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I. 
A SIKER KAPUJÁBAN 

Ma egyre többen figyeljük a kárpátaljai magyar írásbeliség érverését, 
pulzusát. Aggodalommal és reménykedéssel. A szovjet korszak első két 
évtizedének szimbolikus irodalma után ennek a magyar peremvidéknek 
(Kovács Vilmos szavaival szólva) csak nehezen sikerült „két lábra állnia". 
Nehéz volt a feladat is. Az „ezer év óta nem volt itt semmi" kiürített 
terrénumában éppen Kovács Vilmosnak kellett a legnagyobb lépést 
megtennie. A 18. század „nemzetietlen korának" origójától indulva 
mintegy két évtized alatt két évszázad irodalomfejlődésének stációit kellett 
végigjárni - kezdetben még egyedül. írásaiban érzékletesen látható a 
gyorsított fejlődés. Igaz, ebben minden vasfüggöny, agymosás és 
könyvhiány ellenére segítségére volt a 19-20. század remekírókban és 
remekmüvekben gazdag irodalma. Adott esetben elsősorban a költő 
származásában rejlő sorsközösség a népi írókkal, közülük is elsősorban 
Sinka Istvánnal. A hatvanas években már felparázslottak azok a versek 
költészetében, amelyek őt és általa az itteni irodalmat az egyetemes 
magyar írásbeliség szintjére emelték. 

Az egyéni teljesítmény azonban nem volt véletlen: az adott közösség 
belső történelmi fejlődéséből fakadt. Ez az erő vetette ki magából a Forrás-
nemzedéket. Azokat a fiatalokat, akik a kárpátaljai magyarság létezésének 
megkérdőjelezése után csodálkoztak rá erre a furcsa, ellentmondásos 
világra. Ők voltak a közösség 1944 utáni időszakának első, primer félelmek 
nélkül felnőtt generációja. Igaz, mindig „egy lépéssel az úristen előtt" 
jártak. Nem várták kapuk nyitását, falak leomlását, hanem azt tették, 
amit - ha nehéz is - Közép-Európában tenni kell. Mert lehet, hogy vannak 
határőrök és haszonleső vámosok, a feliratok sem mindig igazítanak el, 
és mindig vannak, akik követelményrendszert vizionálnak, de a határ 
csak egy vonal a térképen. Úgy kell elfogadnunk, mint a kompjárat 
szünetelését nagyvíz idején vagy az önjelölt (zöld, barna, vörös) bárók 
hatalom-szülte önkényét. 



Ami akkor egyáltalán nem volt jelképes. A Forrás-nemzedék egy 
brutális rendszer malomkövei közé került. Tragikus volt ez, nem emberi 
mércével mérhető. De tudjuk azt is, hogy az idő örök malmában elválik 
egymástól az „élet" és a korpa. Fodor Géza, Vári Fábián László, Zselicki 
József, Czébely Lajos és még számos társuk (köztük talán e sorok 
szerénytelen írója is) ma már számon tartott érték a kárpátaljai magyar 
kultúra építőmesterei, pallérozói közt. Emberi tartásuk szerint 
mindenképpen, de egyre láthatóbban életmüvükkel is. (Mintha bevált 
volna a kárpátaljai származású, szülőföldje irodalmára érzékenyen figyelő 
Kiss Ferenc 1973-as jóslata: „Bizonyos, hogy a kárpátaljai magyar 
irodalom ez által a raj által fog megújulni").1 

Túl a nosztalgián azonban jó látni, hogy új és új tehetségek jelentkeztek, 
jelentkeznek, alakulóban, kiteljesedöben a humán szakirodalom és 
közelítenek egymáshoz, néha egymásra is találnak a társművészetek, 
természetesebbé válik az együtt élő testvérnéppel való szellemi kapcsolat. 
Ha ez a folyamat tovább folytatódik és létrejön valami, amit szegényes 
szavakkal kulturális életnek szoktak nevezni, megvalósulhat egy 
nyilvánvalóan voluntarista kezdeményezés (lásd: Forrás!) álma: a 
kárpátaljai magyar kultúra. 

Ez a könyv e jelenségekben keresi a ma még talán feltáratlan 
értékeket és összefüggéseket. Ha úgy tetszik, közös gondolkodásra hív 
a tartalmi és esztétikai megformálás kérdéseiben. Mert ami talán a 
legjobban hiányzik e régió szellemi életéből, az a kritika és az önkritika, 
az irodalomtörténeti értékelések bizonyossága. A 20. század második 
felének forrásaira hivatkozva, tisztán dokumentumok alapján ez nem 
érhető el, hiszen azok leginkább a KGB (Állambiztonsági Szolgálat) 
irattárában találhatóak. Bizonytalan a szóbeli források hitelessége is, 
különösen, ha egy „ideiglenesen kishazánkban tartózkodó" irodalmár 
bormelléki beszélgetéseit emeli a véleményalkotás szintjére.2 Az emberi 
emlékezet amúgy is gyarló. Még a hiteles „tanúk" véleménye sem elég 
önmagában. Aki ezzel megelégszik, elfelejtkezik az alapvető jogszolgálati 
tételről: „egy tanú nem tanú". Prekoncepciók, előítéletek nélkül, végtelen 
szorgalommal és hivatástudattal kell tehát megközelítenünk e sorsverte 
táj történetét és kultúrtörténetét. Nota bene: az egyes ember sorsát, 
történetét is. 



Ha ezt elfogadjuk, és ennek alapján végezzük munkánkat, előbb-
utóbb sikerrel járunk. Addig azonban nem elengedhetetlenül fontos, hogy 
hamarabb szülessen meg a kárpátaljai magyar írásbeliség története, mint 
maga az irodalom. 

Azt is tudatosítanunk kell önmagunkban és olvasóink számára, hogy 
a kisebbségi irodalom nem feltétlenül és talán nem elsősorban 
szépirodalom. Biztos, hogy egy-egy vers ráolvasó ereje, képvarázsa 
gyógyító szerepet tölthet be a lelkileg-testileg sérült (sértett) közösségben, 
de az adott létformára való felkészülést legalább annyira segítheti a 
történelem, helytörténet, néprajz, tájrajz és a legfontosabb, az 
elvitathatatlan örökség: a nyelv, amely adott esetben a mozgalmas 
történelem és Kazinczy jóvoltából szinte teljesen azonos a magyar irodalmi 
nyelvvel. Ezért beszélünk gyakran irodalom helyett írásbeliségről, 
amelynek határai a befogadó igényéhez idomulnak. Tekintsük tehát át, 
mink van, mivel gazdálkodhatunk! 



A KÁRPÁTALJAI MAGYAR ÍRÁSBELISÉG 
NYOLC ÉVTIZEDE 

Kiindulási pontunk egy axióma: a határokon túli magyar kisebbségek 
léte csak az egységes magyar nemzet részeként képzelhető el. Ez az 
alaptétel azonban sokakban megkérdőjelezi a kényszerűen önálló életre 
való berendezkedés szükségességét és lehetségességét. Tény, hogy a 
Budapest-centrikus szemlélet előtt s részben azóta is, a gazdasági, a 
kereskedelmi és - hogy témánknál maradjunk - a szellemi élet földrajzi, 
térszerkezeti és politikai egységek szerint szerveződött, szerveződik. 
Ebben a viszonylatban is évtizedekig Kárpátalja létrejöttének esetle-
gességét, a békekötés szeszélyét emlegették. Anélkül, hogy akár itt is az 
elkülönülés felé tennénk egy lépést, tudatosítanunk kell, hogy Kárpátalja 
(talán épp viszonylag kis területe miatt) a Duna-medence egyik legjobban 
körülhatárolható (mai kifejezéssel) régiója. Ez a tájegység lényegében 
megfelel a kérdéskör egyik alaptekintélye, Anssi Paasi3 finn kutató négy 
kritériumának: 

I. A területi keretek, a régió határai az első világháborút kővetően, 
mesterséges beavatkozást követően ugyan, de létrejöttek. 

II. A már korábban is közel azonos területi kereteket a békediktátumok 
szentesítették. A változó politikai-adminisztratív megnevezések mellett 
kialakult a közösség egészének önelnevezése. Az egybetartozás tudatát 
a történelmi események erősítették. 

III. Az intézményes formák ugyan nem belső fejlődés eredmé-
nyeképpen, de hatalmi szóval létrejöttek, míg a kulturális, oktatási formák 
önvédelmi eszközként funkcionálnak. 

IV. A közigazgatás szuverenitása (lásd: autonómia) elsősorban 
stratégiai célként jelentkezik egy adminisztratív szervezeti forma 
árnyékában. 

A régió megkülönböztetési szempont mind belső, mind külső 
értelemben, ugyanakkor nem azonos az ott lakók személyes életterével. 
Benedict Anderson4 szerint ez inkább a „képzelt közösségek" fogalom-



körébe tartozik. A nemzet tágabb meghatározásában a régió tehát egy 
olyan tág társadalmi kör, amelynek tagjai közt az azonossági jelek alapján 
jön létre az egybetartozás tudata. 

Az, hogy mindez a magyar nyelvterületen kevésbé tudatosul, egybevág 
Paládi-Kovács Attila megállapításával5, azzal ugyanis „hogy a magyar 
történetírás - bár helytörténeti munkákban igazán nem szűkölködik - a 
regionális szemléletnek voltaképpen híján van." 

A történelem amúgy sem a régió szempontjai szerint alakult, ala-
kíttatott. A mesterséges politikai, gazdasági elkülönítés és a közös 
kultúrkincs ellen való folytonos küzdelem, az azt hol ideológiai, hol 
státusokokból kizáró, egyben a helyi hagyományok létét is tagadó, vagy 
éppen azokat eltorzító, kisajátító akarat Kárpátalján előbb egy gyarmatosító 
közép-európai áldemokrácia, majd a világforradalom bíbor álruhájába 
öltözött. Az elnemzetietlenítő szándék ellen a megosztott kisebbségi 
politika csak eszközként tudta elképzelni a kultúra különböző 
megnyilvánulási formáit . Nem véletlen, hogy húsz év belső 
ellentmondásokkal terhelt kultúrélete után is több megfogalmazásban 
(adott esetben a csehszlovákiai magyar kultúra részeként) csupán a 
szükségszerűség felismeréséig jutottak, a már-már szólássá érő 
alaptételig: „Külön sorsoknak külön irodalom kell." Tartalmat, bár 
határozatlan tartalmat csak a 30-as évek végén kialakuló egységfrontos 
mozgalmak adtak ennek a tételnek. Tamás Mihály a Tátra bekö-
szöntőjében így fogalmazta ezt meg: „Az élet a program, kisebbségi 
sorsunk a program, programunk az, amit adni tudunk a magunk és az 
egész magyarság szellemi és erkölcsi értékeiből."6 Ezt azonban tudatos 
építő-megtartó munka helyett államjogi, politikai és társadalmi változások, 
váltások követték; majd 1945 után az elhallgatás, a tabu politikája. A 
magyar irodalmak egymáshoz való viszonyának, a kisebbségi irodalmak 
szerepének tisztázása, a hagyományok tervszerű feldolgozása, 
tudatosítása majd mindenütt csak a 60-as években indult meg átfogó 
szándékkal. 

A magyarországi és kisebbségi magyar irodalmak viszonyának 
tisztázatlansága is a két világháború közti korban gyökerezik. A magyar 
irodalomkritika hol a dilettantizmus paradicsomának deklarálta a 



kisebbségi magyar irodalmakat, hol a nemzet társadalmi problémáit 
megoldó kinyilatkoztatást várta a határon túlra szakadt magyarságtól. 

A kisebbségi önszerveződésnek ugyanakkor törvényszerűen 
része az anyanyelv és az abban gyökerező humán kultúra.1 Öntör-
vényű irodalom, művészet és hátsó szándékoktól mentes szaktu-
dományosság azonban ilyen körülmények közt nem alakulhatott ki, s 
legfőképpen nem szerveződhetett műhelyekké, iskolákká, a kisebbség 
létét immár a színvonallal, a produktummal erősítő, egy közösség múltját-
jelenét felmutató, azokat az egyéni és közösségi tudat részévé emelő 
kultúrává. Ma, közel évszázados távlatból a különböző szándékok és 
irányzatok elbírálása irreális és történelmietlen lenne, csupán a 
hagyományok és lehetőségek felmutatására vállalkozhatunk, némi 
tanulságul is a jelen közel hasonló viszonyrendszerében. 



ELŐZMÉNYEK. 
A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KULTÚRA 

HELYI HAGYOMÁNYAI 

A kisebbségi magyar irodalmak kezdő korszakhatárát szinte minden 
irodalomtörténeti kísérlet 1918-22-ben szabja meg. A politikatörténet 
ilyetén átvetítése a kultúra szférájába, beleértve a szaktudomány és az 
írásbeliség egyéb terrénumait is, mindenképpen kétségeket ébreszt. E 
kétségeken is túlmutat azonban néhány vitathatatlan tény: 

a) E korszakhatárig és azt követően is a kisebbségi magyar kultúrák 
az egységes magyar műveltség részei voltak és maradtak; 

b) Az a) pontot nem cáfolva, csupán konkretizálva: kisebbségi magyar 
területek a közös hagyomány más-más örökségével kényszerültek a hol 
részleges, hol teljesen elkülönült életre. Igen sommás irodalmi-kulturális 
megítélés lenne például az erdélyi magyar irodalom kezdetét a 20. század 
második negyedére datálni. 

E kérdéskörben a legtöbbet vitatott irodalomszemlélet a vajdasági 
Bori Imréé, aki a trianoni határ megvonását tartotta a leválasztott 
kisebbség szellemi határvonalának és a vajdasági (délvidéki) magyar 
irodalmat legalább a Huszita Bibliáig vetíti vissza. A táj nála önállósodásra 
törekvő abszolútummá válik.8 A magyar irodalomtörténet joggal látta 
ebben a kisajátítást, a szellemi Trianont. Ezért övezi gyanú minden, az 
elkülönült és korlátozott nemzetiségi lét keretei közé kényszerült kisebbség 
kulturális önszerveződését. 

Ma is az egyik legtöbbet vitatott kérdés: mi sorolható egy-egy 
nemzettöredéknyi kultúra hagyományai, értékei közé? A haszonnal 
kisajátítható hagyomány határvonalait lényegében csak az utóbbi 
negyedszázadban körvonalazta néhány magyarországi, romániai, 
jugoszláviai és csehszlovákiai irodalomtörténeti könyv. Bár nem mindig, 
különösen a gyakorlatban nem mindig vitathatatlanul, kizárólagos 
érvénnyel. 



A nemzettöredéki sorba került magyarság szinte a kisebbségi létforma 
tudatosulásával egy időben fogalmazta meg a kulturális híd_gondolatát. 
Ma már azonban mindenki előtt nyilvánvaló, hogy a kisebbségi 
kultúrmunka nem korlátozódhat a híd-szerepre. Ennél a kötelességszerű, 
gazdag és töretlen hagyományú feladatnál lényegesebb - s ez a kisebbségi 
sorban élő magyarok létkérdése - a szellemi önkifejezés megvalósítása. 

Sokan és sokáig csak a kisebbségi sors megfogalmazásában látták 
a nemzettöredéki kultúrák egyetlen és kizárólagos feladatát. Az ilyen 
kultúra, az ilyen irodalom azonban csupán egy politikai státusnak lenne a 
függvénye, s azzal együtt meg is szűnne. Jócsik Lajos Hazatérés-
tájékozódás című könyvében9 számol be arról, hogyan esett szét a 
kisebbségi élmény a magyarlakta Felvidéken 1938 után, arról, hogy a 
kisebbségi írók többsége elhallgatott, legjobb esetben újságíróként 
dolgozott tovább. Tehát ez a töltet is kevés egy nemzettöredéki kultúra 
megszervezéséhez. 

Mint ahogy egymagában kevés a táji élmény is. A feldolgozandó 
hagyomány, különösen az elszakadást megelőző időszakban mindaz, ami 
a helyi múlt tanulságait hordozza, a történelem, szociográfia, lélektan, 
demográfia, de a földrajz és geológia is, és minden kulturális produktum, 
ami ezt különböző viszonylataiban visszatükrözi. Az irodalomra 
vonatkoztatva tehát - mert ez a kulturális megnyilatkozások leginkább 
centralizált része - nem elsősorban a szépirodalom, de a tájhoz és népéhez 
már témájával is kötődő szakirodalmak adják a hagyomány elsősorban 
felhasználható, asszimilálható anyagát. Annál is inkább, mert a hagyomány 
nem azonosítható magával az irodalmi anyaggal. Hagyomány a 
szellemtörténet, a művelődés története is. 

A történelmi és jelen idejű kisebbségi dilettantizmus ellen azonban fel 
kell lépnünk. A magára maradt nemzetrész irodalomtörténete tehet műfaji, 
tér- vagy akár időbeli engedményeket a „kisajátítás" során, ha úgy érzi, 
egyes alkotásokra szüksége van, de nem engedhet a minőség kérdésében. 
A történeti viszonylatban leszállított mérce visszahat a jelenre. A múlt 
megtűrt, kozmetikázott dilettánsai életteret adnak a jelen literátorainak. 
Ugyanaz az elv, amely értékké próbálja kovácsolni a kisvárosi poétákat, 
vidéki tanárokat és szűklátókörű egyesületeket, értéket találhat a ma 



szellemi provincializmusában is. Mindig is ez volt a kisebbségi magyar 
kultúrák rákfenéje. 

Jó három évtizede a jugoszláviai Képes Ifjúságban vita indult a 
mesterségesen elkülönített kisebbségi magyar irodalmak egymáshoz való 
viszonyáról. Az összeállítás vitaindítója „határozottabb mértéket" sürget, 
s az elzárkózásban, begubózásban, sértettség szülte álfölényben látja a 
szerves kapcsolatok ellen dolgozó egészségtelen viszony gyökerét. Egyik, 
az idegenkedés, elkülönülés, elzárkózás vádja ellen tiltakozó hozzászóló 
ezzel szemben egyenjogú versenyt kíván, azt tehát, „hogy a magyar író, 
bárhol is él a világon, küldhessen kéziratot bármelyik folyóiratnak, 
mindenekelőtt persze a magyarországi folyóiratoknak, illetve kiadóknak, 
sőt a színházaknak is, hogy műve egyenjogú versenyben állhasson az 
ottani írókkal." Ezzel csak egyetérthetünk. De mi van akkor, ha az elküldött 
mü nem üti meg a mércét? Vajon elfogadja-e ezt az értékítéletet az 
otthon más viszonyuláshoz szokott kisebbségi író, vagy az egyenjogúság, 
a fair play elvét érzi sértve, s úgy véli - mivel Magyarország „a gyenge 
és közepes írók eldorádója" - , hogy a tárgyalt hozzászólásban is említett 
véd- és dacszövetség egyike állja útját? 

A kisebbségi irodalmi tudat (ha van ilyen) az eddigi tapasztalatok 
szerint ugyanis csak a pozitív értékelést fogadja el. S hogy teheti, a 
magyarországi kritikai mérce egyensúlyzavaraival magyarázható. Egy 
példa. Kiss Ferenc egy, nem közvetlenül erre a vitára reagáló, azt mégis 
összefoglaló tanulmányában10 nem lát György Mátyásnak, a vajdasági 
avantgarde egyik képviselőjének költészetében ma is elfogadható, 
fölmutatható értéket. Lengyel József rövid, de szenvedélyes 
hozzászólásában viszont úgy véli, hogy „a magyar avantgarde indulásának 
éveiben Kassák Lajos mellett György Mátyás volt a legfigyelemreméltóbb 
költő." Eklatáns példa ez. Hogy hol, kinél és főleg miért hamis a mérce, 
könnyen kimutatható. A pozitív értékítélet alapvető hibája ugyanis az, 
hogy György Mátyást csak a magyar avantgardban elfoglalt helye szerint 
tárgyalja; a költő s versei mai értékéről sem Bori irodalomtörténetében, 
sem Lengyel József hozzászólásában nem esik szó. 

A kárpát-ukrajnai magyar irodalmi hagyományok feldolgozói 
igyekeztek kikerülni ezeket a buktatókat. Nem avatták esztétikai és 



irodalomkritikai előddé sem Berzeviczy Istvánt, sem miszticzei Románecz 
Mihályt. A Gyöngyössy Társaság valós értékelését adták, de nem 
szándékoztak poétaelődöket találni a szellemileg közelebb álló 
munkássajtó dilettánsaiban sem. S ha a lokálpatriotizmus mégis 
megtévesztene, félrevezetne bennünket, szívesen vennénk az együttérző, 
drukkoló kritika figyelmeztetését. Ahogy azt Kiss Ferenc említett 
tanulmányában, a jugoszláviai magyar irodalomtörténet viszonylatában 
meg is tette, s amelyet az azóta megjelenő irodalomtörténetek, portrék, 
elemzések evidenciaként fogadnak el. 

S még valamiről nem szabad megfeledkeznünk: a hagyományépítés, 
az értékek „honosítása" ne hozza magával a falakon kívül rekedt 
kultúrmatéria lebecsülését. A „kisajátítás" a kitagadást. Ez értelmetlen 
és semmiképp sem igazolható elzárkózottsághoz vezetne. A kisebbségi 
magyar irodalmak elzárkózása pedig öngyilkosság. 

Közös érdekünk a magyar irodalmak közti egységes kapcsolat, szellemi 
anyagcsere helyreállítása, s mindannyiunk számára elfogadható, a helyi 
sajátosságokkal is számoló irodalmi mérce kialakítása. Alkotóink és 
mértékhitelesítőink értelmes és építő szándékú párbeszédére van tehát 
szükség, a publikációs esetlegességek kizárásával. 

Azonban nemcsak ez a megközelítési, értelmezési bizonytalanság 
jelentkezett. Kezdettől fogva politikai szempontok is korlátozták a 
kisebbségi magyar kultúrák megszervezödését, kiteljesedését és 
felnövekedését a közösség új feladataihoz. Mivel Kárpátalja a két 
világháború közt az első csehszlovák köztársasághoz tartozott, érdemes 
közelebbről megvizsgálnunk a demokrácia közép-európai példájaként 
számon tartott ország belső kisebbségi viszonyait. 

Csehszlovákiában (a példaként említett demokráciában) az akkor még 
váratlanul jelentkező kormányzati korlátozó intézkedésekre adott 
lehetséges válaszként három politikailag is behatárolható irányvonal alakult 
ki. Ezek: 

a) a 19. század passzív rezisztenciájának harcosabb változatát valló 
ellenzékiség, 

b) a kormánypártinak bélyegzett, de igen komoly értékteremtő munkát 
folytató aktivizmus,11 



с) a moszkvai elvek propagálásában igen erős hírlap- és könyvkiadó 
bázist működtető, az írókat morálisan befolyásoló és csak az általuk 
feltalált valóságirodalmat elfogadó, később elfogadtató kommunista 
mozgalom. 

