ungvár, 1997. 135-142.

—: A rendszerváltás Kárpátalja oktatásügyében 1944-1945-ben. = In. Pánsíp. V. évf. 20. megjel., 1997/3. sz. 
30-38.

---: Iskolahálózat Kárpátalján (1945-1965). = In. UngBereg. Első Pánsíp Almanach, 1999. (Ungvár), VII.
Pánsíp évf., 23. megjelenés. 80-84.

Felvidékünk - honvédségünk. (Trianontól Kassáig.) Bp. 1939. Vitézi Rend Zrínyi Csoportjának kiadása. 
Frisnyák Sándor: Kárpát-Ukrajna gazdasági fejlődése. - In. Szabolcs-Szatmári Szemle. 1969/4. sz.
Gál József: Kovács Vilmos: Holnap is élünk. = In. Acta Hungarica IV-VI. évf. 1993-1994., Ungvár 1997., 78-83.
---: Kovács Vilmos költői világa. = In. Acta Hungarica VII—VIII. évf. 1996-1997. Ungvár-Debrecen, 1998,

58-61.
Genfi egyezmények. = In. Révai Új Lexikona. VIII. köt., Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd, 2001. 

Babits Kiadó. Hadifogság szócikk. = Uo. IX. köt. Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd, 2002. Babits 
Kiadó.

Grecsko, Andrej A.: A  Kárpátokon át. Bp., 1977. Zrínyi Katonai Kiadó.
Grozdova, I. N.: Etnokulturális folyamatok napjainkban a kárpátaljai magyarság körében. - Népi kultúra - 

népi társadalom. Főszerk. Ortutay Gyula. V-VI. köt. Bp. 1971. Akadémiai Kiadó, 457-461.
Gyarmathy Zsigmond dr. előadása az 1944-1945. évi csonka-beregi eseményekről. = In. Egyetlen bűnük ma

gyarságuk volt. Emlékkönyv... i. m. 210-211.
Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918-1945. II. átdolg., bőv. kiad. Bp., Közgazdasági és Jogi - Gon

dolat Kiadó.
Ilku Pál. = In. Magyar Nagylexikon. IX. köt. Bp., 1999. Magyar Nagylexikon Kiadó.
Istenhez fohászkodva... 1944. Szolyva. (Verses levelek, imák a sztálini lágerekből 1944-1957.) Ungvár-Bp.

1992., Intermix Kiadó, 88 p.
Hcmopin eopodoe u cen YepauHCKoü CCP. 3aKapnaTCKaa oÖJtaTb. PeztaKUHOHiiaa Kojuterna TOMa. KneB, 1982. 

FlHcrrnyr HcTopHH At<aneMHH HayK YCCP.
ldcmopisi nodxapnamopycbKoü numepamypbi. 1942. Bacwiimib eb Ym eapi. (Isztorijá podkarpatoruszkoj 

literaturü, A kárpátaljai ruszin irodalom története. Ungvár, 1942., Vaszilijány Nyomda, 63. ).
Kárpátalja népéért. (A magyar kormány egyéves munkája.) Mi történt eddig Kárpátalján? Ungvár. 1940. A 

Kárpátaljai Terület Kormányzói Biztosi Hivatala kiadása.
Kárpátalja településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai. (1880-1941). Szerk. Kepecs József. Bp., 1996. 

Központi Statisztikai Hivatal.
Kárpátalja településeinek vallási adatai (1880-1941). Szerk. Kepecs József. Bp. 2000. Központi Statisztikai 

Hivatal.
Keresztyén Balázs: Kárpátaljai művelődéstörténeti kislexikon. Bp.-Beregszász, 2001. Hatodik Síp Alapít

vány-Mandátum Kiadó.
Kocsis Károly: Az etnikai térszerkezet átalakulása Kárpátalja mai területén az elmúlt fél évezredben. - In. 

Kárpátalja. Szerk. Boros László. Nyíregyháza. 1999. 75-83.
—: Társadalom és gazdaság napjainkban a Kárpát-medencében. = In. Bulla Béla -  Mendöl Tibor: A  Kárpát

medence földrajza. Bp. 1999. 339-358.
---: Kárpátalja mai területének etnikai térképe. Bp., 2001. MTA kiadása,
Koncepciós perek magyar elítéltjei. (A sztálinizmus áldozatainak emlékkönyve 1944-1957.) Közread. Dupka 

György. Ungvár-Bp. 1993, Intermix Kiadó.
Kosztin Árpád: Magyarellenes román kegyetlenkedések Erdélyben. II. kiad. Bp., 2000., Bíró family kiadás. 
Kovács Emil: Kovács Vilmos szülőfalujában. (Barangolás.) = In. Kárpátalja, V. évf. 1. sz., 1994. január 31. 
Kozma Miklós: Kárpátaljai napló (1938-1939). = In. Kozma-iratok. MÓL. K 429. 28. csomó, 1. dosszié. 
Kroó László (Szenes): A Kárpátok alatt. Bp., 1988. Kossuth Kiadó.
Lökkös János: Trianon számokban. Az 1910. évi magyar népszámlálás anyanyelvi adatainak elemzése a 

történelmi Magyarországon. Bp., 2000. Püski Könyvkiadó.
A m agyar Felvidék visszacsatolt részének statisztikája. = In. Magyar Statisztikai Szemle, 1938/11-12. sz. 
Magyarország felszabadítása. Bp. 1975. Zrínyi Katonai Kiadó-Kossuth Könyvkiadó.
Magyarország Közigazgatási Atlasza. A  Magyar Szent Korona országai. Baja-Pécs, 2000. Talma Könyvkiadó. 
M óricz Kálm án: Kárpátalja sorsfordulói. Bp., 2001. Hatodik Síp Alapítvány.
M. Takács Lajos: Nem magyar, nem forradalmi, nem munkás-paraszt és kormány. = In. Úton (Debrecen), 

1989. november 2: 3.
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—: Kovács Vilmos, (szócikk) = In. Új M agyar Irodalmi Lexikon. Föszerk. Péter László. II. jav., bőv. kiad., II. 
köt., Bp., 2000. Akadémiai Kiadó, 1215-1216.

Hapucu icmopi'i 3aKapnammR (Nariszi isztoriji Zakarpattya, Kárpátontúl vázlatos története). Tóm. II. 1918
1945. Pe/iaKuiiÍHa KOJieria. Yatropofl, 1995. B»;taBHHHTBO „3aKapnaTTs”.

Nyáry Iván: Kárpátalja felszabadítása. = In. A magyar katona. (Századunk legszebb magyar csatái.) Szerk. 
Ajtay Endre. Bp. 1944. „Elet” Irodalmi és Nyomda Rt.

Olasz Tímea: Volt egyszer egy beadvány. Fodó Sándor: „Titokban fogalmaztuk erdőben, liszteszsákon”. In. 
Kárpátalja, 2002. június 7.:5. (Fodó Sándor és Vári Fábián László emlékezése.)

Orosz Ildikó: Non scholae, séd vitae... = In. Hatodik Síp (Ungvár), II. évf. 2. sz., 1990 június: 12-19.
—: Non scholae, séd vitae... A kárpátaljai magyar anyanyelvű oktatás helyzete 1944 után. = In. Extra Hungáriám. 

A Hatodik Síp antológiája. Bp.-Ungvár, 1992. Hatodik Síp. 52-63.
Pál György: Mai irodalmunk Kárpátalján. = In. Acta Hungarica. VI. évf., 1995. Ungvár, 1997., 161-166. 
Pataky Iván -  Rozsos László -  Sárhidai Gyula: Légi háború Magyarország felett. 1. köt. Bp., 1992. Zrínyi 

Kiadó.
Petykó Ágnes: Utolsó beszélgetésem Váradi-Stemberg Jánossal. Történészprofesszorunk emlékére. = In. Ka

lendárium ’93. Szerk. Tirkánics, G. M. Ungvár, 1993. Kárpáti Kiadó.
non, MeaH: 3mtnKjione,ans noflKapnaTCKoií pycn. Y>Kropo,zt, 2001. H3flaTejibCTBO B. ria/piKa. (Pop, Iván: 

Enciklopedijá podkarpatszkoj ruszi. Uzsgorod,...Padjáka V. Kiadó.)
Popovics Tibor Miklós: A  kárpátaljai magyarság statisztikai számbavételének egyes kérdései a második világ

háború után. - In. Magyarország nemzetiségeinek és a szomszédos államok magyarságának statisztikája. Szerk. 
Kovacsics József. Bp., 1994. Központi Statisztikai Hivatal.

—: Diplomás kárpátaljai magyarok diszkriminációja a szovjet totalitárius rendszerben. I. rész. = In. Magyar 
Felsőoktatás, 1994/7. sz., 28-29., II. rész. 8-9. sz., 28-29.

—: Diplomás kárpátaljai ruszinok diszkriminációja a szovjet totalitárius rendszerben. = In. PycHHCKbiü TKmbot, 
PÍmhhk II. hhcjio 4. (Ruszinszkij Zsivot, II. évf. 4. sz.) 1996. február 15:2.

Puskás László: Romzsa Tódor élete és halála. Nyíregyháza, 1999. Örökségünk Kiadó. 292 p., 44 melléklet. 
Rotman Miklós: Munkás Újság. = In. Kárpáti Kalendárium 1970. Uzsgorod, 1969. Kárpáti Kiadó.
—: Kik érted haltak... Forradalmár elődeink arcképcsarnoka. Uzshorod, 1982. Kárpáti Kiadó, 192 p.
A Ruténföld statisztikája. = In. Magyar Statisztikai Szemle, 1939/3. sz.
Sándor László: Hidak partok között. Bp., 1988. Gondolat Kiadó.
S. Benedek András: Kárpátalja története és kultúrtörténete. Bp., 1993. Bereményi Kiadó.
Simády Béla dr.: Kárpátalja postatörténete. Bp., 1991. Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége kiad. 
Statisticky lexikon obcí v Podkarpatské Rusi. V Praze, 1928. Nákladem Státního Úíadu Statistického. 
Statisticky lexikon obcí v zemi Podkarpatoruské. V Praze, 1937. Nakladem „Orbis”.
Szabó József János: Az Árpád-vonal. A Magyar Királyi Honvédség védelmi rendszere a Keleti-Kárpátokban 

1940-1944. Bp., 2002. Timp Kiadó.
Szabó László: Kárpátaljai demográfiai adatok. Ungvár-Bp., 1993. Intermix Kiadó.
Tollas Tibor: Tragédia Kárpátalján (1944) = In. Nemzetőr (München), 1989. március 15.
Tollas Tibor (Kecskési) emlékezése. = In. Túlvilági beszélő. Gulyás János és Gulyás Gyula dokumentumfilm

je. Magyar filmműhelyek, Magyar Televízió 2. műsor, 2002. október 28. 21.25.-23.10. óra.
Ukrajna emlékkönyve. Kárpátontúli terület. I. Ungvár, 1997. Kárpáti Kiadó.
Varga Imre: Fogadás és befogadás. Beszélgetés áttelepültekkel. = In. Kortárs, 1988/8. sz. Bállá Gyula 99

100., Tóth István 107-108.
A visszatért Felvidék adattára. Szerk. Csatár István, Ölvedi János. II. rész. A visszatért felvidéki községek. 

Bp., 1939. „Rákóczi” Könyvkiadóváll.
A visszacsatolt Felvidék és Ruténföld címtára. Szerk. A M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal. Bp., 1939. 

Statisztikai Tudósító kiad.
A visszacsatolt keleti terület. = In. Magyar Statisztikai Szemle, 1940/8-9. sz.
Vofkori László: Erdély társadalom- és gazdaságföldrajza. Nyíregyháza, 1994. Stúdium Kiadó.
Voith György: 20 év története. Munkács, 1939. Pannónia Nyomda.
Volby do národního shromázdéni na Podkarpatské Rusi v roce 1925. (U*horod), 1925. Vydala Civilní správa 

Podkarpatské Rusi nákladem vlastnim.
3auifb, I.: 3eMenbHa» petJtopMa. - KapnaTopyccKÍa,ttocTH>KeHÍH. CocraBnnb A. B. IlonoBb. MyKaneBe. 1930. 

Tnnorpat})ÍH „K apnaTia” . (Zaic /.: Zemelnajá reforma. Karpatoruszszkijá dosztizsenijá. Szosztavil. A. V. Popov. 
Mukacseve, 1930. Tipografii „Karpatijá” .) 195.

Zelei Miklós: A  kettézárt falu. Bp., 2000. Ister Kiadó, 278 p.
Zubánics László: Guti körkép. Ungvár-Bp., 2000. Intermix Kiadó
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JEGYZETEK

GULAG
A kényszermunkatáborok, -telepek és börtönök /, javító-nevelő intézmények”/ kiterjedt rendszerét csúcsszerv

ként a Lágerek Főigazgatósága, a GULAG (ryJIAr, rnaBHoe YnpaBneHHe Jlarepeií - Glavnoje Upravlenyije 
Lagerej) fogta össze. A főhatóságot az 1919. áprilisától fennállt legfőbb szovjet belügyi hivatal, az NKVD (HKB/j, 
Hapo/iHbiH KoMHceapnaT BHyrpeHHHX /jea - Narodnij Komisszariat Vnutrennyih Gyei), a Belügyi Népbiztosság 
egyik alosztályaként 1934. október 27-én hozták létre, hogy központosítsák az addig különféle szak- és területi 
szervek vezetése alatt álló büntetés-végrehajtás irányítását. Feladata a köztörvényes és politikai elítéltek, illetve 
hadifoglyok elkülönítése, őrzése, a kényszermunka megszervezése volt. A gulágok teljes felszámolására csak 
1956 folyamán került sor, a javító-nevelő munka azonban továbbra is megmaradt büntetési formának. Amióta 
Párizsban, 1973 és 1975 között három kötetben megjelent Alekszandr I. Szolzsenyicin trilógiája, a Gulag-sziget- 
világ, azóta a gulág szó a világ minden nyelvén a szovjet lágerek és börtönök rendszerét, az ártatlan embereket 
sújtó önkényt jelenti.

KÉNYSZERMUNKA LÁGEREK
vagy kon cen trációs táborok  a S zovje tu n ióban

A szovjet korszakban: KaTopra -  kátorga, KTP- KTR vagy KaTopx<Hbie paöoTbi -  kátorzsnije raboti, illetve 
KaTopwHbie Jiarepa -  kátorzsnije lágerja. A büntető intézmény neve a katergon -  „gálya” -  görög szóból ered és a 
kényszermunka egyik legrégibb formájára, a gályarabságra utal. I. (Nagy) Péter cár /1689—1725/ vezette be a 
hajóépítésnél, a bányákban és Szentpétervár alapításakor, ahol nagy tömegben dolgoztak kátorzsnyikok (KaTopxaiHK 
-  kényszermunkás). A kátorgát 1917 márciusában eltörölték, 1943. április 19-én Sztálin állította vissza a „haza
árulásért” elítéltek legszigorúbb büntetésére, akik így elkerülték a halálos ítélet végrehajtását. E raboknak a 
legnehezebb fizikai munkát kellett végezniük. A kátorzsnyikoknak csak a legvégső esetben járt orvosi ellátás, 
például csonttörés esetén, a nőknél pedig kötelező volt terhességük megszakítása. A kátorgák 1948-ig működtek 
az Északi-sarkkör térségében lévő Gulag-lágerek körzetében, valamint Kazahsztánban.

KGB
Állambiztonsági Bizottság (KrE, Komhtct TocynapcTBeHHOH Ee3onacHOCTH -  KGB, Komityet Goszudarszt- 

vennoj Bezopasznosztyi), a Szovjetunió államvédelmi szerve 1954 és 1991 között. A KGB elődei: CSEKA vagy 
VCSK (MEKA, BHK - BcepoccHiícKaH Mpe3BbiMaÜHaa Komhcchh no Eopböec KomppeBOjnonneit CaöoTaweM 
(Vszerosszijszkaja Csrezvicsajnaja Komisszija po Borbe sz Kontrrevoljuciej h Szabotazsem), azaz Összoroszorszá- 
gi Rendkívüli Bizottság az Ellenforradalom és a Szabotázs Elleni Harcra. 1917. december és 1922. eleje között 
Szovjet-Oroszország rettegett államvédelmi szervének, első vezetője Eelix E. Dzerzsinszkij (1877-1926). A CSEKA 
utóda az 1922. február 6-án alakított GPU (HlY - TocyaapcTBenHoe ÜojiHTHHecKoe YnpaBJieHHe, Goszudarsztvennoje 
Polityicseszkoje Upravlenyije), az Állami Politikai Igazgatóság). 1923. november 25-töl a teljes hivatalos neve: 
OGPU (Omy - OőbeflHHénHoe, Objegyinyonnoje, azaz Egyesített...). Eredetileg a Belügyi Népbiztosság, az NKVD  
egyik alosztálya, később a Népbiztosok Tanácsa mellett működő, rendkívül nagy hatalmú szervezet. Alapvető fel
adata a szovjet tagköztársaságok politikai rendőrségeinek összefogása, a börtönök, a javító-nevelő munkatáborok 
fenntartása volt. Az OGPU-t 1934. július 10-én beolvasztották az NKVD szervezetébe. Az utóbbi feladatait 1946 
márciusától azMVD(MB/Í- MnHHCTepcTBO BnyTpeHHnx,H,e.n, Minyisztyersztvo Vnutrennyih Gyei), a Belügymi
nisztérium vette át. Az NKVD legismertebb vezetői: Genrih G. Jagoda (1934-1936), Nyikolaj I. Jezsov (1938-1938) 
Lavrentyij P. Berija (1938-1946). A KGB-t 1954-ben a Szovjetunió Állambiztonsági Minisztériuma, az MVD átszer
vezésével hozták létre és közvetlenül a Szovjetunió Kommunista Pártja, az SZKP Központi Bizottsága alá rendelt 
hatóságként működött. A KGB legismertebb vezetői tárgyalt korszakunkban Iván A. Szeröv (1954-1959) és Jurij 
V. Andropov (1967-1982 között), utóbbi ezt megelőzően 1953. és 1957. között a Szovjetunió magyarországi 
nagyköveteként működött. A szervezet a szovjet birodalom felbomlásával megszűnt, utóda az orosz Belbiztonsági 
Minisztérium, 1994-től a Szövetségi Biztonsági Szolgálat.

Ukrajnában a KGB-t ukrán kiejtéssel KHB-nak, „káhábé"-nak említették. A köznapi szóhasználatban a ma
gyarság leggyakrabban a „ bezpeka ” szót használta, a KGB ukrán nevéből: Komítct/jepaoBHOi BejneKH (Komitet 
Derzsavnoji Bezpeki).

KOMSZOMOL
Komszomol: a szervezet közismert rövidítése. Oroszul: Bcecot03Hbiü JIchmhckhü KoMiuyHHcrmtecKHfi Coioy3 

MojiofléxcH - Vszeszojuznij Lenyinszkij Kommunyisztyicseszkij Szojuz Mologyozsi, Összszövetségi Lenini Kom
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munista Ifjúsági Szövetség. A Szovjetunió Kommunista Pártja, az SZKP ifjúsági tömegszervezete 1918 és 1991 
között, amelynek fő célja a kommunista párttagság újabb nemzedékeinek a nevelés volt. Szerveződése, rangsor 
szerinti felépítése a párt mintáját követte.

ÖBLÍT
A kárpátaljai helyi cenzúrahatóság szerepét az OEJ1HT (OÖJiacTHHH JTuTepaTypuHH Bumin, ÖBLÍT -Oblasztnij 

Literatumij Viggyil), a Területi Irodalmi Osztály töltötte be. A köztársasági (ukrajnai) szintű KOMJIHT (Komhtct 
JlHTepaTypHoro BnaaBHHUTBa, KOMLIT - Komitet Literaturnogo Vidavnictva) már igazgatósági rangú volt, 
melynek csúcsszerve a Moszkvában működő TOCJIHT (TocyaapcrBeHHoe JlHTepaTypHoe ynpaBJieHHe, GOSZLIT 
- Goszudarsztvennoje Lityeraturnoje Upravlenyije), azÁllam i Irodalmi Főhatóság. (Magyarországi megfelelője 
a Rákosi-diktatúra idején szovjet minta alapján létrehozott és az 1989-1990. évi rendszerváltozásig a Művelődési, 
illetve a Kulturális Minisztériumban működött Kiadói Főigazgatóság, illetve annak megfelelő szerve.)

„ÚJRAEGYESÜLÉS”
A napjainkban is hivatalosan használt B033’e,HHaHHH (vozzjednánnya, „ újraegyesítés ”), illetve a B033’e/uiaHHÍí 

(vozzjednánij, „ újraegyesült ” vagy „újraegyesített”) fogalom kezdettől fogva - mint írtuk -, 1944 végétől politi
kai-ideológiai töltésű, híjával van minden logikának, hiszen a mai Kárpátalja területe soha nem tartozott Ukraj
nához, még határos sem volt azzal. Cáfolhatatlan tény, hogy a Magyar Királyság megalakulása előtt Kárpátalja 
mai területe soha nem volt integráns része semmilyen államalakulatnak, a szláv kontinuitás jegyében egyes ukrán 
kutatók mégis amellett kardoskodnak, hogy a Kijevi Rusz befolyási övezete volt. Szerintük a magyar honfoglalók 
leigázták az itt élő szlávokat, akikkel és a mai ukránokkal (egyesek szerint az Ukrajna által ma hivatalosan el nem 
ismert ruszinokkal) genealógiai azonosságot és folyamatosságot tételeznek fel. Erre alapozzák az ősi szláv földek 
ún. „újraegyesítésének", ,,újraegyesülésének” ideológiáját. „A magyar feudális állam keleten az óorosz állam 
legtávolabbi földjeivel - a Kárpáti Russzal - volt határos. Ez a határ a Tokaji hegyektől a Tiszáig, onnan pedig a(z 
Ecsedi-) lápig húzódott, azután a Szamos és a Kraszna felé kanyarodott. A XII. század nyolcvanas éveinek végén 
Magyarország elfoglalta Kárpátontúlt (a terület hivatalos neve 1946. január óta, Kijev felől nézve!), és a Kárpá
tokig tolta ki határát” - írja A boldogság fe lé , Kárpátontúl vázlatos története (Ungvár, 1975.) című munka, 
amelynek 1973-as kiadású ukrán eredetije a következő évben, Moszkvában díszoklevelet nyert a szovjet Ismeret
terjesztő Társulat országos tudományos-ismeretterjesztő irodalmi pályázatán.

Egyes ukrán történészek szerint kb. egy évszázad kellett ahhoz, hogy a magyar királyok a honfoglalás után 
elfoglalják „Karpatszka Ruszt ” vagy ,, Rusz Okrajina ’’-t („ Oroszország peremé ”-t), ahol különböző szláv törzsek 
éltek. Ezt a nézetet képviseli a mai hivatalos ukrán történetírás, így a Kárpátalja históriáját tárgyaló, több szerzés 
llapucu icmopíi JaKapnammst (Nariszi isztoriji Zakarpattya, Kárpátontúl vázlatos története) című munka máso
dik kötete, amely 1995-ben jelent meg Ungváron. Szerzői az ungvári egyetem „tudós professzorai”. A mü egyes 
„tudományos megállapításainak” alaptalanságát és tarthatatlanságát már többször igazolták régészeti, antropoló
giai, nyelvészeti, néprajzi stb. adatokat feldolgozó írások, monográfiák, de a hatalom és a hivatalos ukrán törté
nettudomány körömszakadtáig ragaszkodik az „újraegyesülés” téveszméjéhez. Ennek lényege, hogy a mai Ukraj
na úgymond századokkal előbb birtokolta a mai Kárpátalját, ezért a terület „ősi ukrán föld”, amelyet ma a korábbi 
letelepedés jussán birtokol.

Az „újraegyesülés” téveszméje kísértetiesen hasonlít a két évezredes múltat tudománytalanul és makacsul 
hangoztató dákoromán kontinuitás elméletéhez és a magyar államalapításnál négy évszázaddal korábbi Samo- 
féle kezdetleges, úgymond „szlovák” állam létéhez. Egyébként egyik felfogásnak sincsenek régészeti bizonyíté
kai. A lényeg az, hogy a mai gazdák szerint ők már a magyar honfoglalás és államalapítás előtt évszázadokkal 
birtokolták azokat a területeket, amelyekhez csak a kegyetlenül igazságtalan 1920. évi trianoni békediktátummal 
jutottak. (Botlik, 2000: 285.) Kárpátalja egyébként csak az 1945. június 29-én megkötött szovjet-csehszlovák 
szerződés - mely a területet a Szovjetunióhoz csatolta - után hét hónappal került Ukrajnához, amikor 1946. 
január 22-én a szovjet Legfelsőbb Tanács Elnöksége rendeletben szabályozta Zakarpatszká-Ukrajna közigazgatá
sát. Kárpátalját ekkor szervezték át az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság Kárpátontúli területévé (3aKapnaTCbKa 
oöjracTb, Zakarpatszka oblaszty), addig - mint írtuk - a szovjet katonai megszállást követően egy hónappal, 1944. 
november 27-étől 1946. január 22-ig, több mint egy évig a Szovjetunió egyik önálló tagköztársaságaként létezett.
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FÜGGELÉK

í .

K ovács Ján os beregszászi veterán  kom m u n ista  beadványa  
a m agyar au tonóm ia  ügyében  -  1963

H r u s c s o v  N y i k i t a  S z e r g e j e v i c s  e l v t á r s n a k ,

a  S z o v j e t u n i ó  K o m m u n i s t a  P á r t j a  e l s ő  t i t k á r á n a k ,  a  M i n i s z t e r t a n á c s  e l n ö k é n e k

M o s z k v a ,  K r e m l

M á s o l a t :

P o d g o r n i j  N y i k o l a j  V i k t o r o v i c s  e l v t á r s n a k ,

a z  U k r a j n a i  K o m m u n i s t a  P á r t  K ö z p o n t i  B i z o t t s á g a  e l s ő  t i t k á r á n a k ,

K i j e v

Alulírott egykori vöröskatonák, párttagok és pártonkívüli kommunisták azzal a kérelemmel fordulunk Önhöz, 
Nyikita Szergejevics, legyen segítségünkre abban, hogy mi, a Kárpátontúli terület magyar nemzetiségű dolgozói 
a Szovjet Alkotmány erre vonatkozó cikkelyeinek megfelelően az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság kebelé
ben autonómiát nyeljünk, nemzetiségi autonóm körlet [körzet] formájában.

Kérelmünket az alábbiakkal támasztjuk alá:
1. Területünkön a legutóbbi [1959. évi] népszámlálási adatok szerint 150 ezer magyar nemzetiségű dolgozó él. 

Ezek túlnyomó többsége egy tömböt alkot a Berehovo - Csop -Uzshorod - Mukacsevo - Vinohradovo - Berehovo 
[Beregszász - Csap - Ungvár - Munkács - Nagyszőlős - Beregszász] vonal által határolt területen.

2. Kétségtelen, hogy pártunk következetes nemzetiségi politikája következtében, különösen az utóbbi idők
ben, lényeges javulás állt be a magyar nemzetiségű dolgozókról való gondoskodás terén.

Magyar tannyelvű középiskolák is nyíltak, amelyekben gyermekeink anyanyelvükön tanulhatnak. A középis
kolát elvégezett ifjak további sorsa azonban mégis aggodalommal tölt el bennünket. A magyar végzősöknek csak 
elenyésző hányada végezhet főiskolát. Ennek legfőbb oka a felvételi vizsgákon az orosz és az ukrán nyelv ismere
te iránti túlzott követelményekben keresendő.

Nem könnyű a magyar középiskolai végzősök sorsa.
Területünkön a hivatalos nyelv az ukrán, amit ők úgyszólván nem ismernek. Ez hátrányt jelent számukra, 

bárhol is helyezkedjenek el munkára. Helyzetüket az utóbbi időben az is súlyosbította, hogy az ő számukra a 
területen ritkán akad munkaalkalom. Széjjel kell tehát szóródniuk az orosz-, illetve ukrán lakta területeken, s itt 
a nyelvi nehézségek miatt aránytalanul hátrányos helyzetbe kerülnek. Félő, hogy ezáltal a magyar nemzetiségű 
dolgozók örökre kimúlnak, megszűnnek létezni.

3. Területünk magyar tanítási nyelvű középiskoláiban főképpen ukrán nemzetiségű tanítók dolgoznak, akik 
igen gyatrán beszélik a magyar nyelvet. A magyar nyelv és irodalom tanítói sem beszélnek sokkal különbül 
magyarul, habár ezek magyar anyanyelvűek, de ukrán és orosz filológiát végeztek az egyetemen, sőt orosz vagy 
ukrán középiskolába jártak. Magyar nyelvű felsőfokú tanintézetünk nincs. Kívánatos és sürgős lenne, hogy az 
Uzshorodi Állami Egyetemen már 1963 szeptemberében megnyíljék a magyar tanszék, vagyis gondoskodni kell 
szakképzett káderekről. A magyar nyelv nem tudása terület szerte szintén ahhoz vezet, hogy megszűnik a magyar
ság.

4. Annak ellenére, hogy területünkön nagy arányban élnek magyar dolgozók, nincs se magyar színház, se 
magyar népi együttes. A műkedvelő körök tevékenysége nem pótolhatja ezt a hiányt. Ez a körülmény a magyar 
színjátszás, a magyar népművészet haladó hagyományainak az elfeledéséhez, a népi kultúra elsorvasztásához 
vezet.

5. Területünkön egyetlen magyar nyelvű önálló napilap vagy folyóirat sincs. A Kárpáti Igaz Szó, a Kárpátontúli 
Ifjúság, a Kolhozélet és a Vörös Zászló című lapok hasonnevű ukrán lapoknak (igen gyenge) fordításai. Úgy 
véljük, hogy legalább egy önálló magyar napilap kiadása jogos kérelem.

6. Helytelen lenne, ha azt mondanánk, hogy vezető kádereinkkel általában nem vagyunk megelégedve. Túlnyo
mó többségük kommunista elvszerüséggel irányítja a munkát. Mégis gyakori, hogy tiszta magyar nemzetiségű 
kollektívákat olyan emberek vezetnek, akik egyáltalán nem, vagy csak igen rosszul beszélik az itteni nép nyelvét.

Sok a magyarul nem tudó kolhozelnök, mezőgazdasági szakember, holott falvainkban nagyon kevesen beszél
nek oroszul, illetve ukránul. A mérnökök, gyárigazgatók között pedig úgyszólván alig akad magyar nemzetiségű.

Mi alulírottak, szinte egész életünket a kommunista eszmék szolgálatába állítottuk. Egy részünk fegyverrel is 
harcolt a Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelméért, a szovjet hatalomért, mások az 1919. évi magyaror
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szági forradalom résztvevői voltak, megint mások a spanyolországi polgárháborúban harcoltak a kommunista 
eszmék győzelméért, és olyanok, akik a Nagy Honvédő Háború idején fogtak fegyvert a szovjetek oldalán a 
fasizmus ellen.

Meggyőződésünkért a régi kapitalista és fasiszta rendszerben üldöztek bennünket, börtönben ültünk. Nem egy 
bajtársunk pusztult el ezekben a harcokban.

Valamennyien, alulírottak, büszkén valljuk magunkat a Szovjetunió állampolgárának, mert ez az ország a 
dolgozók legigazságosabb állama.

Reméljük, hogy Ön, Nyikita Szergejevics, nem érti félre kérésünket. Azoknak az embereknek a sorsa iránti 
aggodalom adta kezünkbe a tollat, akik hittek bennünk, kommunistákban, és most is tőlünk várják sorsuk megja- 
vulását. Nehéz lenne számunkra, ha hátralévő napjainkat és halálunkat fiaink és unokáink haragja kísérné, mert 
rosszul gondoskodtunk róluk.

Berehovo, 1963. január 8-án.
Kérésünket szíves figyelmébe ajánlva maradunk tisztelettel:

Az Októberi Forradalom volt katonái:
Az 1919-es magyar forradalom volt katonái:
A spanyol polgárháború önkéntes katonái:
A Nagy Honvédő Háború volt katonái:”
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2.

K ovács Vilmos p a n a szleve le  a cenzúráró l

A  T e r ü l e t i  P á r t b i z o t t s á g  a g i t á c i ó s  é s  p r o p a g a n d a o s z t á l y a  v e z e t ő j é n e k ,  

V. H .  V i z o l m i r s z k i j  E l v t á r s n a k

K o v á c s  V i l m o s t ó l ,  a  S z o v j e t u n i ó  í r ó s z ö v e t s é g e  t a g j á t ó l

Jelen levelet tekintse panasznak, melynek megírására az a körülöttem mesterségesen létrehozott és elmérgese
dett légkör késztet, amelyben már harmadik hónapja vagyok kénytelen élni. De kezdem elölről.

Költő vagyok, a Szovjetunió írószövetségének tagja, magyar nyelven írok, és a területi kiadóban szerkesztő
kért dolgozom. Ebben az évben kerülne kiadásra egy verseskötetem Lázas a Föld címmel. Ebben, mint az előző 
köteteimben, amelyek pozitív elismerést kaptak a hazai és a külföldi sajtóban, tisztán körvonalazódik az én 
politikai és állampolgári hitvallásom. Verseim felkeltették a moszkvai kiadók figyelmét, többek között a Szovjet 
íróét, és 1963-ra beterveztek egy válogatást a már megjelent három kötetemből 10 000 példányszámban. A válo
gatásba belekerült kiadandó kötetem majd minden verse négy kivételével, amelyek annyira specifikusak, hogy 
külön bonyolult történelmi és irodalmi magyarázatra szorulnának, ezért voltam kénytelen lemondani róluk.

Ez év augusztusában a kiadó hívására Moszkvába utaztam és leadtam a versek kéziratát. A kiadó jóváhagyta és 
a versek iránti érdeklődését az is bizonyítja, hogy szerkesztőnek Lukonyint, az ismert költőt kérték fel, a fordítók 
pedig: Rozsgyesztvenszkij, Szluckij, Kunyajev, Lvov és más ismert nevű költők. (Kovács Vilmos verseit végül 
döntően nem az előbbi alkotók tolmácsolták orosz nyelvre, erről a kötet fő részében írtunk - B. J. megjegyz.)

Most visszatérek a kötethez, amelyet itt adnának ki Ungváron, magyar nyelven.
A területi pártbizottság munkatársa, Rotman elvtárs javaslatára a kézirat véleményezésre át lett adva Sándor 

Lászlónak, aki pozitívan nyilatkozott a versekről. A kézirattal megismerkedtek a szerkesztőbizottság tagjai, Rotman 
elvtárs maga is olvasta a verseket. Ezek után a kiadó magyar osztályának vezető szerkesztője a könyvet leadta a 
nyomdába. A szedés után a korrektúra alá lett írva és július 17-én átadva az Oblitnak.

Itt kezdődött az én kálváriám és mindaz a disznóság, amit el kellett és el kell viselnem a mai napig.
Miután a már nyomásra aláirt kézirat az Oblithez került, Jegorov elvtárs, a főcenzor behivatott, hogy fordítson 

le szóban a verseket. Nekem, mint szerzőnek, ez nem kötelességem, de ráálltam, gondolván, értő emberrel van 
dolgom, aki nem ismeri a magyar nyelvet és segítségre szorul.

Mélyen csalódtam. Jegorov egy hétig kínzott, és ez alatt az idő alatt meggyőződtem arról, hogy a cenzor olyan 
ember, aki nemcsak a mai magyar költészetet és annak forradalmi hagyományait nem ismeri, hanem fogalma 
sincs a jelen szovjet irodalom helyzetéről, de teljesen tájékozatlan általában az irodalomban.

Lehet-e rábízni fontos, végleges vélemény kimondását olyan emberre, aki egyik versem, általa kiemelt pár 
soráról, amely így hangzik: „Őszi éj, alvó park, s én ülök egy pádon” - ilyen kérdést tesz fel: „Hogy is van ez? Ön 
hajléktalan?” És így tovább...

Az ilyen mértékű primitivizmus kizár minden vitát. Miután eltelt egy hét ebben a légkörben, és én fordítottam 
a cenzornál, és kénytelen voltam végighallgatni ostobábbnál ostobább megjegyzéseit, befejeztem vele az együtt
működést.

Ezek után a cenzor nyersfordítást követelt tőlem. Én tudtam, hogy ez pokoli munka /ő nem/, és hogy a nyersfor
dításból nehéz véleményt alkotni, különösen a versekről, és különösen olyan embernek, akit, és erről mélyen meg 
vagyok győződve, még a küszöbére se szabad engedni annak a helynek, ahol az irodalmat formálják. De a szer
kesztőség kérésére engedményt tettem, és éjjel-nappal dolgozva elkészítettem a nyersfordításokat.

Egy kis idő múlva a kiadó és a könyv szerkesztője bement Jegorov elvtárshoz, hogy megkérdezze, mi van a 
versekkel, de ő semmi konkrétumot nem mondott azon kívül, hogy ideológiai téren súlyos kifogásai vannak a 
versekkel kapcsolatban.

Elvtársak, meddig lehet tümi egy ilyen embernek, aki saját tájékozatlanságát a szovjet cenzúra mögé rejti, és 
ezzel együtt mérgezi a légkört az alkotó emberek körül? Ilyen helyzetben lehet-e szó egyáltalán alkotó munkáról?

Tudomásomra jutott, hogy a versfordításokat átadták véleményezésre Aripovszkijnak, az egyetem tanárának. 
És megint. Miért nem olyan tanárnak adták, aki bírja a magyar nyelvet, vagy legalább a mai szovjet irodalom a 
területe és nem a XVI1I-XIX. század orosz irodalma, mint Aripovszkijnak.