Ezen belül sajátos módon a magyar ellenzék szerepe a legellent-
mondásosabb. Gömöry János nyomán gyakran idézik egyik vezetőjük, 
Szüllő Géza kijelentését, aki közölte Sziklay Ferenccel, a korszak 
kultúrájának egyik meghatározó személyiségével, hogy vegye tudomásul, 
az a dolguk, hogy ne csináljanak semmit.12 

Ugyanakkor éppen e mozgalom legjobb szakemberei igen értékes, 
elsősorban szaktudományos munkákat tettek közzé. Ezen a ponton 
azonban szükségszerűen találkoztak az aktivizmus képviselőivel, 
felvállalva a kisebbség megtartó erejét erősítő, politikai elvárásoktól 
független teremtő munkát. 

Az aktivizmus ugyanis csak a sajátos helyi politikai környezetben 
jelentett egyértelműen kormánypártiságot. Ez utóbbiak közül a 
legfontosabb, a Masaryk Akadémia (amelyet a köztársasági elnök 
megbékélést célzó adománya alapozott meg) nagyszabású tervei és a 
társmüvészetekre, szaktudományokra is kiterjedő kezdeményezései 
dacára „tisztázatlan" okokból13 hamarosan összeomlott. Itt kell azonban 
leszögeznünk, hogy az akadémia főtitkára (Szerényi Ferdinánd), 
Kárpátalja magyar Járási Közművelődési Tanácsainak egykori vezetője 
eredeti tevékenységi területén igen pozitív tevékenységet fejtett ki. 

A baloldali radikális értelmiségi mozgalmak elsősorban a szociográfia 
és a néprajz területén találtak mozgástérre. E szakágak szűkebb területén 
az a nem túl jelentős produktum, amely a mai Kárpátaljához köthető, 
időtálló értékű. Az erős szerkesztéssel napvilágot látott irodalmi-
szépirodalmi próbálkozások (így a Miért? című háborús regény) már 
nem állták ki az idő próbáját, ahogy a korabeli, igen toleráns szakmai 
bírálat kritériumainak sem feleltek meg. 

A társadalomkutatók napjainkban egy dologban mindenképpen 
egyetértenek: az adott közösséghez tartozó egyének verbális 
megnyilvánulása ősidők óta olyan kényszer, amely adott esetben 
maguknak e töredéktársadalmaknak fennmaradását segíti elő. E belső 



kényszer hozta magával, hogy az első rendszerváltás után az egész 
Felvidéken költővé lépett elő a tanár, a jegyző, a jogász - szinte minden 
írástudó. Mintha a határokkal az esztétikai mérce amúgy is nehezen 
érvényesíthető viszonyulási pontjait is elzárták volna. Ezeket a csapdákat 
elkerülve a kisebbségi kultúrák csak úgy válhatnak egy közösségi 
feladatkör hasznos részeivé, ha tudatosítva a nagyobb közösséghez való 
tartozásukat, visszatérnek egy eredeti, tágabb és teljesebb irodalom-
értelmezéshez. Szűkebb közösségük üzenetét megfogalmazva járulhatnak 
hozzá az egységes magyar kultúra kiteljesedéséhez, pótolhatják mindazt, 
ami egy erősen centralizált humán tudományosság számára első 
pillanatban nem tűnik alapvető fontosságúnak, de a helyi író, humán 
szakember a saját közössége és talán az egész kultúrközösség számára 
lényeges tanulságokat tud belőle kibontani. S amelyben a kisebbségi 
közösség sokak által vitatott helyzettudata a múlt és a jelen, a kultúra és 
a natura naturata fogódzóiban megkapaszkodhat. Nem az oly gyakran 
felemlegetett kisajátításról van tehát szó, s nem is a „szülőföldünk nagy 
fia"-féle dilettantizmushoz vezető lelkesedésről. 

Kárpátalja értelmisége a visszacsatolás és a ruszin autonómia idején 
- a háborús idők nehézségeinek dacára - egyedülálló és példamutató 
szakirodalmi munkát produkált. A Zorja - Hajnal című folyóiratban 
szinte evidenciává vált az együttélés és a közös munka, a helytállás 
parancsa. 

Vizsgált területünkön, Kárpátalján a szovjet időszakban megjelent 
egy harmadik, az előző kettőt is érintő, de alapvetően politikai szempontú 
hagyomány-megközelítés is. A teljesség kedvéért itt ne a „szovjet 
magyarok" hírhedtté vált, három évtizeddel ezelőtti szervilis hittételeit 
idézzük, hanem egy 1985-re, tehát az ún. glasznoszty (nyíltság) kezdetére 
datálható antológia14 irodalomtörténeti babérokra pályázó záró 
tanulmányának néhány megállapítását: „E vidéknek kifejezetten magyar 
irodalmi arculata a múltban nem volt. A magyar irodalom története 
legfeljebb innen származó vagy életének egy szakaszában itt élö költőket, 
írókat ismer. Az előbbiek közül a legkiemelkedőbb, bár nem éppen a 
legtiszteletreméltóbb (sic) pálya a Gyöngyösié, a legbecsesebb, haladó 
hagyományaink között is számon tartott pedig az Illés Béláé és az Ilku 



Pálé. Az utóbbiak listája jóval népesebb. Ezen olyan, valóban nagy neveket 
is találunk már a legtávolabbi múltban, mint a Bornemissza Péteré, Balassi 
Bálinté, Komjáthy Benedeké, Petrőczy Kata Szidóniáé, Dayka Gáboré. 
A közelebbiben - a századfordulón és a két világháború közötti időszakban 
- ide kötődik egy-egy szakasz Szabó Ervin, Máeza János, Takács Gyula, 
Győry Dezső, Czabán Samu pályájából. A klasszikus magyar regénybe 
a terület Mikszáth Kálmán Különös házassága és Móricz Zsigmond 
Boldog embere révén került fel, a festészet... Munkácsy Mihály, Hollósy 
Simon és Révész Imre nevével asszociálódik. Még a zene világában is 
képviselteti magát: 11 évesen itt adja első hangversenyét Bartók Béla. 
És itt született Pásztor Árpád, a világirodalom elsőként számon tartott 
Lenin-versének szerzője." Ez utóbbi tény kétségkívül felemelő. 

A névsor egyébként bővíthető, szerzőkben és művekben is (nem igazán 
érthető például, miért maradt ki a felsorolásból Mikszáth Kálmán Farkas 
a Verhovinán című kisregénye?!). Nagyobb baj azonban, hogy e 
dicsőséglistából a lényeg hiányzik. Halábori Dobos Bertalan helyi 
művelődéstörténeti munkássága például, amely egy-két évszázados 
történelmi szakasz színes, a maga korában teljes világát tárja elénk. Hogy 
pontosan értsük: nem a felemlíthető személy az elsődleges hagyomány, 
hanem az általa, az ő révén kibontható s a rendtartomány legfelsőbb 
engedélyezését feltételező zenei, kódexírói, magyar és szláv szónoki 
tevékenység valamint egy tájegység középkori életképe, a kulturális 
központok viszonyrendszere (lásd: Beregszász-Nyalábvár).15 De hiányzik 
a hagyományok listájáról Gvadányi József helytörténeti-néprajzi munkája, 
a Badalai Quartélyozás, Paulikovics Lajos Hét vár című regénye, amely 
romantikus kerettörténetbe ágyazva a tájegység mondakincsének 
gyűjteménye, vagy éppen Karlovszky Ida (Ferenczy Idának, Erzsébet 
királyné magyar társalkodónöjének barátja és felolvasás-tanára), aki több 
helyi témájú elbeszélés mellett egy, a szabadságharc Munkács környéki 
eseményeiről szóló, a saját korában olvasott, ma elsősorban dokumen-
tumértékű regényt is írt. Mindezt azonban a szűken értelmezett 
szépirodalom határain túllépve, a történelem és néprajz honismereti 
hozadékával együtt érdemes és kell tárgyalnunk. 

E kis intermezzo után leszögezhetjük: a kárpátaljai magyar kultúra 
nem a szolyvai vagy beregszászi honfoglaláskori lovassírok szinte minden 



történelemkönyvben reprodukált díszes leleteivel kezdődik, mint ahogy a 
vajdasági művészet sem köthető egy középkori oszloptöredékhez. Ha 
azonban a kései Árpád-kor és az Anjou-ház beregszászi építkezéseit, a 
domonkos rendi kolostor ma már csak egy-egy oszlopfő-szobortöredékből 
és építészeti szaktanulmányokból rekonstruálható művelődéstörténeti 
értékét, az itt kialakult könyves, kódexmásoló központ szétsugárzó hatását 
felmutatjuk, nemcsak a megtartó hagyomány bázisát szélesítjük, de 
hozzájárulunk az egyetemes magyar kultúrtörténet adattárához is, mivel 
épp a történelmi események miatt mindez még nem nyerte el jelentő-
ségéhez méltó helyét. 

Egy határon túli kisebbség önálló kulturális hagyományait más is 
befolyásolja. A megszállók elvárásait követő közélet, a hivatalos nyelv 
torzító hatása, a kötelező ünnepek és ünnepségek rituáléja, és talán a 
legmeghatározóbban: a más történelem- és társadalomszemlélet, az 
iskolákban megkövetelt, e tárgyú ismeretek „mentáihigiéniája". 

Mindezek ellenére és mindezek folyományaként elmondhatjuk, hogy 
a jelen humán írásbelisége nemcsak fogódzót talál a múltban, de küldetést 
is teljesít. Kisajátítás helyett értékfelmutatás - ez a kulcsa az első 
pillanatra talán feloldhatatlannak tünő dilemmának. 



A KÁRPÁTALJAI MAGYAR IRODALOM 
AX ELSŐ CSEHSZLOVÁK KÖZTÁRSASÁGBAN 

Amikor a kárpátaljai írásbeliség nyolc évtizedéről beszélünk, 
tudatosítanunk kell, hogy az időszak első két évtizedében csak korlátozott 
értelemben beszélhetünk kárpátaljai írásbeliségről, hiszen az csupán a 
megígért ruszinszkói autonómia jelképes keretei közt volt elkülöníthető, 
a gyakorlatban szerves része volt az egész Felvidéken ható 
próbálkozásoknak, irodalmi és művészeti kísérleteknek. A kisajátítás tehát 
már ebben a vonatkozásban is helytelen lenne. (Érdekes módon - mint 
arra egy recenzió felhívta a figyelmet - ez a szándék néhány mai szlovákiai 
szakkönyvben is tetten érhető!16) Amiért röviden mégis külön tárgyaljuk 
ezt a korszakot, az elsősorban a központtól való elkülönülés elsődleges 
fontosságából, meghatározó jellegéből fakad. 

A kultúra önszerveződésének feltételeiről, politikai meghatározottságú 
korlátairól már a bevezetőben szóltunk. Az embereken eluralkodó 
bizonytalanságot és közvetve a magára maradt magyar közösség tétova 
bénaságát Tamás Mihály, a korszak egyik legjobb prózaírója fogalmazta 
meg: „Káprázatban éltek, magányos óráikban talán még csíptek is egyet 
a kaijukon. Vajon álmodnak-e csak, vagy ez igazán igaz, ami itt körülöttük, 
mellettük, fejük felett zuhog."17 

Ebből a kábulatból sajátos módon nem saját értelmisége, társadalmi-
politikai vezetői ébresztették fel a magyar kisebbséget, hanem az álszent 
prágai demokrácia nemzetiségellenes intézkedései. 

Az autonómia ígéretével ámító, s így a győztes hatalmaktól politikai 
mandátumot nyerő prágai kormányzat kezdettől gyarmatként kezelte 
Ruszinszkót. Különösen a tiszaháti magyarság egységes tömbjét 
igyekezett megbontani. Erre felhasználta az adminisztratív besorolás 
eszközeit. A tiszta magyar járásokat ruszin lakosságú övezetekkel 
kapcsolta egybe és az egyetlen magyar többségű várost, Beregszászt 
nagyközséggé degradálta. A határon túli magyar uradalmak részbirtokain 
megvalósított földosztás során szláv telepes falvakat hozott létre. E 



földosztás során - tragikomikus célzatossággal - egyetlen magyar község, 
Bátyú kapott három hold földet - temetőnek! 

A gazdasági intézkedések is a gyarmatosító logikát követték. Az 
államosított, majd részben külföldi cégek által privatizált hatalmas 
erdőbirtokok a terméketlen hegyoldalak szűkre szabott rezervátumaiba 
zárták a ruszinságot, a többségében magyarlakta alföldi terület agrárter-
mékeit a centralizált árszabályozás kiszorította a versenyből. Kirívó 
példaként említhetjük, hogy a tokajival vetekedő muzsalyi bor például 
nem volt versenyképes a cseh piacon. 

Mindez a kultúra lehetőségeit is behatárolta. A magyar közösség, az 
egyházak lehetőségeit erősen korlátozta a falvak elszegényedése, így 
kiszolgáltatottá váltak a politikai hatalom kínálta közművelődési és oktatási 
hálózat vonatkozásában. Alapadatként felidézhetjük, hogy az első 
köztársaságban a Felvidéken a magyar elemi iskolák száma ötödére, a 
polgári iskolák és középiskolák száma tizedére csökkent. Érzékelhetőbb 
azonban, ha mindezt egy zártabb közösség viszonylatában vizsgáljuk meg. 
A Kárpátalja magyarlakta területének mintegy felét képviselő beregszászi 
járásban már a korszak kezdetén 6 ún. csehszlovák nyelvű állami elemi 
iskolát létesítettek, míg az 55 magyar tannyelvű népiskola nagyobb részét 
az egyházak (elsősorban a református egyház) és egy esetben a község 
tartotta fent. Az egyházi iskolák aránya a két évtized során csökkent, de 
csökkent a magyar iskolák össz-száma is; az 1937/38-as tanévben 47-
re. A továbbtanulás lehetőségét egy magyar-ukrán tannyelvű polgári és 
egy ugyancsak kétnyelvű reálgimnázium jelentette (a magyar időszakban 
három gimnázium volt, nem szólva a környező iskolavárosok e területre 
is kiterjedő vonzásköréréről). A kétnyelvű reálgimnázium 16 magyar 
osztályában az utolsó „csehszlovák" évben 641-en tanultak. Mindezt a 
magyarlakta terület egészére kivetítve s figyelembe véve a szakoktatás, 
de legfőképpen a tanítóképzés megoldatlanságát, a csehszlovák 
kultúrpolitika hosszabb távon egyértelműen a közösség nemzeti létét, 
fennmaradását is veszélyeztette. 

Ami a magyar időszakban (elsősorban a népkönyvtári mozgalomnak 
köszönhetően) kiteljesedő könyvtári hálózatot illeti, az a kisebbségi 
időszakban csak a városokban volt megfogható, ahol a lakosság 
nemzetisége és a pártok számarányának függvényében a Könyvtári 



Tanácsok szerveztek színvonalas és korszerű gyűjteményeket, ezek 
azonban csak a lakosság egy töredéke számára voltak elérhetőek. 

Ami a szellemi kultúra fórumait illeti, 1918 után az addigi megyei 
lapok megszűntek Kárpátalján, egyedül az ungvári Határszéli Újság 
jelent meg még egy évtizedig. Ugyanakkor a korábbi művelődési 
központoktól elvágva, a helyi lehetőségekre építve megindult a lap- és 
könyvkiadás.18 

A két világháború közti időszakban Kárpátalján 35 nyomda 
működött.19 Ezek többsége (20) árszabályhü üzem volt, de egy részük 
árszabályközösségen kívül állt. A műszaki feltételek természetesen 
elmaradottak voltak és meg sem közelítették a magyar főváros 
színvonalát. így például csak a három nagyobb városban (Ungvár, 
Munkács, Beregszász) voltak szedőgépek, máshol kézi szedés folyt. 
Minden nyomdának elemi érdeke volt, hogy lapot jelentessen meg, mert 
csak így juthatott megfelelő hirdetési bevételekhez. Ennek következtében 
a nyomdák is párt- vagy egyházi befolyás alatt álltak. Csehszlovák 
alapítású és fenntartású volt a Státni tiskarna (Állami nyomda), a Skolnaja 
pomoscs (Iskolasegély nyomda) valamint a Svoboda (Szabadság) 
nyomda. Ezek közül az első egyértelműen a kormány érdekeit képviselte 
kiadáspolitikájában, a másodikban erős volt a kommunista befolyás, míg 
a harmadik a Csehszlovák Szociáldemokrata Párt bázisa volt. A görög 
katolikus egyház és a szláv könyv- és lapkiadás bázisai az Unió Rt., 
valamint a Szent Bazil Rend nyomdája. Zsidó (jiddis) nyomda volt Gellis 
Mózes ungvári sajtója. Ezen kívül valamennyi független és szabadelvű 
nyomdában volt zsidó érdekeltség. 

Magyar nyomdatermékeket minden kárpátaljai nyomdában 
készítettek. Földesi Gyula, aki már az előző évtizedekben is jelentős 
szerepet töltött be a nyomda- és kiadóiparban, egyaránt készített magyar, 
ruszin és ószláv (egyházi) nyomtatványokat. A Viktória nyomdában készült 
a Kárpáti Magyar Hírlap és a Zsidó Néplap, az Unió Rt.-nél a 
Görögkatolikus Szemle és a Magyar Gazda. 

A sajtó kínálata meglepően gazdag volt. 1927-ben például összesen 
59 lap jelent meg Kárpátalján. Ebből 22 magyar, 10 ruszin, 10 orosz, 5 
héber, 4 cseh és 2 ukrán volt, míg 1 ruszin-magyar, 1 magyar-orosz, 1 
cseh-orosz-magyar, 2 cseh-ruszin nyelven jelent meg. A magyar nyelvű 



sajtótermékek száma a következő évtized elején már meghaladta a 30-
at. A magyarság legjelentősebb lapjai a Kárpáti Magyar Hírlap 
(korábban Kárpáti Napló, majd Ruszinszkói Magyar Hírlap) 
Ungváron, az Oslakó és a Kárpáti Híradó Munkácson, valamint a 
beregszászi Beregi Újság volt, amely 1926-38 között Kárpáti Magyar 
Gazda címmel jelent meg. (A névváltozatokat legtöbbször a hatalom 
intézkedései kényszerítették ki.) 

Ungváron 1919-ben indult az Ungvári Munkás, amely 1920-tól 
Munkás Újság címmel a Nemzetközi Szociáldemokrata Párt ungvári 
csoportjának és a helyi munkástanácsnak, 1921-töl a CSKP III. 
Internacionálé szekciójának lapja volt 1938. október 23-ig. 

Az 192 l - l 938 között megjelent Keleti Újság (korábban Ruszinszkói 
Napló), valamint az Új Közlöny jelentős kormánytámogatással jelent 
meg s deklarált függetlensége ellenére mindenben a hatalom érdekeit 
képviselte. 

Érdekes színfoltja volt a kárpátaljai magyar sajtónak a munkácsi Élet, 
Az Élet majd Magyar Élet. A névvariációk a folytonos betiltások utáni 
újraindulásoknak köszönhetőek. Az igen szabad szájú és minden politikai 
párttól független szerkesztő, Voith György volt például az egyetlen egész 
Csehszlovákiában, aki a harmincas években vállalkozott Fábry Zoltán 
írásainak közlésére. Amikor a munkácsi hatóságok végképp nem 
engedélyezték az Élet megjelenését, lapját Pozsonyban jegyeztette be 
és adta ki - Munkácson. 

Lényegében szaklapnak tekinthető az előbb a beregszászi Járási 
Közművelődési Tanács, majd a nagyszőlősi, beregszászi és ungvári JKT 
által közösen megjelentetett Néplap, amelyet előbb Petách Endre, majd 
Szerényi Ferdinánd, a Masaryk-akadémia későbbi főtitkára szerkesztett, 
és amely lényegében népmüvelődési-pedagógiai lap szerepét töltötte be. 
Közvetlen folytatásának tekinthető a kárpátaljai ruszin tanítóegyesületből 
ekkor kivált Podkarpatszka Rusz-i Általános Magyar Tanítóegyesület 
által 1928-tól 1932-ig kiadott Magyar Iskola című folyóirat, amelynek 
szerkesztői a már említett Szerényi Ferdinánd mellett Joanovics Aurél 
és Kormos Gerő. A magyarországi emigráns Czabán Samu ezt követően 
jelentette meg Új Korszak című pedagógiai folyóiratát (1933-1936). 



Czabán Samu korábban, 1927-1929 között Jó Barátom címmel 
gyermeklapot adott ki. Megszűnése után Varga Imre, Narancsik Imre 
és Tárnok Gyula adott ki ifjúsági lapot Baráti Szó címmel. Ez az eredetileg 
a regösmozgalomhoz közel álló folyóirat a fiatal református értelmiséggel 
is kapcsolatban állt. 

1932-ben Kárpátalján, Munkácson indult a két világháború közti 
csehszlovákiai magyar irodalom legjelentősebb folyóirata, a Magyar írás, 
amelynek szerkesztője Darkó István, kiadója a munkácsi Simon Menyhért 
volt. Az első évben a lap nyomását is itt végezték, Welbert bérelt 
nyomdájában. A folyóirat szerkesztése a későbbiekben átkerült Tornaijára 
és Kassára. 

Ezt a színes sajtótörténeti képet azonban nem tekinthetjük egy 
formálódó kultúra alapjának. Az irodalmi alkotások, a humán 
tudományosság fórumai Kassán és Pozsonyban összpontosultak. Egyes 
tudományágak, elsősorban a történelem és társtudományai ugyanakkor 
értékes helyi kiadványokat, könyveket jelentettek meg. A történelem és 
honismeret műhelye volt a görög katolikus sajtó is, amely elsősorban a 
ruszin terület múltjára, hagyományaira koncentrált, de a közös 
történelemből fakadóan ezek az írások az egységes kárpátaljai kultúra 
részei is. 



IRODALOM ÉS SZAKIRODALOM 
A VISSZATÉRÉS UTÁN, MAGYARORSZÁGON 

A magyarlakta alföldi sáv visszacsatolását követően megszűntek az 
írásbeliség, az irodalom mesterséges korlátai. Érdekes módon a helyi 
sajtó és szakirodalom azonban (rövidesen a visszacsatolt autonóm 
Ruszinszkó értelmiségével együtt) az előző két évtized befejezetlen 
feladataira összpontosított. Megjelent Bereg és Ung megye monográfiája. 
Ez utóbbi, amely a Vármegyei Szociográfiák IX-X. köteteként látott 
napvilágot, igen színvonalas. írt bele Erdélyi Béla, a kor európai rangú 
festője, Csomár Zoltán egyháztörténész és néprajzos. Ez utóbbinak e 
néhány évben több önálló kötete is megjelent (Ungvári magyarok a 
megszállás alatt. Budapest, 1939; Húsz év Ungvár történetéből 1918-
1938. A csehszlovák uralom elnemzetietlenítö törekvéseinek törté-
nete. A Magyar Társaság Könyvei I., Hollósy nyomda, Budapest, 1939; 
A csehszlovák államkeretbe kényszerített református keresztyén 
egyház húszéves története 1918-1938. Ungvár, 1940.) Az egyház-
történet s egyben a művelődéstörténet terén igen értékes P. Fehér Mátyás 
munkája, A beregszászi domonkos rendi kolostor története 1327-
1556, illetve Harsányi András A Beregi Református Egyházmegye 
Könyvtára című tanulmánya. 

Itt kell megemlítenünk a már említett Voith György 20 év története 
című munkáját (Magyar Élet, Munkács, 1939), az Officina két szép 
könyvét (Pataky Mária: Rákóczi földje, 1939, illetve R. Vozáry Aladár: 
Munkács, 1943). 

Komoly kutatómunka folyt ebben az időszakban mind a magyar, mind 
a ruszin néprajz terén. 1939-ben Dincsér Oszkár gyűjtött itt népdalokat 
és népmeséket, s ezekből egy válogatást Kodály Zoltán biztatására Pátria-
lemezre is felvétetett. Számos fotót készített Nagydobronyban és 
környékén Tagán Galindzsán (Galimdsan), aki Nagydobrony halászata 
címmel összefoglaló tanulmányt is írt. De itt kutatott Gunda Béla és 
Ortutay Gyula is. (A ruszin néprajzosok közül Fegyir Potusnyak nevét 



kell mindenképpen megemlítenünk, aki több hiánypótló tanulmányt írt, s 
ebben az időszakban együtt dolgozott Gunda Bélával.) A Teleki Pál 
Tudományos Intézet Államtudományi Intézete a mai Kárpátalja területén 
három táj- és népkutató tábort szervezett (Visken, az ugocsai Tisza-
mentén és a Szernye-vidéken). A felhalmozott anyag megmenekült a 
pusztulástól, de hasznosításuk csak az elmúlt másfél évtizedben 
kezdődhetett meg. 

Részben helyi tudósok, részben tudományos területek budapesti, 
debreceni stb. legjobbjai pótolták a két évtized kutatási hiányait az 
antropológián át a botanikáig és zoológiáig. Ekkoriban végezte alapvető 
vizsgálatait a Szernye-mocsárral kapcsolatban Fodor István, s ekkor jelent 
meg Hubai Imre hiánypótló munkája {Adatok Kárpátalja gazdasági 
földrajzához, 1919-1939, Munkács, 1940). 

A magyar szakemberek részt vettek a ruszin kultúra és tudományosság 
ápolására létrehozott Kárpátaljai Tudományos Társaság munkájában és 
számos fontos publikációjuk jelent meg annak Zorja-Hajnal című 
folyóiratában. 

A szépirodalomban természetesen nem volt ilyen kényszerítő ereje a 
regionalizmusnak, érdemes megemlítenünk azonban, hogy ezekben az 
években egy munkácsi gimnáziumban tanított a kárpátaljai Sáfáry László 
és a Dunántúl költője, Takács Gyula. 

Mindez egyetlen történelmi pillanat alatt rommá változott. A kárpátaljai 
magyar és ruszin kultúra önálló megnyilvánulási formái 1944 októberétől 
átmenetileg szüneteltek. A magyar rövidebb ideig, a ruszin viszont 
(hivatalosan betiltva!) 35 évig. Nem lehet tudni, hogy melyik népcsoport 
járt rosszabbul. Mindkettő értelmiségét, papságát megtizedelték, s míg a 
felnőtt magyar férfi lakosságot lágerbe hurcolták, a ruszinoknak az 
anyanyelvét tiltották be hatósági paranccsal. 



A BIRODALOM PERIFÉRIÁJÁN 

A szovjet megszállással teljesen magára maradt Kárpátalja 
magyarsága. Kezdetben nem volt magyarnak mondható sajtó és iskola 
sem. Csak a politikai szándék hozott létre később önigazolásul 
felmutatható alibi-irodalmat. Néhány brosúrát követően a megszállás 
után hat évvel, 195 l-ben jelent meg az első szépirodalmi mü, Balla (Bakó) 
László Zengj hangosabban! című verseskötete. 

A sajtó- és kiadástörténet száraz tényein túllépve sem hatolhat túl 
mélyre a hagyománykereső tekintet. A reformációtól a reformkorig ívelő 
három évszázad mozgalmas történelmi-szellemi öröksége a kiegyezés 
látszatnyugalmú éveiben feledésbe merült. Már 1918 után is a tájegység 
kulturális élete lényegében a provincializmus talajáról indult. Sokban ezért 
nem tudta megvalósítani a történelmi sors szabta feladatokat: az új államba 
került magyar lakosság nemzeti-nemzetiségi létének tudatosítását, önálló 
szellemiségének kialakítását, ápolását. Annál is inkább, mivel a két 
világháború közti időszakban - mint az előzményekből jól érzékelhető - , a 
kárpát-ukrajnai magyar literatúra lényegében a csehszlovákiai magyar 
kultúra csak részben elhatárolható, legtöbb vonatkozásban azzal szorosan 
összefüggő része volt. Az ezt követő államfordulatok a meglevő 
kisebbségi intézményeket, érdekvédelmi szervezeteket is megszüntették. 
A háború és következményei jóvátehetetlen veszteségeket okoztak a 
terület magyar szellemi életében. Mindazok közül, akik hosszabb-rövidebb 
ideig Kárpátaljához kötődtek (csak szemléltető listaként idézzük fel Tamás 
Mihály, Sáfáry László, Bellyei László, Czabán Samu, Ilku Pál, Neufeld 
Béla, Szabó Imre, Szerényi Ferdinánd, Sas Andor és Győry Dezső nevét), 
senki sem maradt a kezdés, az újrakezdés időszakára. Sorsuk 
határvonalait a Don-kanyar ismeretlen katonasírja és az ausztráliai 
Melbourne jelzi. De nemcsak ők hiányoztak, hanem szinte a teljes humán-, 
ipari- és agrárértelmiség; szépíró, riporter, recenzens és értő olvasó 
egyaránt. A kárpátaljai magyarság gyökeresen új társadalmi és politikai 
viszonyok közt szinte egyetlen, de talán legértékesebb örökségéből - a 



folklór és a történelmi tudat tétova emlékeit őrző bársonyos tisztaságú 
nyelvből, a legszűkebb, szinte családi közösségek anyanyelv-melegéből 
- építhette-építette újra egyre tisztább hangú, a közös gondokhoz is értő 
szóval szóló kultúráját. 

Az 1944 októberében „felszabadult" területen az első nyomtatott 
magyar szöveg 1945 tavaszán látott napvilágot.20 Újraindult a terület 
kommunista lapja, a Munkás Újság. A hetente egyszer, négy kis 
formátumú oldalon megjelenő lap mozgósító, szervező lehetőségeit nem 
tudta kibontakoztatni, mivel 1946januárjában helyét a Kárpáti Igaz Szó, 
a területi ukrán napilap tükörfordítása vette át, amely - különösen az 
első években - szinte egyáltalán nem közölt magyar szépirodalmi anyagot. 
Az egyetlen publikációs teret a beregszászi járás magyar, illetve közös 
szerkesztőséggel működő, magyar és ukrán kiadásban hetente háromszor 
megjelenő lapja, a Vörös Zászló kínálta. Itt láttak napvilágot a szellemi 
élet lehetőségeit számba vevő első kulturális vonatkozású cikkek, irodalmi 
próbálkozások. A lap az ötvenes évek elején önálló irodalmi rovatot indított. 
Ez, s a Területi Könyv- és Újságkiadó 1951-ben létrehozott21 magyar 
szerkesztősége jelentette hosszú évekig a kárpátaljai magyar kultúra 
bázisát. Az első években hiányoztak a szellemi élet intézményi adottságai 
is, a magyar klubok, művelődési otthonok, könyvtárak, tanítóképzők, a 
humán jellegű középfokú oktatás lehetőségei. A magyar tannyelvű 
középiskolák az ötvenes évek közepétől nyíltak meg folyamatosan. A 
magyarlakta terület egészére kiterjedő - a szakoktatást ugyan nélkülöző 
- teljes iskolahálózat a hatvanas évek végére alakult ki. 1957-ben indult 
meg a rendszeres magyarországi könyvbehozatal. 

A kezdet éveiben lényegében Balla László és Sándor László 
agilitásának, szervezőkészségének köszönhető a helyi irodalom néhány 
dokumentumjellegü és értékű kiadványa; Balla (Bakó) László 
bevezetőben említett könyve mellett megjelent Kitárom karom (1954) 
című verseskötete is. Ugyancsak 1954-ben látott napvilágot az első 
többszerzős kiadvány, az Új hang című antológia. A gyűjtemény 31, 
katedráról és iskolapadból, üzemi és kolhozi tisztviselőkből, tanítóképzős 
diákokból és a Kárpáti Igaz Szó fordítógárdájából toborzott szerzője 
közül a későbbiekben Bakó (Balla) László, Sütő Kálmán, Szalai Borbála, 
Csengeri Dezső és Szenes László őrizte meg szépírói ambícióit. 



A szellemi élet új szakaszának első jelei 1957-ben mutatkoztak meg. 
A magyarországi könyvek és lapok behozatala, illetve tömeges előfizetése 
megdöntötte azt a tévhitet (vagy inkább politikai szándékot), hogy a 
kárpát-ukrajnai magyar kisebbségnek „kultúrönellátónak" kell lennie, 
illetve a hiányzó szellemi értékeket az orosz és ukrán irodalom 
tolmácsolásával kell és lehet helyettesíteni. Nagyobb teret kaptak az 
önálló szépírói próbálkozások. Kötettel jelentkezett a rendszeresen 
publikáló Balla László után Kovács Vilmos (Vallani kell, 1951) és Szenes 
László (Sóvirágok, \951) is. Megindult a kárpátaljai magyar kultúra 
hosszú évekig egyetlen rendszeres, éves mérlegként, számvetésként is 
értékelhető kiadványsorozata, a naptáijelleget az évkönyvstílussal ötvöző 
Kárpáti Kalendárium (akkor még: Naptár), majd 1958-ban az első 
folyóirat jellegű kiadvány, a Kárpátok almanach. (Ez utóbbi az 
írószövetség helyi tagozatának negyedéves, ukrán nyelvű kiadványa volt; 
évente egy magyar szám kiadását tervezték. Az egyetlen - az ukrán 
kiadás számozását követve 1958/2. számként megjelent - magyar 
gyűjtemény műfaji sokrétűségével, néhány elfogadható színvonalú 
szépirodalmi alkotásával a helyi magyar irodalom életképességét 
bizonyította. A kiadványsorozat azonban sajnos még abban az évben 
megszűnt.) 

A Kárpáti Igaz Szó, a Vörös Zászló és a Kárpátontúli Ifjúság 
című Komszomol-lap is többé-kevésbé rendszeresen jelentetett meg 
magyar szépirodalmi alkotásokat, irodalmi oldalakat. Több műfajban is 
új erök jelentkeztek. Az 1957-1964 közötti években Szenes Lászlón (két 
elbeszéléskötet: Sóvirágok, 1957; Hajnalra kitisztul, 1963) és Kovács 
Vilmoson (három verseskötet: Vallani kell, 1957; Tavaszi viharok, 1959; 
Lázas a föld, 1962) kívül Kecskés Béla (Izzó parazsak, 1963) és Sütő 
Kálmán (Kacagó faluvégek, 1961) egy-egy verseskötetet, Csengeri 
Dezső egy elbeszéléskötetet (Fellegomlás, 1959), Osvát Erzsébet két 
gyermekverskötetet {Csivi-csivi, megérkeztünk, 1959; Csipkebokor 
vendéget vár, 1962), Balla László egy verses- {Nyári lángok, 1961) és 
egy gyermekversesköte te t {Kipp-kopp, kalapács, 1959); két 
riportfuzetet {Ez az a város, 1962, És felgördül a függöny, 1967); két 
ifjúsági regényt {A Juventus-1 ürutasai, 1963, Meddőfelhők, 1964) 
adott ki. Mindez azonban csak az adott kor magyar betűínséges világában 



volt elfogadható. A leghatározottabb fejlődést ebben az időszakban Kovács 
Vilmos költészete mutatta, kötetről kötetre újraértékelve költői világképét, 
a 60-as évek közepére a kezdet didaktikus verseitől eljutott a népköltészet 
formai eszközeire és képvilágára épülő, a kisebbségi alaphelyzetet és 
valóságérzést tudatos ars poeticaként vállaló költészetig. 

Ezt az ellentmondásai ellenére is nyilvánvaló fejlődést mutató szakaszt 
Kovács Vilmos Holnap is élünk (1965) című regénye zárta. Ez a 
személyi kultusz éveivel és a kisebbségi sorssal szembenéző regény hívta 
fel a magyar irodalmi közvélemény figyelmét a kárpátaljai magyarságra 
és a kárpátaljai magyar irodalomra. 

Úgy tünt, a szaporodó kulturális és művelődési körök tevékenységének 
aktivizálódásával és az egész közösség társadalmi szerepének esetleges 
rendeződésével megteremtődnek a kárpátaljai magyar kultúra fórumai 
is. A hruscsovi enyhülés évei azonban - a centrumtól távol némi késéssel 
- lecsengtek. 

A kárpátaljai magyar kultúrában a hagyománynélküliség nemcsak 
következmény, de parancs is volt. Az „ezer éve nem volt itt semmi" 
társadalmi, egyben nemzetiségpolitikai elvárása, amely oly mélyen 
rögződött a néhány év némasága után szükségszerűen újratermelődő 
irodalom (írásbeliség) irányítóiban, hogy hosszú év(tized)eken át 
alaptételükké vált. „...aki tizenöt-húsz évvel ezelőtt járt falvainkban, 
emlékezhetik arra, hogy még olyan embert is nehezen talált, akivel 
komolyabban elbeszélgethetett volna irodalmi kérdésekői"- írta az 1958-
as Kárpátok almanach beköszöntője.22 Alig árnyaltabb A kassai 
Batsányi-kör évkönyve 1965-1968-as kötetében megje lent 
helyzetrajz23 (a jegyzetekben bővebben!) s a Kárpáti Igaz Szóban 
néhány év múlva napvilágot látott Szovjet magyarok sorozat24, míg az 
1985-ös Sugaras utakon már csak az irodalmi élet legfőbb jellemzőjét, 
a folytonosságot hiányolja. De hogy ez a „mankurtizmus" nem véletlen, 
azt az is bizonyítja, hogy a Kárpáti Kalendárium második irodalmi 
mellékletében megjelent egyik első hagyományfeltáró írás közzétételét 
hosszas tárgyalások előzték meg (végül csak Rotman Miklós kettős 
bevezető-betoldása után kerülhetett nyomdába). Az egyes irodalmi 
vonulatok súlya, szerepe, a felsorolt írók pártállása volt a közvetlen gond, 
de érződött mögötte a makacs tiltakozás az ellen a tény ellen, hogy bár 



Kárpátaljának nincs elkülöníthető hagyománya, mégis egy helyi 
színekben gazdag, közös kultúra örököse. Ekkor már nyomdában volt 
az egyik helyi ukrán irodalomtörténész könyve, aki e terület irodalmi 
hagyományait részletesen elemezve a magyar kultúráról csak annyit tud 
megjegyezni, hogy „érdekes tény, miszerint annak ellenére, hogy ez a 
terület közel ezer évig a magyar urak elnyomása alatt volt, csak a 
szovjethatalom éveiben jelentkezett két magyar író, Balla László és 
Kovács Vilmos".25 Ez nyilván az ezer év óta nem volt itt semmi 
irodalomtörténészi adaptációja. Sokan Balla (Bakó) László Zengj 
hangosabban! című verseskötetében keresik a kifejezés magyar 
változatát (Acélszimfónia), lényegében azonban ez az igen gyakran 
(politikai vagy akár egyetemi előadásokban) hallott orosz-ukrán kifejezés 
„magyarítása". 

Bizonyos, hogy néhány olyan történelmi tény felemlítése mellett, 
amelyekről épp csak napjainkban próbálnak szólni a kárpátaljai írók, a 
hagyományok tudatos vállalása volt az, ami az 1970 októberében és 
decemberében a Tiszatájban megjelent irodalomtörténeti vázlatot el- és 
befogadhatatlanná tette a helyi kultúrpolitika számára. Ez indította meg 
azt a lavinát, amely a kárpátaljai „polgáijogi mozgalom" vezetőit, Kovács 
Vilmost, Fodó Sándort és S. Benedek Andrást, valamint néhány 
egyetemista „tanítványukat" évekre eltemette, s amelynek olvadását 
Kovács Vilmos már nem érhette meg. 

Mindezeket nemcsak azért érdemes felidézni, hogy jobban érezzük 
az indulás közegét, de azért is, hogy láthassuk: itt egy nagyon egyszerű, 
de alig elkerülhető csapdáról van szó. Nem létező irodalomnak nincs 
szüksége fórumra, fórum nélkül azonban nincs irodalom. Vulgáris 
megfogalmazás ez, de jól érzékelteti, mire vállalkozott e „lenni kell" 
irodalom két toborzótisztje, Sándor László és Balla (Bakó) László, amikor 
megteremtették a kárpátaljai magyar irodalom első fórumát, az Új hang 
című antológiát. Az egykori regrutákból ma már alig maradt valaki a 
gárda tagja, a kötet ma is értékelhető írásait épp a két szervező produkálta, 
a megjelenés ténye azonban a nulla kilométer; innen, ezektől a katonás 
rendben sorakozó, kissé népies és aktuális tartalmú rigmusoktól indul a 
mai kárpátaljai magyar irodalom, ha irodalmon nemcsak egyéni és egyedi 
teljesítményeket értünk. A kárpátaljai magyar irodalom „felnőtté válását" 



üdvözölve 1987 végén Balla László így írt erről: „...most jobban 
szeretném, ha első könyveim meg sem jelentek volna, s ugyanígy, ha a 
kárpátontúli magyar irodalom első - bizony sematikus - antológiái, az 
Új Hang, a Kárpátok ugyancsak nem látnak napvilágot, csakhogy, úgy 
érzem, egyértelműen ezt állítani szintúgy hiba volna. Ezekre a legelső 
kiadványokra, minden gyarlóságuk mellett, szükség volt, mert a helyi 
magyar irodalom akkor nem indulhatott volna meg másként (ahogy 
kárpátontúli ukrán-ruszin kollégáink irodalmi élete sem), bizonyítaniuk 
kellett ennek az irodalomnak a létjogosultságát, az ehhez szükséges 
szellemi erők jelenlétét. Csak épp hogy hallatlanul nehéz körülmények 
közt születtek, rengeteg megalkuvással, sok-sok önlegyőzéssel, többre 
hivatott képességek mesterséges alacsony szintre szorításával..." 

Ez a keserű értékelés azonban csak részben igaz. A Kárpátok ugyanis 
valódi fórum lehetett volna. Magukra az írásokra ugyan még jellemző 
az, amit említett cikkében olvashatunk (,,...e politika... demagógiájának 
volt bizonyos, szinte szuggeráló hatása. így aztán... bénultságunkban új 
lehetőségeinkkel nem tudtunk mit kezdeni. . .") , de időközben 
megszaporodtak az írástudók (ekkor jelentkezett Kovács Vilmos is), s a 
műfaji kiteljesedés jeleként megjelentek műfordítások, néprajzi 
közlemények és történeti esszék is. S a legfontosabb, a Beköszöntő 
ígérete: „...az Ukrajnai írószövetség Kárpátontúli Tagozatának 
kiadásában megjelenő Kárpátok almanach négy száma közül az egyik 
ezentúl minden évben magyarul lát napvilágot." Ami természetesen csak 
ígéret maradt. S maradt a fordításos napilap vagy a beregszászi járási 
lap irodalmi rovataiban való alkalmi megjelenés és uniformizált 
„népélelmezési cikként" a Naptár, a Kárpáti Kalendárium, amely 
irodalomból, közhasznú információkból, humorból és termelési sikerek 
dicshimnuszaiból egyszerre nyújtotta az éves ellátmányt átlag húszezer 
magyar család számára. 

A következő lehetőségre majd egy évtizedet kellett várni. 1965-ben 
újra önállóvá vált az 1945-ben megszüntetett magyar lap, a Munkás 
Újság jogutódja, a Kárpáti Igaz Szó, s nagyformátumú oldalain 
szombatonként megjelent a Neon, később a Lendület című irodalmi rovat, 
mintegy a hiányzó kulturális hetilap pótszereként. 



Az a göcsörtös, írás- és tudásbeli hiányosságokkal teli próbál-
kozássorozat, amelynek határait csak Kovács Vilmos tudta átlépni, 
minőségi, mondhatnánk akár azt is, hogy ugrásszerű fejlődéssé vált egy 
új nemzedék, a háború után felnőtt fiatalok bátor, de némiképp voluntarista 
irodalomszemléletével. Ami azonban elég lett volna az ötvenes évek 
második felében, az nem lehetett elég akkor, amikor a terület magyar 
középiskoláiból évente átlag kétezer érettségizett fiatal rohamozta meg 
az egyetemeket és főiskolákat, de továbbtanulási szándék nélkül is 
hozzájuthatott egy teljesebb magyar kultúrához. A hiányzó fórum helyett 
irodalmi körök alakultak (köztük a Forrás, majd a József Attila Irodalmi 
Stúdió, illetve Alkotóközösség), s szinte kampányszerűen szerveződtek 
az író-olvasó találkozók. Az ukrán írószövetség területi tagozatának 
beszámoló gyűlésén már 1968-ban bírálták a Neont szűkre zárt szerzői 
gárdája miatt, s akik a lehetőségeket kevésnek érezték, új fórumokat 
kerestek. Az egyik legérdekesebb jelenség az egyetemisták Együtt című 
gépiratos „folyóirata" volt, amely „fénykorában" sem jelent meg 
negyvennél több példányban (a hallgatólagosan elfogadott négy helyett). 
A Kárpáti Igaz Szó egy cikke26 már a nyomdai előállítás esélyét 
villantotta fel, amikor a félelem és ösztönös vagy tudatos ellenérzés 
megszüntette, s egyik szerkesztőjét „útkeresésre" késztette. 

A kortársaihoz hasonlóan szintén messziről, mélyről induló Kovács 
Vilmos, aki ekkor írja legszebb verseit és novelláit, a két világháború 
közti időszak gyakorlatát próbálja feleleveníteni: a tízéves jubileumát 
ünneplő Irodalmi Szemlével veszi fel a kapcsolatot, de a rendszeres 
jelenlét esélye hamarosan itt is megszűnik. Maradnak a Tiszatáj, a 
Forrás, az Új Forrás, a Napjaink és az Alföld összeállításai, amelyek 
elsősorban a szerzők számára fontosak: a magyar sajtó jelenléti ívén 
igazolják írói létezésüket; Kárpátalján szinte visszhangtalanul. 