Moszkvában lévén, elbeszélgettem a problémáiról a Szovjet írószövetség elnökségének egyik tagjával, aki 
ismeri a verseimet és kész lett volna segíteni. Egy percig sem kételkedem benne, hogy az elnökség tagjainak a 
segítségével véget vethettem volna az egész hercehurcának, de nem szeretném Önt megkerülni.

Értse meg: a tűrés határán állok. Ezért is kérem, próbáljon meg eligazodni az ügyben és legyen a segítségemre.
Tisztelettel : Kovács Vilmos 

1962. X. 10.
(Orosz nyelvű eredetiből fordította Kovács Éva.)
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3.

K ahána M . H.

R ecenzió  K ovács Vilmos Holnap is élünk c. regén yérő l

A „Holnap is élünk” c. regény Kovács Vilmos kárpátontúli magyar költő első jelentős prózai müve. A regény 
cselekményét a szerző a saját életéből merítette, a mü részben önéletrajzi. A főhős, Somogyi Gábor autodidakta 
festőművész egy falusi kommunista ácsnak a fia. Az apa aktívan részt vett az illegális mozgalomban, állandó 
üldöztetésnek volt kitéve a Kárpátontúlon uralkodó reakciós erők részéről.

A hős nehéz lelki terhet viselve lép be a cselekménybe, amelyek visszanyúlnak egészen fiatal koráig, a terület 
felszabadításának első éveire, egész a jelenig, azaz a regény cselekményének idejére. A felszabadulás első évében 
az apát, a falu pártszervezetének titkárát koholt vádak alapján, többek között szovjetellenes tevékenységért húsz 
évi kényszermunkára ítélik és ott el is pusztul. Ezután a személyi kultusz idejének újabb igazságtalansága is eléri 
Somogyit: őt is letartóztatják. Éppen csak szabadult a munkatáborban eltöltött évek után, ahol egy szökési kísér
let folytán súlyosan meg is sérült. Ezek az igazságtalanságok mély nyomot hagytak Somogyi lelkében, és befolyá
solták világnézetét. Éppen ezért hívja fel barátja, Miska bácsi, Gábor figyelmét a megújult falura az egyik epizód
ban.

-„...nézz körül. A házak több mint a fele űj, és még épül a többi.” Somogyi: „Tudod, bátyám, engem az is 
érdekel, hogyan épül ez a század az emberi lelkekben. Emeletet húzunk-e arra, ami már megvolt, vagy azt lerom
boltuk, és most azon vesződünk, hogy újra felépítsük. Nem tudom. Én hosszú időre kiszakadtam ebből a munká
ból. Ott, ahol voltam, a barakkokon kívül nem épült semmi, az emberi lelkekben pedig összeomlott a világ.

- Igen, elszakadtál te ettől a néptől, fiam.
- Elszakadtam.
- Pedig kár, nagy kár. Belőlük való vagy te is, a föld népéből. A barakkrácsot már eltakarították előled, de a 

lelked elől még nem. És amíg az ott lesz, nem találsz vissza ehhez a néphez.”
Nincs rend Somogyi magánéletében sem. Valahol egy másik városban él az elhagyott családja: a felesége és a 

fia, akikhez nem szándékozik visszatérni; véletlenül az útjába kerülő nőkkel tölti ki az idejét vagy vad tivornyá
kon. De ezek az ideálisnak éppen nem mondható körülmények, s hozzá még a hős anyagi természetű gondjai (a 
képeit nem veszik, más jövedelem forrása pedig nincs) alig játszanak szerepet a regény cselekményében, mert 
ezek csak a hős lelkének felszínét érintik. Ami öt mélyen érinti, ami cselekedeteinek mozgatórugója - az ország 
és az emberiség sorsa, és vele egy vonalban a művészet sorsa.

Ezt a mély állampolgári elkötelezettséget, amit a főhős alkotásai, müvei is kifejeznek, elvárásai magával és 
embertársaival szemben, ezt tartom a regény legnagyobb érdemének. Itt látom a folytatását mindannak a jónak, 
amit magában hordoz a szerző ismert költői munkássága.

Sem a kegyetlen megtorlások, sem az égbekiáltó igazságtalanságok, a gyermek- és ifjúkor szenvedései nem 
voltak képesek lerombolni a pozitív kezdetet ebben az erős lelkű emberben.

A negatív környezet, a rendezetlen magánélet nem térítették le a keresett útról, amire rátalált, és megszabadul
va a múlt sérelmeitől, elindult az új élet felé.

Ebben segítségére vannak barátai és elvtársai. A harc útján, amit hősünk vív az útját keresztező rossz elemek
kel: a dogmatizmussal, a közönnyel, a karrierizmussal és a bürokráciával. De ebben a harcban nincs egyedül. 
Mellette állnak a barátai, akik különösebb erőfeszítés nélkül (hisz maga Somogyi is akarja) rásegítik hősünket a 
helyes útra, amely egy új életbe vezet. (Miska bácsi, Tóni, a pártapparátus instruktora, és nem utolsósorban egy 
nő, aki elkíséri útján Somogyit.)

Szerintem nem véletlen, hogy ők mind - a szerző akaratától függetlenül - a kommunista párt aktív tagjai.
Az elbeszélés szűkszavúsága és a szerzői magyarázatok hiánya ellenére, élesen megrajzoltak és emlékezetesek 

maradnak a regény szereplői: Somogyi Gábor és az ő, látszatra könnyelmű, de határtalanul jó szándékú és jó 
akaratú barátja, Tóni; a mindig tisztességgel helytálló népi író, Miska bácsi; Anna, a kereskedő felesége, aki két 
lélekkel bír (az egyik a tisztes háziasszony, a másik az űzött eb, aki hozzá méltó gazdát keres); Márta, az orvosnő 
és mások.

Somogyi Gábor úgy marad meg emlékezetünkben, mint lelkiekben gazdag, szilárd jellemű, független gondol- 
kozású ember, aki ráadásul igazi tehetség, nem a látványosságra törekszik, hanem bensőséges látásmódját vetíti 
ki a természetre, mély gondolatait zsánerképeire, amit jól példáz Az egy tányér leves c. alkotás is. Somogyi 
személyiség. Nézeteiben ugyanúgy, mint hangulataiban, előfordulnak éretlen, meggondolatlan hibás eszmék. Nem 
gondolnám, hogy ezeken változtatni kellene a szerzőnek. Ha mégis rákényszerítenénk a javításokra, hazugságra 
kényszerítenénk.

Mégis kénytelen vagyok itt-ott korrekciót ajánlani. Valahol meg kell cáfolni a hibás gondolatokat. Példának 
felhoznám Somogyi szavait Einsteinről: „Mégis, ha meg akart volna maradni saját magának (azaz fizikusnak vagy 
idealista filozófusnak) elküldtük volna erdőt irtani.” A szerző itt párhuzamot von Galilei és Einstein között, aki 
erdőt irtana a mi országunkban. Más, kevésbé szembeszökő hibákat találhatnak Somogyi művészetet érintő né
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zeteiben, vagy a személyiség szerepéről a társadalomban és így tovább. Az ilyen és ehhez hasonló hibák kiküszö
bölésére ajánlanám a szerzőnek, hogy belső monológokban vagy szerzői kommentárokban fejezze ki kétkedését, 
gyakoroljon önbírálatot (mármint a hős), amelyek nemcsak hogy nem bontanák meg a jellemek egységét, de 
elmélyítenék azokat, a főhős magára találását pedig igazabbnak látnánk.

Kovács Vilmos művészi módszerei első látásra különösnek tűnnek. A cselekmény szinte észrevétlen kibonta
kozása, a szituációk kiértékelésének hiánya, hogy a jellemek dialógusokban és monológokban mutatják meg 
magukat, fejlődnek - mindez szokatlannak tűnhet. S hogy mindez így is sikeres, az a szerző magas nyelvi kultú
rájának tudható be, ez a stílus tiszta, kifejező, pontos, lakonikus, egyéni és elmés.

Ugyanakkor a szerző néha túllép a határokon. Számomra nem elfogadható, hogy egyetlen szereplőnek sincs 
külső leírása. Csak viselkedésük, beszédük által maradnak emlékezetesek, a főhősről sem tudjuk, milyen a ter
mete, arca, öltözete. Szavaikat nem kíséri se mimika, se mozdulat, a szemük sem tükröz semmit. Ez az anomália, 
ami csökkenti az ábrázolás értékét, több mint valószínű, hogy nem a szerző szándéka szerint történt, hanem a 
prózaírásban való tapasztalatlansága miatt. Ezzel a hiányossággal köteles számolni a szerző.

Ellentmondásos Tóni alakja. Somogyi jólelkü, vidám barátja egyszer csak kétszínűségről tesz tanúbizonyságot: 
mint szakszervezeti titkár, magánbeszélgetésekben csúfot űz a munkájából, ami máskülönben nagyon is a testére 
szabott.

Nem tartom szerencsésnek a regény következő epizódját. Az értekezlet leírását a Művész Szövetségben. Itt a 
főhős furcsán, előnytelenül mutatkozik be. Aztán az első oldalon Somogyi egy lányra emlékszik, aki esténként 
eladta magát, de csak neki, úgy... A második rész második oldalán valahol egy éjszakai bárban egy nővel táncol, 
egy kereskedő feleségével és komoly emberhez nem méltóan gorombáskodik vele: „...Amíg velem táncol, ne 
kapkodja a fejét, és húzódjon közelebb hozzám, mert itt hagyom ennek a ronda teremnek a kellős közepén.” Pár 
oldallal tovább egy eléggé fesztelen részeg társaságban látjuk - bár a részeg barátok nagy hangerővel a magas 
művészetről cserélnek véleményt-, tény, hogy hősünk részese egy elvadult tivornyának. Az előbbi fejezetben meg 
a nők iránti megvetése ellentmond valódi jellemének, annak, amilyennek megismerjük a cselekmény során.

A Művész Szövetség gyűlésének leírása nem üti meg a regény művészi értékét. A negatív hősök felszólalása 
személytelen, nem látunk az ember mögé, a jellemük nem tisztázott, és egyesekkel többet nem is találkozunk. 
Először és utoljára szerepelnek a regényben. Leleplezésük sincs azon a szinten, amelyiken a szerző kifejezi 
véleményét akár a mellékszereplőkről. A bírálat középpontjában egy anekdota áll. A művészet világában tájéko
zatlan párttitkár annyira buta, hogy szerinte a nyugatot és keletet egy festményen úgy kell meghatározni, ahogy 
egy térképen tesszük. Nyugat balra, kelet jobbra van. Az ilyen túlzások nem leleplezik, hanem ködösítik a rosszat. 
Somogyi jellemének még inkább ellentmond az a gyerekes viselkedés, amely után elhagyja a gyűlést.

Mindezt komolyabbá és valószínűbbé kell tenni, hogy elérjék a regény színvonalát.
Nem nyerte el a tetszésemet az a rész sem, ahol Somogyi a feleségével beszél. Túl hidegen, majd közönyösen 

hallgatja végig a kispolgári beállítottságú felesége szemrehányásait, és így olyan benyomást kelt, hogy ő a hálát
lan, könyörtelen egoista.

Az említett hiányosságok helyrehozása - ha tekintetbe is vesszük fontosságukat - nem kívánnak különösebben 
nagy munkát.

Velük, azt hiszem, hogy a szerző könnyen és rövid időn belül megbirkózik. Végeredményben a mű tehetséges, 
eredeti, realista, életigenlő, tele költői leírással és gondolatokkal. Nyelvezete gazdag és kifejező.

Véleményem szerint a regényt nemcsak lehetséges, de szükséges megjelentetni.
A regény kitágítaná Kovács Vilmos irodalmi tevékenységét és friss hang lehetne a kárpátontúli prózaírók 

karában.
Moszkva, 1964.

A recenzió szerzőjéről: Kahána Mózes Henrikovics 1931-től a Szovjetunió írószövetségének a tagja, a Szovjet
unió Kommunista Pártjának a tagja, 1920-tól kommunista pártmunkás. Lakik, Moszkva Kutuzov sugárút 17. sz. 
alatt.

(M egírva 1963 végén, Kárpátaljára érkezett 1964 elején. Oroszból fordította Kovács Éva.)

*

Kahána Mózes költő, író 1897-ben született az erdélyi Gyergyóbékáson, itt, valamint Sepsiszentgyörgyön és 
Marosvásárhelyen végezte iskolai tanulmányait. 1916-ban az olasz fronton harcolt. Kassák Lajos Ma körének 
tagja. 1919-ben vöröskatona, Bécsbe emigrált. 1922-ben Marosvásárhelyre költözött, a román kommunista párt 
Előre című magyar nyelvű lapjának a munkatársa, a bukaresti Munkás szerkesztője. 1926-ban, mint az illegális 
RKP KB tagját ötévi börtönre ítélték, szökni próbált, rálőttek, a fél lábát elvesztette. 1929-től Berlinben, 1931-től 
a Szovjetunióban, 1935-1936-ban Párizsban élt, majd visszatért Romániába, ahol a kolozsvári Korunk folyóirat 
munkatársa. 1940 augusztusában, amikor Besszarábiát a Szovjetunióhoz csatolták és Moldovai SZSZK néven 
szovjet tagköztársasággá szervezték át, Kahána Kisinyovba költözött, majd 1956 és 1964 között Moszkvában élt. 
1965-ben települt át Budapestre, ahol 1974-ben elhunyt. Kovács Vilmos regényéről készített recenziója a kor 
szelleméhez viszonyítva jóindulatú, megértő, ennek feltehető oka, hogy már készült Magyarországra.
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4.

Vezető szerkesztő i szakvélem ény  
K ovács Vilmos Holnap is élünk c. regén yérő l

Elolvasva Kovács Vilmos Holnap is élünk c. regényének kéziratát, úgyszintén áttanulmányozva Kahána Mózes 
szakvéleményét az említett regényről, megállapíthatom, hogy a bíráló - szerintem - megalapozatlanul magasra 
értékeli a regényt, ugyanakkor egy sor olyan helyes és konkrét javaslatot tesz, amelyet figyelembe véve, jelentős 
mértékben emelhetnék a regény színvonalát. Sajnálatos módon a szerző a bíráló megjegyzéseket figyelmen kívül 
hagyta, valójában a recenzens egyetlen megjegyzésére sem reagált, ennek következtében a kézirat ugyanazokat a 
hibákat tartalmazza, amelyeknek a korrigálását Kahána Mózes javasolta. (Erről részletesebben majd az alábbiak
ban lesz szó.)

Ami magát a kéziratot illeti, abban mind a mai napig megvannak azok az alapvető hiányosságok, amelyek - 
nézetem szerint - indokolják, hogy a regény csak alapos átdolgozás után jelenhet meg.

Melyek a kézirat alapvető fogyatékosságai? Számos, eszmei szempontból néha egyenesen káros állítást hor
doz. A szerző egyenesen megcsúfolja azokat az ideálokat, amelyek a szovjet társadalom alapjait képezik (így pl. a 
Kommunizmus építőinek erkölcsi kódexét), megkérdőjelezi a párt vezető szerepét az irodalomban és a művészet
ben, lejáratja a szocialista realizmus módszerét és népszerűsíti az absztrakt művészetet. Művészi szempontból a 
regény alulmarad a szerző képességein.

Megpróbálom megvilágítani ezeket a kérdéseket konkrétabban és részletesebben.
1. Az egyik legsúlyosabb ideológiai hibának számítom azt a tényt, hogy a regény egyes részei egyenesen a 

nemzetiségi ellentétek szítására irányulnak, torzított tükörben mutatják be a kárpátontúli magyarság életét, töb
bek között a kulturális életet. Például a főhős a cselekmény történésének idején (azaz napjainkban) ellátogat 
szülőfalujába. Lássuk, mit mond neki tanítónő húga:

- „...És itt van a könyvtár, az iskolai, amit én vezetek. Majdnem háromezer kötetünk van, de ezek jó kéthar
mada orosz és ukrán irodalom. Már kértem, hogy ne küldjék őket, a gyerekek alig olvassák, hiszen alig gagyognak 
oroszul, ukránul meg egyáltalán nem tudnak. De azért csak küldik... Azon kívül az is furcsa, hogy a gyerekek Jó 
napot! helyett úgy köszönnek, hogy Zdrásztvujtye, engem meg Margit Gáborovnának szólítanak. És ez mindenütt 
így van. A múlt évben a területi oktatásügyön felvetettük ezt a kérdést, nacionalizmussal vádoltak bennünket.” 
Továbbá azt fejtegeti, hogyan lehetne orvosolni ezeket a problémákat. A regénynek ez a része több szempontból is 
támadható. Először helytelen azt állítani, hogy a tanulók alig gagyognak oroszul, de ha ez így van, akkor a tantes
tület vétke, de semmiképpen sem a könyvtárban található orosz könyveké, amelyeket éppen azért küldenek, hogy 
a gyerekek olvassák őket, így gyarapítva orosz nyelvtudásukat, a Szovjetunió népeinek érintkezési nyelvét. Má
sodszor a kárpátontúli magyarok kulturális életéről más vonatkozásban, a regényben többet nem esik szó, így a 
felhozott példa tipikusnak tekinthető. A kárpátontúli magyarság hatalmas kulturális vívmányait a szerző a továb
biakban is elhallgatja. Pedig területünk kulturális forradalmáról könyvek jelentek meg, cikkek íródnak. Sok írás 
foglalkozik azokkal a jelentős kulturális vívmányokkal, amelyek jelen vannak területünk magyar lakosságának 
életében. Lehetséges ezt egy pár frázissal keresztül húzni? És olyan benyomást kelteni, mintha itt a magyarság 
kulturális presszió alatt élne? Én úgy gondolom nem lehetséges.

Egy másik helyen Somogyi, a regény főhőse, azért feddi meg a fiát, mert a tanárát név és apai nevén emlegeti, 
mintha ez lenne a legnagyobb probléma. A 9. oldalon pedig egy munkás azért marasztalja el hősünket, mert az 
órája moszkvai idő szerint jár. A beszélgetést a szerző nem kommentálja, nem foglal állást a felvetett kérdésben. 
Sérelmes ez a tény.

A közeli jövőben fogjuk ünnepelni Kárpátontúl felszabadulásának 20. évfordulóját, majd egy év múlva az 
újraegyesülést. Most sokat beszélünk és írunk ezeknek a napoknak a hősiességéről. A regényben viszont ezek az 
események csak negatív formában vannak jelen, sürü sötét színekkel festve. A szerző nem veszi számba, hogy 
habár ezek az évek a személyi kultusz sajnálatos túlkapásainak évei voltak, ugyanakkor területünk gazdasági és 
kulturális fejlődésének viharos ideje is, (Mellesleg - szerintem - a szerző túl sokat foglalkozik, méghozzá indo
kolatlanul, a személyi kultusz bűneivel, kiszínezve a koncentrációs táborok rémségeit.) Teljesen szükségtelen 
megemlíteni, hogy a magyar falvakban 1944-1945-ben 18-tól 50-ig elvitték a férfiakat munkára: „ígérték, hogy 
három nap múlva hazaengedik őket, de ennek már egy hónapja és senki se jött vissza. Sőt, azt rebesgetik, hogy 
többen meg is haltak.” A 28. oldalon újból olvashatjuk, hogy ezeknek a férfiaknak a feleségei eljönnek Somogyi
hoz, hogy kérvényt írassanak: „Itt a cím, Sztarij Szambor vagy mi az ördög. Még kimondani is nehéz. Már beszél
tünk apáddal, de ő azt mondja, nem kell kérvény, majd ő elmegy és megtudja, mi van velük. De csak ígéri. Te a 
nyelvüket is tudod. - De Gábor nem tud oroszul. Honnan is tudna. Az iskolából is azért zárták ki, mert nem tud se 
oroszul, se ukránul. Most nyelvtanfolyamra jár. Bickó tanítja őket, egy görög katolikus pap, de Gábornak sehogy 
se megy a tanulás.” Felháborító hangnem, ahogy többször ismétlődik a „nyelvük” szó. Mintha Kárpátontúlra 
nem is felszabadítók, hanem hódítók jöttek volna. Mintha az orosz nyelv egyszerűen a „nyelvük” lenne, a szemé
lyi kultusz képviselőinek és egy görög katolikus papnak a nyelve. De maga a tény sem állja meg a helyét. A 
magyar nyelvű iskolák megnyitásáig a nyelv nem tudásáért senkit nem zártak ki az iskolákból. A nyelvtanfolyam
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ok az adott iskolán belül működtek. Az orosz nyelvről lekicsinylőén ír a szerző a 120. oldalon is. „Gramotája van, 
vagy az ördög tudja, hogy mondják.” A regényben helytelenül nevezi az író a kárpátontúli ukránokat ruszinoknak.

2. Sokat ártanak a regénynek az irodalmi és művészeti problémák zavaros, sőt néhol helytelen magyarázatai, a 
szocialista realizmus módszerének a lejáratása, és a tőlünk idegen irányzatok túldicsérése. Azok az írók, akik 
ideológiailag és politikailag helyes müveket alkotnak, maguk negatív jellemek. így, amikor az egyik művész arra 
kéri Somogyit, hogy jegyezné fel számára bölcs kinyilatkoztatását, a főhős lekicsinylőén így válaszol neki: „Ugyan, 
mi szükséged van rá, mikor Varga Rózsi fejőnő portréját fested?”

Helyes-e kinevetni azokat a művészeket, akik a munkát és a munkást ábrázolják? Lehet-e őket szerencsétlen, 
sajnálatra méltó alakokként bemutatni, akiknek a számára az olyan semmilyen témán kívül, mint a munka, min
den más elérhetetlen? És hogy mutatja be a szerző azt a költőt, aki pártos - ezt külön kiemeli - verseket ír? 
Természetesen kalandornak, karrieristának és ukrán nacionalistának. Bokoros, a költő, az ukrán nacionalista 
Szics-gárda tagja volt. Ukrajnában harcolt, több szovjet katonát megölt, de a háború végén átállt a szovjet oldalra 
és jelentkezett a cseh(szlovák) légióba. 1948-ban a színházban elszavalta az „Üsd a magyart” c. versét. Majd 
letartóztatták, utóbb rehabilitálták. A továbbiakban szó szerint idézem: „Egy fél év után a területi lapban cikke 
jelent meg, amelyben megbánta ifjúsága vétkeit, megnevezte volt kollégáit, akik ideológiai szempontból már 
helyes verseket írnak, de nyilvánosan még nem határoltak el magukat a múltjuktól. Azóta Bokoros újból verseket 
ír, olyanokat, mint 'Pártunk napja ragyog a Kárpátok felett...’ Azt beszélik, hogy a kiadó főszerkesztőjének na
gyon tetszenek Bokoros versei. Nincsenek bennük problematikus dolgok, de van pártosság és helyi kolorit...” 
Lehet-e így, közvetett módon kigúnyolni egy vers pártosságát? Lehet-e egyáltalán úgy bemutatni a dolgokat, hogy 
pártos müveket csak nem teljes értékű, mindenféle bűnöket hordozó egyének írnak, mint például Bokoros, a költő 
vagy az a festő, aki a fejőnőt mázolja? Ugyanis a regényben nincs más eszmeileg gazdag alkotó. Csak futólag van 
említve erről az oldaláról Zágony munkássága, ő viszont karrierista és intrikus. Ugyanilyen megvilágításban 
látjuk azokat a hősöket is, akik ugyan nem alkotó emberek, de kiállnak a művészet helyes eszmei vonaláért és 
pártosságáért. A festőszövetség párttitkárát, Mazurt kimondottan negatív oldaláról mutatja be az író. O sztálinis
ta, a személyi kultusz jegyeit hordozza. A párt ideológiai osztályáról menesztették. De amikor a szerző leírja a 
közgyűlést a festők szövetségében, éppen az ő szájába adja a párt júliusi plénumán hozott határozatokat, hogy 
közölje a jelenlevőkkel. Lám, hogy bírálja Mazur s festőket: „Elvtársak, már megvakultunk, hogy a verhovinai 
házakon, a kecskéket őrző kislányokon és a kapás asszonyokon kívül már semmit sem látunk? És hol vannak a 
kultúrházak, a munka hősei és a gépesített kolhozfalu. Annyi kapás asszony, amennyi a festményeken van, nem is 
létezik. Igen, itt van e bajok gyökere. Nem látjuk meg a témát e, megváltozott munkakörülmények között. Mi még 
ma is a nyomorúságos múlt romantikájából élünk.”

A következőkben Mazur felszólalását a jelenlévők elítélik, a főhős felszólalásában elveti a párttitkár állításait, 
majd a gyűlés után barátjával beszélgetve, arra a következtetésre jut, hogy Mazurral nem érdemes vitába, szállni, 
inkább ki kell taposni a beleit. Ez a jelenet -mellesleg Kahána Mózes is elmarasztalóan ír róla - megint csak sok 
kifogást hagy maga után. Először. Az ideológiailag telitett müvek, az aktuális témák ábrázolását a szovjet nép 
által elért hatalmas vívmányok bemutatásának számonkérését nem szabad a regényben elmarasztalt sztálinistá
nak a szájába adni, mint egy nevetséges valamit. Ezek az elvárások benne foglaltatnak a párt júliusi plénumának 
az elvárásaiban, határozataiban. És ha ezt Mazur elfogadta, helyesen szólalt fel, akárki legyen ő. Somogyi felhí
vása pedig, hogy ki kell taposni Mazur beleit, felhívásként hangzik, miszerint le kell számolni mindenkivel, aki 
a párt vonalát képviseli. És milyen furcsa, hogy Belov a területi pártbizottság instruktora, Somogyi gondolatait 
támogatja. Itt jegyzem meg, hogy Belovon és Reineren kívül a pártapparátus minden dolgozója negatív figura. 
Hogy milyen a festőszövetség párttitkára, Mazur, arról már beszéltünk. Annak az iskolának a párttitkára, ahol 
Miska bácsi az igazgató, olyan ember, aki csak arra jó, hogy vigyázzon a lelki uniformison lévő rézgombok 
fényességére, a főhős falujának párttitkára meg éppen orvvadász volt. De térjünk vissza a művészet felvetett 
problémáihoz. Ugyanezen a gyűlésen a művész azt bizonygatja, hogy némely külföldi művészi folyóiratok közlé
sei (Magyarország, Csehszlovákia, Lengyelország jön számításba) negatívan hatnak a festők munkájára. A szerző 
igyekszik kigúnyolni ezt az állítást, úgy téve, mintha valóban ezek után a folyóiratok után kellene igazodni, 
amelyek - mint köztudott - sok szocialista realizmustól eltérő nézetet hangoztatnak. A 41. oldalon a szerző azt 
állítja, hogy Picasso egyik absztrakt festménye - ahol a bika feje a kép egyik sarkában, a gyomra a másikban, itt 
egy láb, ott egy kéz - sokkal hitelesebben fejezi ki a spanyol polgárháborút, mint a világ bármelyik csatajelenetet 
ábrázoló festménye. Mi értékeljük Picassót, a közéleti embert és művészt, de felhasználni a nevét az absztrakt 
művészet népszerűsítésére, enyhén szólva, nem való.

Értetlenséget vált ki az egyik bejegyzés a kiállítás vendégkönyvébe, amit a szerző egyértelműen pozitívan 
értékel és további munkássága kiindulópontjának tekint. Somogyi képeinek egyik fő érdeme - a bejegyzés szerint

hogy „kerüli az úgynevezett optimista színeket.” Hogyan? Az optimizmusról való lemondás pozitív jelenség a 
művészetben?

A 133. oldalon a szerző tagadja a forma és tartalom egységét. Ezt az állítását a következőkkel igazolja: „...a 
légyölő galóca szép, de a belső tartalma...?” Szerintem ez a példa teljesen zavaros. Az elméleti kérdéseket nem 
lehet mechanikusan átvinni az első utunkba akadt tárgyra, nem lehet összetéveszteni a művészet elméletét a 
mérges gombák életének megfigyelésével.

A 87. oldalon a szerző azt bizonygatja, hogy a mi szovjet művészetünk visszatért a neoklasszicizmus korába. Ez 
furcsa magyarázata a szocialista realizmusnak. Amikor az egyik festő kijelenti, hogy ő nem hajlandó megnézni az 
absztrakt képeket, a regény főhőse idiótának nevezi. Továbbá azt próbálja bizonyítani, hogy az absztrakt művé
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szetben valóban van logika. S amikor egy olyan képről beszél, ahol a nő szeme a jobb mellén van, csak azt 
helyteleníti, hogy a bal szemét a bal mellre kellett volna festeni. így éri el a regényben az absztrakt művészet 
népszerűsítése az abszurdot. (Megerősitem, mindezt a regény pozitívnak mondott főhőse állítja.) Meg kell emlí
tenem még, hogy a szerző gyakran és enyhén szólva furcsán nyilatkozik az orosz és a világ kultúrájának képvise
lőiről. A 12. oldalon pl. Solohov Emberi sors c. művéről azt állítja, hogy olcsó fércmü, amiből sok van. Célszerü- 
e - különösen egy olyan könyvben, ami a magyar ajkú lakosságnak íródott - Siskin festményét „édeskés, giccses” 
műnek nevezni? És milyen apropóból írja a szerző: „...Micsoda forradalmat hozott a tudományba Einstein relati
vitás elmélete... És tudod, mit tettünk volna mi, mondjuk tíz évvel ezelőtt ezzel az Einsteinnel, ha meg akart volna 
maradni magának? Elküldtük volna erdőt irtani valahova északra.” A szovjet emberek mindig nagy tisztelettel 
viseltettek Einstein iránt - ugyanígy tíz év előtt ezt tanúsítja az enciklopédia és más kiadványok. (Mellesleg 
ennek az állításnak a helytelenségéről a recenzens is említést tesz.)

A regény gúnyt űz a szovjet emberek szent ideáljaiból is. Ironikusan viccelődik a főhős a házastársi hűségen, a 
házassági bizonyítványt, két ember szövetségének dokumentumát lekicsinylőén rédiának, azaz olyan szerződés
nek nevezi, amit valamikor a marha eladásánál és vételénél kötöttek. Itt a nő megvetését is látjuk, akit a szerző 
véleménye szerint ennek a rédiának az alapján - mint valamikor a jószágot a gazdájához - kötnek a férjhez. 
Vitatja a szerző a társadalom jogát tagjainak ellenőrzésére, segítségnyújtását a magánéletben elkövetett hibák 
kijavítására. (Sokkal tartozom a társadalomnak, de a családi élet két ember magánügye.) Világos, hogy ezek a 
nézetek összeegyezhetetlenek a Kommunizmus építőinek erkölcsi kódexével, amely benne foglaltatik a párt új 
programjában is. /rédia = okmány, passzus - B. J. megjegyz-l

A regény egyik hőse, Miska bácsi, aki kommunista, teljesen feleslegesen ismétli: esküszöm a pártkönyvemre. 
Pl. „Esküszöm a pártkönyvemre, hogy ő a mai napig szerelmes beléd.”; 20. old.: „Az adventista egyetlen oroszt se 
lőtt le, a pártkönyvemre esküszöm.” Mellesleg ezt egy ivászat alkalmával mondja. Én úgy gondolom, a pártkönyv 
nem a legmegfelelőbb eszköz a hasonló elmésségekre. Valami okból gúny tárgya lett az a sok áldozat is, amit a 
szovjet nép hozott a nagy honvédő háború idején. Ha Mazur valami olyasmit említ, ami nem tetszik Somogyinak, 
a regény főhősének, amikor szerinte Mazur különösen nevetségessé válik, Somogyi így szól rá: „Mazur, tegye fel 
a sebesülési érmeit”.

A regényben nemcsak a felszabadulás első éveit rajzolja meg pesszimistán a szerző, de napjainkat is elöntik a 
sötét színek. Somogyi ellátogat az egyik kárpátontúli faluba. Ismerkedve a kolhozzal, látja, hogy a férfiak elsze
gődtek Kazahsztánba dolgozni, mert - idézek a regényből - : „A kolhoz igen gyengén fizet. Nem is akarja 
megmondani mennyit. Nem lenne ő ráutalva, hogy dolgozzon, de a brigádvezető folyton jár a nyakára, hogy 
menjen, mert az emberek elmentek, kell a munkaerő. És fenyegetőzik is, hogy letiltja a tehenüket a legelőről. 
Kaszálni meg nem szabad, az árokparton sem. Hát ezért jár el dolgozni, ingyen. Igaz, a kolhoznak nincs is miből 
fizetni. A hegyekben kevés a föld. Érdemes lenne juhtenyésztéssel foglalkozni, de hát nem csinálják, nem tudja, 
miért.”

Lehetséges így bemutatni egy kolhozt, mint jellemzőt?
Az meg egyenesen a valóság megcsúfolása, amellyel a 116. oldalon találkozunk, hogy a személyi kultusz 

áldozatait a mai napig nem rehabilitálták, ha azok kisemberek voltak. (Somogyi édesapjáról van szó.) Idézem: 
„Nyugdíjat? Miért adnának az ö anyjának nyugdíjat? Még csak 53 éves. A kolhozban meg egyáltalán nincs nyug
díj. Valami ellátás van munkaképtelenség esetén, de ez számításba sem jöhet, hiszen az anyja még bír dolgozni. 
Az ő anyja? Hetven évesek is kapálnak... Az apja után sem kaphat semmit, hisz az ő apját nem rehabilitálták. És 
miért rehabilitálták volna? Mi lenne, ha minden kisembernek igazságot szolgáltatnának? Az ember sok, a kenyér 
kevés. Amiből sok van, annak lemegy az értéke, amiből kevés van, az felértékelődik.” Ebből következik: mivel a 
Szovjetunióban kevés a kenyér, ezért a kenyér érték, az ember - mivel sok van belőle - értéktelen. Hát ezért nem 
szabad rehabilitálni az egyszerű embereket. Mivel nélkülük, több a kenyér. Ennek az állításnak hibás volta vitán 
felül áll.

Nem érthetők a 78. oldalon írottak sem. „Az új rend (értjük alatta a szovjethatalmat) az ő válláról is leszedte a 
legyőzött osztály csillagos rangjelzéseit, és besorozta a maga seregébe továbbszolgáló őrmesternek.” Miféle ke
gyeket oszt a szovjethatalom származás szerint? És mi az, hogy besorozta seregébe továbbszolgáló őrmesternek?

Furcsán hatnak a gyakori méltatlankodások az élet mindenféle, gyakran jelentéktelen visszásságaira. Feltétlen 
szükséges kihangsúlyozni, hogy a főhős anyja feketén veszi a lisztet, mivel nem kapni az üzletben? A regényben 
állandó beszédtéma az ilyen-olyan hiánycikk. A szerző szinte kéjelegve ír a különféle fennakadásokról az ellátás 
terén (így pl. a regény utolsó oldalain többször is megemlíti, hogy nem kapni autógumit. S a főhős arról álmodik, 
hogy fest majd egy képet egy olyan gyárral, amelyik autógumikat bocsát ki szabad eladásra. Természetesen ezek
ről a hiányosságokról lehet írni, de felesleges túlzásokba bocsátkozni.)

Érthetetlen az a sötét kép is, amelyet a szerző az alkotó értelmiségről fest. Majdnem mind részegeskedik, 
rendezetlen a családi életük, csalják a feleségüket, és így tovább. A szerző azokat is elmarasztalja, akik más életet 
folytatnak. Ok karrieristák, rágalmazók és kispolgárok. Van-e egyáltalán pozitív képviselője az alkotó értelmiség
nek? A recenzens valamiért közéjük sorolja Miska bácsit, az írót és Tónit, a festőt, megjegyezve: éppen ők azok, 
akik segítségére vannak Somogyinak, hogy rátaláljon a helyes útra, és ők az aktív tevékeny kommunisták is. 
Sajnos, ez nem egészen így van. Hiszen ők is sok negatív tulajdonság hordozol. Gyakran isznak, különösen Miska 
bácsi, Tóni más feleségének teszi a szépet, a sajátját csalja, azonkívül a recenzens szavaival élve, kétszínű is. És 
miben rejlik kommunista mivoltuk? Talán abban, hogy Miska bácsi olyan gyakran esküszik a pártkönyvére?

Vajon pozitív hős Somogyi? Jelleme ellentmondásos és feltáratlan marad. Ha erkölcsileg sikerül is a szerzőnek
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ilyen-olyan mértékben igazolnia hősét, megmutatni újjászületését - elválik a feleségétől és új családot alapit 
nem teszi ezt meg vele úgy, mint állampolgárral és művésszel. Somogyi a regény utolsó soráig kitart hibás nézetei 
mellett. (A művészetről, vitatja a párt vezető szerepét az alkotó munkában, mellőzi az új témák ábrázolását, a 
művészet pártosságát és így tovább.) Éppen ezért hihetetlen, hogy elnyeri a párt ideológiai osztálya új instrukto
rának támogatását. (Mellesleg feleslegesnek tartom részletezni a formaságokat a pártközpontba való bejutáskor: 
belépő kitöltése, átadása, a személy azonosságának ellenőrzése stb.)

I r o d a l m i  m ű v é s z e t i  h i á n y o s s á g o k

Ezekről csak röviden szólok, mivel a szerzőnek most elsősorban az ideológiai és politikai hibák kijavításán 
kell dolgoznia. A regény túl van terhelve elméleti eszmefuttatásokkal, vitákkal a művészetről, a nőkről, amely 
unalmassá teszi a regényt. A műre rányomja bélyegét a naturalizmus, sok az ízléstelen kiszólás, megjegyzés. 
Úton-útfélen előfordulnak a „szarni” és „kurva” szavak stb. Pl. az egyik helyen teljesen indokolatlanul marad 
abba két hős beszélgetése, mivel az egyikük bejelenti, hogy neki most „pössenteni” kell. Ennek az epizódnak 
mellesleg semmiféle művészi súlya nincs. Miért kell egyáltalán megemlíteni?