Komoly ígéretekkel indult a József Attila Irodalmi Stúdió. Ami a 
fórumteremtést illeti: ötévenként egy antológia az eredmény évkönyv 
vagy almanach helyett (A várakozás legszebb reggelén, 1972; 
Szivárványszínben, 1977; Lendület, 1982). Elcsépelt kifejezés, de 
valóban a stagnálás évei ezek a kárpátaljai magyar irodalomban. A 
hatvanas-hetvenes évek forrongása után ez a még csak készülődő 
literatúra „beállt" egy szintre. Nivelláló ars poeticájukat a hetvenhetes 



kötetben olvashatjuk: „Az irodalmi szinten való megszólaláshoz szükséges 
műveltség megszerzésére ma nemcsak joga, módja is van már 
mindenkinek. S ha valaki éppen tollat szorító kezét nyújtja hittel és 
bizalommal a társadalomnak, azt elfogadják s viszonozzák." Ennyi és 
nem több. Valóban, ekkor már egyikük sem nevezi „kecskeköröm 
kövekkel kivert út"-nak a döngölt sódert vagy tiszakavicsot, nem játszik 
el dél-vietnami diktátorok jól etimologizálható nevével. Többé-kevésbé 
kulturált verseket ír az is, aki legszívesebben történelmi esszét vagy 
vitacikket írna. így fordulhat elő, hogy a szemléző - igaz, a fiatalok 
próbálkozásait is beleértve - a Kárpáti Igaz Szó egyetlen évfolyamában 
negyvenhét „költő" nevét jegyzi fel. S csak ezt látva hangozhat el egy 
menetrendszerű pesti irodalmi esten a profán hasonlat: „Ez az irodalom 
olyan, mint a csapvíz. Jó, de nagyon szomjasnak kell lenni hozzá." 

A nyolcvanas évek közepén azonban valami nagyon vártan, mégis 
váratlanul megváltozott. A soron következő antológia ötéves várakozási 
idejét megfelezte a Sugaras utakon, egy több mint húsz íves gyűjtemény, 
amely negyven (vagy talán csak harminc?) év szinte minden kárpátaljai 
íróját felsorakoztatta, s értékelésével, bibliográfiai adataival módot 
teremtett a számvetésre. Bár nem ez volt a szándéka, lezárt valamit, s 
megadta az újrakezdés lehetőségét. Ehhez persze szerencse is kellett. 
Ahogy Balla László már idézett cikkében írja; „Az ukrajnai magyar 
irodalom felnőtté válása egybeesik az átépítés, a demokratikus 
átalakulások, a nyíltság korszakával." Az 1987-es Évgyűrűk című 
almanach ajánlása még kissé kenetteljes: „...hagyományaink és 
valóságunk gazdag talajából táplálkozva..." van szüksége e közösségnek 
a kiteljesedésre. A következő évben már többet ígér: „Igyekszünk majd 
erőnkhöz képest gondozni nemzeti irodalmunknak még szerényen, de 
tisztán szóló hatodik sípját." S persze, az évi többszöri megjelenés, a 
folyóirattá válás esélyét. Ez már nem az egyetlen és egyszeri fórum. 
1987 decemberében a megszűnt Neon- és Lendület-mellékletek helyett 
még kísérletként, majd havi rendszerességgel egy, az „anyalapnál" kisebb 
formátumú, nyolcoldalas kiadvány jelenik meg, az Új Hajtás. Előbb a 
csütörtöki lapot kiváltva hétvégi mellékletként, majd 1988 második felétől 
szombati lapként. Az alig másfél évfolyam „produktuma" impozáns: 
negyedszáz költő több mint százötven verse, s ami örvendetes, a kisprózai 



írások, művészeti és művelődési riportok, hírek, történelmi írások növekvő 
száma, aránya. Természetesen egy irodalom műfaji struktúrája csak 
hosszas évek alatt egyensúlyozódhat ki, sokszor a külső változások 
függvényében is. Ahogy a magyar teátrum megnyitása után már nemcsak 
formális színikritikákat olvashatunk. A fejlődést azonban akaratlan 
visszarendeződés is lassíthatja. A szombati lapként való megjelenés óta 
az Új Hajtásba nemegyszer „beszivárog" a napilap anyaga: egy-egy 
„idegen" fénykép, „érdekes, de nem fontos" riport, beszámoló vagy éppen 
közlemény. S megfontolandó az Egy esztendő mérlegét megvonó Erdélyi 
Gábor néhány sora az 1988. decemberi számban: „Volt... egy újabb 
ígéretünk, nevezetesen az, hogy ha a kiadvány a próbaidőnek tekintett 
egy esztendeje alatt igazolja létét, akkor talán már nem a lap terhére és 
jobb papíron is megjelenhet majd. Nos, a majd megmaradt, s vele együtt 
a remény is, hogy talán egyszer, valamikor ez utóbbi óhajunk is teljesülni 
fog." A forma és tartalom eddigi követelménye helyett annak követ-
kezményeit érzékelő kárpátaljai írók joggal sürgetik az önálló fórum 
megteremtését. Füzesi Magda még a legelső Új Hajtás-számban 
leszögezte, hogy szükség lenne egy irodalmi folyóiratra, az 1988. 
novemberi szám Évgyűrű-bírálata is irodalmi folyóirattá rangosodó 
kiadványt szeretne látni. De ezt követelte többek közt mintegy ezer 
kárpátaljai értelmiségi 1972-es keltezésű, az SZKP Politikai Bizottságához 
és az SZSZKSZ Legfelsőbb Tanácsa elnökségéhez címzett beadványa 
(ami ma már olvasható a Medvetánc Jelentések... kötetében), s ezt 
tűzte ki egyik legfontosabb céljául a Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség. Pótszerek és pótmegoldások jellemezték a további éveket is. 
A fórumot továbbra is a napilapok rendszeresebbé váló mellékletei 
jelentették, valamint néhány antológia. A nyolcvanas években azonban 
kitört a „glasznoszty", a furcsa fordulatokat is magával hozó lassú 
reformfolyamat. Minden új azonban a perifériákra jut el a legkésőbb, 
ezért a kárpátaljai hatóságok óvatosan bántak a reformokkal és a szellemi 
élet képviselői a követelésekkel. A háttérben azonban szerveződött a 
kárpátaljai magyar érdekvédelem, amely az első adandó alkalommal 
megalapította a már említett Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget, 
amelynek vezetője, Fodó Sándor a Forrás Stúdiót e társadalompolitikai 
szervezet előképének tartotta. 



Az irodalmi-kulturális élet a sikertelen moszkvai puccsot követően 
összeomlott birodalom romjain szerveződött. Új kiadók jöttek létre: 
Intermix (százötvennél több, imponáló kötetsorozatával), Mandátum, Új 
Mandátum és a Hatodik Síp Alapítvány (ez utóbbiak nagyszerű 
tanulmánygyűjteményeikkel, néprajzi publikációikkal és a hiányzó 
alapkönyvek kiadásával), a Galéria, az UngBereg Alapítvány, a Kárpátaljai 
Minerva. Tevékenységük részeként a különböző szervezetek, a KMKSZ, 
a Cserkészszövetség, a Pedagógusszövetség, az egyházak is folytatnak 
kiadói tevékenységet. A dolgok túlsó oldalán pedig a kisebbségi kérdésre 
figyelő magyarországi kiadók. 

Az első igazi folyóiratot, a Hatodik Sípol a budapesti Mandátum 
Kiadó gondozásában Balla D. Károly alapította 1989 harmadik 
harmadában.27 A szerkesztői közösség, illetve a társadalmi szerkesz-
tőbizottság tagjai minden irányból körbebástyázták ezt a periodikát. Már 
az első szám névsora is önmagáért beszél (Dalmay Árpád, Horváth 
Sándor, Kisantal Gyula, Nagy Zoltán Mihály, Németh István, Tölgyes 
Péter, Vári Fábián László), a második azonban még látványosabb (Balla 
D. Károly, Fodor András, Kiss Ferenc, Lator László, Pomogáts Béla, 
Váradi Sternberg János, Vitányi Iván). Ebből a névsorból az áldott 
emlékezetű Kiss Ferenc, a kárpátaljai magyar írás patrónusa ekkor már 
magatehetetlen beteg volt, s többen is hamarosan távoztak az eföldi 
világból. Nyilvánvaló, hogy mindez a kiadvány (és a szerkesztői-szerzői 
gárda) ekkor még igencsak fontos védelmére szerveződött így, ahogy a 
magyarországi bejegyzés és kiadó is nélkülözhetetlen volt még ekkor. 

A Hatodik Síp Balla D. Károly által jegyzett öt évfolyama igen 
komoly hiányokat pótolt, és teret nyújtott az új jelentkezőknek, új 
megnyilvánulásoknak is. Közlési gondjai nemigen voltak, mivel a lefojtott 
kárpátaljai szellemi élet számos kiadatlan (vagy egyben: megíratlan) 
müvei, dokumentumai erős indulattal vetítődtek ki a megsejtett szabadság 
első éveiben. A szabadabb levegő pedig, mint a hidrokinon, rapid módon 
előhívta a tudatalatti éjfekete barlangjába rejtett tiltott képeket, 
hasonlatokat, metaforákat, a szinesztéziát és egész játékosan komoly 
családjukat. 

A figyelmes szemlélő azonban érzékelhette, hogy különösen a 
szépirodalmi anyag lassan kezd elerőtlenedni. Már nem csak a vers volt 



az önfelmutatás egyetlen eszköze, az élet más területein is lehetett 
érvényesülni. S ne felejtsük: kárpátaljai írók, köztük a késő szovjet korszak 
felkapott üdvöskéi csoportosan távoztak szűkebb szülőföldjükről. 
Budapestig, vagy még tovább. Legtöbben írói affinitásukat is elvesztették 
valahol út közben. 

A Hatodik Síp azonban nem ezért váltott előbb szerkesztőt, majd 
halt el visszhangtalanul. Szerkesztői-kiadói viszonylatban nyilván voltak 
ellentmondások, azonban a valódi ok az lehetett, hogy alapító-
főszerkesztője ekkor már eltávolodott attól a közösségi szerepvállalástól, 
amely egykor Kovács Vilmos és a Forrás-tagok írásaiban fogalmazódott 
meg és látensen ott volt a József Attilás korszak írásbeliségében is.28 

Lehet, hogy véletlen egybeesés, de a magyarországi írók egy része 
ekkoriban próbálkozott egy új kánon megfogalmazásával, amely a 
történelembe gyökerezett egész magyar irodalmat korszerűtlennek 
tartotta és elindult az úgynevezett européer irodalomfelfogás felé. Egy 
miskolci tanácskozáson ez a kánon kisebbségbe szorult, de, mint Lenin 
elvtárs óta tudjuk, ilyenkor nevezik el magukat bolsevikoknak és 
hozzálátnak elképzeléseik erőszakos terjesztéséhez. 

Ez azonban csak a főszerkesztő későbbi írásaiban jelenik meg 
eklatánsan. A Hatodik Sípoi felváltó Pánsíp csak nevében sejtet némi 
szándékot, a lap tartalmát elemezve azt látjuk, hogy az irodalom mellett 
teret nyújtott a társművészeteknek és a társtudományoknak. Ez utóbbi 
igen fontos volt, hiszen a nyolcvanas évek végén megnyílt tanulási-
továbbtanulási lehetőségek ekkor érlelték ki a kárpátaljai magyar 
írásbeliség első szakírói generációját. 

Nyilvánvaló volt azonban, hogy a kárpátaljai magyarság két 
párhuzamosan létező irodalmi folyóirat színvonalas anyagokkal való 
megtöltésére képtelen. A konkurenciaharc elég keserű eredménnyel 
zárult. Előbb a Hatodik Síp szűnt meg búcsú nélkül, majd különböző 
nehézségek miatt a Pánsíp alakult át évkönyv-jellegüvé, míg végül a 
szerkesztő az interneten talált magának fórumot, virtuális világot. 

A kárpátaljai magyarság pedig évekig ismét folyóirat nélkül maradt. 
Csak kárpátaljai témájú szakirodalom közlésére vállalkozott a Kárpátaljai 
Minerva ritka megjelenéseivel, a szépírók számára pedig maradt a 
kitágult magyar nyelvű sajtóvilág. Ebben a nyílt térben sokáig továbbra 



is Balla D. Károly szerepelt a legtöbbet (az irodalom bábái közt is őt 
ismerték a legtöbben), de felzárkózott hozzá Vári Fábián László is, akinek 
verseit az irodalmi közvélemény a legjobbak közt tartja számon. Jelen 
volt és van ebben a térben Nagy Zoltán Mihály és Penckófer János is. 

Mindez a kárpátaljai világ megelevenítésére hivatott irodalom 
létrejöttét nem segítette, csak egyes írók, költök hangsúlyos szereplését. 
Az addig csak hallomásból ismert, tiltott és rejtező helyi történelem, sors 
és sorstragédia drámai hatással volt az „összmagyar" olvasóra. Nyilván 
ez is segítette az útnak indító közösség fenn- és megmaradását, a 
szavakkal szólni tudó új tehetségek és elhanyagolt értékek felmutatását, 
a „szolgálatot" nem. 

Ezt a hiány betöltendő indult meg az Együtt (a legendás szamizdat 
elöd után négy évtizeddel), amelynek a posztmodern kánontól való 
különbözősége, hagyományos irodalomszemlélete azonban nem jelenti 
az 1968-as szemben állást29, ahol véleményem szerint nem ideológiák 
csaptak össze, hanem a korlátlan hatalomvágy, az azon a bizonyos dombon 
kukorékoló vörös kakas és az életüket, tehetségüket áldozatként felkínáló 
írónemzedék. Az új kiadvány beköszöntője30 szabatosan fogalmazza meg 
a feladatokat és oldja fel a folytatás kényszerét: „Az Együtt építsen 
minden értékes hagyományra, de ne legyen azok kiszolgáltatottja sem. 
Az Együtt új lap. Mert nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni". 
Szépen indítja az új folyóiratot a főszerkesztő, Nagy Zoltán Mihály: „Az 
írott szó hitele és felelőssége kell, jövőhitet fecske-hussanással építő 
igék."31 

A lap, amely az elmúlt évek során tartós és néhány engedménytől 
eltekintve tudatosan szerkesztett, irodalomépítő fórummá, az újonnan 
jelentkező fiatalokra figyelő, a régieket megbecsülő kiadvánnyá vált, 
amelyben egyre jelentősebb szerepet tölt be az irodalomtörténet, a kritika, 
a jelen és a jövő mércéjét adó szakirodalom. Ez a lap teszi lassan 
realitássá, hogy Kárpátalján nem csak tehetséges írókat ismerhetünk, 
hanem életképes irodalmat, a közösség szavaival és a közösségért szóló 
írásbeliséget is. 
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П. 
ARCOK FELEMÁS TÜKÖRBEN 

A hivatalos, amúgy is csak részben magyar kommunikáción alig 
túlmerészkedő kárpátaljai magyar írásbeliségben (agitációs füzetek, 
népnevelő brosúrák, üdítő kivételként Gorkij Viharmadara) a csak rövid 
ideig önálló, később tükörfordítású lapok újságírói, fordítói jelentették az 
„írástudó értelmiséget". Az Első Csehszlovák Köztársaság utolsó éveiben, 
majd a visszacsatolás időszakában jó nevü írók, újságírók telepedtek át 
Kárpátaljára, ezek nagyobb része azonban nem volt megbízható az új 
hatalom számára. Ahogy a burzsoá demokrácia „mételyével" fertőzött 
helyi szociáldemokraták és kommunisták is nevelésre szorultak.1 A 
legismertebb felvidéki író, aki a megszállás után is Kárpátalján maradt, 
Győry Dezső volt, aki azonban nem jutott munkához, megélhetési gondjai 
voltak, bár négerként (!) is dolgozott.2 

Itt maradt, illetve visszatért és szerephez jutott Sándor László, Fejér 
Herman, Szenes László. Ők lettek többek közt az 1938 és 1945. május 
27. közt kényszerűen szünetelő Munkás Újság magyar újságírói. A lap 
legtöbb munkatársa ugyanis jó magyar nyelvtudású helyi ukrán, ruszin, 
vagy emigráns orosz volt. Ahogy a lap szerkesztőbizottságának elnöke 
is Ivan Petruscsak lett. 

A „felújított" lap hét hónapot és 37 számot ért meg. 1945. december 
4-ével megszűnt: „...párthatározat alapján a Zakarpatszka Pravda 
magyar tükörfordítása lett a (kárpátaljai) magyar sajtóorgánum".3 

A tükörfordítású Kárpáti Igaz Szóval lényegében egy időben jelent 
meg Beregszászon a Vörös Zászló4, amely fennállásának nagyobb 
részében kettős (magyar és ukrán) szerkesztésű volt. 

Mindezt az átfogó áttekintés után azért érdemes újra felidéznünk, 
hogy lássuk, milyen mélyről kellett feltörnie az alkotó akaratnak. (A rutinos 
Sándor László mellett ekkor két gyermekvers-író, [Sándor Lászlóné] 
Osvát Erzsébet és Szalai Borbála képviselte az „irodalmat.") 

Az első arc a kopott foncsorú tükörben Balla (kezdetben Bakó) 
Lászlóé ( 1927), aki a fent vázolt közegből kiindulva lett Kárpátalja (akkor 



még Kárpát-Ukrajna) legtöbbet publikáló írója. A megnyilvánulás akarata, 
az érvényesülési vágy benne rendkívüli módon transzformálódott. A 
háború után kiüresedett kulturális'közegben az előrejutáshoz lehetősége 
is nyílott. Előbb a képzőművészeti szakiskolában folytatott tanulmányaiból 
fakadóan e társművészet terén jutott szerephez (erre az időszakra és 
későbbi személyes tapasztalataira alapozva jelentek meg évtizedekkel 
később Kárpátalja képzőművészetét bemutató könyvei), majd az ekkor 
több mint háromszáz éves, igen magas oktatási színvonalú ungvári 
gimnáziumban szerzett ismereteire alapozva az ugyancsak tabula rasát 
képező irodalom terén igyekezett érvényesülni. 

Érdekes módon a Balla-életpálya tanulságait áttekintő kiadványok 
lényegében csak dokumentumként említik korai kiadványait, elemzésre 
csak az utóbbi két évtized anyagában vállalkoznak. Kivétel a sokban 
pozitivista áttekintésre vállalkozó Pál György, aki Nyíregyházán 1990-
ben megjelent kötetében5 Balla (akkor még: Bakó) László ötvenes évekbeli 
öt verseskötetét felsorolva megjegyzi, hogy ezek elsősorban a felkészülést 
jelentik, egyben kiemeli irodalomtörténeti és irodalompolitikai jelen-
tőségüket. 

A felkészülési gyakorlaton kívül a mai olvasó azonban elsősorban az 
„igazodás" szándékát látja. Nehezen elfogadhatóak az olyan sorok, mint 
„zengjünk hálát lelkes dalokkal / a nagy Sztálinnak", vagy „Arany 
elmének gyöngy a gondolatja - / Sztálin elméjében drágagyöngy 
fogant ". Ott sem érezhető igazán a külső kényszerítő erő, amikor Ady 
Endrét gondolatban a kolhozmezőkre vezényli és a traktorkormányhoz 
ülteti.6 

Talán Tóth István megfogalmazását fogadhatjuk el igazán mérték-
adónak: „.. .minden korok számára ajánlott tanulság: nincs olyan hatalom, 
amely árulásra és önfeladásra kötelezhetné a neki alárendelteket."7 Ezek 
a szavak talán túl súlyosak, az irodalmi értékrend azonban még szigorúbb. 
Balla Lászlónak a hruscsovi enyhülés idején alkalma lett volna az irodalmi 
publicisztika megteremtésére. 1961-ben és 1962-ben is közölt egy-egy 
könyvet Beregszász kultúréletéröl, jelesül a színjátszásról, illetve a város 
kiemelkedő orvosairól, gyári dolgozóiról, ésszerüsítőiről és újítóiról.8 Az 
irodalmi hevület meg is van ezekben a müvekben. Csak egy idézet erejéig: 
„...a mindenütt, minden üzemben, minden emberi szívben jelenlevő 



kongresszusi szellem kicsalt a négy fal közül, hogy megkezdjem nagy 
tavaszelői kóborlásom, hogy elejétől végéig hallgassam a természet 
forradalmi megújulásának, az emberek forradalmas, új világot teremtő 
harcának örök kísérőzenéjét." E romantikus, lírai áradozás akár megható 
is lehetne. A jelen sorok írója azonban elég idős ahhoz, hogy a múltban 
személyesen ismerhesse ezeket a „munkahősöket" és bizton állíthatja, 
hogy amit Balla László lelkesedésnek látott, az mind az érvényesülés, a 
megélhetés parancsának megnyilvánulása, a hatalommal szembeni 
cinizmussal fűszerezve. 

Nem volt szükségszerű a politikai-ideológiai kampányokhoz való 
csatlakozás sem (lásd: ateista harc a Meddőfelhők című kötetben, majd 
a korszak vége felé a „szovjet magyarok" fából vaskarika tákolmányának 
felvállalása). 

Pál György említett tanulmánykötetében a Bakó-Balla névváltást és 
a Nyári lángok című (válogatott?) kötet megjelenését korszak- és 
minőségi határnak tekinti. Részletesen elemzi a szerző verseit, regényeit 
és novellásköteteit, riportkönyveit, művészi portréit, színdarabjait -
alapvetően pozitívan értékelve azokat - , míg végül eljut a glasznoszty 
végső szakaszához, a birodalom összeomlásáig, az adott írói teljesítmény 
értékelésében pedig az Azt bünteti, akit szeret című, önéletrajzi elemekkel 
átszőtt dokumentum-regényéhez. 

Pál György összegző véleménye, miszerint „Balla László munkássága, 
ha olykor krónikaszerüen is, lassan-lassan teljes mértékben tükrözi az 
anyaországtól elszakadt kárpátaljai ember- és magyarságlét sok évtizedes 
történetét", az egyik véglet. A másikat Elek Tibor fogalmazta meg, amikor 
a szerző művészi korlátairól és kultúrpolitikai szerepvállalásairól ír, és 
megállapítja, hogy az életmű „kortörténetet bővítő információértékei" 
(sic) jelentősebbek, mint „esztétikai, irodalmi értékei."9 Erős kételyekkel 
kezeli (bár próbálja megérteni) ezt az életpályát Eperjesi Penckófer János 
is.10 Véleményünk szerint ezek a megállapítások a még lezáratlan életmű 
egészére vonatkoztathatóak. 