A regény - ahogy a recenzens is megjegyezte - alatta marad a szerző képességeinek, amely az ideológiai 
eltévelyedésekkel is magyarázható, mivel magas művészi színvonal elképzelhetetlen magas eszmeiséget hordozó 
tartalom nélkül.

U n g v á r ,  1 9 6 4 .  a u g u s z t u s  2 0 .

(Oroszból fordította Kovács Éva.)

Bállá László 
vezető szerkesztő
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5.

K ovács Vilmos leve le  a kiadóhoz, regén yérő l

A  K á r p á t i  K i a d ó  I g a z g a t ó j á n a k ,

F e s z e n k o  e l v t á r s n a k ,

I v a n o v  e l v t á r s  f ő s z e r k e s z t ő n e k ,

B a r z s ó  T i b o r  e l v t á r s  f ő s z e r k e s z t ő - h e l y e t t e s n e k

K o v á c s  V i l m o s t ó l ,  a z  U S z S z K  í r ó s z ö v e t s é g é n e k  t a g j á t ó l

T i s z t e l t  E l v t á r s a k !

Jelen levél megírására Bállá László vezető szerkesztő szerkesztőségi véleményezése kényszerít, amelyet a 
Holnap is élünk c. regényem kéziratára írt.

Emlékezzenek, a kéziratot még az elmúlt év végén véleményezte Kahána Mózes moszkvai író. Ezek után 
megírtam még két fejezetet, számos javítást végeztem, figyelembe véve a bíráló megjegyzéseket. Szerkesztőm
mel, Barzsó Tiborral két hónapig dolgoztunk a kéziraton. A regény már nyomdakész volt, amikor Bállá Lászlót 
nevezték ki vezetőszerkesztőnek, és a szerkesztőség szabályai szerint neki kötelessége elolvasni minden kézira
tot.

Kértem Önöket, tegyenek kivételt, tekintsenek el most az egyszer a szabályoktól. Mi indokolta a kérésemet?
Mindenkinek tudomása van Bállá és a köztem fennálló, enyhén szólva feszült viszonyról. Ezek személyes 

ellentétek, amelyek úgy, mint már a múltban is, megfosztják Ballát minden objektivitástól. Ráadásul ő a prototí
pusa regényem egyik legellenszenvesebb figurájának.

Tehát úgy tűnik, mintha annak adnánk elbírálásra a panaszunkat, akire panaszkodunk, és ez egyáltalán nem 
logikus.

Azon kívül Bállá László utóbbi elbeszéléseit, az ő kérésére, nem én szerkesztettem, habár én vagyok az egyet
len irodalmi szerkesztő. Vajon mi késztette, hogy ezt kérje? Hát éppen az, ahogy már feljebb említettem, feszült 
közöttünk a viszony, és Bállá félt, hogy bosszút állok. Hogy félelme mennyire volt indokolt, erről most nem 
beszélek, de az én félelmem, hogy képtelen lesz velem szemben tárgyilagosságra, teljesen beigazolódott.

Miután megismerkedtem Bállá László szakvéleményével, a következőket jelentem ki.
Ez a szakvélemény híjával van minden tárgyilagosságnak, és nem nehéz benne felfedezni a törekvést: megrá

galmazni a szerzőt, a regényét, lehetetlenné tenni annak kiadását. Ebből a célból Bállá László önkényesen és 
tendenciózusan ragad ki és csoportosít idézeteket a kéziratból. Úgy fordítja le azokat, hogy elferdíti, meghamisít
ja a szerző gondolatait. Szándékosan nem idézi a regény azon részeit, amelyek ellentmondanak a negatív hősök 
hibás állításainak. Az idézeteket úgy kommentálja, hogy megtévessze Önöket. Elhallgatja a regény érdemeit, 
holott ez elemi erejű kötelessége mindenkinek, aki szakvéleményt ír. Igyekszik befeketíteni a szerkesztő és Kahána 
Mózes mübíráló munkáját, aki régi kommunista, 1920-tól tagja a pártnak és legalább háromszor akkora irodalmi 
múlt áll mögötte, mint Bállá Lászlónak.

Olvasva a szerkesztői recenziót, az a vélemény alakulhat ki, hogy a szerző aljas indokból írt egy ideológiailag 
káros könyvet, a szerkesztő és Kahána Mózes író - mind a kettő kommunista - bolondot csináltak magukból, 
mert nem vették vagy nem akarták ezt észrevenni. Nem nevetséges ez?

Mielőtt megcáfolnám a szerkesztői vélemény nevetséges állításait, hadd ejtsek néhány szót a „Holnap is élünk” 
c. regényről.

A regény sok vonatkozásban önéletrajzi, minden epizód kivétel nélkül az életből vett. Mivel festőművészről 
írok, évekig tanulmányoztam a művészettörténetet, és a vitatott kérdéseket megbeszéltem a hivatásos festőművé
szekkel,

A regény cselekménye 1958-1959-ben játszódik, azaz, amikor a személyi kultuszt az egész világ előtt leleplez
ték, és a párt megkezdte harcát a lenini normák visszaállításáért a párt és a társadalom életében. Átszervezték és 
a pártnak rendelték alá az államvédelmi szerveket, a gépállomásokat és az ipari vezetés struktúráját. Elvetették 
Sztálin koncepcióját az osztályharcról a szocialista társadalomban, ami a tömeges retorziók alapjául szolgált. 
Kijelentették, hogy nálunk nincs osztályellenség, nincsenek politikai perek, s a párt neveléssel és meggyőzéssel 
küzd a marxista-leninista eszmék megerősödéséért. Mindezek az új törekvések felbőszítették a vezetés régi mód
szereinek híveit. Lelepleződött Molotov és Kaganovics pártellenes tevékenysége és mások. A helyi pártbizottság
okban megindult a megtisztulás, mindazoknak a párttagoknak az elbocsátása, akik nem tudták vagy nem akarták 
elfogadni az újat.

Ebbe a bonyolult folyamatba csöppen bele a hősöm, Somogyi Gábor, fiatal festőművész, akit 1949-ben letar
tóztattak és elítéltek koholt vádak alapján, majd utólag rehabilitáltak. Mint festő mélyen realista, mint ember 
tisztességes. Apja kommunista volt, így Gábor helyes ideológiai nevelésben részesült. Ez segítette, hogy megőriz
hesse lelki egyensúlyát. Megértette a történteket, lágeréletéről még a legjobb barátainak sem beszél, mindent
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elölről akar kezdeni a megváltozott körülmények között: keresi magát a művészetben, a társadalomban és a 
magánéletben.

Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy kiélhettem volna magam a börtön- egzotikumban, mint tette azt 
Szolzsenyicin az Ivari Gyeniszovics egy napjabán vagy Aidán Szemjonov a Dombormű a sziklán c. elbeszélésé
ben. (Oktyábr folyóirat 1964. 7. sz.), de mindezt olcsónak találtam. Ezért, a talán nem annyira szenzációs, de 
nehezebb utat választottam: belehelyezni hősömet ezzel a nehéz múlttal a fentebb már említett körülményekbe, 
kikényszeríteni az összeütközést azokkal az emberekkel, akik ellen harcolt, és akiket végső soron a párt is elma
rasztalt. Megfigyelni, hogy megtörik-e ez az ember, amikor kiújulnak régi sebei. Nem tört meg. Ebben segítségé
re voltak kommunista barátai, segítségére volt a párt - a regény konfliktusát a pártapparátus dolgozói oldják fel - 
, és végül segítségére volt a társadalmunkban feltétel nélkül bízó tiszta lelkű nő.

Hát ilyen feladatot tűztem magam elé ebben a regényben, és meg is oldottam egy szovjet író tisztességével.
Az alábbiakban kitérek Bállá László szakvéleményének állításaira aki a következő politikai bűnökkel vádol: 

Nemzeti szenvedélyek szitása, a szocialista realizmus módszereinek támadása, az absztrakt irányzat népszerűsí
tése a művészetben, a művészet pártosságának tagadása, a szocialista vívmányok lekicsinylése, a kárpátontúli 
magyarság kulturális fejlődésének a tagadása és a Kommunizmus építői erkölcsi kódexének a megcsúfolása.

Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy ilyen feladatot társadalmunk legádázabb ellensége sem tűzhetne maga 
elé, nemhogy egy szovjet író.

Vizsgáljuk meg Bállá első állítását, a nacionalizmust. A regény hősei nincsenek felosztva nemzetiségek sze
rint. A főhős, Somogyi Gábor, legjobb barátja Miska bácsi, párttag és orosz író. A másik barátja, Tóni kommunista 
és magyar. A regény hősei között nincs semmiféle nemzetiségen alapuló ellentét. A regényben említve van a 
kimondottan szláv és a magyar nyelvtől teljesen idegen megszólítás, a Margit Gáborovna, a zdrásztvujtye köszön
tés, és a beszélt magyar nyelvben használt grámota szó, de mindez kimondottan iskolai problémaként szerepel, és 
nem mint az orosz nyelv lekicsinylése, és nem a nemzeti érzések szítását szolgálja, hanem harcol az anyanyelv 
tisztaságáért. Ez ugyanaz a harc, amit az ukránok folytatnak nyelvükben az orosz hatások elterjedése ellen. Ha ez 
nem így lenne, a főhős nem beszélne az orosz nyelv szépségéről, és nem részesítene előnybe néhány orosz szót, 
amelyek pontosabban tükrözik a fogalmakat, mint a hasonló magyar szavak. És miért hallgat erről a szakvéle
mény? Máskülönben mindezek a problémák, csakúgy mint a magyar iskolák könyvtárainak aránytalan ellátása 
orosz és ukrán könyvekkel, különböző fórumokon éppen Bállá László által lett szóvá téve, de senkinek nem jutott 
eszébe, hogy ezért őt nacionalizmussal vádolja. Azonkívül mindezt Somogyi tanítónő húga teszi szóvá, méghozzá 
1958-ban, ráadásul a végén megjegyzi: „Ezek a mi kis problémáink, de tudod, ezek már nem olyan bajok, amelye
ket ne lehetne orvosolni.” És ehhez felesleges bármit is hozzáfűzni.

A regényben érintettem azt a tényt, hogy Kárpátontúl férfi lakosságát erőszakkal elvitték munkára a keleti 
országrészbe. A szakvélemény felveti a kérdést: kell-e erről írni? Szerintem feltétlenül. És miért?

A nyugati reakció a mai napig felhasználja ezt a tényt saját céljaira, és összeköti Sztálin 1944-ben tett kijelenté
sével, miszerint: „A magyar kérdés csak vagonkérdés”. És mindezt úgy magyarázza, mint amely a szovjethatalom 
természetéből adódik. Ez a magyarázat félrevezető és veszélyes, különösen azokra nézve, akiknek hozzátartozói oda
pusztultak. (Csak az én szülőfalumból 374 embert vittek el - közöttük kommunistákat is -, ebből 137 ember jött haza.) 
Itt jegyzem meg, a regény ezt a tényt nem említi. A pártdokumentumok szellemében, amelyek felfedik és elítélik a 
sztálini személyi kultusz túlkapásait, kötelességemnek tartottam regényemben megemlíteni a magyar férfiak elhurcolá
sának tényét. És ezt nem a nemzetiségi ellentétek felszítása céljából teszem, ahogyan ezt Bállá László állítja. Nem 
szabad hagyni megerősödni azt a változatot, hogy mindez a szovjet hatalom, a szocializmus természetéből követke
zik, hanem a személyi kultusz túlkapásainak a számlájára kell írni. Erről érintőlegesen a regényben is szó van.

Somogyi megkérdezi a testvérét, aki tanítónő, hogy nincs-e probléma azokkal a gyerekekkel, akiknek az apját 
annak idején elvitték. Idézem a testvér válaszát: „Gabikám, ezek a gyerekek már csak apáik elbeszéléséből isme
rik azokat az időket. Nem az ő élményük, a hatás sem az. Most más idők járnak...” És a következtetés: a második 
nemzedék lelkén már nem maradt árnyék. És én ezt tartom a meghurcolt egyszerű emberek lényeges rehabilitá
ciójának, akiknek személy szerinti rehabilitációja nem lehetséges, de nem is lenne értelme. Ebben az összefüg
gésben hangzik el az a kijelentés, hogy sok volt az ember, a kenyér meg kevés. Miért hagyta ki Bállá László az 
idézetből a „volt” igét? Hát azért, mert így könnyebb volt elferdíteni a szerző gondolatát, nemzetiségi színezetet 
adni annak, és megfogalmazni abszurd végkövetkeztetését. És még! Ha én célul tűzöm ki a nemzetiségi ellentétek 
szítását, nem leplezem le könyvemben a magyar nacionalizmust, amiről szándékosan hallgat a szakvélemény 
szerzője. A magyar nacionalizmus bírálata jelentős helyet foglal el a regényben, jól ismerem történelmi gyökereit 
és filozófiai alapját. A leghatásosabb fegyvert vetem be ellene: a szatírát és a szarkazmust. így például bemutatom 
a magyar királyi polgári iskola egyik szánalmas tanárát, aki azzal akarja megszégyeníteni Somogyi Gábort, hogy 
a szovjet felszabadítókat várja. Ezzel „vádolja” osztálytársai előtt. Pellengére állítom a hamis magyar hazafiságot 
is, leleplezem és kinevetem az ún. Szent István-i gondolatot, a fasiszta ideológia hordozóját, amelynek célja az 
ezeréves határok visszaállítása. írok Kárpátalja megszállásáról, beszélek az ukrán lakosságot ért sérelmekről. 
Mondják meg, ilyen alapon hogyan lehetek én a nemzetiségi ellentétek szítója? Milyen aljas dolog ez, és milyen 
aljas az az ember, aki mindezt elhallgatja és engem vádol nacionalizmussal?

Most vegyük szemügyre Bállá László azon állítását, miszerint én támadom a szocialista realizmust és az abszt
rakt irányzatot hirdetem. A második állítás cáfolatával elvethetjük az elsőt.

Somogyi Gábor mélyen realista festő, aki nemcsak hogy nem népszerűsíti, de gyűlöli és mélyen és szigorúan 
elítéli az absztrakt művészetet. Festő barátjával, Tónival beszélgetve nem azért utal Picasso festményére, hogy
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ezt az absztrakt érdekében tegye, ahogyan ezt a müvem bírálója állítja, hanem azért, mert a Guernica, a híres 
festő müve a Franco-i fasizmus borzalmait ábrázolja. Maga a kép nem is absztrakt, hanem expresszionista. És ez 
óriási különbség, amellyel tisztában kellene lennie mindazoknak, akik szakvéleményt írnak, nehogy tudatlannak 
látsszanak. Mit olvashatunk erről a moszkvai Művészet c. folyóiratban?

„Moszkvában Picasso 80. születésnapjának évfordulóján festőművészek, írók, építészek jöttek össze, hogy 
megemlékezzenek a kiváló francia kommunista művészről. M. V. Alpatov professzor így méltatta. 'Amikor hazá
ja felett megjelentek a sötét fellegek és Biskaj megye kis városa lett az első áldozata az embergyülölő fasizmus
nak, a nagy festő erre egy monumentális alkotással válaszolt, amely eseménnyé lett a festő munkásságában és a 
világ képzőművészetében. A Guemica egyes motívumai még a spanyol események előtt jelen voltak a művész 
gondolataiban, akkor, amikor a vad Minotaurus rémuralmára gondolt. Líráját a közös ügynek szentelte, és ebből 
eposz született. A Guemica szenvedélyes tiltakozás a fasizmus, a háború, az erőszak, az emberirtás ellen.’”

És lehetséges-e a szovjet emberek munkája lekicsinylésének minősíteni Somogyi következő kijelentését: „Erre 
semmi szükség (meddő viták a naturalizmusról), mikor Varga Rózsi fejőnő portréját fested.” Hiszen Somogyi - 
mivel a területi lapnál dolgozik - maga is lerajzolja az élmunkásokat!

Továbbá, Bállá László, hogy bebizonyítsa az absztrakt irányzat népszerűsítését, akár tisztességtelen módsze
rekhez is hajlandó folyamodni. Az absztrakt festményről, amelyiken a nő szeme a mellén van, nem Somogyi 
beszél, hanem Lekszi, aki ennek a festészetnek a híve. Somogyi kineveti őt és hülyének nevezi.

És miért nem idézi Bállá László a következőket: „Párizs. Tavalyelőtt Moszkvában beszélgetet a fiúkkal, akik 
megjárták Párizst. Riasztó hírekkel tértek haza. A művészet szentélyét akarták látni, amely századokon át hirdette 
igéjét a világnak, de szentély helyett bordélyház fogadta őket, ahol az üzlet szemétdombjain buján burjánzik a 
prostitúció. Vagy ötvenezer szélhámos gyűlt itt össze, hogy innen fohászkodjon Fortunához a világ minden nyel
vén. De Fortuna a kalózvezérek kezében van, az ő kezükben van a pénz és a kiállítási helyiségek, s ők kötik a 
szerződéseket is. Az ötvenezer ember közül kiszemelnek ötvenet és szerződést kötnek velük: havonta háromszáz
négyszáz képre... A nonfiguratív festészet vagyont kínál és áldozatokat követel. Megtörtént, hogy egy ilyen sztár 
mázolatlan, üres vásznakat aggatott a kiállítási terem falára, aztán - a látogatók szeme láttára - behozott egy tucat 
meztelen nőt. Ott a helyszínen bemázolta őket festékkel: egyeseket elölről, másokat hátulról, majd odanyomta a 
modelljeit a vászonhoz és kész a kép... És Párizs bomlott. A szellemi prostitúciónak hagyományai vannak: a 
bordélyházak prostitúciója, ahol mesterségbeli fogásait tanulta.”

Mi ez? Az absztrakt irányzat hirdetése?
És mi Somogyi festőművész hitvallása, miféle szakmai problémák foglalkoztatják? Ezt a kérdést teszi fel 

Somogyinak a párt propaganda osztályának vezetője, Reiner elvtárs. És a festő válasza: „Hát ezek az én problémá
im, Reiner elvtárs. Megfogni az ember lelkében a változó időt, s megfogni a változó idő sodrában az embert... Ha 
már most a mi korunkban ez a változás óriási sodrású, hogy - a technikai csodák koráról lévén szó -, technikai 
kifejezést használjak, gyorsabb a hang sebességénél... Hogyan tapogassam tehát ki, és hogyan fessem meg, mint 
munkálkodik a kor Kacsó Imre lelkében, aki valamikor régen, még jól sem lakott, ma pedig már a disznót is 
kenyérrel eteti.”

Somogyi viszonyát a művészethez leginkább a forma és a tartalom egységéről vallott gondolatai tükrözik. Ezek 
közül a gondolatok közül Bállá kiemeli a gyilkos galóca példáját és rögtön általánosít: „...a szerző tagadja a forma 
és tartalom egységét.” Szerinte az elméleti kérdéseket nem lehet mechanikusan átvinni az első utunkba akadt 
tárgyra, a természeti jelenségeket a művészetre. Igen ezt nem szabad, de elferdíteni a regény szövegét saját 
rágalmazó céljaira, szintén nem szabad. Pedig éppen ez történt! Mi is a tényállás?

Somogyi elgondolkozik az emberi arcokon. Idézem: „...vagy emberi mérték szerint mennyivel szebb a véres 
kezű Nero /császár/ arca, mint a torz Quasimodoé, pedig ez a szörnyeteg a legszebb emberi lelket hordozza 
magában. Az emberben megvan a törekvés, hogy szépnek fesse a jót és csúnyának a rosszat... A természet azon
ban lépten-nyomon megtréfálja az embernek ezt a törekvését. Nem, a természet követhet el hibát amikor alkot, de 
nem hamisít. A galóca szépsége funkció, rácáfol a forma és tartalom egységére, de a természet nem kényszeríti az 
embert arra, hogy szépnek mondja a gyilkos galócát... Igen gyakran előfordul, hogy szépnek látunk egy csúnya 
arcot. Miért? Mikor látunk szépnek egy csúnya arcot? Ha megismerjük a lelket, amit hamisan tükröz, ha ez a lélek 
szép. Ilyenkor ezt a belső tartalmú szépséget beleképzeljük a külső csúnyaságba, és az arc megszépül. És ez már 
alkotás. Tudatos vagy tudatalatti, de alkotás. Az ember így korrigálja a természetet, a természet hibáit. Igazságta
lannak tartja Quasimodo rútságát, és ezt a rútságot a torz testben megbúvó nagyszerű lélekkel szépíti meg. És az 
ember ezzel igazságot szolgáltat a természettel szemben.”

Hát ez Somogyi festőművész hitvallása, és ez a szerző hitvallása is. És ez nem más, mint a szocialista realiz
mus, a forma és az értelem dialektikája, a néha igazságtalan természet feltöltése humanizmussal.

\é//iik Bállá László következő állítását: Az irodalom és művészet pártosságának a tagadása. Mi az alapja 
ennek az állításnak? A költő, Bokoros jellemének hamis magyarázata, úgyszintén a Festőszövétség párttitkárának 
Mazurnak, azaz demagógiájának, megátalkodottságának elmarasztalása, elítélése, a júliusi plénum határozatai
nak helytelen értelmezése, a nekem tulajdonított kijelentés: kitaposni azok beleit, akik kiállnak a párt vezető 
szerepéért a művészetben.

Már fentebb említettük, hogy Somogyi müvei a szocialista realizmus jegyében születnek. O nem a vulgárisán 
leegyszerűsített szocialista realizmust képviseli, hanem a fílozófiailag megalapozottat, átgondoltat. Éppen ezért 
nem tudja elfogadni az „absztrakt” Lentit és élesen elítéli az absztrakt irányzatot. De Somogyi Zágonyt is elma
rasztalja, és a rímhányó Bokorost is.
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Érthető okokból Zágony alakja nem vált ki Baliából ellenérzést, ezért nem is térek ki külön erre a szereplőre.
Ki az a Bokoros? Először is epizódszereplő. Nem azért marasztalja el a szerző, mert úgynevezett pártos verse

ket ír, hanem azért, mert tehetségtelen versfaragásával éppen az irodalom pártosságát járatja le. Elmarasztalja az 
író, mert ez az ember kalandor, aki arra használja fel a pártosságot, hogy belopja magát az irodalomba. A kiadó 
főszerkesztője (a regény cselekménye 1958-ban játszódik, az epizód még korábbi) nem fog fel két dolgot: Bokoros 
személyében kalandorral van dolga, és a versei nem attól lesznek pártosak, hogy gyakran leírja a párt szót. 
(Máskülönben Bokoros személye az életből vett, egyébként már régebben kizárták az írószövetségből.) Ehhez - 
szerintem - nem szükséges semmit hozzátenni.

És ki Mazur? Milyen szerepe van a regényben? Mit mond róla Tóni? „Állat. A bőréből bújik ki, mivel kikerült 
a területi pártbizottságból, és ide irányították hozzánk klubvezetőnek. Be akarja bizonyítani, hogy a mostani 
politika liberális, és felesleges az embereket elkényeztetni.”

Hogyan nyilatkozik róla Belov, a területi pártbizottság propagandaosztályának instruktora a gyűlés után: „Mert 
nézze, Somogyi elvtárs, Mazur tisztességes ember, ehhez nem férhet kétség. Arról is mélységesen meg van győ
ződve, hogy amit tesz, helyesen teszi, és cselekedetével a párt javát szolgálja. Sajnos, azt nem tudja magáról, hogy 
ma már sziszifuszi munkát végez, ami ráadásul még káros is.”

Mit mond neki Tóni, a Somogyi-üggyel foglalkozó bizottság tagja? „Itt kétféle múlt van, Mazur elvtárs. Az a 
múlt, amely bennünket néha visszafelé húz, és az a múlt, amelyik magát húzza, Mazur elvtárs. Azzal pedig ideje 
lenne már szakítani.” És milyen véleménnyel van róla Reiner, a területi pártbizottság főnöke? „És ami Mazur 
elvtársat illeti, az a véleményünk, hogy az energiáját más területen hasznosítsuk.” Mindezeken kívül Mazur nem 
ért a festészethez, és a legtöbb konfliktusnak közte és a művészek között ez az alapja. Mit mond a már említett 
taggyűlésen Kozlov képéről: „Az ön képén, Kozlov, a fák balról jobbra hajlanak. Azaz nyugatról keletre! Amikor 
köztudott, hogy a keleti szél erősebb a nyugatinál. Vagy ez magának mindegy, Kozlov?” (Az epizódot az életből 
vettem). Idézem tovább: „Kozlov valami olyasmit ordított, hogy ő légnyomásos, nem felel magáért, ezért jobb ha 
elmegy.” És a gyűlés után Kozlov mondja, és nem Somogyi, ahogyan azt rosszindulatúan állítja a recenzens: 
„Ezzel nem is vitatkozni kell, hanem kitaposni belőle a lelket.

- Miféle lelket? (kérdezi Somogyi.)
- Igaz is, milyen lelket?” (Kozlov szavai.)
Mi végre kellett Baliának a lélek szót a bél szóval behelyettesíteni? Hát azért, hogy elferdítse a párbeszédet, és 

így jutni el saját következtetéséihez, amit nemhogy megcáfolni, de idézni is restellek. A regényben szemben áll 
Mazur és Somogyi. Miért? Mazur mindkét lábával a személyi kultusz talaján áll, nem képes lemondani a vezetés 
régi módszereiről (mint /Galina J./ Nyikolajeva /írónő, 1911-1963/ regényében a gyár igazgatója). Mindenkire 
megvetéssel néz, és mint akit egy életre megmérgezett a párt által elítélt sztálini koncepció, keresi maga körül az 
osztályellenséget... Tudja Somogyiról, hogy politikai elítélt volt, és ez már neki elég is. Ahelyett, hogy segítségére 
lenne ennek a rettenetes múltat hordozó embernek mindent elfelejteni, Mazur az önkívületbe sodorja gyanúsítga- 
tásaival, mélységes ostobaságával. A már említett értekezleten Somogyi nem Mazurt támadja, hiszen annak igaza 
van abban, hogy a művészet elmarad a gyorsan változó élet mögött. Akkor is igaza van, amikor a kárpátaljai 
festészet köztudott hiányosságairól szól, többek között a nyomorúságos múlt oly gyakori ábrázolásáról. Ezek 
olyan tények, amelyet sem Somogyi, sem más nem vitat. (Ezeket az igazságokat a szerző azért adja Mazur 
szájába, hogy bonyolultabbá tegye a jellemét. Emlékezzünk Belov már idézett szavaira: „Mazur tisztességes 
ember”.)

Somogyit az bőszítette fel, amit Mazur a Kozlov képeiről mondott. A felszólalását is ezzel kezdi: „Amit Kozlov 
képéről a fákkal kapcsolatban mondott, az még viccnek is rossz, nemhogy bírálatnak.” Somogyi rögtön itt meg
említ egy esetet a saját képeivel kapcsolatban: „Egy képet hoztam be ide. El akartam ajándékozni... Egyszerű kis 
kép volt, őszi parkrészletet ábrázolt. Egy lócát, amelyen egy fiatalember ült tenyerébe hajtott fejjel. Színproblé
ma, hangulat. És egyszer csak megszólalt a hátam mögött; valaki: ’Mi az, már New York-i parkokat festegetünk 
lócán hálókkal. Mert tudtommal nálunk mindenkinek van fedél a feje fölött’...” Hát ezt a müveletlenségből és 
tudatlanságból fakadó gyanakvást ítéli el Somogyi, és nem a KB júniusi plénumának a határozatait. És általában, 
honnan veszi Bállá László, hogy regényében a szerző lejáratja a plénum határozatait? Három okból nem értem ezt 
az állítást.

Először Mazur igazságai nem a júliusi plénum anyaga, hanem a párt állandóan működő követelményei, ame
lyet az értekezleten résztvevők nem cáfolnak és nem is cáfolhatnak.

Másodszor. A regényt olvasva mindenki számára világossá válik, hogy az epizód 1958-ban történik, és nem 
napjainkban, mint ahogy a recenzens többször hangsúlyozza.

Harmadszor. A plénum anyagainak hitelrontásáról szó sem lehet, mivel a regény a plénum előtt íródott, és le 
lett adva a szerkesztőségbe.

Mondhatják, hogy amit Mazur Kozlov képéről mond, az abszurd, de ilyen nincs. Emlékezzenek vissza a fen
tebb idézett beszélgetésre Somogyi és Kozlov között, amely a recenzióban rosszindulatúan el van ferdítve, ráadá
sul Bállá úgy minősíti, mint felhívást a leszámolásra mindazokkal, akik a párt vonalát képviselik a művészetben 
és az irodalomban. Felvetődik a kérdés: van-e különbség a recenzens és Mazur között? Nincs! Hacsak nem 
vesszük figyelembe azt a hat évet, amely elválasztja őket egymástól.

Továbbá: a szakvélemény szerint a regény tagadja azokat a szociális vívmányokat, amelykehez hozzájutott a 
kárpátontúli falu a felszabadulás után, és tagadja a magyar nemzetiség, az értelmiség kulturális fejlődésének a 
lehetőségét. Mi az alapja az első állításnak? Idézem a mübírálót: „Somogyi ellátogat egy faluba. Megfigyelve a
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kolhoz életét, látja, hogy a férfiak elszegődtek munkára Kazahsztánba, mivel (itt Bállá idéz a regényből) ’...a 
kolhoz nagyon keveset fizet...’ Mióta nincs Kárpátontúlon vagy másutt gyenge kolhoz? Aztán, nem ő látja, hanem 
visszaemlékezik a háziasszonya szavaira. Továbbá: talán olyan elítélendő cselekedet elutazni a szüzföldekre? 
Ezek, természetesen olyan általános elvi kérdések, amelyekbe belezavarodhat a szakvélemény szerzője. Más az, 
amit nem értek. Miért felejtette el Bállá idézni a szöveg első részét, éspedig: „Ma megkérdezte a fiatalasszonytól, 
hogy mennyit keres az ura. Azt mondja, tavaly 25 mázsa búzát hozott haza, meg pénzt is.” Ezt azért felejtette 
idézni Bállá, mert így teljesen más a kép. De Bállá nemcsak ezt felejtette ki, de azt is, amit Miska bácsi mond 
Somogyinak ugyanerről a faluról. Éspedig: „A faluban van kórház, óvoda, szülészet, mozi, klub, 5000 kötetes 
könyvtár, középiskola és kilenc fiatal, felsőfokú végzettséggel. A házak fele új, és több épülőben van.”

Felvetődik a kérdés: ez a szocialista vívmányok tagadása? Mindehhez hozzájárul, hogy Somogyi szülőfalujá
ban, amelyről abszolút pozitív képet fest, így összegzi az új élet vívmányait: „A kenyér, amely istentől adott 
szentségből megszokott emberi táplálékká vált.”

Annak cáfolatára, hogy Somogyi tagadja a magyar nyelvű és nemzetiségű értelmiség kulturális lehetőségeit, 
elegendő, ha a következőket említem:

A festőművészek között sok a magyar.
Somogyi húga levelező tagozaton végzi az egyetemet.
A sógora, Árpi, műszaki főiskolán tanul, Giziké rajzoló a területi újságnál.
Győző a területi lap munkatársa.
Márta orvos, a bátyja mérnök a cipőgyárban.
Úgy gondolom, a felsorolt tények magukért beszélnek.
És valóban csúfot üz a szerző azokból a szent ideálokból, amelyeket a Kommunizmus építőinek erkölcsi kóde

xe tartalmaz? Mi az alapja ennek a hamis állításnak? A recenzió idézi Somogyi szavait: „Sok mindennel tartozom 
a társadalomnak, de a családi élet, az két ember magánügye.” Ezeket a szavakat Bállá úgy magyarázza, hogy a hős 
tagadja a társadalom jogát a magánélet ellenőrzésére, hibáink kijavítására. Somogyi kijelentése két részből áll. 
Az első részben azt mondja, hogy sok mindennel tartozik a társadalomnak. És ez pozitív hozzáállás. A másik rész 
magába foglalja a hős hibás nézetét, amelyet rögtön meg is cáfol a barátja, Miska bácsi: „Ha nincs a családban egy 
harmadik, vagy isten tudja még hány” (a gyerekeket érti).

Teljesen világos; ha a szerző vitatná a társadalom jogát beleavatkozni (és nem ellenőrizni) a magánéletbe, 
akkor nem cáfolná meg Somogyi hibás nézetét Miska bácsi szavaival, hanem elhallgatná, mint ahogyan ezt teszi 
a recenzens. Vajon valóban legyint-e a főhős a szovjet emberek háborús áldozataira? Ilyen következtetésre csak 
olyan ember juthat, akinek az irántam való gyűlölet elvette a józan eszét. Mert kinek, ha nem Bállá Lászlónak 
tudnia kell, hogy én verseimben szeretetből, kegyeletből nem egy emlékművet emeltem a nagy honvédő háború 
hőseinek. Saját esztelen állítását Bállá a következő idézettel támasztja alá: „Mazur, tegye fel a sebesülési érme
it!” Mit jelentenek ezek a szavak? Somogyi tudja, hogy Mazurt menesztették a területi pártbizottságból, és ennek 
következtében megsérült a lelke. Ezért, amikor Mazur zaklatásai eljuttatják Somogyit a tűrés határáig, mondja 
azt: „Mazur, rakja fel a sebesülési érmeit!” így akarja felidézni azt a sebet, amelyet Mazur a párt dogmatizmus 
elleni harcában kapott. És kötve hiszem, hogy bármelyik olvasó ezt másképpen értelmezné Balián kívül.

Továbbá a recenzens azt állítja, hogy a regény szerzője csúfot üz a hitvesi hűségből, a házassági bizonyítványt 
rédiának nevezi, és ez a nő lealacsonyítását hordozza. Bállá itt nem meri csak a rédia szót idézni, mert rögtön 
kitűnt volna: Somogyi azt a házassági bizonyítványt nevezi rédiának, amely mögött nincsen lélek, csak önzés és 
csalás. A mübíráló valamilyen okból arról is megfeledkezik, hogy a főhős állandóan szidja Tónit, a barátját, 
amiért az meg-vetéssel beszél a nőkről. Beszél neki a nőkultuszról, mert őt magát meg önfeláldozó szép szerelem 
köti Mártához, jövendő feleségéhez. Bállá nemcsak erről feledkezik meg, hanem saját elmarasztaló véleményéről 
is, amikor Somogyi erkölcsi rehabilitációjáról beszél, Hát hogy van ez? Van itt egy csepp logika is? Nincs. És 
azért nincs, mert a recenzens belezavarodott saját vádjaiba.

Továbbá. Nincs a regénynek pozitív hőse? A regénynek valójában két negatív hőse van, ha figyelmen kívül 
hagyjuk az epizódszereplőket. Ezek Zágony, a festő és Mazur. Mazurról már sokat beszéltünk. O tulajdonképpen 
tragikus hős. Tragédiáját saját maga idézi elő. A személyi kultusz benne megcsontosodott dogmái gátolják, hogy 
elfogadja a párt új vonalát, és ezért a párt más munkakörbe helyezi, ahol mint becsületes ember még hasznos is 
lehet.

Zágony, ahogyan már említettük, kocafestő. A festészet számára főleg pénzforrás. Lehetőség arra, hogy villát 
építsen, és itt polgári kényelemben éljen. Azonkívül gátlástalan rágalmazó is, aki azzal dicsekszik, hogy már négy 
fej van a kopjafáján. Somogyit azért jelenti fel, mert az többször is a szemébe mondja, hogy kontár, kispolgár, 
tehetségtelen és pénzsóvár. Zágony a regényben lelepleződik, de büntetése - mint ahogy az életben is - elmarad.

A regény többi szereplője pozitív. Nem ideálisak, de pozitívak, különböző emberi értékekkel és gyengeségek
kel, de mindig pozitív indíttatással. Ide tartozik Miska bácsi is, igazi kommunista, a gyökerekig népi író. Hogy 
iszik? Igen, iszik, de nem részeges, ahogyan Bállá állítja. És ez óriási különbség. Tóni festőművész. A regény 
elején csak negatív tulajdonságokat hordoz. Könnyelműnek, cinikusnak látszik, családi élete is kusza. De a re
cenzens nem akarja észrevenni, hogy Tóni a cselekmény folyamán nehéz utat jár be. Visszatér a családjához, 
jelleme megtisztul, megszilárdul. Gábor anyja kolhozista, aki - bár nem lenne rászorulva -, eljár a kolhozba, és 
ott tisztességesen dolgozik. Somogyi húga, Margit teljes odaadással tanítja a gyerekeket, vezeti az iskolai könyv
tárat, műkedvelő előadásokat szervez. Somogyi sógora, Árpi polgári családból származik, lakatosként dolgozik, 
és magát munkásosztálynak nevezi, hogy legyen a családban egy rendes ember is.
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Belov, a pártbizottság instruktora nagy tudású ember, avatottan és nem hangos szóval, gorombán segíti Somo
gyit könnyebben eligazodni a világ bonyolult dolgaiban. Reiner a területi pártbizottság propaganda osztályának 
vezetője. Ö foglalkozik Somogyi ügyével, kiértékeli a festőművészt, és tulajdonképpen ő oldja fel a regény konf
liktusát. A következőket mondja: „Korszakot alkotunk. Somogyi elvtárs. Amit csinálunk, az kihat az egész embe
riség sorsára. Korszakot alkotunk. Ebben az alkotási folyamatban az egyén sorsa alakulhat tragikusan is, de a mű, 
amit létrehozunk, egészében csakis optimizmusra ad okot... Megismertem a nézeteit, felfogását, és egyes tettei
nek az indítékait. Nem merném azt állítani, hogy mindenben egy nézeten vagyunk, és hogy mindenben egyetértek 
magával. Tudja, mi politikusok másképpen fogalmazunk, pontosabban, szigorúbban. Mi a társadalmi jelenségek 
szoros összefüggéseiből alkotunk képet, maguk, művészek néha egész távoli asszociációkkal utalnak a társadalmi 
jelenségekre. Ezeket az asszociációkat persze nem mindenki érti meg, és ezért nem is kell megharagudni senki
re.... Maga azt mondta, hogy amit tettek a maga apjával, azt mi tettük. Ebben a szóban, ebben a névmásban 
kifejeződik az ön azonosulása velünk. És ez számomra többet mond, mint száz hűségeskü.”