A többször említett és kétségkívül jó íráskészségü Sándor László 
(1909-1993) a legkritikusabb másfél évtized után ifjúsági költő feleségével 
együtt távozott Kárpátaljáról Magyarországra, ahol tisztes karrier várta. 
Jellemző, hogy még a hetvenes évek végén is az író-olvasó találkozókon, 



valamint cikkeiben az általa itt töltött időszak „eredményei" mellett állt 
ki. 

Pál György hosszabban elemzi Szenes (Kroó) László (1921) „írói" 
munkásságát, amely azonban kellő távlatból - az érintett kötetben nem 
említett Lusztig Károly ( 1922) könyveivel együtt - nem emelkedik túl a 
hosszabban megfogalmazott zsurnalisztika szintjén. Más-más okokból, 
de nem emelkedtek ki a kor átlagából az úgynevezett „beregsomi 
írócsoport" tagjai: Sütő Kálmán (1910), Kecskés Béla (1940), Balogh 
Balázs (1941) sem. A gyermekirodalmat az erre a területre is ellátogató 
Balla László mellett Szalai Borbála (1926) képviselte. 

A legalább a magyar irodalom korabeli színvonalába illeszkedő alkotói 
teljesítményhez azonban több tehetség és több tudatosság szükségeltetett. 
Az egyetlen, aki ebben a korai korszakban erre képes volt: Kovács 
Vilmos (1927-1977). Szépen ír róla (a még életében napvilágot látott 
nemes kritikák mellett) a magyar irodalomtörténet is. Ha azonos szinten 
akarjuk kezelni az egyes szerzőket, idézzük most is Pál Györgyöt, aki az 
emberi tartást és művészi értéket egyformán fontosnak tartja: „Mindig 
meggyőződése és lelkiismerete szerint cselekedett. Amikor nemet 
mondott, a hibákra és hiányosságokra mondott nemet, akár művészeti, 
akár kultúrpolitikai, nemzetiségi vagy egyéb természetűek voltak is azok. 
Elkötelezett költő volt. A legjobbak, a legigazabbak közül való."11 Eperjesi 
Penckófer János Kovács Vilmos kései verseiben a népi szürrealizmus 
szép példáit látja, de azt is észleli, hogy az évszázadok folyamán kicsi-
szolódott népköltészeti elemek „...rendre feloldódtak Kovács Vilmos 
korszerűbb, a helyhez és korhoz igazított szemléletében."12 De a teljesség 
és hitelesség kedvéért idéznünk kell Görömbei Andrást is: „A történelmi 
látásmód fölerősíti (Kovács Vilmos) költészetének egyetemes 
felelősségérzetét, s ezzel egy időben a kárpátaljai magyarság történelmi 
élményeinek, sorsérzéseinek hangot ad költészetében."13 

Ezek az életpálya utolsó szakaszára vonatkozó megállapítások 
érvényesek a korábbi időszak egy-egy lírai felvillanására is. Mindehhez 
azonban más történelmi közeg kellett, mint a megszállás utáni időszak, 
az elhurcolások, a sztálini terror világa. Ebben az összefüggésben 
pozitívumként értékelendő Kovács Vilmos viszonylag kései indulása. (Első 
kötete csak 1957-ben jelent meg, a 20. kongresszust követő enyhülés 



időszakában.) Az ún. „hruscsovi korszak" és annak lecsengési időszaka 
adott ugyanis először lehetőséget némi levegővételre. A metaforikus 
láttatás elsőként talán éppen a kor és saját béklyóitól is szabadulni akaró 
Kovács Vilmos verseiben érhető tetten. 

Az ötvenes években, a hatvanas évek elején írt verseiben azonban 
még más irányba is utalnak a példázatok. A Zrínyi Ilona emlékének ajánlott 
versében három évszázad történelme még a jelen győzedelmes világával 
áll szemben. (Ahogy a korszak valamennyi írásában, legyenek azok 
helytörténeti, természetvédelmi, vagy akár agrár vonatkozásúak, kötelezően 
megjelent a győzedelmes jelen és a retrográd múlt szembeállítása.) A jelen 
idejű, leíró versekben Kovács Vilmos is megmarad a hasonlatok szintjén, 
sem a falut, sem a tengert nem lényegíti át. 

A hatvanas évek közepén azonban az addig harsány, plebejus indulat 
csillapszik Kovács Vilmos lírájában. A meghalt Julis nénibe n, ha perelve 
is, még ott a „megváltó rend" iránti vágy, de ott az egész közösségre is 
igaz, már nem földi hatalmak által sugallt ítélet. Ugyancsak ekkor született 
a Korom, a kárpátaljai magyar falu minden történelmi hozadékát felvállaló, 
s azt megtagadó vers: 

„ ...Hadak útja az! Ha arra járok, 
utánam gágog két vizesárok, 
tetszhalott-sárgán az idő moccan, 
arcot ölt, elnéz sunyt szemmel, hosszan... " 

Lassan megtörténik a csoda: verssé válik a hivatásos költészet. A 
Piszkov (Pszkov város régi neve) utolsó versszakát már érdemes 
felidézni: 

„A város körül háromszoros kőfal. 
Oroszhon útja - kuszán lendülő kar. 
Csuklóján három kőkarperec, 
mit levenni nem mer, 
s a hozzá kovácsolt láncon, 
gazdájára kapaszkodva táncol 
egy szoptatós komondor: a Balti tenger. " 



Eléggé vaknak és süketnek kell lenni ahhoz, hogy ne üssön át e szép 
drapérián a költő borzongása az orosz világbíró szándékot szocialista 
köntösben megjelenítő totalitárius törekvésektől. Nagy Péter vérrel-vassal 
tört a tengerekig s még a közelmúltban is itt kísértett a Mediterráneum 
birtoklásának vágya. 

A költő mindezt ösztönösen érzi és a hazulról hozott kettős 
szegényparaszti örökségből a történelem által igazoltat választja. Ekkor 
lesz a haladás álruhájába öltöztetett sanda politikai szándékokkal élesen 
szakítva világpolgárból magyar és kisebbségi. Hogy ez a két dolog 
elválaszthatatlan, azt azóta a kárpátaljai magyar költészet felnőtté 
válásának dokumentumaiként idézett Verecke és a Bikaháton bizonyítja. 
Csak az utóbbi vers indítását idézem: „Hegy hátán hegy: púpos, 
csorba, / elvarázsolt, alvó csorda, / földdé döngölt ezer évek. " Ez 
elemi viszonylatában is több egyszerű jelentésátvitelnél. A neoretorika 
terminológiai határait súrolva, valahol a metaszemantikára alapozva 
nevezhetjük ezt a képvilágot metabolikusnak. Igaz, nem a világmindenség 
tüzében, de kihűlt földi valóságában. Úgy csapódnak ezek a szavak a 
tudatunkba, mint fényüket vesztett meteoritok. 

Még inkább vonatkozik ez a Vereckére14, amely lényegében egyetlen, 
alakváltozataiban, történelmi utalásaiban ismétlődő metafora: „...S az 
út... kígyó vedlett bőre", amin ezer éve s talán még korábban 
megérkeztünk, s amely akár vesztünket is szimbolizálhatja. Különösen 
ma érdemes ezt a keserű tények nyelvén is elmondani, amikor a torzóban 
maradt honfoglalási emlékmű egyben meghódoltatásunk, megalá-
zottságunk jelképe is. S tudni kell, hogy sokak, nagyon sokak számára, 
nem is annyira kisebbségben, ez a mocsár-meleg őslény-lét status quoja 
is. 

A kiforrottabb, kiérleltebb kései versek mellett Kovács Vilmos 
legnagyobb hatású műve a Holnap is élünk. Ez a regény mai értékelői 
szerint nem hibátlan mü, de az első hiteles kép a kárpátaljai magyarság 
második világháború utáni sorsáról. A sokban érintett kárpátaljai vezető 
réteg ezt sosem bocsátotta meg Kovács Vilmosnak. A regény 
kálváriájáról, majdnem kalandregénybe kívánkozó sorsáról M. Takács 
Lajos számol be a könyv második, átszerkesztett kiadásának kísérő 
tanulmányában.15 



Ami már csak mikrofilológiai érdekesség: az első kiadás a hatalom 
által megkövetelt változtatásokkal, a második, sokáig „rejtőző" kézirat a 
szerző átszerkesztett változatában jelent meg. Kovács Vilmos eredeti 
regénye sohasem látott napvilágot. 

* * * 

A fentebb enyhülést hozó hruscsovi időszaknak nevezett kegyelmi 
állapot végén jelentkezett a Forrás-nemzedék, ösztönszerűen az akkor 
szinte minden magyar nyelvterületen e bartóki fogalomban megjelenő 
tisztaság-vágy szimbólumát választva elnevezésül. S mivel akkoriban a 
kisebbségi cselekvés csak az irodalom leginkább rejtett kódrendszerében, 
a költészetben jelenhetett meg, verseik eleve a tropusok pártbürokraták 
előtt kevésbé ismert világában találtak otthonra. 

A mítoszok világába menekülő képes beszéd leginkább Fodor Gézára 
(1950) jellemző. A latin-amerikai, óegyiptomi, indiai, vagy a két folyó 
völgyéből származó eposzi elemek új jelentést, új értelmet kapnak a 
hegyek peremén és a mocsári láp alatt rejtekező, élő vulkán kettős 
szorításában, a költő szülőfalujában. Mert ez az origó, ez a mindenkori 
látás és láttatás háromszögelési pontja. Hallgassunk csak bele ebbe az 
ősi énekbe: 

„Betájolni a gyökeret 
hol földünk futóhomok 
fölsajdul az emlékezet 
már csak legendák és romok 

Már csak az elforgó jövő 
isten lobogó haragja 
kondul a körbejárt idő 
pokolra süllyedt harangja " 

- olvashatjuk a Nullapontban. Az irányvesztés és talán hazavesztés 
félelme ez. S mintha ez lenne a Varióla metabeszédében is: „Körül ez 
átkozott határban / kés nyílik minden madárban ". S ha nehezen 
tudnánk értelmezni ezt a rejtett világot, idézzük fel egy azóta óvatlanul 
az opusból kihullott elszólását: ttA Kárpátok mellét mintha tankok 



térdepelnék" - szólt a hasonlat-metafora nem sokkal Csehszlovákia 
megszállása után. 

De ha kell, ott vannak a tételes történelmi utalások is (Munkács 
vára 1688. január 17-én; Bukovinai esték; Petőfivel, március 15-
én). 

Fodor Géza írásaiban a legtömörebb, szinte végleges megfogal-
mazásokra törekszik. A költő szigorú rendbe tereli a tudatalattiból feltörő 
szóképeket, s bár a költői játék sem idegen tőle, nem menekül a 
napjainkban megszokott, néha öncélú verstani engedményekhez. Rímei 
pontosak, szépek és természetességükben is kimunkáltak. írásaiban 
különös, már-már nem evilági fény tör fel, amit földközeli mozgások, a 
szél, a nap erői motiválnak. 

A történelemben és a megélt valóságban gyökerező kárpátaljai magyar 
irodalomban különös jelenség Fodor Géza költészete. Érdemes szavaira 
szemiotikailag is figyelni: Fodor Géza leggyakrabban használt szavai a 
szél, a kés, apengeél. A szél a folytonos mozgás dinamikus jelképeként, 
s az éles penge, amely testünkbe-világunkba belemetszi a költő üzenetét. 
Megfogalmazhatatlanul és megmásíthatatlanul. A kárpátaljai magyar 
irodalom számvetését készítő esztéták, irodalomtörténészek közül 
Penckófer János a Hamvazó Hold a jávoron című új kötetét méltatva 
az alapozók közt tartja számon Fodor Gézát. Joggal. Mert következetes 
és egyéni líra ez. A legjobb, ha magához a költőhöz fordulunk segítségül: 
„Esők és jegek, nagy havazások, villámokba törött mozdulatok a szélben: 
egyaránt eredői hegyi patakként induló folyamatnak, versnek, emberi 
sorsnak" - írja Fenyvesek árnyékában című, előző, közel egy évtizede 
napvilágot látott kötete ajánlásában. A költő alapélményét jelentő mérhető 
és mérhetetlen természeten túl azonban a közösséghez, a megtaposott 
kisebbséghez is van szava: „Kárpátaljai magyarként a költészet hitében 
vallom ezt a kidalolhatatlan tájat, ezt a mindenkor meglakandó földet, 
amelyről zugpolitika tud csak lemondani." Ennek a kegyetlen mondatnak 
az elemeit még fel tudja bontani az olvasó (különös tekintettel az 
„alapszerződésre" való közvetlen utalásra), de a tárgyi világ, az égi és 
földi mítoszok képrendszerét már kevésbé. Fodor Géza „külön világot 
alkotott" magának, és ebben a mikrokozmoszban mindenkor biztosan 
igazodik el. 



Fodor Géza a Forrás Stúdióban indult. A Forrásban, amelyet még az 
első, külső kényszerek nélkül összeállított antológia, a Magvető 
Könyvkiadónál 1990-ben napvilágot látott Vergődő szél utószava is két 
mondatban temet el, a kényszerből erényt kovácsoló József Attila Irodalmi 
Stúdióban látva a továbbélés esélyét. Ez a szembeállítás azonban ma 
már teljességgel fölösleges. S nem csak azért, mert a hetvenes-nyolcvanas 
években Kárpátalján rendszeresen publikáló szerzők közül tucatnyi, 
köztük a magyarországi irodalmi közvélemény felkapott „üdvöskéje" is, 
az első adandó alkalommal elhagyta szűkebb hazáját. Becsülve-értékelve 
az otthonmaradottak belső kételyektől feszített intellektualitását vagy 
ösztönös verstalálatait, a nyolc egykori Forrás-tag (ezek felét a József 
Attila Irodalmi Stúdió is sajátjaként tartotta számon!) Nézz töretlen 
homlokomra című antológiáját kézbe véve látnunk kell, hogy az idő 
értékpárti. Lassan tűnőben az önfelmutatás kényszeréből fakadó versírói 
láz, s a több tucat „lírikusból" csak az a négy-öt maradt, akinek megadatott 
a versbeszéd kivételes képessége. 

Földközelben: a kárpátaljai magyar értelmiség beszűkült lehetőségei 
közt Fodor Géza az érettségi után évekig gyári munkás. 1970-ben végre 
az Ungvári Állami Egyetem magyar szakos hallgatója lesz. Jeles 
tanulmányi eredményei ellenére innen indítja társaival együtt a rektori 
ukáz a cári rendszerből örökölt átnevelő intézménybe (lásd: Lermontov, 
Sevcsenko stb.), a hadseregbe. Két év a belorussziai rengetegben, majd 
a kényszerpálya újabb állomásai. A végül is megszerzett magyartanári 
diplomával üzemmérnöki állások Ungváron és Munkácson. Fodor Géza 
is megírhatta volna a maga sörgyári capriccióját: 1981-84 közt a Rákóczi-
birodalmat „megöröklő" Schönbornok által az egykori pénzverde 
épületében alapított munkács-podheringi sörgyár minőségi ellenőrző 
csoportjának vezető mérnöke. A nyolcvanas évek közepén (emlékszünk 
még a „glasznoszty" jelszavára?!) kerül vissza a pedagóguspályára; 1987-
től dolgozhat szülőfalujában, Dercenben. (A minden jó, ha a vége jó 
népmesei fordulatát cáfolva: tíz év tanítás után ma munkanélküli.) 

A József Attila Irodalmi Stúdió Könyvtára című, a Kárpáti Igaz Szó 
napilapba tördelt sorozatban Széltükör címmel 1986-ban megjelent ugyan 
egy „kötete", az első igazi megmérettetésre azonban 1992-ig kellett várnia. 
Az Intermix Kiadó ekkor adta ki Erdőn, mezőn gyertyák című 



gyűjteményét, amelynek félszáz versével szemben a válogatott és új 
verseket tartalmazó Fenyvesek árnyékában alig három tucat írása a 
mindenáron való felmutatás szándékával szemben tudatos szerkesztésre, 
a versvilág pontos behatárolására törekszik. 

Vannak, akik kifogásolják az egymásba és egymásból építő kötetek 
verseinek új szerkesztésben, ciklusokban rendeződő folyamatos jelenlétét. 
Ezek a versek azonban nem egyszer használatos vásári papírpoharak. 
Kristály kelyhekben csillan az óbor, s jó látni az egyre gyarapodó 
gyűjteményt. 

Bizony, nem az agóralírikusok szómenése ez; a napi robotban ritkán 
forogja ki önmagát a vers, különösen, ha a költő szinte a végletes 
megformálásra törekszik. Csak példaként: ma, amikor Kárpátalján 
szonettkoszorút dívik írni, a verstan újsütetü licenciáinak teljes arzenálját 
felhasználva, Fodor Géza csak akkor használja ezt a kivételes formát 
(Loreley, a Hódolat Michelangelo Bounarotti emlékének ajánlása), 
ha a primer módon körül nem határolható „mondanivalójának" ez felel 
meg a leginkább. 

Mert nem előrevetített szándék íratja a verseket; ez a költészet 
önmagából épül, s költőjének talán legkeservesebb feladata, hogy a 
robbanásszerűen szerteágazó kacsokat és hajtásokat keményen 
megmesse, akár a jó gazda a szőlőt, aki a zöld pompán túl már látja-
megérzi a termés ékességét. Mert jól érzékelhető: a költő szigorú rendbe 
tereli a sokszor a tudatalattiból feltörő szavakat, szóképeket, a hasonítás 
mikéntjét szinte el sem áruló hasonlatokat. Természetes nyelvi világ ez, 
még akkor is, ha a formai játék áttöri a köznapi kategóriákat; az alliteráció 
szinte matematikai logikájában éppúgy tetten érhető a versbravúr, mint a 
szokatlan, ritka rímek természetességében. Fodor Géza sohasem menekül 
az asszonáncok egyre kevésbé összecsengő, a versképletet manapság 
csak jelző megoldásaihoz. Annál is szokatlanabb ez, mivel optikája és 
mondandója korántsem a hagyományos lírához köti. ízig-vérig modern 
költészet ez, ezoterikus gyújtópontjaiban a szűkebb haza, a mondák, 
hiedelmek babonás világát őrző Szernyeháttal (Ecetfa, zöld időben, 
Kereszt és Hold), és az ív túlsó (vagy újra innenső) oldalán a 
világmindenség eredetmondáival (Nomád ének, Ebonit ének), a 



amely „a gonosz birodalmától" elválasztotta, s ma sem téveszti meg új 
lobogók hamis igézete. 

Kötetei csak a kilencvenes évekbe fordulva láthattak napvilágot, 
felmutatva, mitől fosztotta meg a kárpátaljai magyarságot a Párt által 
tolerált, szűkrezárt „érdekvédelmi szövetség". Költészetén átüt az 
életteremtő erő. Két fogódzója a szerelem és a történelem. Sokan -
talán joggal - tartják számon a Széphistóriákat a legszebb magyar 
szerelmes versek közt. A nagyobb közösség körében közkedveltté 
elsősorban az ún. „lírai" versek váltak. Vári Fábián László földöntúlivá 
emeli a halandó szerelmet; egyetemes, az örök nőt megéneklő költészete 
ugyanakkor katartikus erővel tör az egyetlen szerelem, az otthon, a család 
felé. A vágy és vallomás hitelét a felidézett évszázadok pecsételik meg. 

Történelmi versei egyre inkább példázattá, a kisebbségi magyarság 
számára is hasznosítható tanulságok hordozóivá nemesülnek (Majtény, 
Útban Törökország felé, Ngs. Balassi Bálint a végek végein, Mikes 
Kelemen). Mindezt azonban a pedagogizálás primer szándéka nélkül 
teszi: verseiben a lírai kép, az asszociációk tág íve a szocializációs erő; 
ez teszi írásait a felejthetetlen gondolati-formai eszközök ellenére is -
legalább érzés- és ösztönszinten - igen széles kör számára befogadhatóvá. 
Történelmi alapélménye a „felnégyelt haza". Nem megénekli a 
történelmet, hanem szinte biblikus példázatokat, keserű próféciákat emel 
dallá, muszáj-hitű versénekké. 

E versvilág forrásvidékén ott a népköltészet is. A Forrás Stúdió 
munkáját beteljesítve Vannak ringó bölcsők című gyűjteményével az 
utolsó „fehér foltot" tüntette el a magyar balladagyüjtés jelképes 
térképéről. Saját vallomása szerint maga is megkeresztelkedett ebben a 
forrásban. „Aki megismerte a népköltészet merész és mégis csodálatos 
gondolattársításait, lélekben lett gazdagabb"-vallja. 

A kuruc Ugocsa lakói a „nem" parancsa mellett egy mindennél 
fontosabb és bölcsebb törvényt is tudnak: az életigenlés és életteremtés, 
az egyéni és közösségi megmaradás parancsát. A nem mellett az igen 
parancsszavát is. Mert, mint már korábban is említettük, Vári Fábián 
László versei közt nem is egyet találhatunk, amelyek a magyar szerelmi 
líra legszebb villanásait idézik fel (Széphistóriák, Hajnali virágének, 
Görög Szép Katáért, Báthori Anna, A balti szél balladái harmadik 



erőltetni. A kurucvilág, a kuruc tudat a megmentett, vesztett csatákon 
átmentett magyarság történelmi példázata. 

De ez a tiszamenti táj fontosabb és bölcsebb törvényt is tudott: az 
életigenlés és életteremtés, a közösségi megmaradás parancsát. 

Ez a földrajzi koordináta jelen esetben nemcsak az alapélményeket, 
de a költő sorsát is meghatározza s egész életpályájára rányomja bélyegét. 
A nemzetellenes, idegen szándékokra akár sokszoros túlerővel szemben 
is mindig nemet mondó kuruc öntudat a költő Vári Fábián László 
versvilágában is döntő fontosságú, éppúgy, mint az egykorvolt 
legmagyarabb folyó, a Tisza, zabolázhatatlan energiáival, legendákat, 
mítoszokat rejtő, időről-időre új alakot öltő vadvízi világával. A „versben 
bujdosó" természet ez és Vári Fábián László egy a bujdosók közül. 

A „nem" kimondására, a következmények csöndes, konok vállalására 
Vári Fábián László igencsak korán rákényszerült. A Forrás-fiatalok és 
a mintegy vezetőjükül szegődött Kovács Vilmos ugyanis megsértették 
a hallgatás, az „omerta" parancsát. Nemcsak a kimondhatatlant, a teljes 
magyar férfilakosság 1944-es elhurcolásának tragikus tényét mondták 
ki immár letagadhatatlanul, de az „ezer év óta nem volt itt semmi" tételét 
sem fogadták el. Az egyetemes magyar kultúra évezredes szövetébe 
visszaszervesedő kárpátaljai magyar irodalom rémképét már nem viselték 
el a „keresztapák": Vári Fábián László is útra kényszerült, az egyetemről 
rövid úton eltávolították, s elvitték, egyik versének szóhasználatával élve 
„lánctalpas huszárnak". 