Mindenki számára világos, hogy ezek a szavak egy pártmunkás szájából nem véletlenül kerültek be a regény
be, ez azt jelenti, hogy a főhős és a szerző azonosul a párt eszméivel.

Ami a művészi hiányosságokat illeti, itt nem tartom magamhoz méltónak, hogy vitába szálljak Ballával, úgy
szintén szóra se méltatom eszmefuttatását a tartalom és a forma egységéről, mert azok egy iskolás gyerek szintjét 
sem érik el.

Befejezésül szeretném kihangsúlyozni, hogy az adott levélben a következő célt tűztem magam elé: nem hagyni 
Önöket tévútra vezetni a recenzió által, akár egy újabb bírálatig is.

A lényeg nem is ez, hanem, hogy megrágalmaztak állampolgári és írói mivoltomban. Egyik közülünk, vagy a 
recenzens vagy az író a lelke mélyéig aljas és hamis ember, és hogy ki? Ezt nem a kiadó feladata eldönteni.

Kérem, a levelet csatolják Bállá László véleményezéséhez.
U n g v á r ,  1 9 6 4 .  a u g u s z t u s  2 8 .  Kovács Vilmos

(Oroszból fordította Kovács Éva.)
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6.

A z U ngvári Á llam i E gyetem  
m agyar-fran cia  tanszékén  fe lv e tt  jeg yző k ö n yv

(Az első oldal hiányzik.)
(Feltehetően) Gortvai Erzsébet: A regény főhőse börtönben ült, és ez rányomta bélyegét a lelkűidére. De 

hősünk a továbbiakban is elégedetlen az élettel, keresi a helyét, és tulajdonképpen erre épül a regény cselekmé
nye. A regényt többek között azért is elmarasztalják, hogy nem erősíti az ukrán és a magyar nép barátságát. De 
nemcsak azt kell meglátni, hogy a barátsággal nincs minden rendben, hiszen a szerző elítéli a magyar nacionaliz
must is. Ilyen pl. az epizód a polgári iskolában. Találunk példát népeink barátságára is. Miska bácsi orosz író, 
Tóni magyar, mind a ketten jó barátai Somogyinak. A regényben szó van a férfilakosság elhurcolásáról közvetle
nül a felszabadulás után. Meg kellene magyarázni, hogy az ország újjáépítésére mobilizálták őket. Visszatérve az 
itt élő népek barátságára, ezt a kérdést nem ártana elmélyíteni, végigvinni. Hogyan lehetséges, hogy éppen Mazur, 
a negatív hős, a menesztett pártmunkás, a megcsontosodott sztálinista kéri számon a szövetség tagjain a júliusi 
plénum eszméit. Mindezek ellenére az a véleményem, hogy a regényt bizonyos javítások után ki lehet, sőt ki kell 
adni.

Zékány (Imre): A regény izgalmas problémát vet fel és világít meg. Tartalmára nézve szocialista realista mü. 
Szereplői emberek, pozitív és negatív tulajdonságok hordozói. Gábor a nép fia, keresi az újat az életben. Ideges 
alkat, nehéz múlt van mögötte, sok mindenen ment keresztül. A nőkkel cinikus, pózol, nem él a családjával, 
amiért a társadalom elítéli.

Miska bácsi szereti a vodkát, talán sokat is iszik, ennek ellenére szimpatikus jellem. Szereti a fiatalságot, de 
nem érti őket. Bokoros jelleme annyira élesen megrajzolt, hogy nem ártana egy kicsit tompítani.

A kéziratot aláhúzogatásokkal kaptam meg, az előttem olvasónak, úgy látom, eszmei és stilisztikai kifogásai 
lehettek. Az eszmei problémákat meg kell beszélni a szerzővel, Viszont a regény nyelvezete zamatos, könnyű, 
műves. Néhol előfordul helytelen ragozás vagy tárgyi hiba. Pl. amikor a szerző Einsteinről beszél, azzal fejezi be, 
hogy Galilei fedezte fel, hogy a föld forog, holott ezt Kopernikusz tette.

A regény nagyon érdekes, a hibákat meg ki kell javítani. A jellemzések kitűnőek. A regény megjelenése ese
mény lesz a kárpátontúli magyarok életében.

Mészáros (feltehetően) Blanka: Nagy érdeklődéssel olvastam a kéziratot. Az ungvári lakos szemével követtem 
az eseményeket. A hatás olyan világos - bár Ungvár név szerint nincsen megemlítve -, hogy a színhely a mi 
városunk. Hogy a sarki patikán mindig áll az óra, ez mosolyt csalt az arcomra. Ezek a kedves kis epizódok, csak 
javára válnak a regénynek, és azt is bizonyítják, hogy a szerző reálisan szemléli az életet. Itt csatlakozom Gortvai 
elvtársnő véleményéhez.

A háborúról szóló epizódok. Hát istenem, természetes, hogy itt elhangzanak erősebb kifejezések. Valamelyik 
recenzens megjegyzést tett a margón: "Szükség van. erre?” De hát az életben is így van! Ajánlom ennek a recen
zensnek, hogy olvassa el Barbusse Tűz c. regényét. Ha valaki olvasta a híres Stradivari c. regényt, Kovács Vilmos 
stílusát hasonlónak fogja találni ennek a regénynek a stílusához. Kovács Vilmos stílusa életképes, arra utal, hogy 
a szerző tollából, még sok nagyon jó regény születhet, különösen, ha megszívleli objektív megjegyzéseinket.

Rót (Sándor): Csak futtában érkeztem átnézni a regényt, de ígérem, figyelmesen el fogom olvasni. A világiro
dalomban nem ritka, amikor költő prózát ír. A regény tematikája izgalmas. A szerző látható nyomot igyekszik 
hagyni maga után a magyar irodalomban. Elolvastam Bállá László recenzióját is. Én úgy vélem, hogy a recenzens 
jó szándékú. Felhívja a szerző figyelmét az ideológiai hibákra. Én ezt helyesnek tartom. Ma már az Iván 
Gyenyiszovics egy napja nem jelenhetett volna meg. Bizonyos dolgok átértékelődtek. Most 1965-öt írunk, és 
ennek az évnek a pozíciójából kell kiindulni. Egyetértek Zékány elvtárssal is: a regényt ki kell adni, és hogy ez a 
mű a kárpátontúli magyarság életében eseményszámba megy majd.

A szerző politikai álláspontja világos a számomra, ez kommunista álláspont. Hát erről van szó. A szerző apja 
régi kommunista, 1945-ben elhurcolták és nem tért vissza. Ennek ellenére a szerző jobban válassza meg a ténye
ket. Ön, Kovács elvtárs, híve népeink barátságának, ezt mind jól tudjuk, de fogalmazzon világosabban. A regény 
felépítése nekem nagyon tetszik. Nem akarom az idejüket rabolni, de jó lenne lerövidíteni a dialógusokat, elmé
lyíteni a szereplők eszmei állásfoglalását. Vannak tények és tényecskék. A tényecskéket ki lehet hagyni, a ténye
ket kiélezni. A szerző jól ismeri, sőt érzi is az életet. A tematika nem egyszerű. De nem lehet figyelmen kívül 
hagyni az elvtársak észrevételeit. Művészi eszközökkel kell megtámogatni a hősök eszmei pozícióját.

Nem érthetek egyet Zékány elvtárssal, amit a regény nyelvezetéről állít. A nyelv még nem jellemzés. Gondo
lom, Kovács Vilmos a szíve szerint írt, de figyelembe veszi a kollégák jó szándékú tanácsait is, világosabban 
határozza meg a regény eszmei fonalát, és akkor a regény valóban elnyeri méltó helyét az irodalmunkban.

Szimulik (Mihail): Én, mint kiváló költőt ismerem Kovács Vilmost, alá tudatában van a költő és a költészet 
feladatának. A regényét is nagy érdeklődéssel olvastam. Tetszik nekem a szerző építkezése, a dialógus nyelvén 
beszél. Stílusa könnyű és világos. Remélem, hogy még sok jó prózát fog írni, de ezt a regényt vérbe mártott tollal 
írta. Azt hiszem, a főhőst magáról mintázta. Szívesen él a párbeszéddel, de érezni, hogy ezen a téren még hiányo-
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sak a tapasztalatai. Hiányolom a szereplők külső jellemzését. Szerintem ez hiányosság. De nem ez a lényeg. 
Eszmei síkon vannak hiányos szakaszok. Arra is gondolnunk kell, hogy mennyire hasznos ez a mü ideológiai 
szempontból. Már 20 éve, hogy a szovjethatalom alatt élünk, ismerjük a magyar irodalom hagyományait, ugyan
akkor Kovácsot lényegtelen dolgok foglalkoztatják. így pl. az 1944-es év eseményei, amikor a szovjet hadsereg 
Kárpátontúl területére lépett. Miért szükséges az akkor történteket pajzsra emelni? Néhol játszik a magyarok 
hazafias érzéseire, és egyáltalán nem gúny tárgyát képező dolgokat pellengérre állít. Hiszen ez nem egy szatirikus 
mü. A 27. oldalon a falu újjáépítéséről van szó. De ez későbbi időkben történt. A gyerekek háborúsdija az oroszok 
és németek között, szintén nem sikeres. A regény bizonyos értelemben éket verhet népeink barátsága közé. Né
hány epizódot jó lenne lerövidíteni, másokat kibővíteni. Ugyanakkor a regényben van nagyon sok sikeres, frap
páns epizód, megfigyelés. Mit nyújthatna a regény az olvasónak megjelenése esetén? Bizonyos fokig kárt okoz
hat. Pl. Ön azt írja, hogy az értelmiség a nacionalizmus hordozója, az egyszerű ember nem nacionalista. Más 
dolog, ha erről egy moszkvai író ír, és más, ha mi tesszük ezt szóvá, akik itt élünk a határon. Ha a szerző a Bállá 
utasításai szerint ki tudná javítani a hibákat, ettől csak jobb lenne a könyv. Bállá recenziója nagy gonddal íródott, 
aggodalommal a magyar irodalom fejlődéséért. Sok sikert kívánunk Kovács Vilmosnak. Látszik, hogy a szerző 
tehetséges, sok pozitívummal, de bizonyos tényeket nem jól ismer.

Kovács (Vilmos): Először: a regény mostani megvitatása véletlen, hiszen már egyszer megbeszéltük, a vélemé
nyeket ismerem. Önök most úgy teszik fel a kérdést, hogy mit nyújthat a könyv az olvasónak, miért íródott?

A célom az volt, hogy bemutassam a személyi kultusz leleplezése utáni éveket. Az 1954-es év a robbanás éve. 
Egyik oldalról a XX. kongresszus, ahol feltárták és elmarasztalták a lenini normák súlyos megsértését, Sztálin 
embertelenségét, a másik oldalról a pártapparátus megtisztítása a sztálinistáktól. De ezek az emberek itt marad
tak közöttünk. És a tragédia abban rejlik, hogy ők, mint emberek tisztességesek, de dogmatisták. Ilyen Mazur is, 
a regény egyik hőse. A logikában van egy módszer: az ellentétes bizonyítás (a bizonyítás tagadással). Somogyi 
felveszi Mazurral a harcot, de a párt is harcol ellene. Az ilyen emberek csak akadályok az úton, ki kell őket 
rekeszteni az életből. Az a baj, hogy keveset olvasunk, még a Pravda vezércikkeit sem, a szerkesztőségi cikkekről 
már nem is beszélek. Pedig ezek az írások harcra, meg nem alkuvásra szólítanak a rosszal, a dogmatizmussal.

Mi a nacionalizmus? - Mihail Vasziljevics (Szimulik)! Tényekről írni vagy véghezvinni azokat. A barátság 
attól igazi, hogy egymás szemébe mondjuk az igazat. Ez is rossz, az is rossz. Mindennapi életünkből jó lenne 
kiirtani a nacionalizmust. De figyelem, hogyan töltik fel ukrán és orosz könyvekkel az iskolai könyvtárakat. 
Kevés a magyar irodalom, Hiszen szükséges, hogy a gyermek saját nemzeti irodalmának legjobb hagyományain 
nőjön fel, fejlődjön.

A regényről Önöknek és nekem teljesen más a véleményünk: ég és föld. A regényt mindnyájan olvasták. Ki 
találta úgy, hogy a szerző népszerűsíti az absztrakt művészetet? Hiszen a szerző éppen pálcát tör az irányzat fölött. 
Hol itt a népszerűsítés?

Hol látták, hogy a főhős megkérdőjelezi a párt vezető szerepét a művészetben és az irodalomban?
Szimulik: És Mazur beszéde a gyűlésen?
Kovács: De hát Mazur nem a párt!
Zákány: Mi megértettük a regényt, de ha az egyszerű olvasó kezébe kerül, ő nem képes így eligazodni rajta.
Szimulik: Ön azt állítja, hogy a párttitkárt küldték. Választani szokták. Mikor volt ilyen? Nálunk Ungváron 

nem találkoztunk ilyen esettel.
Kovács: De hát az esemény nem Ungváron történik. Ez egy irodalmi mü, így joga van a szerzőnek a képzeletre. 

És hol találkozunk a regényben a Kommunizmus építői erkölcsi kódexének kicsúfolásával?
Szimulik: És Mazur?
Kovács: De hát ő negatív hős. Az egész valóság, amely a hőst körülveszi, egy kép, amelyet neki kell megfeste

ni.
Gortvai: Arra a kérdésre, hogy kineveti-e Kovács a háború áldozatait, találtam egy helyet, ami félreérthető.
Kovács: Megköszönöm az észrevételeket, igyekszem javaslataikat átgondolni.

Határozat
1. A regény érdekes mü, amely bátran és meggondoltan vet fel időszerű, aktuális problémákat.
2. A regény művészi megformálása arról tanúskodik, hogy a szerző nem a kitaposott úton jár, új művészi 

formákat, eszközöket keres mondanivalójának közlésére.
3. Ugyanakkor a kéziratban több helyen találkozhatunk olyan nézetekkel, ahol a szerző eszmeisége homályos 

és ideológiai szempontból, különösen ami népeink barátságát illeti, károsak lehetnek.
4. A regény csak abban az esetben jelenhet meg, ha a szerző ezeket az eszmeileg homályos, káros részeket 

átdolgozza, a helyes eszmeiséget megerősíti.

U n g v á r ,  1 9 6 4 .  ( s z e p t e m b e r - o k t ó b e r )

(Oroszból fordította Kovács Éva.)

A magyar-francia tanszék vezetősége, 
Szimulik docens
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7.

Jegyzőkön yv

F elvéte te tt a szerkesztőb izo ttság  ülésén

T é m a :  K o v á c s  V i l m o s  H o l n a p  i s  é l ü n k  c .  r e g é n y é n e k  m e g b e s z é l é s e

U n g v á r ,  1 9 6 5 .  j a n u á r  2 8 .

J e l e n  v o l t  n y o l c  f ő .

Feszenko elvtárs, a Kárpáti Kiadó igazgatója, megnyitja a gyűlést. - A kérdés: kiadható-e Kovács Vilmos 
regénye, ha igen, javítások nélkül vagy átdolgozással? Milyen munkát igényel a kézirat? Javaslom a véleménycse
rét.

Rotman (Miklós): A regényt ki kell adni, ahogyan már leszögeztem a recenziómban. Szükség van némi kiiga
zításra, de ez kimondottan szerzői és szerkesztői munka.

Feszenko: Bállá elvtárs véleménye szerfht a regényt teljesen át kell írni.
Rotman: Éppen Bállá elvtárs észrevételei olyanok, amelyeket a szerző könnyen kiigazít. Ezek egyszeri esetek, 

azaz egy-egy szó, kifejezés, mondat. Ami a szerzői munkát illeti, pontosítani kell azokat a részeket, amelyek 
zavarba hozhatják az olvasót, kétértelműségre adhatnak okot. Például a piramisokkal kapcsolatos analógia, vagy 
amikor a főhős a propagandaosztály vezetőjével erről beszélget. Nem ártana néhol áttenni a hangsúlyt, átértékelni 
egyes momentumokat. De ez kimondottan szerzői munka. Kovács elvtárs, mint avatott tollú író, meg tudja oldani 
ezeket a problémákat úgy, hogy azok ne menjenek a mondanivaló és a szerkezet rovására.

Feszenko: Kérdésem: szükség van-e a regény gyökeres átdolgozására, minden oldal átírására, vagy ezek a 
javítások csak egy-egy részre vonatkoznak?

Rotman: Ahogyan már mondtam, csak keveset kell változtatni a szövegen, hogy a könyv elnyerje egységes jó 
hangzását.

Vas: Kérdésem lenne Kovács elvtárshoz: Ön teljesen elveti Bállá bírálatát, vagy csak egyes momentumaival 
nem ért egyet?

Kovács: Teljesen elvetem Bállá véleményét, mert az tendenciózus, hibás és rosszindulatú. Ma konkrétan át
nézhetjük minden egyes állítását, és világossá válik számunkra, hogy egyik sem helytálló, nem valós,

Feszenko: Bállá azt állítja, hogy az ő megjegyzései teljesen fedik a Rotman elvtárs kifogásait, csak Rotman 
más formában közli azokat.

Kovács: Hát ez nem igaz. Rotman recenziójában teljesen más megjegyzéseket találunk, azonkívül, hogy lénye
gesen különbözik a Bállá bírálatától. Rotman elvtárs recenziója objektív és mély. A megjegyzései a regény javát 
szolgálják, és nem a könyv és a szerző befeketítésére irányulnak. Igaz, hogy egyes kifogásaival nem tudok egyet
érteni, de ezekre majd később kitérek.

Barzsá /a szerkesztő/; Lehetséges, hogy Kovács elvtárs most rögtön megmondja nekünk, hogy mivel nem ért 
egyet?

Kovács: Nem tudom elfogadni, hogy Rotman elvtárs általában az én világnézeti gyengeségemről beszél. Nem 
értek egyet ezzel az állítással azért sem, mert ez így az egész írói munkásságomra vonatkoztatható és nemcsak 
konkrétan a regényre. Továbbá Rotman elvtárs úgy látja, mintha a regény egész cselekménye a sztálini személyi 
kultusz túlkapásaira épülne. De ez nem így van. A szerző számol ezzel, éppen ezért a regénynek abban a részében, 
ahol a gyűlést leírja, a dogmatikus Mazur ellensúlyozására új szereplőt iktat be, Belovot, a területi pártbizottság 
propagandaosztályának instruktorát. Belov új típusú pártmunkás, nagy tudású, tisztességes ember. Nem véletlen, 
hogy a gyűlés után ő csatlakozik Somogyihoz. Elkíséri egy darabon, látja, hogy hősünk lelkében zűrzavar uralko
dik és helyes irányba tereli gondolatait. Belov jól ítéli meg Mazurt. Azt mondja: „Mert nézze, Somogyi elvtárs, 
Mazur tisztességes ember... arról is meg van győződve, hogy amit tesz, helyesen teszi, és cselekedeteivel a párt 
javát szolgálja. Sajnos, azt nem tudja magáról, hogy ma már sziszifuszi munkát végez, ami ráadásul még káros 
is.” Azonkívül Belov felvet egy fontos kérdést, a személyi kultusz lényegét fogalmazza meg. „Annak idején 
Sztálin leírta azt a jelmondatot: 'Előre a kommunizmus győzelme felé!’, és az előre szó után nem tett vesszőt. A 
mondatot vessző nélkül vésték márványba, így írták rá a transzparensekre, így került be a tankönyvekbe is. A 
tanárok a fogukat csikorgatták, hiszen Sztálin a legelemibb nyelvtani szabály ellen vétett, de nem mertek szólni. 
Ha az esetet szimbólumként kezeljük, mélységes tragédia van benne... Sok év eltelt, és sok minden történt az
alatt, míg ezt a vesszőt ki tudtuk tenni, de ki-tettük. Igaz, évekig lábbal tiportunk egy nyelvtani szabályt, és ez 
nagyon sok embernek fájt, de e nélkül a vessző nélkül is sokmillió ember tanult meg ími-olvasni. És én azt 
hiszem, hogy ez a lényeg.”

Teljesen világos, hogy a ki nem tett vessző és a nyelvtani szabályok semmibe vétele a személyi kultusz túlka
pásait jelképezik. De az, hogy a ki nem tett vessző ellenére ez idő alatt sok millióan tanultak meg ími-olvasni, a 
lényege ennek a korszaknak, és ez hatalmas vívmány. De kérdéses, elfogadja-e ezt a regény főhőse. Igen, elfogad
ja és tovább is viszi. Idézzük fel a regénynek azt a részét, amikor Somogyi találkozik Belovval a vonaton. Somogyi
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azt kérdezi az instruktortól: „És pont is van a történelemben, Belov?” Belov válasza: „Van. Pont, amely után 
leeresztjük a hangsúlyt, lélegzetet veszünk és megyünk tovább.” Teljesen világos, hogy a pont a múltra vonatko
zik, a személyi kultusz káros hatásainak teljes felszámolására. Ezeket a szavakat Somogyi elismétli a feleségé
nek, Mártának, és itt ér véget a regény. Tehát a főhős álláspontja világos. Helyesen értékeli ki a személyi kultusz 
korszakát is.

Vas: Kérdés: ha a regény tárgya a személyi kultusz túlkapásainak feltárása, akkor a szerző miért csak a magyar 
férfiak elhurcolásáról ír, hiszen az ukrán lakosság is megszenvedte ezeket az időket. Én magam is ültem ezekben 
az években. Továbbá nem helyes mindent a Sztálin számlájára írni. Háború volt, s a háborúnak külön törvényei 
vannak, a kárpátontúli magyarokat eszerint, a háborús törvények szerint internálták, függetlenül attól, hogy ki 
volt a fővezér, Sztálin vagy valaki más. Azon kívül munkára vitték őket, hidakat és más objektumokat építettek.

Feszenko: Ez így igaz. A háború az háború. Sok volt az áldozat, nagy volt a rombolás, és a lakosságnak kellett 
újjáépíteni az országot.

Vas: A regény megbeszélésében én, mint olvasó veszek részt. Általában az ilyen megbeszéléseket az írószövet
ségben kellene megtartani, írók részvételével. Mint olvasónak az a véleményem, hogy ezt a részt - a magyar 
férfiak elhurcolását - ki kell hagyni a regényből, vagy megváltoztatni és bemutatni, hogy a kultusz éveiben nem
csak a magyarok szenvedtek, hanem az ukránok és más nemzetiségek is. Erre azért van szükség, nehogy félrema
gyarázzanak valamit, és azért is, hogy erősítsük a magyarok és más népek barátságát. De szerintem jobb lenne 
kihagyni ezt a részt. Az átdolgozásánál hathatós segítséget kell nyújtani a szerzőnek, a regényt meg ki kell adni.

Kovács: A kérdést nem lehet úgy felvetni, hogy kell-e írni a személyi kultusz idejének törvénytelenségeiről. 
Erről muszáj írni. És a lakosság internálását sem lehet elintézni holmi háborús törvényekre hivatkozva, mert ez 
egy láncszeme volt az általános megtorlásoknak. Köztudott, hogy 18-50 évig elhurcolták a férfiakat. A mi 
falunkban például csak 15 ukrán és 7 cigány családból maradtak otthon a férfiak. És még rosszabb, hogy a 
kommunistákat is elvitték, beleértve az apámat is. Ezért erkölcsi jogom is, hogy írjak erről, azon kívül, hogy 
állampolgári kötelességem is. Hiszen folyamatban van a személyi kultusz időszakának teljes átértékelése, és 
ebbe beletartoznak az akkor lezajlott események is. Az átértékelés azért is szükséges, mert a háború helytelen 
ábrázolása jelen van az irodalomban is. Megkérdezhetjük: miért szükséges erre emlékezni, miért emlegetjük a 
háború áldozatait és tépjük fel a sebeket, azok sebeit, akik közeli hozzátartozóikat veszítették el a véres ese
ményekben. Imi kell erről, hiszen erre köteleznek bennünket a pártdokumentumok is. Az irodalomnak köteles
sége kimondani az igazat.

Groszman: Mindez nem a háborús törvények és a párt akaratából történt. Én emlékszem esetekre, amikor saját 
kommunistáinkat sem tudtuk megmenteni a táboroktól. Azonkívül nem munkára vitték a lakosságot, a cél az 
izoláció volt.

Barzsó: Ami a felvetett kérdést illeti, ez a szó szoros értelmében internálás volt. A nagybácsimat - például - 
először Szolyvára vitték, majd Szamborba hajtották. A valóságban nem dolgoztak, és erről mindenki tudott. Ko
vács a védtelen emberek elhurcolását, a táborokat nem úgy tárgyalja, mint a rendszer velejáróját, hanem mint a 
személyi kultusz vétkét. Nem normális, hogy amíg az orosz és más olvasó megkapja az irodalomból a kultusz 
éveinek kiértékelését, addig a magyar olvasó számára nincs kidolgozva ez a téma. Ami általában a regényt illeti, 
itt jegyzem meg, hogy Kahána Mózes recenziója alapján a szerzővel együtt két hónapig dolgoztunk a kéziraton. 
Most látom, hogy még akad némi javítanivaló a regényen, amire Rotman elvtárs hívta fel a figyelmünket. Az ő 
recenzióját veszem majd alapul a továbbiakban. Megerősítem, hogy Bállá László véleményezése nem objektív, 
tendenciózus, és ezt neki magának is megmondtam. Én ugyanúgy, mint Rotman elvtárs, semmiféle téveszmét 
nem látok a regényben. A szerző hőseit fejlődésben, változó környezetben mutatja be, és ezeknek a változásoknak 
az iránya pozitív. A kézirat további munkát igényel Rotman elvtárs megjegyzései alapján.

lvanov: Engem érdekelne, hogy Bállá szándékosan hamisítja-e meg a mü alapgondolatát. Nem lehetséges, 
hogy az olvasó majd ugyanúgy látja a regényt, mint Bállá?

Barzsó: Bállá néhány állítása félreértésre utal, mert azok a regény cselekményéből kiragadott tényeken ala
pulnak. Bállá legfőbb tévedése: ő ezekből a kiragadott egyedi és könnyen kijavítható tényekből azt a következte
tést vonta le, hogy a könyv egészében véve káros.

lvanov: Ha a szerző állásfoglalása helyes, ahogyan állítják Barzsó és Rotman elvtársak, és ha az itt-ott előfor
duló téves állítások könnyen kiküszöbölhetők, miért töltünk annyi időt a megvitatásával?

Kovács: A  hiányosságokat helyrehozni, kijavítani nem nehéz. De nem ez a lényeg. A Bállá által írt recenzió 
miatt szorgalmaztam a regény megvitatását, Arra törekedtem, hogy vegyük sorra Bállá állításait, és az elvtársak 
döntsék el, hogy valósak-e azok. Azért is törekedtem erre, mivel ha a recenzióból indulunk ki, akkor én egyáltalán 
nem is vagyok szovjet író, hanem nacionalista, az absztrakt művészet híve, megkérdőjelezem a párt vezető szere
pét az irodalomban, a művészetben, csúfot űzök az erkölcsi kódexből és minden szent eszméből. Azért akartam 
ezt a vitát, mert megrágalmaztak, regényemet pedig megpróbálták kiiktatni. Ezért kértem Önöket itt és most 
megvitatni a recenzió minden egyes vádpontját. Ha a recenziót elvetik mint nem objektív, tendenciózus írást, 
akkor térjünk rá a Rotman elvtárs megjegyzéseinek megtárgyalására. Én már kifejtettem, miben értek egyet 
Rotman elvtárssal és miben nem, de hajlandó vagyok javításokra. Ha Önök hibásnak találják a piramis analógiát, 
akkor átírom ezt a részt. Figyelembe veszem a recenzens megjegyzéseit Solohovval és Majakovszkijjal kapcsolat
ban is. Elhagyom az iskolai könyvtárakról írottakat is.

Feszenko: A magyar tanszéken is megvitatták a kéziratot, és ott úgy találták, hogy a regény árthat az ukrán és a 
magyar nép barátságának. Ez igaz?
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Kovács: Igaz, a tanszék határozatában van egy ilyen pont, de ha Ön elolvassa a tanszék dolgozóinak felszóla
lásait, hát semmi hasonlóval nem fog találkozni, Biztos vagyok benne, ha csak a kéziratot adják át a tanszéknek, 
és nem mellékelik hozzá a Bállá recenzióját, hasonló pont nem kerül be a határozatba. Azonkívül a tanszéken 
lezajlott vitán, ahol rajtam kívül jelen volt Bállá László is, megkérdeztem az elvtársakat. Meg tudják-e erősíteni 
a vádakat, amivel Bállá engem és a regényemet illeti. És akkor Rót professzor egy kérdést intézett hozzám: „Ki 
merte Önt, Kovács elvtárs, ilyen képtelenségekkel vádolni?”

Feszenko: Javaslom, hogy a regény félreérthető részeit ki kell hagyni. Kihagyható-e Szambor? Szerintem igen. 
A homályos gondolatokat, kifejezéseket pontosítani kell, Helyenként Rotman recenziója szigorúbb a Balláénál.

Rotman: Ezelőtt Ön azt állította, hogy a véleményem liberális, most meg az a véleménye, hogy szigorúbb mint 
a Baliáé?

Feszenko: A recenzióban van egy sor komoly következtetés. így például a szerző világnézeti gyengesége. A 
szerző úgy látja, hogy a lenini normák megsértése végigvonul a mi történelmünkön egészen 1953-ig, érzékelhető 
a problémák osztályok feletti kezelése, Mazur karikatúra-szerű alakja és így tovább. Engem érdekel, át kell-e ími 
az egész regényt, vagy csak egyes részeit.

Rotman: Már leszögeztem: nem kell átírni a könyvet. Néhány helyen pontosabban kell fogalmazni. Helytelen 
kihangsúlyozni, hogy a személyi kultusz időszakában csak törvénytelenségek voltak. Úgy gondolom, hogy a szer
ző egyetért velem.

Kovács: Már leszögeztem: nem értek egyet az „általában gyenge világnézettel.” Idéztem a regénynek azt a 
részét, ahol a személyi kultusz időszakának a helyes értelmezését adom. Ezt tartalmazza Somogyi és Belov be
szélgetése az elhagyott vesszőről és a pontról a történelemben. A regényemben mindig, minden problémát osz
tályszemszögből közelítek meg, A világot szigorúan és pontosan két részre osztom. Emlékezzenek csak Lekszire, 
az absztrakt irányzat követőjére és filozófiájára, amelynek az alapja a németországi gyáros világnézete. A regény 
főhőse és barátai kinevetik, elmarasztalják ezt a filozófiát. Vagy idézzék fel azt a részt, ahol a párizsi művészetről 
és művészekről van szó, vagy a magyar nacionalizmusról. Ezt a világot a szerző elutasítja, elveti. Ugyanakkor a 
regény és annak pozitív hősei elismerik mindazt a jót, haladót, amelyet az emberiség létrehozott a történelme 
folyamán, és igyekszik ezt népe szolgálatába állítani. És ezt nem szabad összetéveszteni az osztályon kívüliség
gel. Ami Mazur alakját illeti, az hiteles és nincs szándékomban megmásítani. Értsék meg, Mazur nem azért 
nevetséges, mert én így akarom, hanem mert ez az ember a megcsontosodott dogmáival, napjainkban valóban 
nevetséges. Azon kívül az ő alakja ellen egyetlen bíráló sem emelt kifogást.

Barzsó: A legtöbb, hogy enyhítünk a jellem karikatúra voltán. Szerintem nem szükségszerű, hogy Somogyi 
problémáját Reiner oldja meg a pártbizottságban. így elkerülhetjük a látszatot, hogy Somogyi sorsa egyedül 
Reinertől függ. Ugyanakkor az életben nem ritka, hogy valakinek a sorsa, problémájának a megoldása a pártbi
zottságtól függ.

Rotman: Somogyi fejlődését jó lenne világosabban látni. Nem ártana lerövidíteni az elmélkedéseket a művé
szetről. Ezek a monológok elég nehézkesek. Azt hiszem, ettől csak nyerne a regény.

Barzsó: Ezeket a helyeket át fogjuk nézni a szerzővel, és valamit ki is hagyunk, ha ezt megengedi a mű 
szerkezete. Kevesebbet emlegetjük majd a hiánycikkeket is.

Rotman: Lehet erről ími, de nem mindig ugyanazt az árucikket említeni.
Feszenko: Mennyi időre van szüksége a szerzőnek a javítások elvégzésére?
Kovács: Egy hétre.
Feszenko: Kap két hetet. A regényt tervbe vesszük az 1965-ös évre. Köszönöm a részvételt.

A jegyzőkönyvet vezették:
Barzsó Tibor felelős szerkesztő 

Mihályi Gábor szerkesztő

(Oroszból fordította Kovács Éva.)
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8.

A z „ E g y ü tt” u ta t keres

Magyarázatként csak annyit: az „Együtt” írógépen sokszorosított egyetemista irodalmi folyóirat. Életkora ke
vesebb egy évnél, valamikor tavaly ősszel született meg a gondolat a magyar nyelvészek fejében: folyóiratot 
kellene kiadni. Azóta jelenik meg. Eleinte egyszerű szürke borítólapos füzetecske volt, a példányszám nem halad
ta meg a négyet-ötöt. Az idén az „Együtt” már színes borítólappal lát napvilágot. A példányszám is háromszorosa 
a tavalyinak. Hiába, növekedett az érdeklődés a folyóirat iránt. Ennek természetesen leginkább azok a fiatalok 
örülnek, akik összegyűjtik, szerkesztik, gépelik és bekötik az „Együtt”-et. Négyen vannak: Stumpf Béni, Bállá 
Gyula, Györke László és Bús Ilona. De ez csak a törzskar. Az irodalomkedvelőknek készségesen segítenek a 
magyar nyelv és irodalom tanszék tanárai, s a többi egyetemi hallgató is. Ez megmutatkozik az egyes számokon. 
Egyre terjedelmesebb az ,.Együtt”. Az 1967. évi első szám még csak 48 oldalas volt, a következőben már 62 oldalt 
találunk.

A növekedés azonban nemcsak mennyiségi, hanem minőségi is. Az irodalmi folyóirat lépésről lépésre, egyre 
jobban megközelíti az irodalmi folyóirat jellegét. Még ha ifjúsági, társadalmi alapon kibocsátott sajtótermék is. S 
ezért a szerkesztőbizottságot illeti meg a dicséret - a fiatalokat, akik egymaguk megérdemelnék, hogy külön 
foglalkozzunk velük.

De lapozzunk talán inkább bele az „Együtt” számaiba. Ismerem a tavaly megjelent folyóiratok tartalmát is. 
Ezért ösztönös kíváncsisággal olvastam el minden anyagot. Fejlődött az „Együtt”? Vagy egy helyben topog? Ezek 
a kérdések foglalkoztattak, s jóleső érzés volt elkönyvelni - jobb, olvasmányosabb a folyóirat. Az oldalain egyre 
több fiatal tollforgató próbálkozik erejével - költők, kritikusok, prózaírók. S ha műveik olykor kiforratlanok is, 
sok helyen megcsillan bennük a hivatásérzet, a tehetség biztos jele.

Túl sok lenne a vita, a mübírálat a folyóirat oldalán? Meglehet. Induló folyóirat ez, melyet fiatalok, komszomolok 
írnak, szerkesztenek, olvasnak. Nem találták még meg a vég-leges utat. Nem döntöttek: ennyi és ennyi oldalt 
kapnak a költők, ennyit a prózaírók, a kritikusok. Egyelőre közvélemény-kutatás folyik - milyen az „Együtt”, mi 
jó az „Együtt”-ben, mi a rossz?

Ez a közvélemény-kutatás a folyóirat oldalain kezdődik és az egyetemi előadótermekben, a diákszállókban 
folytatódik. Az eredmény: az irodalomkedvelő fiatalok egyre maga-biztosabbak.

Az „Együtt” népszerűsége is olyan nagy már, hogy felvetődik a kérdés: nem lenne-e célszerű 150-200 példány
számban, az egyetemi pártbizottság hozzájárulásával sokszorosítani? A folyóirat némi tartalmi módosításokkal 
így a magyar nyelv és irodalom szakos hallgatók hasznos segédeszköze lenne, mely még inkább megszerettetné 
velük anyanyelvűket.

A folyóirat szerkesztőiről és szerzőiről már szóltunk. Többségük alsó évfolyamos egyetemi hallgató. Anyagaik 
között sok a talpraesett, ügyesen megoldott mű, bírálat. A szép-irodalmi műveket, könyveket és verseket bíráló 
legtöbb fiatal kritikus bátran vitába száll a szerzőkkel. Cikkeikben elemeznek, rámutatnak a hibákra, közük 
javaslataikat. (Tárci Etel - A tömeg és a vezető problémája, Sánta Ferenc Húsz óra című regényében. Bállá Gyula 
- Kaleidoszkóp). Olvashatunk az „Együtf’-ben azonban kevésbé sikerült cikket is. (Györke László - Galambos 
Lajos: Fekete kötés, 1. szám), melyben a szerző megelégszik a cselekmény ismertetésével. Egyes cikkekben olyan 
hangnemre térnek át, ami iskolai dolgozat-ízt ad az egyébként jól induló bírálatoknak.

Tapasztalhatók pontatlanságok a versek válogatásánál. Szerintünk nem a legszerencsésebben csoportosították 
a költészet ünnepe tiszteletére összegyűjtött verseket (2. szám). Ugyanebben a számban olvashatjuk Punykó 
Mária „Vonaton” c. tollrajzát. A tollrajz nyelvezete jó, gördülékeny. Mégis, ezen az anyagon többet kellett volna 
dolgozni a szerzőnek. Mert így nem világos: pozitív hős a városba utazó cipőgyári munkás, vagy negatív. „Mennyi 
a fizetés — kérdem. 60-70 rubelre gondolok, de kétszerese is megvan. Csendes ne-vetéssel mondja. - Eüss/uk mi 
azt.” Nem sikerült a befejezés sem.

Az „Együtt”, egészben véve, érdekes olvasmány. A március-áprilisi szám pedig már majdnem „igazi” folyóirati 
színvonalat üt meg. Ebben sok illusztráció is van: Horváth Anna linóleummetszetei. Jó lenne, ha a továbbiakban 
a folyóirat illusztrálásába bevonnák az uzshorodi képzőművészeti szakiskola tehetséges fiataljait is.
K á r p á t i  I g a z  S z ó  ( U n g v á r ) ,  1 9 6 7 .  m á j u s  3 1 .

Márkus Csaba
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9.

F ia ta lok  iroda lm i stúdiója

Az utóbbi időben egyre több kezdő költő és író jelentkezett. Az újságszerkesztőségeknek nem volt lehetőségük 
a beérkezett írások elbírálására, de a kezdőknek sem volt elegendő a pár soros „kritika” a lényeges hibák megér
téséhez. Tehetséges fiatalok jelentkeztek, azonban még náluk is szembeötlő volt az alapismeretek hiánya. Ezért - 
a szabadabb elbírálási mód és az ismeretek gyarapítása céljából - szükségessé vált egy stúdiószerű kör létrehozá
sa. Az Uzshorodi Állami Egyetem magyar nyelv és irodalom szakán tanuló fiatal költőknek és íróknak (Benedek 
András, Bállá Gyula, Gyürke László) a közreműködésével 1967 novemberében a Kárpátontúli Ifjúság c. területi 
lap szerkesztősége keretében megalakult a Forrás Ifjúsági Stúdió.

A Stúdió havonként tartja összejövetelét. A foglalkozásokon a beérkezett írásokat vitatjuk meg és minden 
alkalommal egy-egy elméleti kérdést is megtárgyalunk. Különösen az eszmeiségre, a formai jellegzetességek 
ismertetésére és a szerkesztési szabályokra fektettünk nagy súlyt. De nemcsak költészettel és prózával foglalko
zunk, hanem a művészet különböző ágazataival is ismerkedünk, és a meglévő tudást is igyekszünk elmélyíteni. 
Munka-tervünkben helyet kapott a zene, a publicisztika és a képzőművészet.

Csak rövid ideje működik a Forrás Ifjúsági Stúdió, de máris szép sikereket könyvelhetünk el. A fokozatos 
fejlődés folytán a Stúdió egyes tagjai: Fodor Géza, Fábián László, Füzesi Magda, Peleskei Jenő, Dupka György 
már több ízben publikáltak a Kárpátontúli Ifjúságban és a Kárpáti Igaz Szóban. És előreláthatólag a további 
fejlődés sem marad el. A Stúdió tagjainak vezetésével a területen több helyen alakultak irodalmi és olvasókörök.

A jövőben a Stúdió bővíteni szeretné szerepkörét, hogy még eredményesebben egyengesse a terület alkotó 
ifjúságának útját.
K á r p á t i  K a l e n d á r i u m  ( U n g v á r )  1 9 6 9 . ,  7 5 .  o l d .  K á r p á t i  K i a d ó .

Zselicki József, 
a Forrás Ifjúsági Stúdió elnöke
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10.

F ia ta l kárpá ta lja i m agyar költők

Extrém helyzetünk Európában s az a képtelen történelmi realitás, hogy minden harmadik magyar az ország 
határain túl él, elháríthatatlanul sugallja létünk történelmi, történelmünk drámai, sorsszerű átélését. A lét sors
szerű átélése pedig az a legősibb talaj, amelyből költészet sarjad: gyökeres, erősen kötődő, szívós.

Mindez még fokozottabb mértékben érvényes ránk, más országokban élő magyarokra, akiken a nemzet évszá
zados valóságos vagy vélt bűneit kérték számon és torolták is meg, s akikre önakaratukon kívül kényszerítették az 
élő gyepű szerepét.

Mindezt csak azért mondom el a 200 ezer kárpátaljai magyar szellemiségét felvillantó öt fiatal költő kapcsán, 
hogy érzékeltessem: éppen, mert töredék vagyunk, megtanultuk keresni azokat a leglényeget érintő összefüggése
ket, amelyeken nemzeti létezésünk múlhat. A szellemi életösztön parancsa ez. A többmilliós tömeg csak sorsfor
dulókkor hallja meg, a töredék viszont csak naponta.

Negyvenöt (azaz 1945) után a költészet nálunk is a nemzeti bűntudat, a történelmi értékrombolás és a dilettáns 
nekibuzdulás jegyében indult, és tenyészett a személyi kultusz és a zsdanovi kultúrpolitika légkörében. Csak
hogy, amíg az anyairodalomban a nemzeti bűntudat például beteges kéjelgéssé vált, addig mi, a határokon túl, 
más népekkel és nemzetekkel élő magyarság csakhamar kilábaltunk ebből a kórból. És éppen azoknak a nemze
teknek a segítségével, akikkel együtt élünk. Mert ugyan megtaláljuk-e az orosz szellemiségben a nemzeti bűntu
datnak akár a leghalványabb jelét is azért, hogy a cárizmus vérbe fojtotta az 1848-1849-es szabadságharcot? Nem. 
Mert nemzetnek nincs bűne, bűne csak a rendszernek van, amely - adott esetben a cárizmus - megdőlt. Vagy 
ugyan éreznek-e nemzeti bűntudatot cseh és román szomszédaink azért, mert vérbe fojtották a magára hagyott 
Magyar Tanácsköztársaságot? A válasz ugyanaz.

Az irodalmakat mozgató külső-belső kényszer nagyjából ugyanaz volt határokon innen és túl. Az udvari óda
költészet évei voltak azok, de vajon van-e jogunk bármit is szemére vetni saját költőinknek azért, mert olykor a 
„világ vezéréhez” fohászkodtak, ha még a nagy magyar irodalom nagyjai is megénekeltek egy zömök férfit, aki 
rájuk emelte „két okos, mosolygó szemét és kezét nyújtva, kivezette a fényre nemzetét.”

Mi még ennél is mélyebbről indultunk, méghozzá teljesen magunkra hagyva és magunkra utalva a földrajzi és 
szellemi periférián. Művi úton életre kényszerített antológiákban és almanachjainkban (Új Hang - 1954, Szovjet 
Kárpátontúl - 1955, Kárpátok - 1958) tucatnyi név és álnév bukkant fel és tűnt el anélkül, hogy a köztudatba 
bekerült volna. Mégis azt kell mondanom, hogy bár ezek az almanachok érték volna meg a közéleti tisztulás éveit. 
Akkor talán betölthették volna fontos szerepüket. De nem érték. És ma is ott tartunk, hogy nincs sem irodalmi 
folyóiratunk, sem almanachunk, bár vannak hivatásos és többkötetes íróink és fiataljaink is.

A közéleti tisztulás azonban megindult és hatására lassan megmozdult a periféria is. 1954-1957-ben a városok
ban megnyíltak a magyar tannyelvű középiskolák, Munkácson a vegyes tannyelvű tanítóképző, 1963-ban az ung
vári egyetem magyar tanszéke, amely évente húsz okleveles tanárt bocsát ki, 1966-ban pedig önálló napilappá 
alakult az addig fordításos Kárpáti Igaz Szó. A lap egyébként hetente egyszer, vasárnap irodalmi oldallal jelenik 
meg. Az írószövetség magyar szekciójában is megélénkült a munka.

(Az írás feltehetően a Nádparipán című tervezett, de a vétójogú főlektor, Bállá László véleményére átdolgozott 
antológia Előszava. 1969-1970-ben készült, és már csak öt költő -  Benedek András, Bállá Teréz?, Fábián László, 
Fodor Géza, Zselicki Jó zse f -  verseit ajánlotta volna az olvasóknak. -  Kovács Vilmosné személyes közlése.)
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11.

A n agy szo v je t csa lád  kis m agyar közössége

Gondolatok egy Lenin-könyv kiadása kapcsán 
-  A nemzetek önrendelkezési jogáról

...Megjelenése szinte órára egybeesett a kijevi kongresszus (az UKP XXIV. kongresszusa - Szerk.) megnyitá
sával, és bizonyára az SZKP XXIV. kongresszusának napjaiban lesz terület szerte kapható a könyvesboltokban. 
És határozottan szimbolikus itt még valami más is. Épp ez a könyv - Lenin egyik legsarkalatosabb állásfoglalása 
a nemzetiségi kérdésben - került ezekben a napokban a kárpátontúli magyar dolgozók asztalára, szinte buzdítva 
őket arra, hogy most, a kongresszusi idők számadó-számvető atmoszférájában ők is lemérjék azt az utat, amelyet 
a két kongresszus között a nagy szovjet család kis nemzeti közösségeként megtettek.

Akadnak talán, akik erőszakoknak találják a fenti párhuzamot. Leninnek ez a műve csaknem hat évtizeddel 
ezelőtt, 1914 első felében íródott: a burzsoá államokon belül élő nemzetek helyzetét elemzi, a marxistáknak e 
nemzetek jogaival kapcsolatos álláspontját fejti ki. Hogyan vonatkoztatható mindez ránk, kárpátontúli magyarok
ra, a mi helyzetünkre?

Hogyan? Többféleképpen is.
Elsősorban a nemzeti egyenjogúság itt megfogalmazott lenini elveiből sarjadtak, ezekre támaszkodnak ma is 

azok a normák, amelyek a soknemzetiségű Szovjetunió népeinek szocialista együttélését szabályozzák. Másod
szor: lényeges számunkra még egy alapelv, amelynek ez a mű igen pontos megfogalmazását adja, hogy a nemze
tiségi hovatartozásnak semmiképp sem szabad elválasztania dolgozóinkat a kitűzött célért vívott küzdelmükben.

„A feladat az, hogy megvédjük a proletariátus által a szocializmusért vívott osztályharc egységét” - írja Lenin, 
határozottan elítélve mindenfajta nacionalizmust, majd később ezt a gondolatot konkretizálja, s megállapítja, 
hogy a proletariátusnak „harcolnia kell mindenféle nacionalizmus ellen, el kell ismernie nemcsak általában vala
mennyi nemzet teljes egyenjogúságát, hanem az államépítés tekintetében való egyenjogúságot is... más részt 
pedig, éppen azért, hogy sikeresen harcolhasson valamennyi nemzet mindenfajta nacionalizmusa ellen, síkra kell 
szállnia a proletárharc és a proletárszervezetek egységéért.”

Miért idéztük ezeket a sorokat? Semmiképpen sem azért, mintha a nacionalizmusnak valamilyen számottevő 
fenyegető jelenségeire figyeltünk volna fel, amelyek e területen élő nemzetek sikeres együttműködését veszélyez
tetik. Mégis vannak dolgok, magyar lakosságunk körében elszórtan tapasztalható jelenségek, amelyeket mi, kom
munisták nyugtalanul szemlélünk, dolgok, amelyek egyebek közt kis nemzeti közösségünk fejlődését, prosperá
lását is lassíthatják, hátráltathatják. Elért nemzeti vívmányaink elhallgatására, lekicsinylésére gondolok itt. Azoknak 
a nehézségeknek (mert ilyenek is vannak) eltúlzására, sőt olykor dramatizálására, amelyek egyes nemzeti problé
máink megoldásában - főként a magyar lakosság kis iélekszáma miatt - még előfordulnak. Végül: egyesek nem
zeti elzárkózására, csökkentett érdeklődésére az egész szovjetország dolgai, problémái iránt. Nem árt tehát, ha - 
az említettekre hivatkozva - a nemzetiségi kérdésekről írott e nagyfontosságú Lenin-mü megjelenése kapcsán 
legalább vázlatosan áttekintjük vívmányainkat, elidőzünk a nehézségeknél is, és megvizsgáljuk, hogy halad fok
ról fokra kiküszöbölésük...

...Az irodalomnál időzzünk el talán kissé bővebben, itt ugyanis ki szeretnék térni bizonyos problémákra is. 
Maguk a tények sokatmondóak: magyar íróink könyvei közül mintegy tucatnyi orosz és ukrán fordításban is 
megjelent, nem egy részesült kedvező fogadtatásban, kapott elismerő sajtóvisszhangot Moszkvában, Kijevben, 
Budapesten. Igaz: írógárdánk nem túlságosan népes: heten vannak, akik eddig önálló könyvvel jelentkeztek 
(Csengeri Dezső, Kecskés Béla, Kovács Vilmos, Sütő Kálmán, Szalai Borbála, Szenes László és e sorok írója.) A 
magyar lakosság lélekszámához arányítva ez talán nem is kis szám, de a felsoroltak mintegy fele eddig egyköny- 
ves, gyakorlatilag ez alig jelent többet az első komoly lépés megtételénél. Miért nincsenek többen? Miért jut 
aránylag lassan előre az időszaki sajtóban publikálgató tucatnyi fiatal?

Nos, ennek legkevésbé sem a kellő támogatás vagy megértés hiánya az oka. 1949 óta folyamatosan részt veszek 
a Kárpáti Kiadó munkájában, a magyar kiadványok megjelenését ez alatt mindig szemmel tartottam, hol, mint 
szerkesztőbizottsági tag, hol mint lektor, két ízben pedig a kiadó belső munkatársa is voltam. Teljes bizonyosság
gal tudom tehát, hogy e két évtized alatt a kiadóhoz nem futott be egyetlen olyan, figyelmet érdemlő magyar 
kézirat sem, amely ne jelent volna meg. Fiatal magyar toliforgatóink számára szinte korlátlan publikálási lehető
ség nyílik lapunkban, nem megvetendő fórum a Kárpáti Kalendárium folyó-iratszerü irodalmi melléklete sem. 
Mi az oka, hogy fejlődésük ütemét mégsem tekinthetjük kielégítőnek, hogy lapunkban is aránylag ritkán találko
zunk nevükkel? Ennek fő okául épp az egyik, cikkem elején említett nemkívánatos jelenséget jelölném meg: 
egyesek nemzeti el-zárkózását, csökkentett érdeklődését szovjetországunk irodalmi élete iránt. Tovább megyek: 
úgy érzem, ezek az elvtársak a szocialista Magyarország irodalmi életét is rosszul, egyoldalúan figyelik.

Ismerjük az MSZMP irodalompolitikájának - az ország sajátos viszonyait messzemenően figyelembe véve - 
három elvét: a magyarországi párt támogatja a szocializmus építését elősegítő, pártos irodalmat; tűri az indiffe-
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rens, öncélú irodalmi alkotásokat; tiltja az ellenséges ideológia irodalmi megnyilatkozásait. Nos, egyes fiatalja
ink ezek közül az elvek közül is leginkább a másodikat látják, elárasztják szerkesztőségünket öncélú, a fart pour 
fart jegyében született, társadalmi problémákat távolról sem érintő írásokkal (főként versekkel), megfeledkezve 
arról, hogy ezek a munkáik semmiképp sem lehetnek szovjet életünk irodalmi kifejezői (tehát publikálásuk nem 
volna indokolt), no de majakovszkiji, józsefattilai, rilszkiji, illyésgyulai magasságokba sem jutsz el soha, „ha 
nem tudsz mást, mint eldalolni saját fájdalmad s örömed”. Emiatt voltam kénytelen kedvezőtlenül véleményezni 
a fiatal magyar költőknek azt az antológia-kéziratát, amelyet tavaly állított össze a Kárpáti Kiadó magyar szer
kesztősége.

S ezt a körülményt jelölném meg a fejlődés legfőbb kerékkötőjeként is. Úgy véljük, a magyar tollforgató 
fiatalság politikai nevelése terén keveset tesz még az írószövetség helyi tagozatának pártszervezete, az egyetem 
magyar tanszéke (a fiatalok legtöbbje innen került vagy kerül ki), nem utolsósorban - lapunk is.

A magunk részéről igyekszünk ezt a mulasztásunkat a közeli jövőben pótolni. Magyar írói körökben mostaná
ban egyre több szó esik újabb sajtóorgánum szükségességéről, arról, hogy például a Kalendárium irodalmi mel
léklete almanachhá önállósuljon. Ehhez azonban a legfőbb feltétel: hozzánőni, hozzáfejlődni ehhez a kívánság
hoz, komolyan venni az írói hivatást és az irodalom társadalmi, tudatformáló szerepét.

K á r p á t i  I g a z  S z ó  ( U n g v á r )  1 9 7 1 .  m á r c i u s  2 1 .

Bállá László
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12.

E l idegen edés ?!

A K árpá ton tú li Ifjúság, az egyetem  m agyar to liforga tó i és a F orrás S túdió

Cikkünk címét aligha kell a mai olvasónak magyarázni: a XX. század második fele burzsoá társadalmának 
egyik jellegzetes viselkedésmódját jelöli. A töke országainak viszonylatában még valami pozitív töltete is van a 
szónak. A társadalmi formáció, amelytől bizonyos egyének (zömmel: ifjak) ott „elidegenednek”: embertelen, 
farkastörvényü világ, így tagadásában még akkor is van pozitív elem, ha életuntság, kiábrándultság, a jövőben 
való nem hívés is rejtőzik mögötte, márpedig az elidegenedés fogalmában mindez benne foglaltatik. Annál fur
csább, ha egy szovjet sajtókiadvány, méghozzá egy ifjúsági lap, egy Komszomol bizottsági sajtószerv válik az 
elidegenedés (vagy talán inkább: megjátszott elidegenedés szócsövévé. (...) S kik azok, akik „elidegenedtek”? 
Nagyrészt egyetemünk hallgatói, olyan ifjak, akiket társadalmunk... kényeztet... akik szilárd egzisztenciájú csa
lád sarjaként látogatják az egyetemet, s ennek a soraiban alkalmuk van behatóan megismerkedni az emberi 
társadalom leghaladóbb ideológiájával, a marxizmussal-leninizmussal.

De ne vágjunk a dolgok elé, nézzük meg, milyen kép tárul elénk a Kárpátontúli Ifjúság hasábjairól.
Mint ismeretes, a lap két nyelven jelenik meg: ukránul és magyarul. A magyar változat az ukrán hivatalos 

fordítása, ettől az elvtől azonban a szerkesztőség esetről esetre eltér: az ukrán kiadás verseit a magyar változatban 
néha más versekkel, általában fiatal kárpátontúli magyar költők írásaival pótolják. Felvetődhetik az a kérdés is, 
van-e ehhez a szerkesztőségnek egyáltalán joga, hiszen a lap státusa nem úgynevezett mutációk kiadását írja elő, 
hanem kétnyelvű, azonos szövegű lapét, tehát a helyes eljárás bizonyára az volna, ha a magyar szerzők verseinek 
közlése esetén ugyanezek az írások fordításban napvilágot látnának az ukrán kiadás hasábjain. Bennünket azon
ban most nem ez érdekel elsősorban. Ezt a problémát formainak foghatnánk fel és nem is foglalkoznánk vele 
túlságosan sokat, ha a lap vezetői (szerkesztő Lengyel Vaszil, a magyar kiadást irányító helyettese Fejes János) 
magyar verspublikációjuk összeválogatásánál nem feledkeznének meg a legelemibb politikai éberségről, esztéti
kai igényességről, s legalább némi-némi koncepciót, következetességet tanúsítanának. Sajnos, azonban az elmúlt 
másfél-két esztendő alatt publikált versek, a legkevésbé sem bizonyítják az említett elvtársak politikai érettségét.

A fent írt időszak alatt közölt, nem kis számú magyar vers közül csak alig egy tucatról állíthatjuk, hogy megfe
lel a szocialista realizmus követelményeinek. Ha társadalmi mondanivalót, pozitív politikai állásfoglalást kere
sünk, mindössze néhány Lenin-versen (köztük Füzesi Magda szép költeményén), s pár jelentéktelen (művészileg 
olykor nagyon gyenge) apróságokon akad meg szemünk. Viszont egész áradatával találjuk szembe magunkat az 
olyan verseknek, amelyekből mélységes világfájdalom, végtelen pesszimizmus, életuntság árad (Bállá Teréz: 
„Porladnak őseink”, Zselicki József: „Öregség”, ugyancsak tőle „Születésnapomra” stb.).

Nem tagadjuk, hogy minden embernek, így a Kárpátontúli Ifjúság poétáinak az életében is lehetnek nehéz 
napok, amikor a szomorúság érzése kerekedik fölül, sőt mikor még a társadalmunk emberére általában jellemző 
optimista életszemlélet is megbicsaklik egy pillanatra. Nem is tartanánk felháborítónak, hogy olykor-olykor, ilyen 
versek is előfordulnak ifjúsági lapunkban, ha nem ezek volnának óriási túlsúlyban, ha megfelelő számú, életün
ket igenlő költői állásfoglalás ellensúlyozná őket. De a sok-sok borúlátó, destruktív szellemiségű, olykor morbid 
(Bállá Teréz: „Életérzés”) vers közlésével a szerkesztőség ifjúságunknak ezt a világfelfogását deklarálja tipikus
nak. És nem hinnénk, hogy az volna a komszomol-lap feladata, hogy verspublikációival elvegye fiatal olvasóink 
életkedvét, kiölje belőlük a küzdeni akarást, meggyőzze őket az élet értelmetlenségéről, a jobbért való harc 
ki látástalanságáról.

Annál is inkább, mert biztosak vagyunk abban, hogy - mint cikkünk elején is jeleztük - Fiatal költőinknek ez 
az elkeseredése csak megjátszott, s nem több üres póznál, a nyugati illetőségű, s itt-ott egyes haladó kormányzaté 
országok birodalmába is beszivárgó „elidegenedés-versek” majmolásánál. Mert mi oka lehet például Fábián 
László egyetemi hallgatónak (Zselicki József és Bállá Teréz is azok!) így festeni meg életútját...

Először
csak sejteni tudtam  
árnyak határán 
barangoltam  
együtt hajlottam  

a fákka l 
ha

emberszagot hozott a szél

az őszbe befolyt a vérem 
a szebb évszakokból 
kimaradtam  
álomból kitiltott
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halszemű* kutyákkal
gyalogoltam
gyalogoltam

* az eredetiben; halkszemű (B. J. megjegyz.)

Miféle őszbe folyt bele a költő vére (ha ez a kép többszörösen áttételes: még rosszabb)? Mik azok a szebb 
évszakok (!), amelyekből kimaradt? Miféle álomból tiltották ki (!) azokat a halszemű kutyákat, akiket Fábián 
sorstársainak tekint?... És még számtalan ilyen kérdést tehetnénk fel ehhez a mindössze tizenhét (lásd fent: 15 
soros! - B. J. megjegyz.) soros zagyva kis miniatűrhöz. Ezekre a kérdésekre azonban hiába várnánk feleletet. A 
válasz csak egy lehet: a politikai érzékkel itt baj van. S a lap szerkesztőinél még inkább, mint a szerzőnél. 
(Különben a szerkesztőség ezt a verset a „Tavaszi akkordok” pályázatra közölte 1971. június 1-én. Szép kis 
tavaszi akkord!) Politikailag még hibásabb ugyanennek a szerzőnek „Metamorfózis” c. verse (1970. június 7.), 
melynek tanúsága szerint a költő „az éjben ott sejti a nappalt”, valamiféle kövek közül való kiszabadulása után 
vágyik, majd ha bizonyos elvont „igazságok”, holmi „félvad szelekkel” sűrlódnak majd össze. S ugyancsak nem 
tudjuk mire vélni, mikor Zselicki József arról ír, hogy bizonyos idegen (?) gyolccsal letakart mezőkön szép álmok 
szférájába jár vadászni...

Ebben a cikkben főként a Kárpátontúli Ifjúságban közölt versek eszmei hibáira szerettünk volna rámutatni. (...)
...de nem hallgathatjuk el azt a következetlenséget, vétkes hanyagságot sem, amelyet a szerkesztőség a vers

rovatnak - hogy úgy mondjuk - technikai összeállításánál tanúsít... Az ukrán változat verseit nagyon gyakran 
fordítás nélkül, ukrán nyelven jelentetik meg (mire való akkor a magyar kiadás?) vagy, ha orosz költőt akarnak az 
ifjúságnak magyar fordításban bemutatni, erre a célra épp a politikailag kompromittált, néhai Paszternákot tartják 
a legmegfelelőbbnek... Ami a legutóbbi megállapításunkat illeti, itt is más volna a helyzet, ha az orosz költészet 
rendszeres, értő válogatású bemutatása közben kerítenének sort Borisz Paszternákra is (bár tőle még így is elte
kinthetnének), de hogy közölt verse csak így magában mit keresett ifjúsági lapunkban, igazán nem értettük.

Ahogyan nem értettünk sok egyebet sem. Például azt, hogyan tehet közzé a lap egy olyan önreklámozó cikket, 
mint 1971. június 19-én a „Számvetés”, amelyben az itt kifogásolt versek szerzőiről az egykori „Forrás” Ifjúsági 
Irodalmi Stúdió tagjairól azt írják, hogy „helyes útra” találtak, és feladatunk a továbbiakban a „felismert felada
tok, célok tudatosítása, következetes megvalósítása”. Láttuk, hogy milyen ez a „helyes” út! S az meg egyenesen 
ízléstelen, hogy a cikk szerzője, Tompa Endre (ugyanő: Benedek András, ugyanő: Stumpf Béni) önmagát dicséri...

A következtetést már levontuk cikkünk elején, ehhez most csak azt szeretnénk hozzátenni, hogy a szerkesztő
ség, azon kívül, hogy politikailag hibás verseknek adott helyet a lap hasábjain, még egy súlyos hibát elkövetett.

A Kárpátontúli Ifjúság égisze alatt működött (azóta megszűnt) „Forrás” stúdiót eszmeileg nem irányította, 
eltűrte, hogy az apolitizmus mentsvárává, az irodalmi destrukció központjává váljék, mikor pedig a helyzet tart
hatatlan lett, ahelyett, hogy erős kézzel rendet teremtett volna, engedte széthullani.

És sajnos el kell marasztalnunk az Uzshorodi Állami Egyetem pártbizottságát is, hisz a kifogásolt (s itt teljes
séggel fel nem sorolt) versek szerzői nagyrészt egyetemi hallgatók, magyar nyelv és irodalom szakon látogatják az 
előadásokat. Hogy a pártbizottság politikailag nem irányítja, nem neveli őket, nem kíséri figyelemmel közéleti 
szereplésüket, sajtópublikációikat, annak bizonyítására a felsorolt példák több, mint elégségesek.

Mind a Kárpátontúli Ifjúság szerkesztőségétől, mind az Uzshorodi Állami Egyetem pártbizottságától elvárjuk, 
hogy súlyos mulasztását rövid időn belül helyrehozza.
K á r p á t i  I g a z  S z ó  ( U n g v á r ) ,  1 9 7 1 .  a u g u s z t u s  2 0 .

(Balta László)
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13.

I. B eadvány

G .  S m a n y k o  e l v t á r s n a k ,  a z  U k r a j n a i  K P  K á r p á t o n t ú l i  t e r ü l e t i  b i z o t t s á g a  t i t k á r á n a k ,

J .  M e j h e s  e l v t á r s n a k ,  a z  U k r a j n a i  í r ó k  S z ö v e t s é g e  K á r p á t o n t ú l i  s z e r v e z e t e  f e l e l ő s  t i t k á r á n a k ,  

a  K á r p á t i  I g a z  S z ó  s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g á n a k ,

V a s z i l i j  L e n g y e l  é s  F e j e s  J á n o s  e l v t á r s n a k ,  a  K á r p á t o n t ú l i  I f j ú s á g  s z e r k e s z t ő i n e k

A Kárpáti Igaz Szó ez év augusztus 20-ai számában cikk jelent meg „Elidegenedés?!” (a Kárpátontúli Ifjúság, 
az egyetem magyar toliforgatói és a Forrás Stúdió) címmel, amelynek névtelen szerzője sértegetésekre, rágalma
zásokra és a tények meghamisításával politikai vádaskodásra ragadtatta magát.

Mi, a Forrás Stúdió tagjai, akik ellen ezek a vádaskodások irányulnak, beérhetnénk azzal az erkölcsi elégtétel
lel, hogy a cikk közfelháborodást keltett, és szándékával ellentétben a közvéleményt osztatlanul mellénk állította. 
Mivel azonban ez a névtelen publikáció része egy céljában tisztázatlan, eszközeiben brutális kampánynak, mely
nek máris nem csupán bennünket érintő következményei vannak, más módunk véleményünk kifejtésére nem 
lévén, álláspontunkat e levélben hozzuk a címzettek tudomására.

A cikkben felvetett kérdések, illetve a velük kapcsolatban felmerült problémák természetük szerint két részre 
oszlanak: egy erkölcsi, ezen belül szakmai-erkölcsi; és egy politikai, ezen felül a magyar nemzetiségű értelmisé
günk egészét érintő művelődéspolitikai részre. Először is szögezzük le: igen tisztességtelen és semmivel sem 
igazolható eljárás, ha valaki a hatalom birtokában nyilvánosan támadást intéz, méghozzá a névtelenség mögé 
rejtőzve, valaki vagy valakik ellen, akikről pedig eleve tudja, hogy nincs módjuk a védekezésre. (...) Sajnálatunk
ra a névtelen cikkekben leledző verskritikával nem tudunk érdemben foglalkozni. A helyzet ugyanis az, hogy 
szerzőjének - irodalompolitikai és más elfoglaltsága miatt - nyilván nem jutott ideje hiányos középiskolai vég
zettségéhez hozzátanulni annyit, hogy a verselemzést megfelelő szinten el tudja végezni. De ha már végzettséget 
nem kérhetünk számon tőle, kérjük számon a szakmai erkölcsöt...

Kiválasztottunk és bemutatunk egy verset annak a József Attila Irodalmi Stúdiónak oszlopos tagjától, amelyet 
névtelen szerzőnk az általa eltemetett és halottnak vélt Forrás Stúdió helyébe, annak ellenpólusaként tákolt össze, 
mint „a szocializmus mellett elkötelezett” kezdő toliforgatók mintafórumát. íme a vers:

Hej, dáridó, sej dáridó, 
agyuk megzavart rádió, 
arcuk rom: mindent összetör 
bennük az alkohol-ököl.

Új mítosz terem, vagy mi ez?
Hozzád futnak, ködisten, szesz, 

ősi jogát, 
szép mámorát 

a szerelemtől elveszed.
Az eszünket is elveszed.

Romarcokon, roncs leikeinken 
Penész ült ki. -  Ó értelem, 

mi lesz,
ha már teérted is 

így kell énekelnem ?

(Kecskés Béla: Hej dáridó... Kárpáti Igaz Szó, 1971. április 18.)
Most pedig Névtelenünk logikáját követve, és az ő vulgáris módszerével tegyünk fel néhány kérdést. Először 

is: vajon honnan merítette az ihletet a már nem is olyan fiatal, de még mindig szépreményü költő ennek a vodkától 
áporodott agyú, romarcú és penészülte, roncslelkü, új mítoszt teremtő társadalomnak a megfestéséhez, amely 
verséből elénk tántorog, és eszét vesztve ködistenéhez menekül?... Csak nem a szovjet valóságból? Vagy talán a 
versben emlegetett megzavart rádióból, amely egyben agya is ennek a züllött társadalomnak? És vajon miféle 
rádió az? És vajon mire gondol ilyenkor az avatatlan olvasó, aki - uram bocsá’ - néha még a Szabad Európa 
Rádiót is meghallgatja, melynek programjából pedig soha sem hiányzik a téma: „vodka és szocializmus”. (Záró
jelben jegyezzük meg: ha az idézett költő áttételesebb és katasztrofális világképének ihletője nem az említett 
rádióállomás, s zavart agyú társadalmában netán a mi rádiónk a vétkes, akkor még rosszabb a helyzet).

De soroljuk tovább a kérdéseket: kíváncsiak vagyunk, vajon hol volt Névtelen szerzőnk feddhetetlen politikai 
ébersége akkor, amikor ezt a verset leközölte és mint a szocialista-realista költészet egyik mintapéldányát útjára
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bocsátotta József Attila általa idézett szavaival: „vers, eredj, légy osztályharcos...” Vajon az nem jutott eszébe, 
hoĝ  ez a vérbeli osztályharcos vers - meghallgatva a bíztatást - szedi magát és elindul, megy, megy, mendegél, 
az Óperenciás tengeren is túlra, meg sem áll az egyszeri rádiókommentátor szobájáig, és osztályharcos bátorság
gal bekopog hozzá.

A többit könnyű elképzelni. Másnapra - Névtelen szerzőnk nem egyedülálló logikájával és módszerével - 
elkészül az irodalmi öt perc. Valahogy így: „Hallották a verset kedves hallgatóink. Esztétikai jegyeit tekintve 
jelentéktelen, tartalmát tekintve azonban jelentős. Nem tesz hozzá semmit ahhoz a képhez, amely a szovjet társa
dalomról kialakult bennünk, de ismételten kimondja, hogy a szovjet emberek igenis elfordulnak a fennkölt kom
munista eszméktől, inkább a szesz mámorába menekülnek, és eszmék helyett új mítoszt teremtenek maguknak... 
A tökéletes bomlás, a társadalmi züllés képe ez, kedves hallgatóink. Igaz, hogy ez a társadalom ma még nem tud 
mit kezdeni magával, de - és ez a lényeg, kedves hallgatóink! - egyre inkább odafigyelhet igazi vezetői, az 
értelmiség szavára, amely tükröt tart eléje, és mint ahogy ezt az elhangzott vers írója is teszi: énekel értelméért... 
És még valamit: ...Külön hangsúlyt ad ennek a jelenségnek az a tény, hogy az idézett vers nem akárhol, hanem egy 
pártlapban jelent meg, amelyet „X. Y.” szerkeszt, akinek egyes írásaira már több ízben is felhívtuk szíves figyel
müket. Jegyezzék meg ezeknek az embereknek a nevét, kedves hallgatóink, hisz ők az értelmiség legjava, akik a 
rendszer számos korlátozását leküzdve, mégis csak hallatják bíráló hangjukat, és ezzel felbecsülhetetlen szolgá
latot tesznek a tájékozódni vágyó szabad világnak...”

Hát nagyjából így fest a mi Névtelen szerzőnk politikai ébersége egy általa közölt vers kapcsán, melyet kizáró
lag az ő módszerével közelítettünk meg. Rossz és tisztázatlan ez az irodalompolitikai tragikomédia. Se erkölcse, 
se igazsága. Hajói meggondoljuk, nem is olyan nehéz elidegenedni tőle.

Amint levelünk elején már jeleztük, a tárgyalt cikk egy kampánynak csupán egyik meg-nyilvánulása. A kam
pány elindításához ürügyül Kovács Vilmos és Benedek Andrásnak az az irodalomtörténeti tanulmánya szolgál, 
amely a Tiszatáj c. szegedi folyóirat 1970. októberi és decemberi számában jelent meg Magyar irodalom Kárpát- 
Ukrajnában címmel.

Szükségesnek tartjuk leszögezni, szerintünk a tanulmány a maga nemében az első olyan munka, amely valós 
képet fest irodalmunkról, kezdetétől napjainkig, amely a tényeknek megfelelően és művelődéspolitikai okokkal 
magyarázza, méghozzá messzemenő megértéssel és felelősséggel.

Éppen ezért érthetetlen számunkra a tanulmány hazai hivatalos fogadtatása és a reakció, amit kiváltott. Azok 
ugyanis, akik ebből az írásból értesültek első ízben problémáinkról, akiknek hivatalból is kötelességük volna 
foglalkozni e problémákkal, ahelyett, hogy igyekeztek volna, ha nem is megoldani, de legalább tudomásul venni 
őket, hajszát indítottak a szerkesztők ellen. Megnyilatkozásukra megtorlással válaszoltak: közlési tilalom, mun
kahelyi fegyelmi, munkaköri korlátozások, hivatalos rágalom, és nem hivatalos pletykahadjárat területi méretű 
gyűléseken és más fórumokon, és mindezek eredményeként az a mérgezett légkör, amely miatt a két szerző 
kilépett a Kárpáti Kiadó magyar szerkesztőségéből.

Ezzel azonban korántsem zárult le az „ügy”. Hátra voltak még azok, (akik) a tanulmányban név szerint szere
peltek: a Forrás Stúdió, amit mint testületet kellett szétrombolni. Ehhez - mint annyi más romboláshoz - Bállá 
László látott hozzá. Ezzel a szándékkal hozta létre a Kárpáti Igaz Szó szerkesztősége mellett a József Attila 
ellenstúdiót, amelybe a Forrás tagjainak egy részét is meghívta. Elgondolása világos: a megosztás eszközével 
végezni el a rombolást. És amikor nem sikerült keresztülvinnie tervét, megjelent az a bizonyos névtelen cikk, 
amely már azok ellen is irányult, akiket Bállá László át akart plántálni a József Attila Stúdióba, sikertelenül.