Amikor a hadseregből hazatért, a „nem" után az „igen" parancsának 
követését nem tették könnyűvé számára. Fokhagyma- és vodkaszagú 
hajnali vonatokon ingázott Újlak és Beregszász között. A Tiszahát 
egyetlen magyar többségű városának „vasgyárában" lett bújtatott állásban 
plakátfestő. Közben levelező úton folytatta tanulmányait s a hetvenes 
évek közepétől Mezőváriban tanít. Az iskolában s helytállásával hamarosan 
szűkebb lakóhelyének határait átlépve, a nagyobb közösségben is „nem 
középiskolás fokon." 

Közel másfél évtizedig a kicsinyes érdekek diktálta ,játszmák" 
partvonalán túl! Bár időnként fölkínálták számára az ún. „irodalmi életbe" 
való visszatérés lehetőségét, nem tudta, nem akarta átlépni azt a határt, 



amely „a gonosz birodalmától" elválasztotta, s ma sem téveszti meg új 
lobogók hamis igézete. 

Kötetei csak a kilencvenes évekbe fordulva láthattak napvilágot, 
felmutatva, mitől fosztotta meg a kárpátaljai magyarságot a Párt által 
tolerált, szükrezárt „érdekvédelmi szövetség". Költészetén átüt az 
életteremtő erő. Két fogódzója a szerelem és a történelem. Sokan -
talán joggal - tartják számon a Széphistóriákat a legszebb magyar 
szerelmes versek közt. A nagyobb közösség körében közkedveltté 
elsősorban az ún. „lírai" versek váltak. Vári Fábián László földöntúlivá 
emeli a halandó szerelmet; egyetemes, az örök nőt megéneklő költészete 
ugyanakkor katartikus erővel tör az egyetlen szerelem, az otthon, a család 
felé. A vágy és vallomás hitelét a felidézett évszázadok pecsételik meg. 

Történelmi versei egyre inkább példázattá, a kisebbségi magyarság 
számára is hasznosítható tanulságok hordozóivá nemesülnek (Májtény, 
Útban Törökország felé, Ngs. Balassi Bálint a végek végein, Mikes 
Kelemen). Mindezt azonban a pedagogizálás primer szándéka nélkül 
teszi: verseiben a lírai kép, az asszociációk tág íve a szocializációs erő; 
ez teszi írásait a felejthetetlen gondolati-formai eszközök ellenére is -
legalább érzés- és ösztönszinten - igen széles kör számára befogadhatóvá. 
Történelmi alapélménye a „felnégyelt haza". Nem megénekli a 
történelmet, hanem szinte biblikus példázatokat, keserű próféciákat emel 
dallá, muszáj-hitű versénekké. 

E versvilág forrásvidékén ott a népköltészet is. A Forrás Stúdió 
munkáját beteljesítve Vannak ringó bölcsők című gyűjteményével az 
utolsó „fehér foltot" tüntette el a magyar balladagyűjtés jelképes 
térképéről. Saját vallomása szerint maga is megkeresztelkedett ebben a 
forrásban. „Aki megismerte a népköltészet merész és mégis csodálatos 
gondolattársításait, lélekben lett gazdagabb"-vallja. 

A kuruc Ugocsa lakói a „nem" parancsa mellett egy mindennél 
fontosabb és bölcsebb törvényt is tudnak: az életigenlés és életteremtés, 
az egyéni és közösségi megmaradás parancsát. A nem mellett az igen 
parancsszavát is. Mert, mint már korábban is említettük, Vári Fábián 
László versei közt nem is egyet találhatunk, amelyek a magyar szerelmi 
líra legszebb villanásait idézik fel (Széphistóriák, Hajnali virágének, 
Görög Szép Katáért, Báthori Anna, A balti szél balladái harmadik 



éneke). S ha kell, áldoz az életért (Szüreti ének), az isteni kegyelembe 
ajánlja a jövőt, a gyermeket {Kisasszony-napra). 

Talán túlságosan egyszerűsítőnek, már-már profánnak tűnhet, ha azt 
mondjuk: Vári Fábián László egész élete és költészete e két történelmi 
parancsot jelképezi. Hosszú ideig csak a „nem"-re lehetett szava. A 
brezsnyevi diktatúra némasági parancsa után kötetei a gorbacsovi 
enyhülést is kihagyva csak mintegy másfél évtizede látnak napvilágot. 
Igaz, aki az elszórt publikációkra, néha kéziratokra is figyelt, azt nem 
lepte meg az érett hang és pontosan körülhatárolt költői terrénum 
következetessége. Fél tucat kötete azonban mindenkit meggyőzhetett 
arról, hogy ez a következetes világ, ez a lírai mikrokozmosz egyáltalán 
nem egy rebellis magatartás rezervátuma. Vári Fábián László tudatosan 
vagy ösztönösen az egész világra nyitott, s azt emeli ki a napok 
forgatagából, ami az ö versvilágában is föltündökölhet. Egy igaz, ezeréves 
ittlétünk parancsához hü költészetben. 

Manapság többször hallhattunk egy képtelen vádat: a kárpátaljai 
magyar irodalom túlságosan a múltba gyökerezett! Ne nézzük, ne 
vizsgáljuk, honnan erednek ezek a vádak, csak a vádlottakat: a költőt és 
a történelmet. 

Amikor a szovjethatalom bíbor álruhájába öltözött (éppen aktuális) 
nagyhatalmi sovinizmus öt évszázad bevált gyakorlatával tükröt - ó, nem 
is tükröt, mert az üvegnek és ezüstnek lelke van; krómbádog lemezt -
tart eléd, hogy lásd: nincs múltad s legfőképpen jövőd nincs; nincs hazád, 
csak nagylelkű népek alázatos szolgája lehetsz! - a költő e torz tükörben 
mégis ott látja a történelmet, pengével felvérzett sorsát s felel, megfelel. 
Akár saját életének árán is. 

Ezért nem engedhetünk, ha napjainkban ki akarják lúgozni nemzeti 
tudatunkból a múltat, a földünk, szerelmeink iránti nem evilági szerelmet, 
a hűséget. Nem engedheti a költő, már csak elemi élményei, indulásának 
meghatározottsága miatt sem. Különös, mozgalmas és mégis 
megmerevedett, télbe dermedő időszaka volt ez a közép-európai 
történelemnek (történetnek, ha mindezt elvonatkoztatva, külső 
szemlélőként próbáljuk leírni). Egy másik, még nem tapasztalt, de a jövő 
reményeként megélt világból érkeztek ekkor távoli üzenetek a kárpátaljai 
fiatalok önszervező műhelyébe, az ungvári Forrás Stúdióba. Az Eper és 



vér, Párizs és Prága forrongó korszaka ez, amikor itt, a történelem 
szélámyékában is felsejlett az oly gyakran elbicsakló remény, egy sorsvert 
közösség megmaradásának törékeny hite. 

Mindazok azonban, akik bűnösök voltak e maroknyi közösség fizikai 
és lelki árvaságáért, szinte ösztönös gyűlölettel szegültek szembe az „ezer 
év óta nem volt itt semmi " tantételét elutasító új nemzedékkel. Az 
egyetemes magyar kultúra évezredes szövetébe visszaszervesedö 
kárpátaljai magyar irodalom rémképét már nem viselték el a csapvízzel 
hígított pártutasítások „literatúrájához" szokott, a bíborból a már jól ismert 
rozsdabarnába fakult jelmezekbe öltözött Quislingek. Újmódi 
keretlegényeik azonban váratlanul egy másik világ határára értek, ahová 
ök már nem léphettek be. Gyarló világukban élhettek és éltek is a 
megtorlás eszközeivel, felépíthették a kultúra Potyomkin-falait. A költő 
és minden önmagát, saját lelkének szabadságát becsülő ember azonban 
már túllépte ezt a határt. Ezért ível tört szivárványhídként történelem és 
jelen közt a magyar szó. Ezért óvjuk örökségünket és nem szédülünk 
meg a most új, européer víziókat felmutató, de évszázadok óta ismert 
hódoló-hódoltatóktól. Ha ezt megértjük, önmagunkat emeljük ki az 
ösztönlétből s leszünk a tájban, történelemben, felvállalt sorsban 
megnyilvánuló létezés részeseivé. 

* * * 

Már jeleztük, hogy a kárpátaljai fiatal írók jelentős része a Forrásban 
indult, de aktív tagja volt a József Attila Stúdiónak is. Míg Vári Fábián 
László és Fodor Géza esetében ez a jelenlét inkább csak jelképes volt, 
Füzesi Magda ( 1952) esetében ez pontosan behatárolható tény. A Forrás 
éveiben még csak tanulta a mesterséget, annál azonban sokkal inkább 
otthonosan mozgott a líra világában, hogy első kötete, a Gyöngyvirágok 
csak 1977-ben lásson napvilágot. Második kötete (Útban hazafelé) 1984-
ben jelent meg, közben 1983-ban a Kárpáti Igaz Szó című lapba tördelt 
sorozatban is kiadták egy kis füzetét. A következő kötetre, a Biztatóra 
közel egy évtizedet kellett várnia (1992). A Táj gesztenyével (1998) 
már egy kiforrott költői világkép dokumentuma. 

A költőnő tündérvilágát a nyolcvanas években láthatatlan, de jól 
érzékelhető erőterek határolták be. A megnyilatkozás kényszerére 



ránehezült a Moloch lelki-testi mérgeket hordozó fekete felhő-árnyéka. 
Az inerció remélhetően végleges múltával ebben az új kötetben érzem 
igazán először az egykorvolt tündérgyermek szabadságát, varázserejét. 
Füzesi Magdának most már csak egyetlen korlátozó közege maradt -
saját tárgyi és tudati világa. 

Nem felhőtlen világ ez. Telítve a keserű sors példázataival, a kárpátaljai 
minimalizált léteszmény és saját sorsának kudarcaival. A remény-
telenségig azonban nem mélyül, és nem emelkedik ez a líra. Ott táncol a 
valós látvány és az elképzelt, metaforákba öltözött jelenség között, 
miközben a mindenkori költő bohóc-szerepe egyre keserűbb („bús 
táncomat sírva járom "). 

Ezért szövődik be még a virágénekbe is (Tavaszi szélben) a kétely, 
a vereségtudat, a gyász jelképanyaga. Erre gondolhat az egyik 
magyarországi kritikus is, amikor a kárpátaljai sorsviselés metsző 
fájdalmasságáról ír. 

A természettel és az idővel való szimbiotikus viszony léthelyzet egy 
ilyen érzékeny költő számára. A kritikus számára is az ezt megjelenítő 
versek jelentik az igazi olvasmányélményt (Nézőpont, Akác, Tájoló, 
Johanna, Táj gesztenyékkel, Vers, tenyérbe, Négykezes, A hetedik 
szobában, Nyár a gesztenyék alatt). Olvasmányélményt, s talán 
valamivel többet. Természetesen ezekben a versekben is, akár a kötet 
többi írásában, elmozdul a világ, hol a szerelem, hol a szeretet, néha a 
politikum irányába. Igaz, ez utóbbi szerencsére inkább hitvallásszerű 
formában szólal meg. 

De hogy ez a kép se legyen olyan felhőtlen, e sorok írója számára, 
aki a „ téged elvisz a vonat teteje " három évtizeddel ezelőtt született 
híres opusa után már azt hihette, hogy a líra területén nem érheti 
meglepetés, igazi evidencia a kötet utolsó versének egy mondata: „ az 
élet mákonya / pont most fogott meg lépvesszővel". Túl tömény ez 
így, de még valamit mond gyermekkorunk tengelicéinek (hétkerületieknek: 
stiglinc) csapdába.csalásán túl. Ami az egyik kárpátaljai költő történelmi 
ihletésű versében áfium, az Füzesi Magdánál a nyelvújítás kori 
(érthetetlenül elhanyagolt) mákony. De egyiküknél sem ópium. Mert 
kábítószernek ott a lassan évszázados történeti valóság. 



Füzesi Magdának megjelentek gyermekversei, szerepelt csoportos 
kötetekben, a közelmúltban pedig verseinek kétnyelvű (ukrán-magyar) 
gyűjteménye látott napvilágot.17 

Az egykori Forrás-tagok közül Zselicki József (1949) még csak 
közelítő lépést sem tett a József Attila Stúdió felé. Az ö alakja a 
legalkalmasabb arra, hogy a krónikás, megszegve a műfaj kereteit, rövid 
kitérőt tegyen. Merthogy Zselicki Józsefen, az ő sorsán keresztül 
érzékelhetjük leginkább a kor közállapotait és a Forrás Stúdió helyzetét, 
szerepét a tabuk megkísérlésében. Az 1960-as évek második felében 
ugyanis furcsa dolog történt Kárpátalján. Az irodalom peremén egy 
nyüzsgő, nyugtalan csoport, „új raj" jelent meg. Furcsa volt ez, hiszen a 
lenini nemzetiségi politika diadalát illusztráló néhány helyi magyar író (a 
„lajstromozott kozákok") pont elég - néha még sok is - volt a hatalomnak. 
A konyhai robotgépek használati utasításaihoz hasonló kivitelű (tartalmilag 
talán gyengébb), így is ritkán megjelenő füzetekkel ekkor még a pártelit 
többé-kevésbé meg volt elégedve. Türelmük azonban már fogytán volt. 
Az önkéntes és hivatásos cenzorok el nem ítélhető mulasztása folytán 
(ha megcsonkítva is) megjelenhetett például Kovács Vilmos kisebbségi 
regénye, a Holnap is élünk. Hát mit akar ez a nép, amelyet ezeréves 
rabságából a szovjet hadsereg szabadított fel, s bűnei ellenére tagjává 
fogadta a szovjet népek boldog családi közössége?! 

Mindezt tudniuk kellett ezeknek a fiataloknak is. Hittanként tanulták 
a kommunizmus építőinek programját, az iskolában megismerkedhettek 
(az orosz és ukrán mellett) a magyar irodalom „legjobb" képviselőivel, 
Illés Bélával, Hidas Antallal, Karikás Frigyessel, Zalka Mátéval vagy 
éppen a „forradalmasított" Illyés Gyulával és Veres Péterrel. De hát 
„ezek" túllihegték a dolgot. Tudták a fiatalok, ki „valóban" Illyés Gyula 
és Veres Péter, s olyan, a serdülő szellemet fölöslegesen terhelő, ezért a 
tantervben nem is szereplő költőket olvastak, mint Babits Mihály, 
Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, Szabó Lőrinc, Somlyó Zoltán, Sárközi 
György... S uram bocsá', szerették Nagy Lászlót (aki ekkor még egyik 
legszebb verséért, a Menyegzőért Magyarországon is a Ludas Matyi 



Panoptikumába került - lám, tehetséges költő is tud érthetetlen verset 
írni!). 

A strébereket azonban már az iskolában sem szeretik (különösen, ha 
a ptolemaioszi világképet oktató tanárnak Kopernikusz érveivel felelnek). 
Az elvárt szocializáció tehát nem sikerült. A fiatalok - amúgy is 
autodidaktaként - a saját lábukra álltak. S mivel számukra már akkor is 
fontosabb volt az irodalom, mint az írás, néhány verssel tarsolyukban, 
ön- és közösségmegváltó szándékkal felkerestek egyetemi tanárt, 
lapszerkesztő-írót, pártveterán történészt és kiadói szerkesztő-költőt 
egyaránt. Bátorítást csak ez utóbbitól kaptak. De próbálkozásaik, az 
Együtt című gépiratos egyetemi „folyóirat" és később a Forrás Irodalmi 
Stúdió, lényegében önerőre épültek. 

E fiatalok egyike volt Zselicki József. Ő volt a „faltörő kos". Az 
ifjúsági lapnál, ahol dolgozott, ő alkudozta ki az ukrán irodalmi oldalak 
magyar „mutációját", s az ö személye volt a garanciája a Forrás Stúdió 
„hivatalossá" tételének, időleges elfogadtatásának. Egyéni sorsa is 
összefonódott a társaiéval, megjárta ő is a „hadak útját". Sőt, a „lássuk 
Uramisten, mire megyünk ketten" konok, sorsrontó dühével szinte 
provokálta a támadásokat. Nehéz átgondolni, átérezni annak, aki ezt 
nem élte át, mit tehet emberrel-költővel a néhány küzdelmes évet követő 
két évtizedes szilencium. 

Egy magyarországi látogató jegyzeteiben a „bajsza alatt örökké ott 
bujkáló rejtélyes mosolyt" említi. Bizonnyal kevesen vannak, akik 
kíváncsiak voltak a titokra s feltették a kérdést: hova rejtezett a költő?! 

Azóta megjelent kötetei erre a kimondatlan kérdésre és elvárásra 
próbáltak választ adni. A korai versek arról tanúskodnak, hogy a költő 
talán a kor s a szűkebb táj „virággyermeke" lehetett volna. Mese, tündér, 
virág, hóvirág, vér, lobogás, tavasz, aranyos mező, rétek, illatok, 
csillagok, fény a kulcsszavai, bár az idillt ellenpontozza fanyar 
kiszólásaival; jogos büszkeséggel mondja: „nem vagyok kisebb/semmi 
csodánál ". 

Az álomvesztés kezdettől érezhető szinte minden sorában. A néha 
túl könnyűnek tetsző vers groteszk megoldásokba vált - néha metrikailag 
is. 



S az idővel nő a keserűség is: „kihullott a kézből a simogatas", 
„elbitangolt hit és ország", a hajnal „belérúgott", a kakas hajnalt 
„ ordított " stb. Mert Zselieki József makacs és nem adja föl. A környező 
világ azonban nem lett barátságosabb annak a költőnek a számára, aki 
amúgy is az egyszavas, végső megfogalmazások embere. 

* * * 

Ha a fentiekben árnyaltuk az egyes szerzők csoportkötődéseit, Nagy 
Zoltán Mihály (1949) kezdetben szabad ronin18 volt, de a József Attila 
Stúdió tette lehetővé rendszeres jelenlétét a kárpátaljai magyar 
irodalomban. 1979-ben, majd 1983-ban díjat nyert egy-egy helyi 
novellapályázaton, majd 1984-ben megjelent első verseskötete, a Dolgok 
igézetében. Ezt a kiegyensúlyozott, bár lokálisan behatárolt gyűjteményt 
követte a Pírban, perben (1990). Ebben már érezhető a történelmi 
forduló felszabadító hatása. A cím jelképes (bár lehet, hogy nem az író 
szándékai szerint értelmezzük). A pír a belső szégyen, önmarcangolás 
vetülete az elmúlt évtizedekkel való szembesülés okán. Az író azonban 
túllép ezen a ponton s „perben áll" idővel, téveszmékkel, érzelmekkel.19 

M. Takács Lajos ezeknek a „kora" müveknek alapján állapítja meg, 
hogy „még ma is küld írót a falu."20 Nagy Zoltán Mihály azonban csak 
származása okán „népi író". 

Évtizedes lírai szünet után jelent meg Új csillagon című verseskötete. 
Középpontjában Nagy Zoltán Mihály azonos című szonettkoszorúja áll. 
Alig egy évtizede ellenállhatatlan kényszert jelentett minden kárpátaljai 
poéta számára ez a komoly mesterségbeli tudást igénylő versváltozat. 
József Attila óta ez azonban a magyar költészetben már nem játék, hanem 
számvetés az univerzummal, az emberi és anyagi világmindenséggel. 
Csak egy ilyen költői próbálkozás teheti meg, a költő szavaival szólva, 
hogy ,ffarang ha kondul telve rettenettel, / a mélyből érces igéje 
emelfel". Kimunkált teljesítmény ez a szonettkoszorú, természetesen, a 
legteljesebb élményt azonban végül is az összefoglaló szonett nyújtja. Itt 
a legélesebb az absztrakció és a legfeszülőbb a hétköznapi beszéd és a 
líra közti ív. 

A szonettkoszorún innen és túl szubjektív versválogatást nyújt 
olvasóinak a szerző. Felsejlik a rendszerváltás sokak számára kínkeserves 



ideje, amikor évszázadok paraszti sora nőtt bele egy posztkommunista 
megújulásba. De ott a kárpátaljai alkotók számára egy-két kivételtől 
eltekintve szinte tabutémának tekintett személyes líra lenyomata is, 
éppúgy, mint a költői játék, a humor megjelenítése. A Kovács Vilmosnak 
szentelt képvers pedig egyenesen egy másik dimenzióba emeli az amúgy 
eminens, mégis nagy átlagban többnyire bágyadt kárpátaljai lírát. 

Letagadhatatlanul ott van ebben a versvilágban a szűkebb haza, a 
szinte földrajzilag meghatározható szülőföld szeretete. Az a közeg, ahol 
az ember nyugodtan megpihenhet, erőt gyűjthet és eljátszhat a mocsarak-
erdők ezeréves menedékének misztikumával, még akkor is, ha ennek 
ma már csak dehidrált változata érhető tetten. 

Mert már csak a képek maradtak, hasonlatok. Amelyek nélkül egész 
életünk „mínusz idő, szabálytalan számtan". S szembe kell nézni a 
„feldarabolt idővel", mivel nem merjük bevallani a Hiányt. A Hiányt, 
amely „önnön konok létében rejtezik". 

Már említettük, hogy Nagy Zoltán Mihály prózaíróként indult és sokak 
számára ma ő Kárpátalján „a prózaíró". Tény, hogy 1988-ban megjelent 
novelláskötete21 után Nagy Zoltán Mihály A sátán fattya című 
kisregénye váltotta ki a legdöbbenetesebb hatást a kárpátaljai és az 
összmagyar irodalomban. Közel fél évszázadig a kárpátaljai magyarságra 
az omerta, a hallgatás parancsa nehezült. Amiről nemcsak szólni, de 
amire szinte gondolni is tilos volt, az maga e töredék-nép sorsa, 1944-et, 
a „felszabadulást" követő megaláztatása. Sem templomban, sem 
iskolában, de még bormelléki beszélgetések során sem kerülhetett szóba 
akár utalásszerűén sem a malenykij robot, az erőszakos kolhozosítás és 
a fiatalok szakiskolája, a Donbász szénbányáiban végzett kényszer-
munka. Talán nem is azért, hogy az új erkölcsöt hirdető világbirodalom 
feszesre vasalt ruháján folt ne essék; a hallgatás-elhallgattatás elsődleges 
oka a köztünk élő gyilkosok félelme, egyben dühe és utálata az áldozatok 
iránt. Ez a gyilkos indulat tiport el minden olyan kezdeményezést, amely 
a múlttal való, akár tétova szembenézést célozta. 

Közel fél évszázad után, birodalmak és eszmék roncsain tapodva az 
árván maradt gyerekek és a hazugságban felnőtt unokák végre 
föltérdepelhettek és beleüvölthették a világ pókerarcába fájdalmukat, mindazt, 
amit elkövetett ellenük az idő s amit eltűrt közönyös mostohájuk: Európa. 