A névtelen cikk megírásának indítékai és szándéka tehát nyilvánvaló. Eredménye pedig: a „megbélyegzettek” 
- egyetemi diákok - azóta állandó zaklatásnak vannak kitéve.

A félreértések elkerülése végett szögezzük le: mi nem a József Attila Stúdió elveivel, nem a szocialista iroda
lom elveivel állunk szemben. Mi Bállá László destruktív mesterkedéseivel állunk szemben, és azzal a kilátásta
lan dilettantizmussal, amelyet maga körül igyekszik kitenyészteni, s amelyről azt hiszi, hogy irodalom, de nem
csak azt hiszi, hanem felelőtlenül le is fedezi a szocialista realizmus cégérével.

Az „ügy” azonban - és ebben Bállá László minősítésre váró szerepe - nemcsak az el-mondottakra és nemcsak 
ránk korlátozódik. Szorosan hozzátartozik és fejleménye az a cikk is, amely „A nagy szovjet család kis magyar 
közössége” címmel a Kárpáti Igaz Szó 1971. márc. (ius) 28-i számában látott napvilágot Bállá László tollából. Ez a 
zagyva iromány szót sem érdemelne, ha nem volna köze a körülöttünk kerített „ügyhöz”, ha a benne felvetett, az 
egész magyar lakosságunkat érintő problémákat nem igyekezne elkendőzni és meghamisítani, félrevezetve ezzel a 
közvéleményt és félrevezetve azokat a szerveket is, amelyeknek e problémák megoldásán fáradozni kötelességük.

Mit mond a cikk? Felsorolja szociális és szellemi vívmányainkat, rendjeles dolgozóinkat, felrója, hogy „mégis 
vannak dolgok, magyar lakosságunk körében elszórtan tapasztalható jelenségek... melyek egyebek közt kis nem
zeti közösségünk fejlődését, prosperálását is lassíthatják”. Itt „elért nemzeti vívmányaink elhallgatására, leki
csinylésére” gondol a szerző, meg „azoknak a nehézségeknek” (mert ilyenek is vannak) eltúlzására, amelyek 
„egyes nemzeti problémáink megoldásában - főként a magyar lakosság kis létszáma miatt - még előfordulnak”. 
Aztán megígéri, hogy sorra meg fog oldódni „még az a néhány probléma is, amellyel ma még esetleg szembe kell 
néznünk...”

És következik az intelem: „...egyet azonban nem szabad elfelejtenünk: ennek legfőbb feltétele, letéteményese 
(?), biztosítéka épp az ukrán néppel, a Szovjetunió minden népével fenntartott kapcsolat gondos ápolása, védése, 
fejlesztése”.

Mit sugall a cikk? Egy alantas kisebbrendűségi érzést, amellyel eltelve - egyenjogúságunk mellett, de kicsisé
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günk tudatában - dicsőítsünk nemzeti vívmányainkká hétköznapi dolgokat, mert ha nem ezt tesszük, s netán még 
bizonyos problémákkal is előhozakodunk, ezt valakik úgy fognák fel, mint vívmányaink lekicsinylését, nemzeti 
elzárkózottságot, a népeink barátsága elleni vétséget.

És mit tesz a cikk? Kicsinységünket bizonyítandó, még azt is igyekszik bemocskolni és lerombolni amink van, 
megrágalmazni és félreállítani, akink van; hogy még kicsinyebbek legyünk, hogy még kisebbek legyenek - eset
leg ne is legyenek! - kéréseink, követeléseink. Közben pedig Potemkin-módszerrel konstruált „nemzeti vívmá
nyainkból” egy olyan délibábos helyzetképet, melynek semmi köze a valósághoz.

Ezért is érezzük lelkiismereti kötelességünknek, hogy szóljunk meglévő problémáinknak legalább arról a töre
dékéről, amelynek gyökere elvezet bennünket azoknak az országos méretű törvénysértéseknek az időszakába, 
amelyeket a párt XX. és XXII. kongresszusa ország-világ előtt feltárt és elítélt.

Tévedés ne essék, mi nem volt sérelmeket akarunk felhánytorgatni, nem érzelmeket akarunk felkavarni, ami
kor a problémák kapcsán olyan régi keletű, de makacsul tovább élő negatív jelenségekre hívjuk fel a figyelmet, 
amelyekben a fogyatékosságok, fonákságok gyökereznek. Ellenkezőleg. Meggyőződésünk szerint népeink barát
sága ellen az vét legsúlyosabban, aki igyekszik elhallgatni, elkendőzni, vélt vagy valóságos eredmények mögé 
rejteni a meglévő problémákat, s ezzel hagyja elmérgesedni őket.

Meggyőződésünk továbbá, hogy problémáink egy része azért van meg, mert területi szerveink nem ismerik 
őket, és éppen azért, mert akadnak olyanok, akik igyekeznek eltitkolni előlük őket. Nézzünk hát szembe most 
velük tisztességesen, közös felelősségtudattal. Kezdjük, mint Bállá László, az iskolákkal, illetve azzal, amit ő 
elhallgatott: az óvodákkal.

Területünkön nincs magyar óvoda. Hogy ez mit jelent, azt a szülők és a pedagógusok saját bőrükön tapasztal
ják, nem is szólva a gyerekekről. Itt már nem is a legnagyobb probléma, hogy a magyar ajkú gyermek nem 
anyanyelvén ismerkedik a legalapvetőbb fogalmakkal, bár ez is olyan fogalom- és tudatzavart okoz, amelyből 
később, az iskolában behozhatatlan hátránya származik. Különösen súlyos ez a probléma ma, amikor a gyermeke
ket már az óvodában meg kell tanítani írni, olvasni, amikor az iskola az új program szerint ezzel már nem foglal
kozhat és alaposan nem is foglalkozik.

Meggyőződésünk szerint egyetlen szülő sincs az ellen, hogy gyermeke már az óvodában megtanuljon ukránul 
és oroszul, ha az nem az anyanyelv rovására történik! Amellett azonban marad a kérdés: mi a sorsa annak a 
magyar ajkú gyermeknek, akit az óvodában nem az anyanyelvén tanítanak meg írni, olvasni?

A tapasztalatok szerint a szülők egy része legyőz minden hátrányt és magyar iskolába adja gyermekét. A szülők 
másik része pedig enged az óvónők rábeszélésének (az óvodák ugyanis előre meghatározott iskolákba meghatáro
zott számú elsőst adnak), enged az érveknek, melyek szerint gyermeke már úgyis jobban tud ukránul és oroszul, 
mint magyarul, és egzisztenciális meggondolásokból vagy kényszerhelyzetből ukrán, illetve orosz iskolába küldi 
gyermekét. És az utóbbiak egyre többen vannak. Mielőtt azonban ezt számadatokkal is bizonyítanánk, szeretnénk 
feltenni néhány kérdést:

- Vajon ki törődött az elmúlt 26 évben a magyar óvodák ügyével, és fog-e törődni vele valaki az elkövetkező 26 
évben?

- Vajon hová rejtette Bállá László azokat a kérelmeket, panaszokat, amelyek az óvodák ügyében a szerkesztő
séghez befutottak?

- Vajon vétenénk a népeink barátsága ellen, ha az óvodákban - legalább a két utolsó évben - jó magyar 
előkészítő csoportokat szerveznének, ahol a gyermekeket anyanyelvükön tanítanák írni, olvasni?

Szomszédunkban, a baráti Csehszlovák Szocialista Köztársaságban valamivel több, mint háromszor annyi 
magyar él, mint amennyien mi vagyunk, hozzánk hasonló kisebbségben. Emellett országaink társadalmi beren
dezkedésének és soknemzetiségű összetételének hasonlósága is alkalmat ad a viszonyításokra és arányosításokra.

A csehszlovákiai magyar kisebbségnek több mint 30 magyar nyelvű újsága, egy irodalmi folyóirata, egy irodal
mi hetilapja, 6-8 almanachja és olyan önálló kiadója van, amely évente 60-70 könyvet jelentet meg magyar 
nyelven.

És mi van nekünk? Egyetlen önálló politikai napilapunk, amit Bállá László szerkeszt. Azt hisszük, ezzel arány
lag meg is mondtunk mindent. Nem nehéz kitalálni, hogy csehszlovák szomszédaink nemcsak azért értek el ilyen 
kézzelfogható szép eredményeket a lenini nemzetiségi politikában, mert szólamok helyett áldoztak rá, hanem 
azért is, mert tudják: nem az irodalmi folyóiratokhoz és almanachokhoz kell felnőni, hanem azokban kell felnő
ni...

Aki pedig az irodalmi életnek ezt az egyszerű törvényszerűségét nem ismeri, vagy tudatosan igyekszik azt a 
feje tetejére állítani, az oda jut és másokat is oda juttat, ahol vagyunk: csonka, torzó, vegetálásra ítélt szellemi 
szegénységbe.

De vizsgáljuk tovább az okokat a Balla-féle arányiatok tükrében.
A Kárpáti Kiadóról már tudjuk, hogy évente egy eredeti magyar szépirodalmi művet jelentet meg. Az idén 

például egyet sem. Nyilvánvaló, hogy ez az ütem és kiadói gyakorlat nem segítője, hanem keréktörője irodalmi 
életünk fejlődésének. Amikor ez a probléma felvetődik, a kiadó szemfényvesztéssel hárítja el magáról a felelős
séget: kimutatja, hogy fenn-állása óta mennyi könyvet jelentetett meg magyar nyelven. S ugyan ki figyel fel arra, 
hogy a tetszetős számban ott lapulnak Sztálin, Molotov, Kaganovics, Sepilov, Berija stb. annak idején tucat 
számra kiadott müvei.

Tételezzük fel, hogy kiadónk nem egy, hanem három eredeti szépirodalmi müvet ad ki évente, továbbá, hogy 
10 induló írónk közül mondjuk 4, a számos jelentkező közül pedig 1 felnő időközben az önálló kötethez. Lenne
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akkor összesen 12 írónk, ebből azonban egyet és a 3 feltételezett könyvből is egyet le kell számítani, mert Bállá 
Lászlónak minden évben kijár egy új könyv. Maradna tehát 11 írónk és évente 2 könyvünk. Ez pedig azt jelentené, 
hogy egy-egy írói kiadásra még így is 5-6 évet kellene várni. De ha a mai állapotokon nem változtatunk gyökere
sen, még ez is csak meddő álom marad.

Vannak-e anyagi okai ennek a tűrhetetlen helyzetnek? Nincsenek!
A Kárpáti Kiadó évi 110.000 rubel tiszta jövedelemmel dolgozik, ebből 95.000-et azokon a könyveken keres, 

amelyeket magyarországi kiadókkal közösen jelentet meg (szovjet irodalmi művek magyar fordításban Magyaror
szág részére), s ezeket a könyveket kiadónknak az a magyar osztálya gondozza, amely csekély létszámú lakossá
gunkból kerül ki.

Az arány tehát itt: 95.000 rubel haszon a magyar könyveken és 15.000 a többin. Ha a kiadót ez az arány 
erkölcsileg és anyagilag mindössze évi egyetlen önálló magyar mű kiadására kötelezi, akkor igen furcsa fogalmai 
vannak az erkölcsről.

A kiadóban ma ezek a kéziratok hevernek: Csengeri Dezső: novellák; - Kovács Vilmos: novellák; - Szenes 
László: novellák; - Szóvá Péter: novellák; - Kecskés Béla: versek; - Bállá László: gyermekversek; és 10 induló 
költő antológiája.

Szóljunk most az utóbbiról, mely már 3 éve fekszik a kiadóban, s amelyet most Bállá László kénytelen volt 
visszautasítani. Szóljunk róla azért is, mert sorsa nem egyedülálló, s mert fogalmat kaphatunk arról, hogy milyen 
is egy Bállá László szerint nem megfelelő kéz-irat.

A kéziratot mi, 10 fiatal költő nyújtottuk be 3 évvel ezelőtt. Kovács Vilmos, a kiadó magyar osztályának akkori 
vezetője válogatta (ez lett később az első számú baj), és az 1969-ben kölcsöntanárként nálunk tartózkodó Besse
nyei György docens, az ELTE tanára véleményezte a kiadó felkérésére és ajánlotta kiadásra ( ez lett a második 
számú baj).

Az év elején Kovács Vilmos újraválogatta az antológia anyagát, amely leapadt két ívre, tehát 1400 sorra, ami 
költőnként átlag 140 sort: 5-6 verset jelent. Az új válogatásba került versek zöme előzetesen megjelent a Kárpáti 
Igaz Szóban, a Kalendárium Irodalmi Mellékleteiben, egy kisebb része pedig a magyarországi lapokban (ez lett a 
harmadik számú baj).

Az új kéziratot elolvasták és kiadásra ajánlották: Rotman Miklós docens és Szikszai Aladár, a területi pártbi
zottság munkatársa; mindketten szerkesztőbizottsági tagok.

Aztán Bállá László idézett cikkéből értesültünk arról, hogy ő kénytelen volt kedvezőtlenül véleményezni az 
antológia-kéziratot. Mivel más módunk nincs rá, itt teszünk fel néhány kérdést... Mely versek nem felelnek meg 
Bállá Lászlónak? Azok talán, amelyeket ő maga közölt a Kárpáti Igaz Szóban, amikor még nem volt Tiszatáj- és 
József Attila Stúdió-ügy? (Itt jegyezzük meg, hogy csupán a Kárpáti Igaz Szóban megjelent versekből kitelne az 
egész antológia anyaga!)

Vagy azok nem felelnek meg neki, amelyek a Kárpáti Kalendárium Irodalmi Mellékletében jelentek meg? De 
hiszen azokat már egyszer szentesítette a köztársasági bizottság, a kiadó, még az előzetes és utólagos cenzúra is. 
Vagy talán azok nem felelnek meg, amelyek magyarországi lapokban láttak napvilágot? Nem önámítás-e, és 
mások becsapása feltételezni és sejtetni, hogy pl. a Népszabadságban, az MSZMP KB lapjában - és szívesen 
közölné, ha mernénk küldeni - a szocialista irodalomnak kevésbé éber őrei ülnek, mint O, Bállá László, a Kárpáti 
Igaz Szótól?

A válasz ezekre a kérdésekre senkinek sem okozhat nagyobb fejtörést. Egy nyitott kérdés azonban mégis 
marad: vajon meddig tart még Bállá László irodalmi kalózkodása és politikai kalandorsága?

És most röviden nyelvi problémákról, amelyeket ugyan Bállá László azzal érzékeltetett és merített ki, hogy 
Bíró Andor töri az oroszt, Balázs elvtárs pedig a magyar nyelvet. Azt ajánlanánk Bállá Lászlónak, hogy az ilyen 
göregáborkodás helyett inkább vegye számba és hívja fel a területi pártbizottság figyelmét arra, hogy hány magyar 
faluban van olyan kolhoz-elnök, pártszervezeti titkár, klubvezető és könyvtáros, aki nem tud magyarul?

Vagy talán kérdezze meg, hogy a magyar iskolásoknak - még színmagyar falvakban is - miért kell oroszul 
köszönniük, s aki ezt szóvá meri tenni, arra még ma is, a szovjethatalom 26. évében, miért sütik rá a nacionaliz
mus veszedelmes bélyegét? És végül még valami. A szovjethatalom évei alatt megoldódtak területünk magyar 
lakosságának alapvető szocialista életfeltételei is. Emellett szellemi területen a felgyülemlett mulasztások súlyos, 
megoldatlan problémákat szültek. Gondjaink nyilván nem abból adódnak, hogy kevesen vagyunk (így fel sem 
vetődhet a kérdés!), hanem abból, hogy specifikus, kisebbségi helyzetben vagyunk. Csekély létszámú lakosság és 
nemzeti kisebbség nem egy és ugyanaz, ezek lényegében különböző kategóriák.

Mert igaz ugyan, hogy az alkotmány szerint a többi szovjet állampolgárral együtt mi is egyenjogúak vagyunk, 
de mi történjék akkor, ha - mint azt az előbbiekből is láttuk - alkotmányos jogainkat és érdekeinket megsértik?

Nem volna-e jobb, célravezetőbb, a megoldás járható útja egy olyan testület létrehozása, amely mondjuk kul
turális területen meglévő és jelentkező problémáinkat, ügyeinket átnézné, érdekeinket képviselné, tudván hogy 
másfajta, nem különálló érdekek ezek, csupán specifikusak.

Ilyen testületekre a szomszédos baráti államokban számos példát találunk. Vegyük csak a Magyarországi Ro
mánok Demokratikus Szövetségét, amely 15.000 románt, az ország lakosságának mindössze 0,15%-át képviseli 
(a mi magyar lakosságunk létszáma köztársaságunk lakosságának 0,35%-át teszi ki). Egészen nyilvánvaló, hogy 
az ilyen testületet sem a Bállá László cikkében emlegetett Bíró Andor, sem más nem képes helyettesíteni.

A felvetett problémák végére értünk. Még e terjedelmes beadványban is csak töredékét érintettük gondjaink
nak, amelyek megoldásához tisztafej ü és tisztakezű emberek kellenek, és persze tisztább légkör. Mert még olyan
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emberek szennyezik és mérgezik körülöttünk a légkört, mint a már említett egyetemi rektornak a titkárnője is, aki 
azzal rontott neki az egyik panaszkodó szülőnek, hogy bennünket, magyarokat mind egy szálig ki kellene telepí
teni Kamcsatkára.

Amíg a mi kommunizmust építő és a népek barátságára épülő társadalmunkban az ilyen emberek szabadlábon 
járnak; amíg barátinak éppenséggel nem nevezhető érzületek táplálkozhatnak egy olyan történelmi dokumentum
ból, mint a Kárpátontúli Ukrajna Népi Bizottságai első kongresszusának 1944. nov.(ember) 26-án kelt - és azóta 
sem korrigált - 52. sz.(ámú) határozata, amely kimondja, hogy a németek és mi, magyarok a kárpát-ukrajnai nép 
örök ellenségei vagyunk; amíg még vannak - lehetnek - politikai analfabéták, akik nem értik, hogy a magyar nép 
és annak szovjet állampolgárrá lett része sohasem voltunk és nem vagyunk egyetlen más népnek sem örök ellen
ségei, hogy nem tartozunk felelősséggel a Horthy-kormányzat bűneiért, mint ahogyan az 1848-1849-es magyar 
szabadságharc vérbefojtásáért sem az orosz nép, hanem a cári rendszer a felelős, addig nehezen tudunk szót 
érteni, maradnak a súlyos gondok, a magyar lakosság rossz közérzete, amely egyre riasztóbb méreteket öltő 
tömeges kivándorlásra kényszeríti.

Befejezésül kérjük valamennyi felvetett probléma kivizsgálását, gondos tanulmányozását és orvoslását. Külön 
vizsgálatot kérünk Bállá László ügyében, ugyanis meggyőződésünk szerint nem szabad megengedni, hogy ez a 
tisztázatlan, hitét vesztett, korrupt egyén továbbra is demagógiával alacsonyítsa, becsapássá és hazudozássá 
süllyessze és önös érdekekből lejárassa a párt és a kormány politikáját.

Szeretnénk, ha a címzettek megértenék jó szándékunkat, hogy közös gondjainkat - a közvélemény támogatásá
val - mindaddig nem akarjuk kivinni területünk határain túlra, ameddig úgy érezzük, hogy megoldásukra itt és 
helyben mód és lehetőség van.

a Forrás Stúdió, Ungvár-Uzshorod, 1971. szeptember-október

(Első közlése: A tűz nem alszik ki... = In. Nemzetőr /München/, 1983. szeptember 15., 3., 8. old., 1983 
december/1984 januári szám; Botlik József - Dupka György: Ez hát a hon...Tények, adatok, dokumentumok a 
kárpátaljai magyarság életéből 1918-1991. Bp.-Szeged, 1991. Mandátum - Universum Kiadó, 160-166. p.)
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14.

11. B eadvány

A z  S Z K P  K B  P o l i t i k a i  B i z o t t s á g á n a k ,  

a z  S Z S Z K S Z  L e g f e l s ő b b  T a n á c s a  E l n ö k s é g é n e k

M o s z k v a

A szocializmus egyik legnagyobb vívmánya pártunk lenini nemzetiségi politikájának, az egyenlőség és a barát
ság politikájának gyakorlati megvalósítása.

Sajnos, a Kárpátontúli terület magyar lakosságával kapcsolatban nem érvényesülnek következetesen az SZKP 
nemzetiségi politikájának lenini elvei. Ezt bizonyítja az is, hogy az elmúlt évek folyamán számos panasszal és 
kéréssel fordultunk különböző állami és párt-szervekhez, kérve az alkotmány által biztosított jogaink sorozatos 
megsértésének orvoslását. Kéréseink és panaszaink azonban nemcsak hogy süket fülekre találtak, hanem elkez
dődött egy máig is tartó, céljaiban és eszközeiben tisztátalan magyarellenes kampány, melynek már idáig is 
számos áldozata van.

Most, mikor a kommunizmust építő szovjet nép a Szovjetunió fennállása 50. évfordulójának és egyben a lenini 
nemzetiségi politika diadalának nagy ünnepére készül, lelkiismereti kötelességünknek érezzük a legfelsőbb párt
ós állami szervek tudomására hozni meglévő problémáinkat, melyek megoldása nélkül nem tudjuk tiszta szívvel 
és jó közérzettel fogadni a nagy ünnepet. Meggyőződésünk szerint a népek barátsága és a párt politikája ellen 
vétenénk, ha igyekeznénk a meglévő problémákat elhallgatni és ezzel hagynánk elmérgesedni őket. Meggyőződé
sünk továbbá, hogy problémáink nagy része azért van meg, mert a legfelsőbb párt- és állami szervek nem ismerik 
őket.

Gondjaink és panaszaink gyökerei a múltba vezetnek. Nagy részük a Kárpátontúli Ukrajna Népi Bizottságai I. 
kongresszusának 1944. november 26-án kelt, nyíltan magyarellenes határozatainak közvetlen következménye. 
Ezek a határozatok ugyanis kimondják, hogy mi, magyarok, a kárpátontúli ukrán nép örök ellenségei vagyunk. S 
még riasztóbb az a tény, hogy ezek a soviniszta hangvételű dokumentumok néhány évvel ezelőtt ismét napvilágot 
láttak a területi párt- és tanácsi szerveink közvetlen gondozásában, mintegy azt dokumentálva, hogy egyes kerü
leti vezetőink magyar-ellenes felfogásában az elmúlt negyedszázad folyamán semmi sem változott. („Sljahom 
Zsovtnya”. /Október útján/ VI. /tomus, kötet/ Uzshorod, 1965. Dokumenti. Nr. 51., 52., 53., sztr. 78, 81, 82.) A 
hírhedt határozat eredményeképpen következhetett be területünk magyar férfilakosságának 18-tól 50 évig [helye
sen: éves korig történő] internálása [1944 novemberében], tekintet nélkül az egyének pártáilásá[ra] és előző 
magatartására. (Még a régi kommunistákat, a Magyar Tanácsköztársaság harcosait, a fasizmussal szemben aktív 
vagy passzív ellenállást tanúsítókat sem kímélve.)

Tévedés ne essék, mi nem volt sérelmeket akarunk felhánytorgatni, nem érzelmeket akarunk felkavarni, de fel 
kell hívnunk a figyelmet azokra a régi keletű, de makacsul tovább élő negatív jelenségekre, amelyekben a fogyaté
kosságok gyökereznek. Az említett dokumentumokból táplálkozó magyarellenesség a továbbiakban sem talált kellő 
visszautasításra, de máig is tovább él az élet számos területén. Barátságtalan és nyíltan magyarellenes érzelmekkel 
és megnyilvánulásokkal lépten-nyomon találkozhatunk nemcsak a közéletben, hanem a területi állami pártszervek
ben is. Nem nehéz elképzelni azt sem, milyen érzületeket ébresztenek ezek a dokumentumok azokban a 14-20 éves 
fiatalokban, akik belőlük ismerkednek meg az 1944-es és 1945-ös évek történelmi eseményeivel.

Nem akarjuk a múltat szépíteni, de határozottan visszautasítunk minden olyan felfogást, amely jogosnak ítéli 
a bűnös politikusok vétkeiért ártatlan utódok ezreit büntetni. Nem vagyunk felelősek a magyar uralkodó körök 
bűneiért és az ukránokat ért atrocitásokért, mint ahogyan az 1848-1849-es magyar szabadságharc vérbefojtásáért 
sem az orosz nép, hanem a cári rendszer a felelős. Ugyanakkor szeretnénk leszögezni, hogy területünk magyar 
dolgozó népe sosem táplált és ma sem táplál ellenséges érzelmeket ukrán testvérei iránt. Évszázadokon keresztül 
vállvetve harcoltunk a haladásért, népeink szabadságáért. Együtt harcoltunk a Rákóczi-szabadságharcban és az 
1848-1849-es magyar forradalomban, együtt védelmeztük 1919-ben a Magyar Tanácsköztársaságot, és a fasizmus 
elleni harcban Oleksza Borkanyuk partizánegységei mellett ott harcoltak Pataki Ferenc és Úszta Gyula magyar 
partizánegységei is.

A mai viszonyok között mi, Kárpátontúl magyar nemzetiségű lakosai az összekötő kapocs, a híd szerepét 
szeretnénk betölteni a testvéri magyar és ukrán nép között. Sajnos, ez a törekvésünk nem talál megértésre. Bizo
nyos erők megakadályoznak minden próbálkozást a közeledésre. Sőt, ezek az erők rossz szemmel néznek minden 
olyan közeledési szándékot, amely ukrán részről irányul felénk. S még riasztóbb az a tény, hogy ez az ukrán 
sovinizmus nemhogy gyengülne, hanem egyre erősödik, befolyása alá vonva területünk különböző vezető szerveit 
egyenesen a magyar lakosság etnikai integritására, elnemzetietlenítésére tör. Ezért nem lehet csodálkozni azon, 
hogy magyar lakosságunk körében találkozunk nacionalista megnyilvánulásokkal. Persze távol áll tőlünk a naci
onalista megnyilvánulások védelme. A nacionalizmus bárhol és bármilyen formában káros, éppen ezért internaci
onalista felelősségtudattal küzdenünk kell és küzdeni fogunk ellene, bárhol is nyilvánuljon meg.
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Sérelmeink gyökere abban rejlik, hogy az alkotmányunk által biztosított egyenlő jogok mellett nincsenek egyenlő 
lehetőségeink, mivel azok korlátozva vannak az élet számos területén. Alkotmányos jogaink tudatos megsértésé
ből és lehetőségeink nyílt korlátozásából adódó problémáink súlyosak, de nem megoldhatatlanok.

Nézzünk hát szembe most velük tisztességgel, közös felelősségtudattal, mert csak így képzelhető el azok teljes 
felszámolása és a nemzetiségi politika lenini elveinek teljes megvalósítása területünk magyar nemzetiségű lakos
ságával szemben is.

I.

Legsúlyosabb gond számunkra az anyanyelvi oktatás megoldatlansága. Alkotmányunk az ország valamennyi 
nemzetisége számára biztosítja az anyanyelven való tanulás jogát. Ennek ellenére területünk magyar nemzetiségű 
lakosaival szemben egy egész sor diszkriminációs intézkedés és szabály van érvényben, melyek sértik az anya
nyelvi oktatás jogát és gátolják annak érvényesítését az oktatás valamennyi szintjén.

1. Területünkön nincs hivatalosan magyar tannyelvű óvoda. Itt a legnagyobb gondot az jelenti, hogy a magyar 
ajkú gyermek nem anyanyelvén ismerkedik a legalapvetőbb fogalmakkal, ami olyan fogalom- és tudatzavart okoz, 
amelyből később az iskolában behozhatatlan hátránya származik. Különösen súlyos ez a probléma ma, amikor a 
gyermekeket már az óvodában meg kell tanítani írni, olvasni. A magyar tannyelvű óvodák hiánya viszont lehetet
lenné teszi, hogy a magyar ajkú gyermekek anyanyelvükön tanulják meg az Írást, olvasást. Mi akarjuk, hogy 
gyermekeink már az óvodában megtanulják az orosz és ukrán nyelvet, feltéve, ha ez nem az anyanyelv rovására 
történik, de a jelenlegi gyakorlatot károsnak tartjuk, mivel az anyanyelv megfelelő ismerete nélkül nem lehet 
hatásos az orosz, illetve ukrán nyelv oktatása sem; káros ez azért is, mert a gyermekek nem ismerkedhetnek meg 
zenei anyanyelvűkkel sem.

2. Nem kevésbé nehéz és egyre bonyolultabbá váló probléma nemzeti iskoláink helyzete. Területi szerveink 
hosszú éveken keresztül szabotálták a magyar anyanyelvi oktatás megvalósítását területünk magyarlakta községe
iben és városaiban. A magyar középiskolák megnyitására majdnem egy évtizedet kellett várni, illetve nem várni, 
hanem harcolni értük, évekig járni a köztársasági és országos minisztériumokat, míg végül azok elrendelték meg
nyitásukat, mégpedig területi szerveink vezetőinek szándéka és akarata ellenére, akik nem-csak hogy nem támo
gatták, de minden eszközzel gátolták és akadályozták a magyar tannyelvű középiskolák megnyitását. Ezért történ
hetett meg, hogy Beregszásznak (Beregovo), ennek a 80-85%-ban ma is magyar lakosságú városnak 10 évvel 
előbb volt ukrán és orosz középiskolája, mint magyar. De ha az iskolák mai állapotát vizsgáljuk meg, akkor is egy 
sor olyan riasztó jelenséget tapasztalhatunk, amelyek komoly aggodalomra adnak okot.

Az utóbbi időkben a magyar iskolák felszámolásának egy új, rafinált módszerével kísérleteznek terület-szerte, 
melynek lényege abban rejlik, hogy az önálló magyar tannyelvű iskolákat vegyes tannyelvű iskolákká szervezik 
át. Ilyen manipuláció segítségével próbálják jelenleg megszüntetni a nagyszöllősi (Vinohradovo) magyar közép
iskolát. Erre van ítélve tudomásunk szerint a viski magyar tannyelvű középiskola is. A példákat tovább is sorol
hatnánk. A lenini nemzetiségi politika alapelveinek súlyos megsértését jelenti az is, hogy területünk számos 
magyar, illetve vegyes lakosságú falujában nincsen magyar iskola, vagy csak az alsó három osztály magyar tan
nyelvű, a többi ukrán. Kirívó példaként megemlíthetjük Tiszaújhelyet (Nőve Szelő), ahol a lakosság 80%-a ma
gyar anyanyelvű, de nincs magyar iskola. Hasonló a helyzet számos más faluban is: Karácsfalva (Karacsin), 
Mátyfalva (Matyi-jevo). Királyháza (Korolevo), Tekeháza (Tekovo), Csepe (Csepa), Gödényháza (Gugya) - szőlősi 
járás; Kerekhegy (Okruglja) - téesöi járás; /Nagy/Bakos (Szvoboda) - beregszászi járás stb.

Még tűrhetetlenebb a helyzet ott, ahol a magyarság kisebbségben vagy szórványokban él. Például Huszton, 
Szolyván (Szvaljava), Rahón (Rahovo), Bustyaházán (Bustino), Gyertyánligeten (Kobiljanszka Poljana), /Nagy/ 
Bocskón (Bicskiv), Királymezőn (Uszty-Csoma), Kőrösmezőn (Jaszinya) stb.

Az illetékes szervek természetesnek tartják a szórványokban élő magyarságnak az anyanyelvi oktatás jogától 
való megfosztását, annak ellenére, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban V. I. Lenin egyértelműen kimondja, hogy 
még 1-2 gyereknek is joga van tanulni az anyanyelvet és népének történelmét (V. I. Lenin: Összes Müvei. 24:221). 
Jellemző azonban, hogy sok 90-95%-ban magyar lakosságú községben is van ukrán iskola, amelyekben a tanulók 
száma sok esetben még a tízet sem éri el. Például a haranglábi ukrán tannyelvű elemi iskolának 7, a bátyúinak 4, 
a bótrágyinak 9 tanulója van. Ezzel szemben Rahón, ahol majdnem másfélezer magyar nemzetiségű lakos él, ami 
a város lakosságának kb. 10%-a (ebből 200-300 iskolás korú gyermek), nincs magyar iskola. A rahói magyar 
szülők minden erre vonatkozó kérelmét, illetve panaszát visszautasították. Teljesen felfoghatatlan és semmivel 
sem magyarázható, hogyan lehetséges társadalmunkban ilyen megalázó különbséget tenni a 200-300 rahói ma
gyar és az egynéhány haranglábi, bátyúi, bótrágyi stb. ukrán és orosz gyermek között?

3. Súlyos problémát jelent területünk magyar tannyelvű iskolái számára a megfelelő pedagógus-káderek után
pótlása. Magyar nyelv és irodalom szakos tanárokon kívül szaktanárok képzése a magyar tannyelvű iskolák szá
mára nem folyik, ezzel senki sem törődik és nem is foglalkozik annak ellenére, hogy az Ungvári Állami Egyetem 
különböző karain ehhez megvolna minden feltétel. A Munkácsi Tanítóképző magyar tagozatán a képzés évek óta 
szünetel. Ez az egyik oka annak, hogy területünk magyar tannyelvű iskoláiban számos olyan tanár van, aki alig 
vagy egyáltalán nem tud magyarul. Kirívó példákat idézhetünk a viski, téesői, (akna)szlatinai, ungvári, munkácsi, 
(nagy)szöllősi, beregszászi 4. sz. középiskolából, a (tisza)csomai nyolcosztályosból stb.

Ez a tűrhetetlen állapot felbecsülhetetlen kárt okoz tanulóink anyanyelvi kultúrájának és az oktatás színvona
lának szempontjából. Nem kevésbé súlyos problémát okoz az is, hogy a magyar iskolák pedagógusainak jelentős
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része még elementáris [elemi] szinten sem rendelkezik magyar műveltséggel. Nem ismeri a magyar kultúrát, 
irodalmat, történelmet és még írni sem tud helyesen azon a nyelven, amelyen tanít. Ilyen körülmények között 
megvalósíthatatlan a megfelelő színvonalú nevelő munka a magyar iskolákban. Ez a siralmas helyzet az illetékes 
szervek tudatos magyarellenes beállítottságú káderpolitikájának az eredménye, melynek célja a magyar tannyel
vű iskolák színvonalának lerontása.

4. Területünkön nincsen magyar középiskola, nincs egyetlen magyar tannyelvű zeneiskola. Még a majdnem 
tisztán magyar lakosságú beregszászi szakiskolák (egészségügyi, mezőgazdasági, ipari szakközépiskolák) is mind 
ukrán tannyelvüek. Mi több, ezekben a tanintézetekben nincs magyar tannyelvű tagozat sem. Még 
kultúr(a)felvilágosító intézményeink (klubok, könyvtárak) szakkáder-képzése is ukránul folyik.

Ezt a tarthatatlan helyzetet még szakoktatók hiányával sem lehet indokolni, hiszen magyar anyanyelvű szakta
nárokkal bőven el vagyunk látva (például a Beregszászi Zene-iskola előadóinak és tanulóinak 90%-a magyar 
anyanyelvű, ennek ellenére az oktatás ukrán nyelven folyik).

5. Egy sor súlyos visszaélést találhatunk a továbbtanulás területén is. A továbbtanulás lehetőségei különböző 
megkülönböztetések és manipulációk eredményeképpen a magyar tannyelvű iskolák végzősei számára erősen 
korlátozottak. Ez ellentmond alkotmányunk 123. cikkelyének, amely kimondja, hogy az emberi jogok korlátozása 
vagy különböző előnyök biztosítása nemzetiségi vagy faji hovatartozástól függően törvényellenes cselekedet.

A továbbtanulás legnagyobb akadálya az a megkülönböztetés, amelyben a magyar tannyelvű iskolák végzősei 
részesülnek területünk különböző szakközépiskoláiba és az Ungvári Állami Egyetemre való felvételek során. 
Területünk egyetlen szakközépiskolájában sem lehet magyarul felvételizni, annak ellenére, hogy területünkön 
csaknem 100 magyar tannyelvű iskola működik. Ugyanez volt a helyzet hosszú éveken keresztül az Ungvári 
Állami Egyetem különböző fakultásain is. Néhány évvel ezelőtt úgy látszott, felenged ez a magyar-ellenes maga
tartás. Az Ungvári Állami Egyetemen ugyanis engedélyezték a magyar tan-nyelvü iskolák végzősei számára a 
magyar nyelvű vizsgázást. Azonban ez a „kedvezmény” rövid életűnek bizonyult. 1970. július 30-án rektori pa
rancsjelent meg, amely ismét orosz, illetve ukrán nyelv és irodalom vizsgára kötelezett minden magyar iskolából 
jelentkezőt. Szinte hihetetlen, hogy egy ilyen intézkedés megjelenése előtt maga az egyetem nyolchónapos fizetett 
előkészítő tanfolyamot rendezett, melyen a jelentkezőket a magyar nyelvi és irodalmi vizsgára (szóbeli és írásbe
li) készítették elő, az egyetem bármely karára is jelentkeztek. A területi magyar nyelvű pártlap (Kárpáti Igaz Szó) 
hasábjain néhány hónappal a felvételi vizsgák előtt megjelent egy közlemény, amely megerősítette azt az informá
ciót, hogy minden karra lehet magyarul felvételizni: már a vizsgarend is ki volt függesztve, és mindezek ellenére 
megszületett a rektori rendelet, amely megtiltotta a magyar nyelven való vizsgázást, két nappal a felvételi vizsgák 
előtt.