Ebben a villanásnyi időre megálló, kirögzült történelmi időszeletben, 
a lágerekben elpusztult tízezrek és az évtizedekig hurcolt, elsiratatlan 
bánat, fájdalom jelképes temetéseinek katartikus pillanatában jelent meg 
A sátán fattya. A szovjet katonák által megerőszakolt, testvéreit, 
szerelmét elveszítő Tóth Eszti egyes szám első személyben előadott 
monológja, néha könyörgéssé, imává transzformálódó vallomása sokban 
szcenikus jellegű, nem véletlen, hogy hamarosan a világot jelentő 
deszkákon is megelevenedet t . Azok azonban, akik már-már 
szabadversként értékelték a müvet, az elmúlt évtizedek Kárpáti Igaz 
Szó példányaiból szerezték irodalmi alapműveltségüket, amikor az amúgy 
más teret és közeget követelő mondanivaló szinte egyetlen 
megnyilvánulási formája volt a rejtőzködő műfaj, a líra, s amikor versként 
olvasták a szombati melléklet tanmeséjét is, ha Keszler Jóska bácsi 
(mindannyiunk számára: a nyomdász) netán túl sok spáciumot használt 
a tördelésnél. 

Mert A sátán fattya elsősorban próza, egy szűkre zárt közösség és 
a falusi élet krónikája. Az a történet folytatása, a Tölgyek alkonya is. 
Itt már a sorok-mondatok szokatlan, aritmikus tördelése, az előadásmód 
személy- és hangváltásai sem leplezhetik a szöveg szövetén átütő reáliákat, 
a kárpátaljai magyarság (nem) hétköznapi életét. Ebben a kötet alapvetően 
elüt Л sátán fattya katartikus erejű szómágiájától. Döbbenetes krónikája 
ez a könyv a közösség széthullásának, a keresztyén és emberi törvények 
szerint élő egyszerű emberek megrontásának. 

A Páros befutó, Nagy Zoltán Mihály 2002-es regénye látszólag két 
házasság krónikája. Életútjuk rövid szakasza elevenedik meg előttünk, 
az alapvető drámai probléma azonban túlmutat e kettős életpályán. A 
kérdés ugyanis: „menni, vagy maradni". S erre a kérdésre nem lehet 
egyértelmű és nem lehet jó választ adni. A kötet értéke ugyanakkor a 
szociografikus pontosságú megjelenítés. Ott van az eltörölhetetlen 
történelem, s ott van természetesen a couleur locale. Ami tettenérhető a 
falu életformájában, a hitvilághoz, a legősibb hithez kacsolódó 
szokásokban, de ha töredékesen is, a nyelvben: „ kerékpár szarva ", 
„hajt, hajtási engedély", „szaggatótészta", „kikeresem a pénzt", 
„beleütött a hideg az ujamba", „még meg", „kirántott hús", s persze 



a néhány öreg férfiember által még hordott „kötény" (Istenem, alig több 
mint egy emberöltő alatt „elmagyarosodott" gyermekkorom „surca"). S 
van, amit a posztszovjet éra hozott magával: ki érti meg a kárpátaljaikon 
kívül, hogy milyen pénznemek kerülnek az asztalra, amikor összeadnak 
egy ötszázast, egy kétezrest és egy tízest. Nem beszélve arról, hogy a 
kulturális szervezet járási vezetője már csak hatszáz pénzxö\ beszél. S 
hogy mi az a „vazelinos kenyér"?! 

S ha már a nyelvről van szó: a három megjelenési forma (az agyban 
megfogalmazott, a kimondott és a papírra vetett) ugyanis nem adekvát. 
Senki sem gondolkodik úgy, hogy „munkatársi kapcsolatból ébredt fel 
bennünk a kölcsönös vonzalom". Ha kimondja, már közelít ehhez a 
mondathoz, s ha elég modoros, le is írja. Ami a lényeg: az egész könyvön 
átvonuló prozódiai eszköztár átgondolásra szorul. 

A sátán fattya trilógiájának záró kötetére másfél évtizedet kellett 
várni, miközben érzékelhető volt, hogy a második kötet az író szándéka 
ellenére nem lényegült át transzcendens vallomássá. Jól látja ezt a szakíró, 
amikor a folytathatóság nehézségeiről ír.22 A teremtés legnehezebb 
napja azonban újra az eredeti hangot és indulatot szólaltatja meg. A 
magánéletében sorsvert, mindig idegenként kezelt fiú itt már középkorú 
férfi, aki a nyolcvanas évek kommunista utóvédharcai és az „eredeti 
tőkefelhalmozás" egész Közép-Európában eluralkodó mocsokáradata 
közt áll - a senki földjén. De eljön a pillanat, amikor a „falu" felkeresi és 
az akkor alakuló magyar érdekvédelmi szervezet helyi tagozatának 
megszervezésére kérik. Őt, aki félig orosz, „vagy tán egészen az". És 
magyar, akár a költő. 

A dolgok végső elrendeződése azonban csak első olvasásra 
megnyugtató. A szavakban, fordulatokban ott borong a felfejthetetlen 
kárpátaljai sors, a beláthatatlan jövö. 

Nagy Zoltán Mihálynak még sok munkája van (különösen a második 
kötet okán) ezzel a trilógiával. Ha sikerül, a Holnap is élünk óta ez lesz 
az új kárpátaljai sorsregény. Megéri dolgozni rajta. 

* * * 

Balla D. Károly (1957)- Balla Lászlóhoz hasonlóan - közel negyed 
évszázadig „betöltötte" a kárpátaljai magyar irodalomról alkotott képet. 



A szakirodalom is megállapítja, hogy „egyszerűen beleszületett a 
kárpátaljai magyar irodalom elemi intézményi formáit fenntartó és 
felügyelő gondolkodásba."23 Ezt a feladatot kezdetben kiegyensúlyozó 
szerepkörként fogta fel, a hatalom és a helyi érdek között egyensúlyozva. 
A József Attila Stúdió vezetésébe lényegében annak tíz éves évfordulóján 
bekapcsolódva igyekezett megnyerni az egykori Forrás-tagokat és 
lehetőséget, fórumot teremteni a közösség tagjainak. A Kárpáti Igaz 
Szó (ifjúsági?) irodalmi melléklete, a Lendület minden korábbinál tágabb 
teret nyújtott az önfelmutatásra. E sorok szerzője a nyolcvanas években 
a Magyar Hírlapban különösen a lapba tördelt és kivágható verses 
füzetek ötletét emelte ki. (Ezt a gondolatot ugyanis már a hatvanas évek 
végén felvetette a lapban hasonló módon megjelentetett orosz 
kémregények -Pajzs és kard stb. - példája!) 

A József Attila Stúdió által fémjelzett időszakban három kötete jelent 
meg. Pál Györgyre hagyatkozva: „Első kötetében (Álmodj zenét, 1979) 
a szűkebb és tágabb értelemben vett hagyományok folytatójának vallotta 
magát, és természettudományos érdeklődése révén egy újszerű 
intellektuális nyelvi stílus kialakítására törekedett. Második kötete 
(Tágulok a világegyetembe, 1984) pedig már egy sajátosan egyéni 
színekkel telítődött filozofikus racionalizmus jegyében született, amelyben 
azonban jól megfér egymás mellett a játékos, kísérletező, kreatív 
hajlam."24 

A történelmi ellentmondások szorítását is egyre könnyebben veszi. 
Egyik versét azzal kezdi, hogy „Nekem nem elég a kenyér... " Nem 
tudni, milyen ráhatások érték, de egy hamarosan megjelenő, átszerkesztett 
újraközlésben már így indít: „Nekem elég a kenyér... " Érezhető, hogy 
a glasznoszty inkább hatalmi gyengülésként jellemezhető enyhülése lassan 
Kárpátaljára is leszivárog, bár itt az utolsó pillanatig tartották magukat a 
mocsármeleg pszeudo-kommunizmus haszonélvezői. Ekkor már nem 
ideológiai elkötelezettséget jelentett a pártkönyv, inkább szükséges kelléket. 
Egy személyes emléket felidézve: a kifutó nyolcvanas években egy 
zsámbéki bemutatkozáson Balla D. Károly némi szarkazmussal közölte, 
hogy a hat kárpátaljai írónak öt és fél párttagkönyve van (az egyik ugyanis 
még csak tagjelölt volt). 



A rezsimváltás első pillanatától fogva Balla D. Károly szenvedélyesen 
vetette bele magát az új irodalom szervezésébe. Legnagyobb tette a 
Hatodik Síp című folyóirat megjelentetése volt, valamint az ahhoz 
kapcsolódó kötetsorozat megindítása. Ugyanez mondható el a lap 
folytatását jelentő, mellékleteket, szaktanulmányokat közlő Pánsípröl is. 
Az ezredév utolsó évtizedében azonban fokozatosan alapvető 
világszemléleti változáson ment át a költő, szépíró, szerkesztő. Ekkoriban 
az, amit egyik kritikusa, Alföldy Jenő pozitívumként értékelt - „hogy az 
egzisztenciális megvilágosodás határszituációit... a magyar nemzetiségi 
sors hiteles dokumentálásának szolgálatába állítja"25 - , visszájára fordult. 
Egyes kritikusai ezt a posztmodern iránti elkötelezettségével indokolják. 
Nem művészi stílusról van azonban szó, hanem arról, hogy a magyar 
irodalomban létező két kánon közül a kevésbé meghatározót, de tetszetősei 
fogadja el. Ekkoriban jelenik meg elemző írásaiban is a szűkebb hazához 
(a „kisházához") való ragaszkodás, a történelemhez való kötődés -
negatívumként... 

Ez az azóta megjelent jó tucat kötet szépirodalmi részében is 
megérezhető, bár nehezen kimutatható. Tanulmány- és esszéköteteiben, 
különösen A hontalanság metaforáiban (2000) és a Kisebbségi 
áramszünet a schengeni fal tövében (2000) azonban tételesen elénk 
táija a világról (világunkról) alkotott képet és esztétikai nézeteit. Ekkoriban 
már magasabbról nézi ezt a világot és a szerkesztőségek, nyomdák napi 
gondjaiból kilép egy virtuális világba, az internetre. Honlapjának jelentős 
a látogatottsága, hiszen szinte mindenről tud véleményt és ítéletet alkotni. 
Saját vallomása szerint „végre megtalálta azt az egzisztenciáját, ahol 
maximálisan, igazán szabad, felszabadult lehet."26 

* * * 

Czébely Lajos (1949) a Forrás Stúdió egyik legkitartóbb tagja volt. 
Néhány kritikai írása mellett kezdetben mint a közös fellépések 
résztvevője s a polgárjogi harc egyik katonája volt ismert.27 Rész vett a 
stúdió néprajzi gyüjtőútjaiban is. A megtorlások idején maradhatott volna 
szélárnyékban, renitens igazságérzete azonban nem tette lehetővé a 
tömegben való rejtőzést számára. A megnyilatkozás, az önkifejezés titkokat 
őrző szelencéje nehezen tárult a túlnyomásos közegben. Verseivel 



viszonylag későn jelentkezett. Első kötete, az Évszakok ösvényein 1996-
ban látott napvilágot. Czébely Lajos szerény költő, „a mindenséggel mérd 
magad" kétismeretlenes egyenletében határozza meg helyét. Néhány 
sora azonban ellentmond kishitüségének. „Itt állok és semmit sem tehetek" 
- írja a reformátorra és kisebbségi sorsunkra utalva a Romjain a huszti 
várnak című versében. De tudjuk: a tehetetlenség felismerése is maga 
a tett. Azóta azonban folyamatosan jele van a helyi sajtóban, az Együtt 
című folyóirat állandó szerzője. Ugyancsak 1996-ban adták ki Naplóját, 
amely az 1976 és 1989 közötti feljegyzéseket tartalmazza. írásos 
dokumentumok hiányában ezekből az áttételes, sokszor utalásszerű 
bejegyzésekből kaphatunk képet a kárpátaljai magyarság önvédelmi 
küzdelmeiről. 

Rendszeresen közöl néprajzi tanulmányokat.28 Az ezredfordulón 
megjelent A viski magyar iskola története (1998), amely dokumen-
tumokra alapozott, kiérlelt munka. Eddigi fő müve a Visk története, amely 
2002-ben látott napvilágot. Czébely Lajos monográfiája rendkívül 
megalapozott. Érinti a történelmi földrajz és a tájföldrajz kérdéskörét, a 
helyneveket, mint a történelem segédtudományainak tanúságát. 

Mindez Visk egész történetét, gazdaság- és közlekedésföldrajzát 
meghatározza. Amit aztán a századok vallatójaként és krónikásaként 
Czébely Lajos mindig adatokkal felfegyverkezve végigkísér egész 
napjainkig. Amikor a bevezetőben írásbeliségről beszéltünk, ilyesmire 
gondoltunk. Hiszen ez is az írói létezés egyik müformája. 

Horváth Sándort (1957) ismerői és ismertetői számos jelzővel illették 
már. E sorok írója számára földiként „hétkerületi vagány", aki ezt a 
vagányságot későbbi életébe s az irodalomba is átmentette. 

Több műfajú szerző. Három verseskötete jelent meg: Itt és most, 
1981; Távolságok, 1993; Kishaza, 1995. Novelláskötetei\ Az ugató lány, 
1994; Almos tájakon járok, 2002. Dupka Györggyel közösen készítették 
el a Múltunk és jelenünk című kötetet, amely együtt a Sors közösséggel 
(utóbbi szerzői gárdája a kiváló monográfússal, Móricz Kálmánnal bővült) 
a kárpátaljai kisebbségi magyarság önarcképét volt hivatott megteremteni. 
Az alapdokumentumok közé tartozik a szintén Dupka Györggyel együtt 



készített '56 Kárpátalján, egy dokumentum- és monográfiasorozat 
első darabja. A Rát című füzet műfaji meghatározása azonban valószínűleg 
téves. Adalékoknak nevezhetők talán a legpontosabban. Költészetéből 
a Haza című négysorosa talán a legtalálóbb (és legismertebb). Kishaza 
című megzenésített verse is igen népszerű. Kisprózai írásai közül Az 
ugató lány novellái fakadnak a legmélyebb, gyermekkori emlékanyagból. 
Az Almos tájakon járok közel másfél évszázad magyar írói attitűdjét 
jelzi. Az ember amúgy is keserű szájíze csöpp méreggel és indulattal 
keveredik, ha belegondol: ezek az álmos tájak a szinte reménytelen sorsú 
szülőföldet jelentik. 

Horváth Sándor eddigi életműve megfogható, felmutatható 
teljesítmény. Különösen értékelendő akkor, ha tudjuk, hogy szerzőjük 
újságíró. Mert ennek a munkának az évei-évtizedei meg- és felőrlik az 
embert. Az író azonban ötvenedik életévéhez közeledve sem fáradhat 
el, különösen, ha nyeregtáskájában ott lapul a napoleoni ígéret. írni kell 
és küzdeni, verekedni. Akár egy hétkerületi vagány. 

* * * 

Bartha Gusztávot (1963) egy kis jó szándékkal Horváth Sándor lelki 
társának is nevezhetnénk Költő, próza- és drámaíró. Ahogy egy 
közelmúltban készült riportban megfogalmazta: „Negyvenhárom éves 
vagyok. Hivatásom szerint író, megélhetési lehetőségeimre nézve: 
paraszt. Ez a jelenem csillagzata, innentől mérem a távolságot, határolom 
be a jövőbe vezető út irányát." 

Négy kötete jelent meg: Korok (drámák, 1994), Borzsa (elbeszélések, 
1995), Kékben, feketében (versek, 2005), Talált történetek (novellák 
és színművek, 2006). Az irodalomkritika föként novelláit értékeli, kiemelve 
derűs mesélőkedvét, népi humorát.29 

Bartha Gusztáv saját maga azonban a drámaírást tekinti elsődle-
gesnek. Példaképeinek Csehovot és Németh Lászlót tartja. Most dolgozik 
első regényén, amelynek munkacíme: Sajgás, s amely az író tervei szerint 
három évtizedet ölel át. A kárpátaljai magyar kultúrára vonatkoztatva 
érdemes megjegyeznünk egy fontos megállapítását: „Irodalom csak megírt 
művek által létezik." 



* * * 

Penckófer János (1959) (ugyancsak több műfa jú szerző. 
Képzőművészeti ujjgyakorlatait követően verseket írt és ír. Két 
verseskötet (mert, 1993; Marad a part, a víz..., 1997) után Hamuther 
című regénye az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány 1999-es 
pályázatán kiemelt díjat nyert. A könyvet hozzáférhetőbb formában a 
Magyar Napló adta ki 2002-ben. Egy kárpátaljai tanár budapesti 
látogatásaként , tehát egyszerű helyzetleírásként, a világlátás 
ütköztetésével indul a könyv, de a külső és belső történések sorról sorra 
bonyolultabbá és teljesebbé teszik ezt a (elavult szakmai terminológiával) 
végzetregényt. 

A legbelső tudat rétegében a természettel szimbiózisban élő, valahol 
az antik poéták életérzését sugalló főhős, Hamuth Ernő, Kárpátaljáról 
Budapest felé utazva egy olyan világgal ütközik, amely gyökeresen 
ellentétes természetével, emberi lényével. A szovjet korszakból örökölt, 
sarcot szedő birodalmi csauszok játékszernek tekintik az embert, egyént 
és közösséget egyaránt. 

A világ bármely más táján ebből világsikert arató krimit imának. Annak 
a népnek a fia azonban, amelynek puszta léte is kriminális, a környező 
hiénaközösségek számára az eredendő bün, drámát ír, amit a szándékosan 
lefojtott narráció még végletesebbé tesz. 

A kárpátaljai magyar kisebbségről szóló dokumentumjellegü írásokkal 
szemben ez maga az irodalom. És értelemszerűen: maga az ellehetetlenült, 
meg nem másítható létezés. 

Penckófer János legnagyobb vállalkozása a Tettben a jellem. Alcíme 
szerint A magyar irodalom sajátos kezdeményei Kárpátalján a XX. 
század második felében. A több mint 300 oldalas könyv elődök, 
előzmények nélkül igen jelentős munka. A szerző nem akar ítélkezni, 
ezért alaposan körbejárja az egyes tényeket jelenségeket. Ahol azonban 
számára rokonszenves jelenségekkel, írói teljesítményekkel találkozik, 
sokkal felszabadultabb. Egyedül ott jelentkezik némi gond, amikor források 
hiányában más megállapításait, gondolatait közvetíti. Ezzel együtt könyve 
alapmű, a kárpátaljai magyar irodalom nélkülözhetetlen forrásmunkája. 



* * * 

Dupka György (1952) tudatosan került e tételes felsorolás végére. 
A tisztelet és megbecsülés okán. A Forrás Stúdióban indult s ezt a tényt 
még a szakkönyvek is fontosnak tartják kiemelni.30 Ugyanakkor ő volt a 
József Attila Stúdió egyik legaktívabb tagja is. S hogy a kép teljesebb 
legyen: a KMKSZ egyik alapító tagja. 

Költőként indult, két verseskötete jelent meg: Ikarusz éneke, 1979 
(ez a lapba tördelt füzetek egyike) és a Tavaszra születtem (Janus-arcú 
kötet, Kőszeghy Elemérrel közösen). A Credo kiadásában is megjelent 
több verse - kottamelléklettel. Levél című megzenésített költeménye 
rendkívül népszerű. 

A rezsimváltás idejétől legfontosabb feladatává vált a kárpátaljai 
magyar kultúra visszaszervesítése. Legfontosabb e tárgyú munkái: Ez 
hát a hon... (1991, Botlik Józseffel) és a Magyarlakta települések 
ezredéve Kárpátalján (1993, ugyancsak Botlik Józseffel); Kárpátalja 
magyarsága, honismereti kézikönyv, 2000. 

Több kötetben foglalkozott az 1944 őszén elhurcolt magyarok 
tragédiájával: Kárpátaljai Magyar Gulag-lexikon (1999); Egyetlen 
bűnük magyarságuk volt. Emlékkönyv a sztálinizmus kárpátaljai 
áldozatairól 1944-1946 (1993); Koncepciós perek magyar elítéltjei. 
A sztálinizmus áldozatainak emlékkönyve 1944-1957 (1993); 
Válogatás a meghurcolt magyarok visszaemlékezéseiből (2002). S a 
legújabb: '56 és Kárpátalja, amely az eddigi legteljesebb portré- és 
dokumentumkötet e tárgyban. Dupka György segítette megjelentetni több 
egykori lágerlakó visszaemlékezéseit, lágerverseit. 

Dupka nevéhez kell kötnünk a Kisebbségi ének a beregi rónán 
című kötetet, amely alcíme szerint Kárpátaljai írók antológiája. Ezek 
az írók 1919 és 1944 között kötődtek Kárpátaljához. Az antológia másfél 
tucat szerzője nem egyformán volt „kárpátaljai", csoportos megjelentetésük 
azonban fontos adalék a hagyománytudat értelmezése körüli vitákban. 

Dupka György az Intermix Kiadó alapítója és életben tartója. Több 
mint másfél száz eddig kiadott kötete nélkül ma alig lenne érzékelhető a 
kárpátaljai magyar kultúra érverése. S ami ma a legfontosabb, ő indította 
újra az alapítószerkesztő engedélyével az egykori szamizdatot, az 



Együttet. Ez a kiadvány a már elhalt folyóirat-próbálkozások méltó utódja. 
Nyitott szemléletével, viszonylag magas színvonalával ma ez a kárpátaljai 
magyar irodalom kiteljesedésének záloga. 

* * * 

S. Benedek Andrásról [1977-ig: Benedek András] (1947) a műfaj 
etikájánál fogva itt most nem olvashatunk átfogó portrét A Forrás 
időszakának meghatározó alakja azonban több ponton is tévesen él „az 
irodalmi köztudatban". Ne keressünk szándékosságot, csupán jegyezzünk 
meg néhány adatot. Az 1970-es Tiszatáj-publikáció kapcsán gyakran 
nem tudják meghatározni, mit is írt a fiatalabb szerző. A tény tehát a 
következő. Kiss Ferenc, a kárpátaljai származású neves irodalom-
történész, az Akadémia Irodalomtörténeti Intézetének munkatársa 
péterfalvi nyaralásai során mindig üzent e sorok szerzőjének, akinek írásait 
a napisajtóból már ismerte. Egy Tisza-parti beszélgetés során tolmácsolta 
az intézetnek azt a kérését, hogy azonos témájú egyetemi diploma-
munkáját a készülő irodalomtörténet (a spenót) számára dolgozza át. 
Egyben javasolta, hogy mint tekintélyt és érett írót, vonja be a munkába 
Kovács Vilmost. Az egyetemi diplomamunkából készült anyagra épült 
rá utána a történelmi háttér. Ez egyértelműen Kovács Vilmos munkája. 
Az irodalmi hagyományokba Kovács Vilmos részéről került be néhány 
új név - nem mindig szerencsésen. Az akkor pályája csúcsán levő költő 
kérte, a róla szóló résznél mindenképp jelöljük, hogy ezt nem ő írta. Ez 
ad ma félreértésekre alkalmat - fölöslegesen. 