Ezen a bűnös önkényeskedésen az sem segített, hogy a szülők panaszára az Össz-szövetségi Felső- és Szakkö
zép-oktatásügyi Minisztérium elrendelte a magyar tannyelvű iskolák végzősei számára a magyar nyelven való 
vizsgázást az egyetem minden karán. A helyzet azóta sem javult, sőt rosszabbodott. Ebben az évben még az eddig 
engedélyezett írásbeli anyanyelvi (magyar) vizsgázást is betiltották. Ráadásul minden egyetemre jelentkező, ma
gyar iskolát végzett tanulót arra kényszerítettek, hogy „önként” kérvényezze az orosz nyelvű vizsgázást. Itt ismét 
hangsúlyozzuk: mi akarjuk, hogy gyermekeink megtanulják az ukrán és az orosz nyelvet.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a magyar tannyelvű iskolák végzősei, akik e súlyos disz-kriminációk ellenére 
továbbtanulhatnak, egyetemi, illetve szakközépiskolai tanulmányaik során tökéletesen elsajátították mind az orosz, 
mind az ukrán nyelvet. Meggyőződésünk azonban az is, hogy a lenini nemzetiségi politikából adódó egyenlő 
jogaink értelmében nem lehet kritérium a felvételi vizsgákon a tökéletes orosz, illetve ukrán nyelvtudás. Hiszen 
teljesen nyilvánvaló, hogy egy magyar anyanyelvű, tíz éven át magyar tannyelvű iskolában tanuló felvételiző nem 
versenyezhet orosz, illetve ukrán nyelvtudásban azokkal, akiknek az orosz vagy ukrán nyelv anyanyelvűk és 
középiskolai tanulmányaikat is anyanyelvükön végezték. Ez nemcsak az anyanyelvi vizsgákra vonatkozik, hanem 
minden más szakvizsgára is, mivel vizsgázáskor magyar anyanyelvűek nem azt mondják el, amit az illető tárgy
körből tudnak, hanem azt, amit arról ukránul, illetve oroszul el tudnak mondani. Ez a hátrányos helyzet azt 
eredményezi, hogy felvételizőink tudásukhoz mérten sokkal alacsonyabb osztályzatot kapnak, ami csökkenti, sőt 
egyes esetekben lehetetlenné teszi a különböző tanintézetekbe való bejutás lehetőségét még az egyébként tehet
séges tanulók számára is.

6. Teljesen érthetetlen és semmivel sem magyarázható, hogy területünk magyar nyelvű iskoláiban és az Ungvá
ri Állami Egyetem magyar tagozatán nem tanítják a magyar történelmet. Ennek következtében az a paradox 
helyzet áll elő, hogy a magyar nemzetiségű gyerekek programszerűen tanulják és tudják, hogy ki Sztyepan Razin, 
Bohdan Hmelnickij és Jeanne d’Arc, de fogalmuk sincs Dózsa Györgyről, Rákócziról vagy Kossuthról. Ismerik I. 
Péter cárt és tevékenységét, de nem tudnak semmit Mátyás királyról, nem tájékozódnak az 1919-es Magyar 
Tanácsköztársasággal kapcsolatosan stb.

Azon kívül, hogy ez ellenkezik V. I. Lenin meghagyásával, aki kimondta, hogy minden nemzetiségű gyermek
nek (még 1-2-nek is!) joga van történelmének elsajátítására (V. I. Lenin: Összes Művei, 24:221), ez a gyakorlat 
ellenkezik a marxizmus egész szellemével, mivel elszakítja az irodalomtörténet folyamatát a társadalomtörténet 
folyamatától. A magyar irodalomtörténet oktatása napjainkban a levegőben lebeg, hiányzik alóla a talaj: az irodal
mat tápláló történelmi folyamat ismerete.

A magyar történelem oktatásának hiánya nem véletlen, hanem tudatos magyarellenes megnyilvánulás. Ezt 
bizonyítja az is, hogy az egyetem magyar tagozatán a diákok többszöri kérése ellenére a mai napig sem engedé
lyezték előadását, ugyanakkor a francia, német, angol szakokon kötelező tárgyként szerepel Franciaország, Né
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metország és Anglia története. Az illetékes szervek még azt is megtiltották, hogy egyes iskolákban a történelmi 
szakkör keretében fakultatív alapon a tanárok kezdeményezésére bevezessék a magyar történelem oktatását.

Súlyos gondokkal küzd területünk magyar társadalma kulturális téren is. Ezek a gondok abból adódnak, hogy 
területünkön nincs egyetlen olyan orgánum sem, amely népi kultúránkat és hagyományainkat ápolná és egyúttal 
gondoskodna a kárpátontúli magyarság kulturális igényének kielégítéséről is.

II.

1. Nincs magyar színház vagy más hivatalos kultúrlétesítmény. Nyilvánvaló, hogy ezek hiányát nem pótolhatja 
sem a műkedvelő alapon tevékenykedő Beregszászi Népszínház, sem a Területi Filharmónia keretein belül műkö
dő Magyar Melódiáknak nevezett együttes, melynek semmi köze a magyar kultúrához, és működését az illetékes 
szervek csak kommerciális meggondolásból engedélyezték.

2. A magyarlakta falvak klubjainak és könyvtárainak vezetői szakképzetlenek, illetve ukrán szakközépiskolát 
végeztek, de számos helyen nem is magyar anyanyelvűek, sőt magyarul alig vagy egyáltalán nem is tudnak. 
Népművelési szakemberek képzése magyar nyelven nem is folyik, ezért nem valósítható meg kellő szinten a 
politikai és kulturális nevelőmunka a magyar ajkú lakosság körében.

3. Nincsenek megteremtve a megfelelő feltételek a magyar nyelvű irodalom kibontakoztatásához. Nincs ma
gyar nyelvű irodalmi folyóiratunk. Területünk magyar íróinak zöme évtizedek óta hiába harcol nem is irodalmi 
folyóirat, hanem mindössze egy almanach kiadásáért. A Kárpáti Kiadó magyar osztálya önálló magyar kiadványa
inak száma évente átlagosan még az egyet sem éri el. Területünk magyar lakosságának szellemi igényét nem tudja 
kielégíteni az egyetlen napilap, a Kárpáti Igaz Szó. Nincs önálló magyar ifjúsági és gyermekújság sem. Ezeknek 
hiányát kénytelenek vagyunk magyarországi lapok előfizetésével pótolni. Az utóbbi időben viszont területi szer
veink indokolatlanul korlátozzák az előfizethető magyarországi lapok számát és különböző ukrán nyelvű lapok 
előfizetésére kényszerítik azokat is, akik egy szót sem tudnak ukránul.

4. Nyilvánvaló, hogy a Területi Rádióstúdió magyar osztályának napi 5-10 percnyi terjedelmű önálló adása és 
a TV-stúdió heti egyszeri hírkommentárja sem elégíti ki a szellemi igényeket.

III.

Mindmáig megoldatlan az egyenjogú nyelvhasználat kérdése. Annak ellenére, hogy államunkban nincs hivata
los államnyelv - tehát minden nyelv egyenjogú - területünk vezetői természetesnek tartják a magyar nyelv teljes 
kirekesztését a közéletből és az ukrán nyelv kötelező használatát minden szinten.

1. Az adminisztráció ukrán nyelvű még a színmagyar községekben is, sőt még a magyar tannyelvű iskolákban 
is. Jellemző erre a jogellenes gyakorlatra, hogy a magyar tannyelvű iskolák zömében még az órarendet sem 
szabad magyar nyelven kifüggeszteni. A tanulóknak sokhelyütt nem szabad magyarul köszönniük, a tanáraikat 
utó- és apanevükön (pld. ha egy tanár Sándor, apja János, azt Alekszandr Ivanovicsnak) kell szólítaniuk, ami 
teljesen idegen a magyar nyelvhasználattól.

Területünk magyar lakossága meg van fosztva attól a jogától, hogy anyanyelvét használja a közéletben, mivel 
területi és járási párt- és tanácsi szerveink túlnyomó többségében még magyarul tudó egyének sincsenek.

2. Jogellenes, az egyenjogúság lenini elvével összeegyeztethetetlen a helységnevek használatának gyakorlata 
is. A helységneveket ugyanis még 1946-ban brutálisan megváltoztatták. így lett Beregszász Beregovo, a színma
gyar Bene Dobroszilja, Harangláb Dzvinkove, Gút Harazgyivka stb. Ezeknek a torzszülött neveknek a használata 
kötelező még a magyar nyelvű érintkezésben is.

3. Városainkból száműzték a magyar utcaneveket. Még a nagy magyar forradalmár költőről, Petőfi Sándorról 
elnevezett utcák nevét is megváltoztatták, így lett a Petőfi utcából Sztefanik utca Beregszászon, Duhnovics (?) 
utca Munkácson stb. [Az egyik névadó: Milán Stefanik /1880—1919/ csehszlovák tábornok, 1918. végén az első 
prágai kormány hadügyminisztere.] Ezért alakulhatott ki az a paradox helyzet, hogy a zömmel magyar lakosságú 
Beregszászban (lakosainak 80-85%-a magyar) alig akad 2-3 magyar vonatkozású utcanév. Nem őrzi utcanév sem 
a világhírű magyar zeneszerző, Bartók Béla nevét, aki éveken keresztül Szőlősön (Nagyszöllős) élt, és itt adta 
első sikeres hangversenyét, sem a munkácsi vár legendás hírű hősének, Zrínyi Ilonának nevét stb. Ezek lényegte
len dolgoknak tetszenek, de sértik önérzetünket, az anyanyelv szokásait, bántják a történelmi emlékezetet.

4. Semmivel sem indokolható és sérelmes számunkra az is, hogy területünkön hiányoznak a magyar feliratok a középü
letekről, intézményekről és üzlethelyiségekről, még azokban a helységekben is, ahol a magyarok többségben élnek.

Meglévő problémáink abból erednek, hogy nincs megfelelő képviseletünk, nincs olyan szerv, amely képviselné 
érdekeinket, védené jogainkat, biztosítaná az egyenlő jogok mellett az egyenlő lehetőségeket. A párt- és állami 
szerveknél sem vagyunk képviselve: a Területi Pártbizottságnak és a Területi Tanács VB-nek, a Területi Ügyészség
nek egyetlen magyar nemzetiségű felelős funkcionáriusa sincs. Nincsenek magyar funkcionáriusai a párt- és tanácsi 
apparátusnak, a bíróságoknak, ügyészségeknek még azokban a járásokban sem, ahol magyarok kisebb vagy nagyobb 
számban, de tömegesen élnek (ungvári, munkácsi, szőlősi, huszti és téesöi járások). Ha ebből a szempontból vesszük 
figyelembe a 80-85%-ban magyar lakosságú beregszászi járás párt- és tanácsi, valamint gazdasági vezetőinek nem
zetiségi összetételét, a lenini nemzetiségi politika súlyos megsértésével találjuk szemben magunkat.

A járási pártbizottság plénumának 84 tagjából csak 11 magyar nemzetiségű, a pártbizottság három titkára 
közül egy magyar (jellemző, hogy az első titkár soha nem volt magyar), a járási pártapparátus 22 felelős munka
társa közül csak 3 magyar nemzetiségű, a többi 19 közül sokan nem is tudnak magyarul, sőt hajlandóságot sem
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mutatnak arra, hogy megtanulják a járás lakossága túlnyomó többségének nyelvét: a járási népoktatási hivatalnak 
egyetlen vezető beosztású magyar nemzetiségű munkatársa sincsen, Beregszász 27 ipari üzeme közül 1-nek, a 
járási mezőgazdasági nagyüzemek közül 3-nak van magyar igazgatója, illetve, elnöke. A helyzet még sokkal 
súlyosabb azokban a járásokban, ahol a magyarság kisebbségben van.

A felsorolt tények meggyőzően bizonyítják helyzetünk tarthatatlanságát és problémáink haladéktalan megoldásának 
égető szükségességét. Sérelmeink orvoslása és a lenini nemzetiségi politika következetes megvalósítása érdekében

k é r j ü k :

1. a) Magyar tannyelvű óvodák megnyitását minden magyarlakta községben, illetve az óvodák kétnyelvűvé 
nyilvánítását a vegyes lakosságú községekben;

b) új óvodai programok kidolgozását;
c) az óvónőképzés megszervezését a magyar tannyelvű óvodák számára;
2. a) Minden magyarul nem tudó magyar tannyelvű iskolában tanító tanár áthelyezését, illetve felmentését;
b) a magyar tannyelvű iskolák pedagógusai magyar nyelvtudásának rendszeres ellenőrzését;
c) a tanárok magyar nyelven való köszöntésének és megszólításának bevezetését a magyar tannyelvű iskolákban;
d) a magyar tannyelvű iskolák vegyes tannyelvűvé való átszervezésének azonnali leállítását;
e) magyar tannyelvű oktatás megszervezését minden olyan magyarlakta községben, ahol nincsen magyar isko

la, illetve csak az első három osztály magyar tannyelvű (/Tisza/Ujhely, Csepe, Karácsfalva, Mátyfalva, Királyhá
za, Tekeháza, Gödényháza, Kerekhely [Kerekhegy], Rahó, Gyertyánliget stb.)

f) megszervezni a magyar nyelv és irodalom oktatását azokban a községekben, ahol a magyarság szórványok
ban él és nincs lehetőség magyar tannyelvű iskolák megnyitására (Huszt, Bustyaháza, Szolyva, /Nagy/Bocskó, 
Kőrösmező stb.);

3. a) Területünk minden szakközépiskolájának és az Ungvári Állami Egyetem kétnyelvűvé való nyilvánítását;
b) párhuzamos magyar tannyelvű tagozatok indítását területünk minden szakközép- és zeneiskolájában;
c) a tanárképzés megszervezését a magyar tannyelvű iskolák számára az Ungvári Állami Egyetem minden 

pedagógiai jellegű karán. Addig is, amíg ez az intézkedés életbe léphet, kérjük azonnali hatállyal utasítani terüle
tünk minden tanintézetének a vezetőségét - elsősorban az Ungvári Állami Egyetem rektorát -, hogy biztosítsák a 
magyar nyelven való felvételi vizsgázás jogát minden szakon és minden egyes tantárgyból.

4. a) A magyar történelem oktatásának bevezetését területünk minden magyar tannyelvű iskolájában és az 
egyetem magyar tagozatán (az oktatás alapjául szolgálhat a nemrég két kötetben megjelent kiadvány, amely Moszk
vában látott napvilágot).

IV.

1. Beregszász székhellyel létrehozni egy 40-50 tagú állami magyar népi dal- és tánc-együttest, amely egyúttal 
felkarolná és támogatná területünk magyar műkedvelő együtteseit is, kellőképpen ápolva ezáltal népi kultúránkat 
és hagyományainkat;

2. Megszervezni a kultúrfelvilágosító és népművelő szakemberek magyar nyelven való képzését;
3. a) Engedélyezni egy magyar nyelvű irodalmi folyóirat, illetve almanach kiadását; 

b) megszüntetni a magyarországi lapok és folyóiratok előfizetésének korlátozását;
4. Bővíteni a területi rádió és TV magyar nyelvű adásait.

V.
1. Minden olyan községnek, illetve városnak, ahol magyarok is élnek, kétnyelvűvé való nyilvánítását (V. 1. 

Lenin szerint kétnyelvű minden olyan terület, ahol a lakosság 5%-a nemzetiségi).
2. A kétnyelvűvé nyilvánított területen (a területi székhelyet is beleértve) kötelezően elrendelni a párhuzamos 

magyar nyelvű feliratok kifüggesztését minden középületen, intézményen, illetve üzlethelyiségben.
3. Be kell vezetni a magyar nyelvű adminisztrációt minden magyarlakta községben, illetve a kétnyelvű admi

nisztrációt a vegyes lakosságú helységekben.
4. Biztosítani, hogy a magyar nemzetiségű polgárok a területi, járási, illetve községi párt-és tanácsi szervek, 

bíróságok előtti eljárásban anyanyelvűket használhassák; biztosítani annak lehetőségét, hogy a polgárok az em
lített szervekhez intézett beadványaikat magyarul írhassák, és ezektől a szervektől anyanyelvükön kapjanak vá
laszt, bizonylatot, végzést és más határozatot.

5. Minden indokolatlanul megváltoztatott helység-, illetve utcanév visszaállítását.
6. Biztosítani a helység magyar nevének szabad használatát a magyar nyelvű érintkezésben, sőt a sajtóban is, 

ha a helységnek párhuzamos magyar-ukrán neve van (Uzshorod-Ungvár).

VI.

1. A magyar nemzeti kisebbség kollektív jogainak elismerését. (Nem elég az egyéni állampolgári jogok szava
tolása. Területünk lakosságát mint kompakt egységet, közösséget is el kell ismerni. Meg kell teremteni a lehető
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séget a nemzetiségi képviseletnek, nemzeti szervek létrehozásának az állami élet különböző területein és szintje
in. Meg kell teremteni a magyarság számarányának megfelelő képviseletét minden párt- és tanácsi szervben 
olyan formában, hogy a magyar kisebbség képviselői a különböző szervekben ne csak a maguk nevében nyilatkoz
hassanak, hanem területünk magyar lakosságát, mint kompakt közösséget képviselhessék. Elengedhetetlenül 
szükséges azonkívül a lenini normáknak és V. I. Lenin személyes utasításainak megfelelően a kisebbségi jogaink 
részletes kidolgozása, azok kodifikálása és garantálása.)

2. A megfelelő magyar nemzetiségű szakemberek képzésének a megszervezését a párt- és tanácsi szervek, 
bíróságok, az ügyészségek és a rendőri szervek részére.

Addig is, amíg ezek az intézkedések életbe léphetnek, részmegoldásként szükséges, hogy az UKP Kárpátontúli 
Bizottságának egyik titkára, a Területi Tanács VB elnökének egyik helyettese, a Területi KB és VB minden 
osztályának egy-egy felelős munkatársa magyar nemzetiségű legyen. Szükséges továbbá a járási szervek magyar 
nemzetiségű káderekkel való kiegészítése minden olyan járásban, ahol magyarok is élnek.

Befejezésül kérjük egy magas szintű különbizottság létrehozását valamennyi felvetett probléma kivizsgálásá
ra, gondos tanulmányozására és orvoslásuk gyakorlati megvalósításának ellenőrzésére.

Meggyőződésünk, hogy kérésünk teljesítésének nincs akadálya. Nem lehet ennek akadálya a magyar lakosság 
alacsony lélekszáma sem, hisz területünkön a hivatalos népszámlálási adatok szerint több mint 160.000 magyar 
nemzetiségű, illetve magyar ajkú lakos él, vagyis 2-3-szor annyi, mint némely szovjet autonóm köztársaság, 
illetve terület fő-nemzetiségének lélekszáma (pl. a Kalmük ASZSZK-nak 64 882 kalmük, az Abház ASZSZK-nak 
61 192 abház, a Hakasz AT-nek 48 512 hakasz, az Adiger AT-nek 65 908 adigeri,* a Magas Altáji AT-nek 38 019 
altáji, a Zsidó AT-nek 14 269 zsidó nemzetiségű lakosa van.)

Hisszük, hogy az elvtársak megértik jó szándékunkat és azon törekvésünket, hogy közös jóakarattal és erőfe
szítéssel megoldjuk meglévő problémáinkat, ezáltal is erősítve soknemzetiségű Hazánk politikai erejét, a népek 
barátságát, ezzel is elősegítve az SZKP lenini nemzetiségi politikájának teljes diadalát.

(Kárpátalja) 1972 tavasza

* A beadványban „adigeri”-ként említett népcsoportot a magyarországi nyelvtudomány „adig”-ként tartja szá
mon. Önmagukat „adige”-nek nevezik. (B. J. megjegyzése.)
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15.

K ovács Vilmos levele L ászló  f iá n a k , M agyarországra

Ungvár, 1972. okt. 17.

Kedves Fiam!

Igen esedékes volt a leveled, hogy mást ne mondjak.
Évára nagyon jól emlékszem (tudod: ha szép lányokról van szó, a memóriám - sajnos, már csak az - csodákra 

képes), a villamos-karambolra is emlékszem, meg a kiszakadt harisnyára. Ennyi közös élmény számomra a jövő 
szempontjából elegendő is.

Most pedig magamról, hogy a továbbiakat megértsd. Augusztusban múlt egy éve, hogy otthagytam a kiadót és 
szabadúszó lettem. Tudod, a tiszatáji (t. i. a Tiszatáj folyóirat - B. J. megjegyz i ügy és fejleményei elviselhetet
lenné tették a légkört volt munkahelyemen. Ezt még csak fokozta az a körülmény, hogy két éve múlt, belebo
nyolódtam egy igen nagy munkába: naponta 3-4 órát aludtam, és úgy jártam be az irodába, mint egy irodalmi 
hulla. Igaz, hogy most sem dolgozom sokkal kevesebbet, de elememben vagyok, munkámmal szépen haladok, és 
az anyagi gondokon kívül más baj nincs is. (Ez utóbbit én sohasem tudtam igazán érzékelni, amiből származott 
már egy-két galiba.) Ezt ne úgy értelmezd, hogy nem maradhattam volna a kiadóban, dehogynem. Csak minden 
megérett már arra, hogy komolyan munkához lássak, ami a hivataloskodás (K. V. hivatalnak tekintette a kiadót - 
B. J. megjegyzi) mellett elképzelhetetlen, s az említett körülmények végképp megérlelték bennem a döntést.

A munkámról: őstörténet-kutatás. Azzal kezdődött, hogy elindultam keresni Kárpátalja „őslakosságát”: a fehér 
horvátokat. Őket ugyan nem találtam meg, de eljutottam a magyar őstörténet gyökeréig. Olyan tények birtokába, 
amilyenekről a magyar őstörténet-írás még csak nem is álmodik. Amikor aztán már a kezemben volt a problémák 
néhány kulcsa: milyen etnikumú és nyelvű népekből toborzódott az ún. előmagyarság, kik voltak a Konsztantinosz 
császár említette „Szavartoi-aszfaloik” - mert így hívták régen a magyarokat kik voltak a csatlakozó kabarok (3 
törzs), kik voltak Anonymus csatlakozó kunjai (7 kapitány, népével), hol volt a lebédiai [vagy levédiai] őshaza, 
kik az itt talált székelyek és mit jelent nevük, ugyanez a csángókról stb. - gondoltam, miért ne világítsam meg a 
tudós elméket, miért ne szabadítsam ki őket törökös szabású finnugor kényszerzubbonyuk szorításából?

Ehhez azonban még kellett néhány apróság: alaposan át kellett tanulmányoznom az egész tengernyi magyar és 
külföldi szakirodalmat, a szomszédos népek történetírását egészen a kútfőkig, az ó- és középkori írók minden 
tudósítását (az elszólásokig) a k[clet]-curópai népekről, a kínaiak sok kötetnyi feljegyzéseit az ázsiai népekről, a 
kis- és elő-ázsiai népek történelmét egészen az 5000 éves sumér agyagtáblákig; antropológiai, régészeti és nyelv
tudományos munkákat és azok kritikáját és így tovább.

(így megértheted, amit más nem, hogy miért nem dugom ki az orromat hónapokig a szobámból.)
Eljutottunk tehát a nyelvtudományig, értve ez alatt a nyelvtörténetet és az összehasonlító nyelvészetet. Ezt 

mind be kellett vágnom, hogy ha beszédbe elegyedek az említett tudós koponyákkal - egy zsargonban beszélhes
sünk [...]. A nyelvtörténet megismerése rutinmunka, az összehasonlító nyelvészethez azonban meg kellett tanul
nom egy nyelvet, amelyikkel a magyart összehasonlítom. De melyik legyen az? Na, én nem sokat gondolkoztam, 
a tenyerembe köptem, belecsaptam és képzeld: a Kaukázus felé fröccsent. Mi az isten, gondoltam, hiszen ott az 
őszetek (orosz, magyar: jászok) laknak, az iráni nyelvű alánok utódai, akiknek Dula (Gyula) nevű fejedelmük 
elrabolt lányaival krónikásaink házasságba keverték szép cicinket valahol a Meotisz (Azovi-tenger) ingoványai- 
ban. Na, mondtam magamnak, ha már ilyen szépen rokonok lettünk, miért ne tanulnám meg ezeknek a derék 
alán-utódoknak a nyelvét? Aztán meg is tanultam.

És most fordítsuk megint komolyra a szót Emlékeztetőül: a „finnugor eredetű” magyarság mintegy ezer szóval 
foglalta el ezt a hont, ebből vagy 200 ún. archaikus (bolgár-) török, két tucat alán (őszét), nagy része ismeretlen 
eredetű, a többi pedig - finnugor (a magyar és más finnugor nyelvek összehasonlításául kb. 100 szó szolgál).

Honfoglalás kori szókincsünknek ez az ismeretlen eredetű rétege, meg azok a kiáltó antropológiai, kulturális, 
hadi szervezeti különbségek, amelyek bennünket finnugor rokonainktól elválasztanak - nagy dilemma elé állítot
ták az őstörténészeket és nyelvtudósokat. Az ellentéteket úgy próbálják feloldani, hogy őstörténetünkbe beiktat
nak egy külön korszakot: az ősmagyar kort, amikor - i. e. 500 évvel - elváltunk már ugor (manysi, chanti) 
rokonainktól is, és itt: az Urál vidéki őshazában ránk telepedett az a bizonyos török (bolgár) nép, amely lovas 
nomádokká szervezett bennünket, aztán i. sz. 500 körül elkezdtünk vándorolni, mígnem 896-ban kikötöttünk a 
Kárpát-medencében, de közben még találkoztunk egy bizonyos ismeretlen néppel, hogy ismeretlen eredetű szava
inkat (szókincsünk nagy részét) felszedhessük.

Ennek az egyébként is gyermeteg képzelgésnek két alapvető hibája van: 1) nem török nép szervezett bennün
ket nomádokká, mivel nyelvünkben egyetlen egy hadászattal kapcsolatos török szó sincs; 2) az elképzelt vándor
lások területét a korabeli írók már aránylag jól ismerték, de ezen nem tudunk egyetlen ismeretlen népről sem, 
amelytől szókincsünk tetemes részét elkölcsönözhettük volna.

A súlyos problémák megoldását tehát más irányban kell keresnünk.
De maradjunk a nyelvnél, hiszen ez az őstörténet-kutatásnak, ennek a lehető legkomplexebb tudománynak 

igen fontos összetevője.
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16.

M érges fü v e k

Jegyzetek  a m agyar burzsoá  n acion a lizm usró l

„... A nacionalista előítéletek, a
nemzeti érzelmek eltúlzott vagy torz
megnyilvánulása rendkívül makacs jelenség,
amely szívósan tartja magát a
politikailag nem eléggé érett emberek tudatában. ”

Aki túlzottan leegyszerűsíti, szemellenzővel nézi szocialista életünk bonyolult jelenségeit, akaratlanul is torz
képet kap a valóságról.

Aki nem tartja indokoltnak, hogy a nacionalizmus megnyilvánulásairól beszéljünk egy olyan korban, amikor 
országunkban már megoldották a nemzetiségi kérdést, ugyanebbe a hibába esik.

Igen, a nemzetiségi kérdés megoldását joggal állíthatjuk egy sorba hazánk olyan hatalmas vívmányaival, mint 
az iparosítás, a kollektivizálás és a kulturális forradalom. Csak arról nem szabad megfeledkeznünk, hogy adott 
esetben a nemzetiségi kérdésnek oly aspektusairól van szó, amelyek a forradalom előtti múltból maradtak ránk. 
Pártunk viszont jogosan figyelmeztet arra, hogy nemzetiségi viszonyok „az érett szocialista társadalomban is 
reálisan jelen vannak. Ez a realitás állandóan fejlődik, újabb problémákat és feladatokat vet fel.”

Ez a realitás kötelez bennünket arra, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül a nacionalista előítéleteket. Ezek fenn
állnak annak ellenére, hogy a nemzetek közötti kapcsolatokban minden antagonizmus objektív előfeltétele már 
megszűnt.

E helyütt a magyar burzsoá nacionalizmus néhány helyi maradványáról szeretnék szót ejteni. Azokról a meg
nyilvánulásokról, melyek nincsenek összhangban a társadalmunk általános fejlődési irányával, melyek fájnak, 
zavarnak, s ezért arra ösztökélnek, hogy igyekezzünk megtalálni eltávolításuknak, megszüntetésüknek legered
ményesebb módját.

A magyar burzsoá nacionalizmus történelmi gyökereivel, megjelenési formáival sok tekintetben hasonlít a 
nacionalizmus egyéb válfajára: az ukrán burzsoá nacionalizmusra, cionizmusra stb. Vannak sajátos momentumok 
is. Együttvéve egy már végérvényesen letűnt korszak káros csökevényét jelenti.

Területünk dolgozói kézzelfoghatóan érzékelik felbecsülhetetlen kincsünket, a népek lenini barátságát. Az 
ország magyar nemzetiségű polgárai, valamennyi más nemzetiségű polgárával egy színvonalon részesülnek a 
szovjet embereket megillető jogokban. Ott látjuk őket a gazdasági, politikai és kulturális élet minden felelős 
szakaszán.

Ilyen körülmények között a nacionalista előítéletek leplezetlen, durva formájukban ma már alig-alig mutatkoz
nak. Vannak azonban ennek a kártékony gondolatvilágnak rejtettebb, kifinomultabb megnyilvánulásai. S a fő 
veszély az, hogy az ilyen jelenségeket nagy buzgalommal szítják a burzsoá világ politikusai és propagandistái.

Gondolom, hogy már többen találkoztunk például ilyen kijelentéssel: „Mi magyarok egybetartozunk, tartsunk
össze...”

Valóban olyan ártatlanok-e a nemzeti érzelmeknek ilyen „eltúlzott” megnyilvánulásai, mint azt egyesek elkép
zelik?

A kommunistáktól távol áll a nemzeti nihilizmus, a nemzeti érzés lebecsülése, semmi-bevétele. De nyíltan 
megmondjuk: aki ma hangsúlyozza, előtérbe helyezi a nemzeti specifikumot, a különállást, a csoportérdeket a 
közös, az egész szovjet népet egyesítő érdekekkel szemben, az lényegében szembeszáll az internacionalizmussal, 
nemzeteink és nemzetiségeink további közeledésének objektív folyamatával.

A marxisták mindig az osztályharc szempontjából vizsgálták a nemzetiségi kérdést, megoldását alárendelték a 
szocializmus érdekeinek. Úgy tartották, hogy az emberek közötti válaszvonalat nem nemzeti ismérvek, hanem osz
tályérdekek jelzik. Mindig fő szempontjuk volt, hogy a dolgozók nemzeti hovatartozásuktól függetlenül egyesülje
nek az elnyomás ellen. Következetesen elvetették az ún. nemzeti egység hamis jelszavát, mely az „egy akol, egy 
pásztor” igéjével közös frontba terelgetett földesurat és szegényparasztot, gyárost és ki-zsákmányolt bérmunkást.

A „mi, magyarok, egybetartozunk...” szólam ennek a gondolatvilágnak egyik szelídített változata. Ma már 
természetesen nem arról van szó, hogy magyar kizsákmányoló és magyar kizsákmányolt fogjon össze, ilyenek 
országunkban nincsenek. De aki ilyesmit hirdet, az végső fokon fékezi, gátolja a nemzetek közeledését, mestersé
gesen igyekszik fenntartani a nemzeti bezárkózást, elszigetelődést.

Ennek a tendenciának egyik veszedelmes eszköze a nemzet történelmi fejlődésének a meghamisítása, a múlt 
idealizálása. Az események ábrázolásában ez a szemlélet előszeretettel hangsúlyozza az „általános emberit”, a 
nemzet érdekét általában, a kultúrát általában. Megpróbálja tisztára mosni azokat, akik minduntalan csak kufár- 
kodnak a nemzeti érdekkel, a haza szent fogalmával. A nacionalisták „hazátlan bitangoknak” nevezték a kommu
nistákat, s valójában maguk tiporták sárba népünk legszentebb érdekeit.
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A nacionalista ideológia „vitézeiről” a történelem bőven szolgáltat anyagot. Érdemes ezzel kapcsolatban idéz
ni Dósa Rudolfné nemrég Budapesten megjelent könyvét a Magyar Országos Véderő Egyesületről (MOVE). Ez 
az 1918 őszén alakult jellegzetes magyar fasiszta szervezet egész Magyarország felszabadulásáig működött, de 
már 1919-es történetének néhány mozzanata is jól bizonyítja az osztályérdek szerepét, leleplezi a szemforgató ál- 
hazafiság ocsmány elvetemültségét.

1919 elején Szilassy Cézár több MOVE-vezető megbízásából beadványt szerkesztett Vyx alezredes címére, 
melyben ez a „hazafi” arra kéri a francia kormányt, hogy „fegyveres erővel fojtsa el a szocializmust és kommuniz
must” (melyet magyar emberek csinálnak Magyarországon).

1919. március 15-én egy MOVE-beli huszártiszti társaság a [ 18]48-as Görgey leszármazottjának, Görgey György
nek javaslatára elhatározta, hogy elárulja az olaszoknak (!) az általa ismert magyar fegyver- és lőszerraktárak 
helyét (pedig akkor még nem is volt kommün Magyarországon, csak féltek tőle.)

1919 tavaszán úri politikusok, köztük Bethlen István, későbbi magyar miniszterelnök, számos memorandum
ban sürgették a párizsi békekonferencia résztvevőinél, hogy „angol, amerikai, francia vagy olasz csapatok foglal
ják el Budapestet”.

A magyar nacionalizmus főkolomposai a magyar dolgozóknak immár kivívott szabadságát akarták idegen se
gítséggel megsemmisíteni. Ennek a valóban hazaáruló magatartásnak igyekezett erkölcsi igazolást adni Gömbös 
Gyula, a MOVE egykori elnöke, a fasizmus egyik leghírhedtebb magyarországi szálláscsinálója. Egy magyar 
vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forradalomról és ellenforradalomról című írásában így elmélkedik: „Hazafias 
szempontból mindig undorodtam attól, hogy magyar ügyben idegenek segítségéhez kell folyamodnunk. A bolse- 
vizmus letörésére azonban az ördöggel is szövetkeztem volna.”

Ennyi talán elég is volna adalékul ahhoz, mennyire lehet az osztályokra osztott társadalmakban „nemzeti 
egységről”, a nemzeti szempontok meghatározó szerepéről beszélni. Annál furcsább, ha valaki nálunk, mindezen 
alapigazságok ismeretében, nem osztályszem-pontból ítéli meg a múltat és a jelent, a politikai és kulturális 
jelenségeket. Ezzel tulajdonképpen a burzsoá szemlélet színvonalára süllyed. Sajnos, nem állíthatjuk, hogy ez 
nem fordul elő.

Felhozzuk példaképpen Kovács Vilmost, aki az írószövetség tagja, és Benedek Andrást (Stumpf Andrást), aki 
egyetemünk végzett diákja. Az ő elképzelésükben a területünkön élő magyarság szellemiségét 1919-től napjain
kig, tekintet nélkül belső tagozódásra, a társadalmi rendszer változásaira, „az immár fél évszázados kisebbségi 
életforma” határozza meg. Ez a szemlélet egységes egészként kezeli a magyar kisebbséget, és legnagyobb vívmá
nyaként értékeli, hogy a harmincas évek második felében sikerült „intézményesítenie magát”, megteremthette 
érdekvédelmi szervezeteit, fórumait. S nem győzi fájlalni, hogy ezek a „kisebbségi intézmények, érdekvédelmi 
szervezetek nem alakulnak újjá”. (Felmerül a kérdés: a népek egyenlőségére épülő társadalmunkban mi szükség 
rájuk.)

Általában ez a történelemszemlélet, ha éppenséggel így nevezzük, igen különösen bánik a tényekkel, s főleg 
igen önkényesen értékeli őket. Kárpátontúlnak a felszabadulása utáni forradalmi változásairól például rendkívül 
tartózkodóan nyilatkozik, éppen, hogy kényszeredetten mond néhány elismerő szót a „pozitív szociális átalakulá
sokról” (arra hivatkozván, hogy ezt már amúgy is „mindenki tudja”). Viszont felnagyítva, jelentőségében eltúloz
va széltében-hosszában részletezi az apró-cseprő nehézségeket.

Az ilyen ábrázolásban végül is elsikkad a lényeg, szinte szertefoszlik mindaz, ami a szovjet népek testvéri 
családjában újjáformálta valamennyi kárpátontúli dolgozó életét: a gazdasági és szociális felemelkedés városban 
és falun, a magyar munkás- és parasztkáderek nagyszerű fejlődése, a sok ezer középiskolát és főiskolát végzett 
magyar ifjú és leány, az intenzív szellemi, tudományos és művészeti élet megannyi vívmánya.

A nacionalista előítéleteket jellemző tünetekkel találkozunk az irodalomban, az irodalmi folyamat értékelésé
ben is.

Legalábbis furcsa, ha egyesek a kárpátontúli magyar irodalmi élet vázlatának megírásánál értékelési alapul 
Bellyei (ZapD László írásait veszik. Ez a berehovói [beregszászi] származású diákvezér a harmincas években 
eszmei állásfoglalásában és magatartásában egyaránt burzsoá, reakciós szemléletet tükrözött. S nincs mit csodál
kozni azon, hogy az ilyen példakép követői „osztályfeletti” pózban írnak területünk magyar nyelvű irodalmáról, 
aránytalanul sok helyet szentelnek Simon Menyhértnek, Rácz Pálnak, Mécs Lászlónak (akik enyhén szólva, az 
osztályharc barikádjának túlsó oldalán állottak), idealizálják Tamás Mihály írói művét, figyelmen kívül hagyják 
a munkásság kulturális hagyományait, stb.

Az ilyen felfogással szemben újra meg újra emlékeztetni kell arra, hogyan értékelte Lenin az osztálytársadalom 
kultúráját: Minden nemzeti kultúrában két nemzeti kultúra van. Minden nemzeti kultúrában ott látjuk az osztálytár
sadalomban a burzsoá kultúrát, mint uralkodó kultúrát, ugyanakkor minden nemzeti kultúrában megtaláljuk a de
mokratikus és szocialista kultúra elemeit. Aki nem ezt, a tudományos szempontból egyedül helytálló kiindulópontot 
veszi elemzési alapul, az elkerülhetetlenül hamis következtetésekre jut. Tudományos, marxista igénnyel csak úgy 
lehet megírni irodalmi életünk igaz történetét, ha végre hozzálátunk a múlt egész haladó örökségének alapos tanul
mányozásához, s nem szorítkozunk egyes haladó írókra és költőkre vonatkozó szórványos jegyzetekre.

Szólhatunk még egy jelenségről, mely szintén igényli a bírálatot: benne is felfedezhetjük a nemzeti elzárkózás 
nyomait, azt a magatartást, mely nem értékeli kellőképpen a többi nemzet és nemzetiség kincsestárával való 
ismerkedést.

Iskolásaink, diákjaink sok mindent elsajátítanak abból, amit a szovjet népek irodalma alkotott. Ismerik Tolsz
tojt, Puskint, Sevcsenkót, Frankót, Solohovot, Komyijcsukot, Gamzatovot, Miezelaitist. De a magyar ajkúak
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18.

A n agy valóság

A megújult Kárpátontúl, a sokat szenvedett ősi föld 30 éves. Harminc éve született újjá. Ősszel született újjá. 
Az ősz mindig ünnep, a szabad munka születésének ünnepe, de az önvizsgálat és a számvetés ideje is.

Harminc év egy vidék sorsában a történelem egy pillanata, amely azonban telítve van gyökeres változásokkal, 
és benne a magunk harminc éve is. És ebben a magunk harminc esztendejében vajon mi van?

Előtolakodnak az emlékek, érzésektől és gondolatoktól terhesek. El kell igazodni bennük, elválasztva a fonto
sat a másodrendűtől, a törvényszerűt a véletlentől. És ami a legfőbb: mindent a helyére kell tenni, hogy felmérhes
sük annak az egésznek minden részét, amely a szülőföld és személy szerint minden ember számára útmutató 
jellegű, ami az élet lényege.

Emlékek...
A múlt homályából felbukkan szülőfalum komor képe. Tipikus kárpátontúli falu volt ez, a csehszlovák, majd a 

helyébe lépő horthysta csendőr szuronyára tűzve, az érthetetlen paragrafusok hálójában, olyan falu, amelyet a 
Monarchia romján kinevelt korrupt hivatalnokok serege szipolyozott, az isteni törvényekre épített falu, s e törvé
nyekre a pap vigyázott, egyforma alázattal szolgálva az istent, Masarykot, Benest és Horthyt. A hatalomnak ezek 
az alappillérei idézték elő életünk legborzasztóbb velejáróját: az éhséget és rosszul tápláltságot, a tuberkulózist, 
a szörnyű betegséget, amely sokadmagával együtt anyámat is elvitte. 33 éves volt. Én pedig ekkor voltam kilenc.

Akkor még természetesen nem értettem meg, hol a bajok gyökere, miért nehezül családunk helyzete még azzal 
is, hogy a szüntelen házkutatások és börtönbüntetéseken felül a csehszlovák és magyar hatóságok - kommunista 
párttagsága miatt - megfosztották apámat állampolgárságától, amivel munkanélküliségre kárhoztatták öt, a föld
nélküli falusi kőművest. De mindaz, amit akkor még nem értettem meg, mély nyomot hagyott bennem, amiből sok 
év múlva vers született:

Rongyos kis fa lu  volt, a patakja sárga, 
a papja kölcsönpap, a kis bt ró sánta.
Rongy falu, ahol az asztalos már úr volt, 
petró- és pálinkaszagú volt az új bolt, 
kifent késsel jártak a fiú k  a bálba 
s félvéka búzát kért érted is a bába.

(Falusi emlék. Megjelent a Lázas a Föld című kötetben 1962-ben.)
És az emlékek közt ott van a régi falusi elemi iskola, amely a fennálló hatalom iránti engedelmességre nevelt 

bennünket, s ez a hatalom engem, a gyereket, a bibliai Góliátra emlékeztetett:
Most, hogy méregettem, meddig ér az emlék, 
látom magam, mintha iskolába mennék, 
mert az iskola volt a legnagyobb élmény: 
a mord épület, mit csak alkony tájt ért fény, 
a pad, ahol ültünk hat évig én és te, 
amelybe még apánk anyánk nevét véste, 
hol ingyen füzetért hatvan gyerek sort állt, 
tízfenekes járt, ha nem tudtunk egy zsoltárt, 

s a legszebb mese volt, taníthattak bármit, 
hogy le tudta győzni Góliátot Dávid.

(Ugyanott)
De a barna fasiszta mundérba bújtatott Góliát még erős volt. A vörös csillagos katona azonban felvette a harcot 

a szörnyeteggel, és Kárpátaljára is barna árnyék borult, gazdái kalapján pedig kakastoll lengett.
1938 végén a horthysta hatóságok letartóztatták apámat, családunknak pedig el kellett hagynia a szülőfalut. 

Beregszászra kerültünk, majd egy év múlva Munkács külvárosában telepedtünk le. Nem változott semmi, itt is 
éppen olyan volt a nyomor, a rendőri megfigyelés, az iskolában a pálca, s ráadásul a megaláztatás. Padtársam, az 
ukrán Sztec Iván, aki ma a Mukacsevói Zeneiskola tanára, abban az iskolában „tetves ruszin” volt, én pedig 
kárpátaljai magyar, azaz „nem teljes értékű” magyar, „elkorcsosodott felvidéki”. De annak a magyar legénykének 
már ébredezett az öntudata, mert éjszakánként a szovjet frontról műsort sugárzó Kossuth Rádió egyre erősödő 
adásait hallgatta és szilárd meggyőződése volt, hogy nem ő korcsosodott el, hanem a fasiszta rendszer!

Elérkezett 1944 felejthetetlen ősze! Megláttam házunk előtt az első szovjet katonát. Egészen fiatal volt, alig 
idősebb nálam. Vizet kért tőlem. Nem tudom, hogy hívták, azt sem tudom, hova sodorta a háború. Számomra nem
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egyszerű névtelen katona ő, hanem jó barát, aki megszabadította sokat szenvedett szülőföldemet az évszázados 
sötétségtől. Éppen úgy nem névtelen, mint az a hős, aki élete árán mentette meg a fasiszták által aláaknázott 
Dnycperi Vízi Erőműt. És édestestvére annak a katonának is, aki Vasárnap volt című versemben él, s puskatusá
val leverte az első cöveket az osztott föld végébe.

Az én nemzedékem nem járta meg a frontokat, nem látta a milliónyi áldozatot és a tengernyi szenvedésről csak 
elképzelése lehetett. 1945 tavaszán pillantottam meg először a vonat ablakából a háború ütötte friss sebeket 
Debrecen alatt, ahol az egyik legnagyobb tankcsata zajlott le. Megdöbbentett a pusztítás borzalma, de jól tudtam, 
hogy az áldozatok nem voltak hiábavalók, mert a szétlőtt harckocsik hemyótalpa alatt ott fekszik holtan a régi 
rend.

Magával ragadott az új élet ritmusa az újjászületett földön, ahol minden a szemünk láttára változott meg, 
gyökeresen és végérvényesen. A dolgozó nép megszabadult évszázados bilincseitől és az ország más népeinek 
testvéri segítségével csodákat müveit. Öröm tudni, hogy ehhez magam is hozzájárultam szerény munkámmal, 
bárhol is dolgoztam. Sok volt a munka. Kenyérgabonát készleteztem a lakosság számára a Terménykészletezőnél, 
a községi tanács titkáraként részt vettem a kolhoz szervezésében szülőfalumban, ahonnan családunkat egykor 
kitoloncolták. Megváltoztak az emberek, megnőttek a terület városai és falvai, szebb lett szülőfalum Gát is, ez a 
tipikus kárpátontúli község:

S elmúlt még húsz-., húsz tél, húsz nyár,
Hajam itt-ott őszül, deres 
fiad, ki most mezőkön jár, 
már nem szarkafészket keres.
Hiába is keresném a 

gólyafészkes szalmatetőt, 
a mécsfényű sötét, néma 
kunyhócskákat, mint azelőtt.
Mezőiden már nem lelem 
a rövidke, kis mezsgyéket; 
körülöttem egy végtelen 
nagy tengerként, ring az élet.

(Újra szülőfalumban. Megjelent a Vallani kell! című kötetben 1957-ben.)
Természetesen a versbe nem kerülhetett bele minden lenyűgöző változás, ami szülő-falum társadalmi-gazdasá

gi életére jellemző. A régi elemi helyett a középiskola, benne az egykori két tanítóval szemben ma 28, akiknek 
fele ebbe a faluba való, ahol harminc évvel ezelőtt egyetlen érettségizett ember sem volt. Itt van a bölcsőde és az 
óvoda, a klub és a könyvtár, a kórház, a szülőotthon, az emeletes áruház, a 150 munkást foglalkoztató varroda és 
végül a korszerűen felszerelt tenyészüzem - a fclismerhetetlenségig megváltozott falusi földműves anyagi javai
nak bázisa és forrása.

Ezekről az eredményekről beszélve - amelyek egyébként minden más kárpátontúli falura is jellemzőek - nem 
szabad megfeledkezni még valamiről. A területen, ahol a burzsoá csehszlovák uralom idején mindössze egy ma
gyar gimnázium volt, ma 18 magyar nyelvű középiskola van, nem számítva az esti iskolákat. És több mint 2000 
pedagógus. Ez a tény önmagáért beszél. A gyökeres kulturális változások felbecsülhetetlen eredménye és vívmá
nya az Uzshorodi Állami Egyetem magyar nyelv- és irodalom tanszéke a levelező tagozattal együtt, s hogy mind
azok, akik magyar tannyelvű középiskolában érettségiztek, egyetemünk minden karán és minden tantárgyból 
anyanyelvükön felvételizhetnek. íme, a mindannyiunk számára drága lenini nemzetiségi politika következetes 
megvalósulása!

Az elért eredmények mellett arról is beszélnünk kell. hogy az új harca a régivel, ideológiai fronton is folyt. Az 
emberek tudatában. Ez a harc az emberekért, a gondolkodásért és érzelmekért folyt. A nagy történelmi adósság 
törlesztéséért vívott kérlelhetetlen és nehéz harc volt ez, amely törvényszerűen elpusztított minden szükségtelent. 
S néha még azt is, ami egyeseknek személy szerint nem tűnt fölöslegesnek. Az új rendért folyt az a harc. Mint 
fiatal költő, megértettem feladatomat e harcban, és kovács nagyapámra emlékezve az Üsd, kovács! című versem
ben ezt írtam:

Verem hát a vas-szót én is -  unokája, 
tisztul az érc, hull a salak, ég a szemét, 
füstöt nyelek... Kint fr iss  szél fú j s a fö ld  várja 
az új század tüzében megedzett ekét.

(Megjelent a Vallani kell! című kötetben.)

Engesztelhetetlen ideológiai harc folyt és folyik ma is világméretekben, és a nagy történelmi elszámolás alap
ján a szocializmus híveire és annak ellenségeire osztja az emberiséget. Ma az utóbbiak közül még sokan táplálnak 
revansista reményeket. Ezek megfeledkeznek a történelmi leckéről és mindent megtesznek a nemzetközi feszült
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hatatlanul elvégeztük ezt a munkát. Nyilvánvaló, hogy a termelés közösségi átszervezésének hatására már akkor 
teljes mértékben megindult lakosságunk tudatában is egy fejlődési folyamat, s a közösségi munkában formálódó 
közösségi ember néhány év alatt minden tekintetben a többi szovjet dolgozóval azonos tudati vonásokra, erkölcsi 
tulajdonságokra tett szert.

Ha Magyarországot vesszük összehasonlításul: a mezőgazdaság kollektivizálása - az ötvenhatos eseményeket 
követő részleges visszakozz után - csak az utóbbi évtizedben fejeződött be. A kisipar teljes szövetkezetesítésének 
vagy államosításának feladata még ma sincs napirenden. Most persze mindezt nem azért írjuk, mintha szomszé
dainkat sürgetni akarnánk vagy a szocializmus útján való előrehaladásuk ütemét nem tartanánk kielégítőnek. 
Hisz szóltunk arról, hogy mi annak idején az egész szovjet nép erejére, tapasztalataira és közvetlen segítségére 
támaszkodva érhettünk el itt ugrásszerű fejlődést. Az összehasonlítással csak azt akarjuk szemléltetni, hogy az 
anyagi élet szférájában jelentkező bizonyos különbözőségek óhatatlanul hasonló eltérések kialakulásához vezet
tek a más országokbeli és szovjetuniói magyarok tudatának formálásában. Vagy még egy példa, ezúttal a felépít
mény területéről. A Kárpátontúlon - ismét csak a keleti vidékek segítségére, tapasztalataira támaszkodva - a 
szovjethatalom kezdeti szakaszától eredményes világnézet-formáló munka indult, dolgozóink óriási többségét 
sikerült megnyernünk a materializmus eszméinek, s a vallást mindenképpen magánüggyé tettük, a közélettől 
gondosan elválasztottuk. Ha ismét déli szomszédainkat vesszük: ott ez a folyamat nem volt se ilyen gyors, se ilyen 
eredményes, se ennyire átfogó, az egyházak ma még el nem hanyagolható szerepet játszanak a közéletben, sőt az 
oktatásban is. A szovjet magyarok tudati életét megkülönbözteti tehát a magyarországi magyarokétól - többek 
közt - az is, hogy általában más a valláshoz való viszonyuk.

A szovjet nép hősi múltjának a megismerése és vállalása, a hazánkká lett ország vérkeringésébe való mind 
szervesebb - és máig teljessé vált - bekapcsolódás, életmódja normáinak követése és a fentiekkel együtt még sok 
más tényező közrejátszott abban, hogy a kárpátontúli magyarok ma elsősorban szovjet embereknek vallják, tekintik 
magukat, és az egyáltalán nincs ellentmondásban nemzetiségükhöz való büszke ragaszkodásukkal, hisz a népbarát
ság eszméire épülő szovjet társadalom nemzeti önmegvalósításunkhoz is korlátlan lehetőségeket biztosít.

Szovjet magyarok, új fogalom tehát ez a két szó öreg földrészünkön. Olyan embereket jelöl, akik a Szovjet 
Szocialista Köztársaságok Szövetségének magyar nemzetiségű polgárai, akik az ugyancsak új történelmi kategó
riaként létrejött szovjet nép fiainak érzik és vallják magukat, de ugyanakkor testvéri kapcsolatokat ápolnak a más 
országi magyarokkal, akik egyébként saját történelmüknek tekintik mindazt, ami a Szovjetunió népeivel és a 
magyarsággal az elmúlt századok során lejátszódott, akik azonos mód örökségüknek érzik a szovjet népek és a 
magyar nép létrehozta kulturális kincseket, akik szeretik és művelik a magyar nyelvet és a legteljesebb fokú 
megbecsüléssel vannak szovjet testvémépeik nyelve és első fokon a népeinknek érintkezési eszközöket adó orosz 
nyelv iránt, - s akik mindezeken túl büszkék arra, hogy a világ haladó erőit tömörítő szocialista tábornak is 
élosztagát alkotó szovjet néphez tartoznak, hogy a föld legfejlettebb szocialista társadalmában élnek és mint 
ilyenek az első sorokban haladva végzik a kommunista jövő építését.

Ezt a feleletet adhatjuk tehát, ha globálisan vizsgáljuk: kik is a szovjet magyarok. Van azonban ennek a kérdés
nek néhány speciális vonatkozása, problémája is: ezekről legközelebb szólunk.
(1. rész) Kárpáti Igaz Szó, 1975. nov. 23., 3 . 1., Neon mell. 37. sz.

H agyom  átiyok

A sorozat előző kockájában mint új fogalmat emlegettük ezt a jelzős szerkezetet: szovjet magyarok, azokat 
pedig, akiket ez a kifejezés jelöl, mint az embereknek olyan új kategóriáját, amely a szovjethatalom három 
évtizede alatt jött létre a Kárpátontúlon. Azt is megjegyeztük azonban, hogy ezt akkor tekinthetjük így, ha globá
lisan vizsgáljuk a kérdést. Ami a részletezést illeti, itt van néhány dolog, amit pontosabban is meghatározhatunk.

Nézzünk talán egy versidézetet.
„ S ha egyszer fejem , mint a sarkokat,
Az örök télnek hava fogja át;
A szivem halkult dobbanását is 
Te örök nyarad sugározza át.
Én akkor is a vőlegény leszek.
És te, te az én szépséges arám:
Mert nincsen szó, ahogy szeretlek téged,
Te hatalmas, te szép Szovjethazám! ”

Ezt a verset nem a Kárpátontúlon írták és nem 1944 után, szerzője azonban magyar költő, kiemelkedő, jelen
tős. A neve: Hidas Antal.

Ha tehát mélyebbre hatolunk cikkünk témájának vizsgálatában, akkor talán úgy módosíthatjuk előbbi megálla
pításunkat, hogy bár a szovjet magyarok kategóriája véglegesen és tömegesen területünkön alakult ki a felszaba
dulás óta eltelt évek alatt, de csírái még régen, az Októberi Forradalom kezdete óta megvoltak. Szovjet emberek
nek nyilván azok a magyarok kezdték először érezni magukat - kisebb vagy nagyobb mértékben - akik intemaci-
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onalista alakulatokban védték a fiatal szovjet hatalmat, nem ritka esetekben életüket áldozva érte. A fehérterror 
elől a Szovjetunióba menekült, itt otthonra talált magyar kommunisták az évek során szintén szovjet emberekké, 
szovjet magyarokká váltak, s bár kis számban, szórványosan éltek, szervesen összetartozó közösséget nem min
den esetben alkottak, az itt maradt magyar vöröskatonákkal, internacionalistákkal együtt megvetették az alapját a 
cikk-sorozatunk témáját adó fogalomnak.

Itt mindjárt ellenvetheti valaki: közülük sokan - s a legprominensebbek - a felszabadulás után visszatértek 
Magyarországra, így a fentebb idézett Hidas Antal is; ezek szerint szovjet polgár voltukat nyilván csak ideiglenes
nek tekintették, ilyenformán támadható az a megállapítás is, hogy szovjet magyarok lettek volna...

Csakhogy ez nincs így.
Sokan valóban visszatértek Magyarországra, mert ott szükség volt rájuk. Hány más példa van arra, hogy szov

jet embereink internacionalista kötelezettségükhöz híven egy másik ország új életet vívó vagy építő népének 
segítségére siettek. Zalka Máté Spanyolországba ment harcolni az ottani dolgozók szabadságáért, el is esett érte. 
Hogyan is húzódoztak volna a magyarországi feladatok elől Révai Józsefék, Gábor Andorék, akik mindennek a 
tetejébe még magyarok is voltak? És megjegyezni való, hogy szovjet ember voltukat a Magyar Népköztársaság 
állampolgáraként, ott végzett fontos politikai, vagy kulturális szervező munkájuk, alkotó tevékenységük során is 
megőrizték. Olvassuk csak el Illés Béla „Honfoglalás”-át, ezt a már Magyarországon, 1945-ben írt regénytrilógiát 
és tapasztalhatjuk: mennyire szovjet emberként, a felszabadítók szemszögéből ítéli meg az eseményeket, bár sok 
vonatkozásban a felszabadítottakkai is azonosítja magát, ami persze természetes és törvényszerű. Későbbi írása
iból, - így hajlott kori novelláiból - ugyancsak kitűnik a szovjet néphez is tartozása. Vagy nézzük Illés Bélának és 
társainak állásfoglalásait az 1956-os magyarországi ellenforradalom idején. Nem csupán hogy a legharcosabban 
szembeszálltak az akkori írószövetségi vezetőségnek a reakció egyik fő támaszát jelentő, nem is kis számú jobb
oldali csoportjával, hanem müveikkel is szinte napokon belül a legegyértelműbben elítélték az ellenforradalmi 
zendülést, jóllehet sokan „kényesnek” tartották még a témát.

Hogy Illés Bélánál maradjunk, „Szása” c. novellájában már az ellenforradalom kipattanása előtt az események 
majdani alakulását látva, figyelmeztette a közelgő veszélyre olvasóit és a reakcióval való határozott szembesze
gülésre szólított (akkor ez igazán bátor tett volt), a lázadás leverése után pedig több írásában is (a „Válaszúton” 
c. kötet novellái) igaz kommunista pártossággal elemezte az eseményeket, mindannyiszor hitet téve a szocializ
mus első országa iránti törhetetlen hűségéről is.

Nem lehet szó nélkül hagyni itt azt a szerepet sem, amelyet az első szovjet magyar írók a két nép irodalmának 
kölcsönös megismertetése terén végeztek; ezt a tevékenységüket még Moszkvában kezdték, de Magyarországon 
hatványozott erővel folytatták, ezzel is dokumentálva, hogy a szovjet néphez elszakíthatatlan szálak fűzik őket, és 
legfőbb kötelességüknek tartják a szovjet-magyar kapcsolatok munkálását. Az orosz irodalomnak és több más 
szovjet nép - főként az ukrán - íróinak magyar nyelvű megszólaltatásában kétségtelenül úttörő szerep jutott 
Hidas Antalnak, Lányi Saroltának, Madarász Emilnek és másoknak, a magyar irodalom orosz nyelvű kiadásának 
pedig egyenesen gerince az az óriási szervező munka, amelyet Hidas Antal és felesége, Kun Ágnes végzett (ha ma 
a magyar iroda-lomnak szinte minden jelentős műve olvasható oroszul, ebben elvitathatatlan az érdemük).

És ne felejtsünk el még egy szempontot. Az első szovjet magyarok közül nem is ment mindenki vissza Magya
rországra, sokan itt maradtak, mindenképp véglegesnek tekintett hazájukban, és nem egy a legnagyobbak közül 
is, így Varga Jenő akadémikus, századunk egyetemes közgazdaságtudományának egyik legjelentősebb egyénisé
ge. Valamennyien minden kétséget kizáróan szovjet magyarok.

Most pedig néhány szót arról, miért részletezem ennyire ezt a kérdést.
Azért, mert ha a szovjet magyarok fogalmáról beszélünk - értve itt most már elsősorban a szovjet Kárpátontúl 

magyar lakosságát - gyakran felvetődik a hagyományok kérdése. Különösen akkor, ha művelődési életünket 
tekintjük át valami okból, valami alkalommal. Természetes törekvés ez, az ember mindig feltette magának a 
kérdést, kik előztek meg minket, kik tették le azt a követ, amelyikre mi a következőt rakjuk. Fontos azonban, 
hogy jól megfontolt, pontos feleletet adjunk. Mert elhangzottak olyan vélemények is, amelyekkel sehogy sem 
érthetünk egyet.

Konkrétan, a kárpátontúli szovjet magyar írók munkásságának elemzése során vetődött fel a hagyomány kér
dése, s mély meggyőződésem szerint elődeinket nagyon rossz helyen keresték, akik úgy vélekedtek, hogy azoknak 
a munkásságát folytatjuk, akik előttünk ezen a földrajzi területen magyarul írtak. Bármit és bárhogyan. A problé
ma ilyen felvetése meddőnek látszik már azért is, mert a szovjethatalom előtt a Kárpátontúl magyar lakosságának 
nem volt egységesen szervezett művelődési élete, ha dolgoztak itt írók, azok egymással semmilyen közösséget 
nem alkottak, szinte csak véletlenszerű, hogy a sors ide tette le őket egy néhány száz négyzetkilométeres területre. 
Mert mi köze volt egymáshoz a fasizmussal szembeszálló, az ukrán és magyar dolgozók barátságát már akkor 
harcosan ápoló Sáfáry Lászlónak és - mondjuk - a reakciós, nacionalista Rácz Pálnak vagy Simon Menyhértnek? 
Nem álltak-e közelebb egymáshoz Sáfáry és - mondjuk - Vakarov, bár más-más nyelven írtak?

Úgy vélem, ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásánál két szempontot is figyelembe kellene vennünk.
Az egyik, hogy a Kárpátontúlon ma működő szovjet magyar írók elődei semmiként sem azok a különböző rendű 

és rangú, eszmei meggyőződésű és kötődésű, egymással kapcsolatban alig levő magyar toliforgatók, akik a felszaba
dulás előtti időkben véletlenül épp az egykori Ung, Bereg, Ugocsa megyében és Észak-Máramarosban tevékenyked
nek, hanem - ha mindenáron hagyományok után kutatunk - sokkal inkább azok a szerzők, akik ugyancsak szovjet 
magyar írókként a mieinkkel teljesen azonos ideológia alapján, ugyanazon esztétikai elvek szerint, egységes cso
portba szerveződve tevékenykedtek a Szovjetunióban a két világháború között, a második alatt és még egy ideig
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Azokról a magyarokról, akik politikai és gazdasági életünk egy-egy kormánykerekénél állva töltenek be kulcsfon
tosságú szerepet, szóltam e sorozat első részében. Most utalnék még azokra, akik a kultúra, a művészet területén 
futottak be a szovjethatalom évei alatt -mondhatni - szédületes pályát: Horváth Annára, aki csempeégető mesterből 
lett rövid pár év alatt ismert nevű szobrásszá és keramikussá, s aki ma az egész ország egyik legjobb éremmüvészé- 
nek számít. Czipola Gizellára, akinek útja ugyanígy ívelt a Kijevi Állami Sevcsenko Operaházig, ahol ma a köztár
saság egyik első szólóénekesnője - és felsorolásukat még hosszan folytathatnám, áttérhetnék magyar nemzetiségű 
tudományos kutatóinkra, közülük is nem egynek van országos, sőt nemzetközi híre -, élenjáró, büszke címekkel 
kitüntetett munkásainkra, kolhoz- és szovhozmezőink művelőire, mindazokra, akiknek számára az előrejutásnak, a 
maximális önmegvalósításnak a lehetőségét ugyanúgy megteremtette szovjet rendszerünk, mint minden szovjet 
embernek. Egy nevet azért kiragadnék nagy tömegükből. Egy közmegbecsülésben álló mezőgazdasági dolgozóról 
szólnék még: azért róla, mert útja eléggé zegzugos volt, de pályájának kitérői ugyancsak azt bizonyítják, hogy való
ságunkban a későn felszínre törő adottságok is utat lelnek afelé a széles, egyenes út felé.

Volt annak idején egy gimnáziumi osztálytársam, Ádám Sándor: egyik legközelebbi barátom egész diákpályá
mon. Eléggé nagy küszködés volt számára sorban maga alá gyűrni a gimnáziumi osztályokat. Kisföldü, gazdaem
ber apja a mezei munkánál nehezen boldogult nélküle, emiatt Sándor gyakran kimerültén jött az iskolába, az 
órákon elbóbiskolt, s az egész szünidőt végig aratta-kapálta.

A felszabadulás után ő nagyon hamar megtalálta a helyét: a csapi vasúti számvevőség főnöke lett (vagy két éve 
betegség támadta meg, ezért könnyebb beosztást kért ugyanott). Öccse, István jóval fiatalabb volt nálunk, csak a 
negyvenes évek végén került gondjai közé a pályaválasztás. A továbbtanuláshoz-bár a bátyjáénál sokkal könnyebb 
lehetőségek kínálkoztak - nem volt kedve. Először ő is a vasúthoz pártolt: fütő lett, de nem lelkesedett ezért a 
szakmáért. Katonaság után vissza sem tért hozzá, egy merész kanyarral pincérnek állt. Ezen most nem akarok 
persze élcelődni, hisz ez is ugyanolyan tisztes foglalkozás, mint a többi, csakhogy István nem volt éppen a szakma 
gyöngye. Közben apjuk - Ádám Ferenc - a közösben brigádvezetőségig vitte, s az uzshorodi kerületi Népek 
Barátsága Kolhoz egyik legnélkülözhetetlenebb embere lett. Egy idő múlva mégis nélkülözni kellett: aránylag 
fiatalon halt meg. Istvánt azután egy időre elvesztettem a szemem elől, s egyszer csak azt hallom róla: ott van az 
apja helyén, az elárvult brigádvezetői poszton. És már ugyanolyan fontos ember a kolhozban. Az egész kerületben 
a legjobbak egyike. A nyolcadik ötéves tervben elért eredményeit nem kevesebbel méltatta a kormány, mint 
Munka Vörös Zászló rendjellel. A vasutasság nem tetszett, a pincérséget a könnyebbik végénél fogta meg... - ma 
párttag, nagy tekintélyű, kemény szavú vezető.

Hogy ez az egyszerű magyar dolgozó emberi, állampolgári, politikai, szakmai fejlődésben milyen utat tett meg, 
annak megítélését az olvasóra bízom. Én itt csak gyorsvázlatot készítettem életéről, de nem mondok le arról a régi 
tervemről sem, hogy egyszer az Ádám-családról nagyobb lélegzetű riportot írjak (Istvánnak már különben is 
régen tartozom egy látogatással).

Szóval így teljesedett ki szovjet valóságunkban ennek a nem szokványos pályájú (iskola, főiskola, kisebb 
beosztás, nagyobb, még nagyobb...) magyarnak az élete is a legnagyobb fokú önmegvalósítás felé. És megkockáz
tatnám még azt az állítást - és most érkeztem el a lényeghez hogy fokozatos önmagára találása szinkronban 
haladt a társadalmunkba való fokozatos belenövéssel. Ahhoz ugyanis, hogy magyar dolgozóink egytől egyig meg
találják a „testükre szabott” helyet életünkben, elengedhetetlenül szükséges nem csupán ennek az életnek az 
igenlése, hanem az egyetlen lehetséges életformaként elfogadása is. Szovjet magyarok vagyunk és szovjetuniói 
életünk nem egyszerű koegzisztencia a többi szovjet néppel, nemzetiséggel. Ennek az országnak hazánkul válla
lása, a teljes mérvű szovjet emberré válás, a többi szovjet néppel való testvéri alkotó közösség fejlesztése nem 
csupán internacionalista kötelességünk, hanem nemzeti érdekünk is, mert mindez boldogulásunkat segíti. Akik 
más úton indulnának el, azok helyüket nem lelve, mintegy antitestként hányódnának abban a történelemformáló, 
nagy emberi közösségben, amelyet az SZKP Központi Bizottságának beszámolója, a párt XXIV. kongresszusán a 
következőképp jellemezett: „A szocializmus építésének éveiben országunkban kialakult az emberek új, történel
mi közössége, a szovjet nép. A közös munkában, a szocializmusért vívott harcban, a védelemért megvívott csaták
ban az osztályok és társadalmi csoportok, a nemzetek és nemzetségek között új, harmonikus kapcsolatok kelet
keznek, a barátság és együttműködés kapcsolatai. Nálunk az embereket a marxista-leninista ideológia közössége, 
a kommunista társadalom építésének nemes céljai fűzik össze. Ezt a monolit egységet a soknemzetiségű szovjet 
nép munkájával, a kommunista párt politikájának egyöntetű helyeslésével juttatja kifejezésre.”

Nem vitás, hogy a kárpátontúli magyarok óriási többsége ennek az új történelmi közösségnek méltó tagjává, 
testestül-lelkestül szovjet emberré vált. Azt sem akarjuk azonban tagadni, hogy még előfordulnak a nemzeti 
elzárkózásnak, az igazi hivatásunkat, igazi érdekeinket meg nem értő félrehúzódásnak, múltba kapaszkodásnak 
az esetei (ezeknek a részletezése most nem volt célunk). Bizonyára helyes lesz, ha az igaz szovjet magyarok népes 
gárdája minden erejéből igyekszik pozitív irányban befolyásolni a szovjet emberré érés útján lassan haladók 
fejlődését is, latba vetve mindazokat a legjobb tulajdonságokat, amelyeket a Szovjet Szocialista Köztársaságok 
Szövetsége állampolgárainak sajátjaként emlegetni szoktunk.

(4. rész) Kárpáti Igaz Szó, 1976. január 4., 3. p. Neon mell. 1. sz.
Bállá László
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20.
K ovács Vilmos h alá lára

Tisztelt gyászoló gyülekezet,
Kedves felebarátaim!

Olyan ember sírját álljuk ma körül, akinek halálával, távoztával mindnyájunkból útra vált egy darab.
Hajlandóságom a magam gyászát mondatná csak velem, tisztem szerint azonban azoknak nevében is búcsúz

nom kell Tőled, Vilmos, kedves barátunk, akik közül legtöbben most a Kárpátok alatt könnyeznek és káromkod
nak, akiket, mint hajdanán a betlehemi királyokat, mindig csak keresztnevükön idéz meg közös emlékezetünk... 
Mert a mi aggódó kíváncsiságunkat csak a telefon elidegenítő berregése csillapíthatta, de ők ott Ungvárott és 
Beregben, naponta megjárták a kétségbeesés és a remény útjait, Téged és önmagunkat siratva, önmagunk és a te 
reményeid ébresztgetve.

Mintha most is látnám Sándort, ahogy föléd hajol, s meg sem várva, hogy végigmondd: - Rosszul vagyok, 
pajtás, nagyon rosszul! - máris oszlatjuk kétségbeesésed, s újra megjelenik a kép, ahogy a fiúk - a te szavaddal: 
a banda - ott téblábolnak a kórház ajtaja előtt tétován, bizakodva. Ezért gondolom hát, hogy az ő gyászuk még a 
mienknél is sötétebb, könnyesebb.

Az elmúlt napokban, a verseid fölé hajolva, gyakran hallottam, amint a pásztorsíp - igaz, szomorú-gyászosán 
- újra megszólal Beregben, a te hangodon:

„Nincs nehezebb a világon, mint búcsúzva állni.
Eszedbe ju t ezer emlék, megállíthat bármi. "
Aztán soraid csillagtávolában látlak a munkácsi várban, amint Zrínyi Ilona Nagyasszony elé járulsz és meghaj

tod a fejed, s ő vitézzé és hívévé fogad, s csillagos két szeme elkísér az időkben. Pillantása ott fényesedik most is 
rajtad.

Vilmos, barátom, mondanám: még egy utolsó nagy káromkodással könnyítsd meg a gyászunk, de inkább vállal
juk és cipeljük a terhét, mert félek, hogy azok állnának a sor elejére feloldozásért, akik megpróbáltak bezárni 
önmagadba és még ott sem hagytak megnyugodni: naponta felvérezték önveszejtő tépelődésed csöndjét. Mert a 
latrok természete már csak ilyen. Ok azok, akikre nem illik a te emberméretü feloldozásod. Alkalmi kufároktól 
kaphatnak testre szabottat. így hát, távozó barátom, az ő lelkűk üdvéért ne mondj imát és ne aggódj ott lent az 
orpheuszi mélységekben.

Figyelmezz inkább a mi lelkünkre, őseink útján megtért barátunk. Most már tudjuk, hogy rákényszerített 
magányod falait tágítva indultál el nagy pionír-elődeid - Julianus barát, Körösi Csorna - csapásain, nem pedig 
menekülni vágytál közös gondjaink elől. A vállalkozás hősiességét tán csak akkor tudtuk igazán értékelni, amikor 
egyre ritkuló léptekkel, vékonyuló testtel is megpróbáltál pogány őszét és magyar lovasok nyomában maradni. De 
a szörnyű kór nem tisztelhette a vállalkozás heroikusságát, s a nagy kaland után neked Főt lett az, ami Csornának 
Darjeeling. De mégsem. Hisz te hazataláltál. Áldott legyen a föld, mely befogad és eltakar.

Tudom, egy hirosimai kislányról mondtad az alábbi sorokat, de mondhattad volna magadról is:
„Ha majd rólam írtok - tegyétek a könyvbe,
Hogy élni akartam és meghaltam mégis. ”
Búcsúzunk Tőled, Vilmos, kedves barátunk.

(Elhangzott a fó ti  temetőben, 1977. november)
Bállá Gyula
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Magyar -rutén nyelvű postai feladóvevény, 1939-1944 

Kétnyelvű postautalvány, 1939-1944 



A huszti csehszlovák postaszolgálat ilyen 
fekete színű, háromsoros, kézi 
fe lülbélyegzéses nyomattal látta el a 
rózsaszínű (hátország- front) magyar 
tábori postai levelezőlapokat 

Zakarpatszka-Ukrajna állam önálló postaszolgálatának fe lülnyomása a Magyar Kir. Posta 
által korábban kiadott bélyegeken 

A nagyszőlősi (Sevlus) postahivatal egy-egy hely-kelet- , illetve helybélyegzőt használt 

A Husztról irányított csehszlovák postaigazgatás alá 
tartozó taracközi (Tereszva) postahivatal 1944. 
november 12-én „a felszabadított területek postája" 
szövegű alkalmi bélyegzőt használta 



Zakarpatszka-Ukrajna állam önálló bélyegei az első és második kibocsátású sorozatból 

Zakarpatszká-Ukrajna ál lam önálló postaszolgálata a korábbi rózsa-, illetve zöld színű magyar 
tábori (hátország- front ) postai levelezőlapokat is fe lülnyomta 



A kommunis ta diktatúra Kárpátalja korábbi , évszázadokon át kialakult, 
hagyományos magyar közigazgatását is teljesen fölforgatta 
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