Nem szerencsés az sem, ha ma az alapanyagot és a tényeket nem 
ismerő szerzők Kovács Imre Attila, Ungvárról „elhajtott" lektor 
nyilvánvaló sugalmazásra írt szatirikus sorait idézik.31 Azoknak a 
történéseknek az idején, amelyekről Kovács Imre Attila ír, ő maga csak 
a Túró Rudi minőségéről alkothatott véleményt. 

Az sem helytálló, hogy mint egykori kárpátaljai, S. Benedek András 
csak a rendszerváltás idején fedezte fel újra a maga számára Kárpátalját. 
Lehet, hogy élnek még többen is azok közül, akik az említett szerző 
tanulmányát tartalmazó Alföld-számot zsilettpengével megoperálva 
kapták meg (Debreceni Mihály szíves közlése). Még a legkeményebb 
brezsnyevi-aczéli időkben. Nem kötelesség a szaklapokat, megyei 



kiadványokat ismerni, ekkor azonban forráshiány miatt ítélni sem szabad. 
Mert van szakmai erkölcs, amely kimondja, kimondatja az ítélők ítéletét! 

* * * 

A szerző nem csodálkozna, ha a mai olvasóban az a kép jelenne 
meg, hogy ez a dolgozat erősen múltcentrikus. Igen, hiányoznak az új 
nemzedékek, a fiatalok gárdája. Számba kell vennünk azonban, hogy a 
nyolcvanas évek népes fiatal írórajának jelentős része a rendszerváltás 
idején elhagyta a „kisházát" és sokan vannak, akik más területen találtak 
hasznos munkára. Hiszen ma már nem a rejtett versbeszéd a 
megnyilatkozás egyetlen esélye. 

Látnunk kell(ett) azt is, hogy a csoportosan jelentkező első 
posztszovjet nemzedék csoportosan, egységes gárdaként hagyta el 
szülőföldjét. Nem bűn ez, s ma egyre kevésbé a földrajzi, sokkal inkább 
a lelki kötődés a legfontosabb a kitágult élettérben. Most azonban eléggé 
„sürü rajban" jelentkeztek a fiatalok, többek közt az Új Vetés című 
antológiában. A kötet címe még a múltból köszönt vissza. Szerzőinek 
indulása, életkora eléggé szórt, a műfaji, mondanivalóban megnyilvánuló 
közös feladat és sorsvállalás is több csoportot jelez. Közel másfél tucat 
fiatal író. A tucat csak a számra vonatkozik persze, a teljesítményre 
koránt sem. 

Van köztük több kétkezi munkás, szakfordító és még vállalkozó is. A 
humán munkaköröket tanár és könyvtáros képviseli, míg többen ma is 
diákok, illetve aspiránsok. Látjuk, heterogén szerzői gárdával 
szembesülünk. S mintha visszaköszönne a szocialista társadalomtudo-
mány. Polgári foglalkozásuk határozza meg legtöbbször az írókat és 
írásaikat. Ez minden politikai felhang nélkül is érthető. A témát az a 
közeg adja, amelyben élnek, illetve amelyre családi indíttatásuk 
predesztinálja őket. 

A kötet műfaji felosztású. A szerzők több mint fele költő (is). Közülük 
Bakos Kiss Károly a képek, átlényegítések, fogalmi átvetések mestere. 
Rögtön az egész antológia verskezdő mondata kívánkozik ide idézetként: 
„Antik este van s homályba / Hajló hátgerinc a pálma". Valóban, a 
költészet nem elsősorban a technikai tudás mestersége, hanem a 
megszólalás művészete. A szóé, amely elvarázsol. Természetesen Bakos 



Kiss Károlynál sem minden szó, minden mondat az újkori tündérmesék 
szóvarázsa. De ami az, reményre ad okot. 

Becske József Lajos dalszerű versei az élet szenvedélyes igenléséből 
fakadnak. Ő az, aki szeretné eldalolni „a kertre nőtt alkony dalát", és 
szembe mer nézni egy ifjúkori önarcképpel. Ez akkor is igaz, ha a 
Mikroszkóp alatt ars poetica-szerü vallomása, vagy az Iszonyat és a 
Félelem sötétebb világot fest elénk. Merthogy ez a világ valóban sötét 
és nem humanoid. 

Horváth Attila Kocka-játék című verse kevés a költő megisme-
réséhez. Az opusznak az antológiában való szerepeltetése azonban 
indokolt. Bemutatkozásszerű csupán K. Róják Angéla, a prózájáról 
ismertebb Lengyel János és Róják Vince néhány verssora is. 
Mindenesetre - ahogy mondani szokás - a jelenléti ívet már aláírták. 

Szilágyi Sándor az abszurd filozofikus hangvétel szószólója. Ezek a 
gondolat-ötletek nyilvánvalóan jól érzik magukat a versek bőrében. Az 
igazi, átütő költői hangvételhez és teljesítményhez azonban előbb-utóbb 
többre lesz szükség. 

Tóth Ferenc a természetben és a természettel együtt élő poétajelölt. 
Verssorainak éltető közege a cselekvés. Ennek a költői attitűdnek azonban 
szélesednie, bővülnie kell, amihez megadja a reményt a kötetben olvasható 
néhány vers. 

A betűrendet nem véletlenül törte meg a recenzens Mester 
Magdolna kedvéért. Prózaversei a vers és az epikum határán lebegnek. 
A belső dallam, a szavak játéka szerint ebben a fejezetben a helyük, 
ahogy természetes közegükben vannak itt a „valódi versek" is. Ezekért 
az írásokért nyilván nem kell átszerkeszteni az antológia szerkezetét, 
vázát, legfeljebb az olvasó döbbenhet meg egy pillanatra. S jó, ha 
megdöbben. 

Bimba Irén kisprózája, a Vallomás rendkívül személyes és törékeny, 
így, önmagában is szép, a szerző jövőjének akár csak vázlatos 
felvetéséhez azonban kevés. Papp Ildikó írása hasonlít inkább a 
klasszikus fogalmaink szerint értelmezett prózára. A benne rejlő 
szenvedély és szenvedés, a világra eszmélés fájdalma az, ami megfogja 
az olvasót. A kérdés: hogyan tovább? Erre igyekszik választ adni 



közelmúltban megjelent kötete (Holtunkiglan. Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség, Ungvár, 2006). 

Lengyel Jánost már két vegyes tartalmú, alapvetően prózai kötetből 
is ismerhetjük. Ha valaki arra vállalkozna, hogy az itt szereplő két írás 
alapján ítélkezzen, bizonnyal szórakoztatónak tartaná azokat. Az abszurd, 
a népi anekdota, a trufa határán álló írások azonban így, önmagukban 
keveset mondanak, bár elég sokat ígérnek. Tóth Ferenc helyzet-
komikumra épülő jelenete az, ami. Életszerű jelenet. A kis pénzhamisító 
más. Mondhatnánk: valóságirodalom. Leér-e a szerző a szociográfia 
szintjére, vagy jelképek erdejében helyezi el a témát, az a jövő titka. 

A tanulmányok és esszék közt szerepel a legtöbb igazán szakszerű 
és színvonalas írás. Borbély Sándor, Kovács András és Kovács Gábor 
mellett itt mégis az egyetlen hölgyet, Iván Zsuzsannát kell kiemelnünk. 
Természetesen nem azért, mert kedves, fiatal nő, hanem azért, mert 
itteni írása és korábban folyóiratokból ismert munkái mutatják a 
legnagyobb elemző készséget és az irodalom egészében betöltött alkotói 
szerep legpontosabb meghatározását. Ezekre a fiatalokra a kárpátaljai 
magyar írásbeliségnek mindennél nagyobb szüksége van. Csak ők lesznek 
képesek megszűrni és „hadrendbe állítani" a szépirodalom szaporodó 
megnyilvánulásait. 

A kötet meglepetés-embere ugyanakkor Kudla György műfordító. 
Az önmagába zárkózó kárpátaljai magyar írásnak nagy szüksége van 
azokra, akik képesek az ablakokat kitárni. 

A tanulság: figyelni, erősen figyelni kell a fiatalokra. Gyakrabban 
lenne szükség korosztályos, nemzedéki antológiák kiadására. Akár 
műfajok szerinti bontásban. Vagy korosztályi megkötések nélkül, 
tematikusan. Ahogy a jövő megkívánja. 
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ш. 
MÚZSÁK TESTVÉRISÉGE 

A bevezetőben említettük, hogy a kárpátaljai magyar írás csak a 
testvértudományok segítségével válhat teljessé. Reméljük, hogy Euterpé 
és Kalliopé még ebben a viharvert ligetben is szívesen társalog Klióval. 
Mivel azonban kiindulási alapunk szépírói, kissé önkényesen az ahhoz 
közelebb állók sorrendjében tekintjük át a kárpátaljai magyar 
szakirodalmat. 

A háború utáni évtizedek alatt ezekben a kényes témákban csak 
igen kevesen kutakodtak. Megemlíthetjük Sándor Lászlót, mint 
néprajzgyüjtőt vagy Váradi-Stemberg János történészt. A választék aligha 
nagyobb. 

A rendszerváltást követően azonban hamarosan szervezett formát 
öltött a korábbi néhány próbálkozás. Nézzük először a néprajzot! 
Magyarországi szakemberek segítségével 1991-ben létrejött a 
Kárpátaljai Magyar Néprajzi Társaság, amely első elnökéül Vári 
Fábián Lászlót választotta. A Társaság időközben beolvadt a Kárpátaljai 
Magyar Honismereti Társaságba. Ugyanakkor a bővülő publikációs 
lehetőségek, másrészt a kiindulópontot, tájékozódási viszonyrendszert 
nyújtó és hozzáférhető szakirodalom gyarapodása még szervezeti 
feltételek nélkül is élénkítette a néprajzi gyűjtő-leíró munkát. A Forrás 
Stúdióban „iskolázottak" (Vári Fábián László, Penckóferné Punykó 
Mária, Czébely Lajos stb.) mellett a fiatalabbak is jelentkeztek, legtöbbször 
saját szűkebb tájegységük egy-egy jellegzetességének leírásával, illetve 
feldolgozásával. Csupán jelzésszerűen soroljuk fel e munka legjobbjait. 

A Forrás-generáció egyik legjobb néprajzosa Punykó Mária (egyes 
publikációkban Penckóferné Punykó Mária). Tűzoltó nagymadár, 
19931 ; Úton megy en tipe-topa, Beregúj falui találós kérdések, 2000; 
Kárpátaljai ízek (Pákozdi Judit: Kárpátaljai kóstoló című könyvének 
bevezető tanulmánya. Uő. végezte a tartalmi gyűjtő- és feldolgozó munka 
oroszlánrészét is), 1992; P. Punykó Mária volt a szerkesztője a Hatodik 
Síp Alapítvány és a Mandátum Kiadó 1996-1999 között megjelent 
néprajzi-honismereti sorozatának („Szem látta, szív bánta... ", 1996; 





„Hét kereszt alatt felkelek", 1997; Madarak voltunk, 1999). Ezek a 
kötetek a kárpátaljai honismereti-néprajzi mozgalom évkönyveiként is 
értékelhetőek, összefogva a különböző lapokban, folyóiratokban az év 
során megjelent publikációkat, kiegészítve azokat a napvilágot még nem 
publikált tanulmányokkal. Ebben a sorozatban maga a szerkesztő is 
alapvető tanulmányokat közölt, többek közt Borsos Balázzsal egy, a 
Tiszaháton a 20. század harmincas éveitől kutatott néprajzi jelleg-
zetességgel kapcsolatban (Sírversek a Szernye-mocsár környéki 
magyar falvak temetőiben; Faragott fejfák a Szernye-mocsár 
környéki magyar falvak temetőiben, 1996.) A Hatodik Síp 1993. téli 
számának mellékleteként jelent meg A beregújfalui (így!) református 
egyházközség rövid története című kismonográfiája, amely a 
szerencsésen fennmaradt, 1765-ig visszanyúló egyházi levéltár mellett 
elsősorban Györké István, a mártír sorsú helyi lelkipásztor félkész 
egyháztörténeti munkáját, valamint Csete Balázs kurátor vissza-
emlékezéseit használja fel. Az eredeti dokumentumokkal és fényképekkel 
illusztrált füzet mintául szolgálhat a többi református egyházközség 
történetének megírásához. 

Kovács Katalin a népi hiedelemvilág kutatója. Ha a lelkek... 
Lélekhiedelmek Salánkon (Intermix, 2000) című monográfiája e 
témakör igen jelentős alkotása. Szerzője több évig a péterfalvi skanzen 
igazgatója is volt egyben, aki az erősen lerobbant épületcsoportot újra 
azzá tette, ami: az ugocsai magyar lakosság néprajzának élő 
dokumentumává. 

Kovács Katalin monográfiájához csatlakozik tematikailag P. Lator 
Ilona\ „Kimegy a lelke, marad a test". A halállal és temetkezéssel 
kapcsolatos szokások, hiedelmek Visken című könyve (2005). A 
szakmailag kifogástalan, gazdag jegyzetanyaggal és illusztrációkkal 
ellátott könyv a kárpátaljai néprajzi szakirodalom legjobb alkotásai közé 
tartozik. 

A ma Magyarországon élő Pilipkó Erzsébet ugyancsak Salánkkal, 
e sajátos ugocsai nagyközség néprajzával foglalkozik. A vallási néprajzhoz 
kapcsolódó fontosabb tanulmányai: Endogám és exogám tendenciák 
egy kárpátaljai magyar faluban (Kárpátaljai Minerva, 1/2., 1997); 
Görög katolikus egyházi élet a kárpátaljai Salánkon. „Hét kereszt 



alatt felkelek", 1997. JJa.: Hatodik Síp, 6. évf., 1994, Ősz, 10-17. p.; 
Az emberélet fordulóihoz kötődő szokások identitás-meghatározó 
szerepe. (Kárpátaljai Minerva, 1999.) Az Intermix Kiadó a közeljövőben 
jelenteti meg A kárpátaljai magyar katolikusok etnikai és vallási 
identitásának vizsgálata az 1989-es változások kapcsán eímü 
monográfiáját. 

Vári Fábián László a korábban említett balladagyüjtemény2 mellett 
számos néprajzi és honismereti tanulmány szerzője (Bábtáncoltató 
betlehemes játék. Kárpátaljai Szemle, 1. évf., 1993, 7. sz., 28-29. p.; 
Forrás és tükör. Kárpátaljai Minerva, 1998, II/1-2. füzet, 10-19. p. 
Magyar folklórhagyományok Ung megyében. Kárpátaljai Minerva, 
1997, \/\ . füzet, 109-114. p.; Népköltészetünk verses szerelmi levelei. 
Kalendárium 1988', Népballadáink rehabilitálása. Extra Hungáriám. 
Hatodik Síp, Budapest - Ungvár, 1992; Szülőföld-hazánk -
Kárpátalja. Tan., 15 p., Magyarságkutató Intézet Archívuma, 1079/ 
1980. A Hatodik Síp című folyóirat megjelenésének első periódusában 

jelent meg Tudunk-e csúfolódni még című néprajzi írása (1991, 2. sz.). 
Jelenleg a kárpátaljai ruszin népballadák fordításával és összehasonlító 

elemzésével foglalkozik. E tárgykörben is megjelent már néhány 
résztanulmánya. 

Természetesen a néprajz és a helytörténet, helyismeret többi ága 
egy-egy kutató munkájában nem válik, nem válhat szét radikálisan. Jól 
példázza ezt Kovács Elemér tevékenysége, aki a régi szokások, a 
kézművesség, a bolgárkertészet és a szőlőművelés hagyományainak, 
múltjának kutatója. Fontosabb írásai: „Elünk és élni akarunk". Épülő 
templomok. Hármashatár, 3. évf., 1994, 1. sz., 8. p.; „Babona, 
babona, rúgd félre...". Kalendárium 1992, Uzshorod; „Be szabad 
hozni a betlehemet?.. ". Kalendárium 1992, Uzshorod; „Hej, 
halászok, halászok..." Kalendárium 1991, Uzshorod; Az akiihegyi 
példa. Éltető ökumené. Hármashatár, 2. évf., 1993, 5. sz., 9. p; Fejünk 
fölé a tetőt. Interjú Vidnyánszky Attilával. Kárpátalja, 5. évf., 1994, 6. 
sz., 16. p.; Hétköznap Hetyenben. Kárpátalja, 5. évf., 1994, 4. sz., 3-
4. p; Húsvéti trakta. Kalendárium 1992, Uzshorod; Kerékgyártóknál/ 
Kádároknál. Kalendárium 1985, Uzshorod; Közhírré tétetik... 
(=nagydobronyi kisbíró). Kalendárium 1987, Uzshorod; Lakodalom 



van a mi utcánkban. Kalendárium 1989, Uzshorod; Őszi jeles napok. 
Parasztkalendárium. Kalendárium 1990, Uzshorod. Kismonográfia]'a, 
a Második aranykor (Fejezetek a beregszászi szőlőtermesztés 
történetéből) a Hatodik Síp mellékleteként jelent meg (1995, Tavasz). 
Öntözött tündérkertek (Fejezetek a bolgárkertészet kárpátaljai 
történetéből) című tanulmánya új terrénumot nyit a kárpátaljai helyismeret 
előtt, mivel rávilágít a helyi lakosság korai mezőgazdasági tevékeny-
ségénekjellemzőire, egy termelési mód meghonosodására, annak minden 
kultúrtörténeti vonatkozásával együtt (In: Madarak voltunk... Hatodik 
Síp Alapítvány - Mandátum Kiadó, Budapest - Beregszász, 1999,174-
183. p.). 

Czébely Lajos, mint a Forrás-nemzedék képviselője, többek közt a 
mozgalom által megindított néprajzi munka folytatója. A témánkhoz 
illeszkedő fontosabb munkái: Elmennék én tihozzátok... Ismerkedési, 
udvarlási és párválasztási alkalmak Visken az 1930-as években. 
Honismeret, 21. évf., 1993, 3. sz., 68-71. p.; Nagydobrony üzenete. 
Könyvismertetés, Hatodik Síp, 6. évf., 1994, Tavasz, 6-9. p. (Móricz 
Kálmán: Nagydobrony. Hatodik Síp Alapítvány, 1993,348 p.); Valóság 
és csoda. (Gáti mondák nyomában). Hatodik Síp, 6. évf., 1994, Nyár, 
16-18. p.; Halottas szokások és hiedelmek Visken. In: „Szem látta, 
szív bánta", 1996, 212-216. p.; Madarak voltunk, földre szálltunk 
(Gyermekkorunk költészetéről). In: Madarak voltunk, 1999, 184-
210 p. Alapvető munkája A viski magyar iskola története az egyházi 
iskoláktól a Kölcsey Ferenc Középiskoláig című kismonográfia, amit 
a gazdag irodalomjegyzék és adattár mellett negyedszáz reprodukció 
tesz értékessé. Ugyancsak alapos munka A viski Református Egyházi 
Énekkar története (1891-1944) című írása. In: „Hét kereszt alatt 
felkelek", 1997, 48-72.p. Eddigi fő müve a Vis к története, amely 2002-
ben látott napvilágot. Ez az átfogó monográfia Móricz Kálmán 
Nagydobrony-kötetével együtt a műfaj helyi történetének legjobb alkotása. 

A népi étkezési szokásokra számos utalást találunk egy-egy 
helytörténeti összefoglalóban. Itt három önálló kötetet kell megemlítenünk: 
Pákozdi Judit: Kárpátaljai kóstoló (A néprajzi bevezető és a 
szaktanácsadás Punykó Mária munkája), Uj Mandátum, 1992; Gizimama 



népi receptjei (=Gát), Intermix, 1995; Rékai Miklós: A munkácsi zsidók 
„terített asztala", Osiris Kiadó, Budapest, 1997). 

Itt kell megemlítenünk, hogy az újraéledő helytörténeti-néprajzi munka 
Kárpátalján már közvetlenül a rendszerváltozás éveiben nagy segítséget 
kapott a magyarországi szakmai értelmiségtől, szervezetektől. Az egyik 
ilyen jelentős részvétel a helyi kutatásokban a miskolci Herman Ottó 
Múzeum szervezésében valósult meg. Borsos Balázs (Penckóferné) 
Punykó Máriával végzett munkái, illetve a gyűjtött anyag is e múzeum 
archívumában található. 

A néprajzi és helytörténeti munka határterületein igen jelentős munkát 
végzett a magyarországi Országos Református Gyűjteményi Tanács 
megbízásából a Kárpátaljai Református Egyházkerület gyülekezeteiben 
az a feltáró és összeíró munkacsoport, amely Benda Kálmán még 1993-
ban kifejtett elképzelései alapján 1995-ben kezdte meg érdemi 
tevékenységét. Ezen belül az egész feltárást irányító Molnár Ambrus a 
könyvtárak és iratanyag vizsgálatát végezte, P. Szalay Emőke az úrasztali 
edények és eszközök számbavételével, Felhősné Csiszár Sarolta az 
úrasztali terítőkkel, egyházi textíliákkal foglalkozott, míg Küllős Imre az 
épületek és tárgyak fényképfelvételeit készítette. Az egész munka egy 
1809-es összeírásból indult ki, ahhoz viszonyították a veszteségeket és 
az új szerzeményeket.3 

A helytörténeti munka keretében gyűjteményes kötetek is napvilágot 
láttak (A Tisza bölcsője, 1996; Máramaros megye, 1997; Ung megye.) 
Történeti-honismereti néprajzi gyűjtemények, adatközlésekkel. Az ezzel 
párhuzamos leíró néprajzi és helytörténeti sorozat eddig még nem említett 
fontosabb néprajzi közlései: lvaskovics Mária: Húsvéti népszokások 
a kárpátaljai Nagydobronyban; Balla Teréz: Ünnepi étkezési 
szokásaink, 1996, Nagyberegi népi gazdálkodás a XX. század 
elején, 1996, A település szerkezete, népi építészete, határának 
tagolódása Nagyberegen, 1996; Varga Ibolya: Babonák és hiedelmek 
Szalókán, 1996; Hutterer Éva: A születéshez kapcsolódó 
népszokások Ráton, 1996; Prófusz Marianna: Kincsünk, a beregi 
szőttes, 1996; Füzesi Magda: Keresztelő Nagyberegen, 1996; Melika 
György: A gyermekszületés előtti és utáni babonák, hiedelmek a 
kárpátaljai németek szokásaiban, 1997; Varga Sándor: Népi 



építészeti kutatások Kárpátalján 1945 előtt, 1999; Popovics Tibor 
Miklós: Ruszin fatemplomok Kárpátalján, 1999. 

A rendszeres néprajzi publikációk számára is fórumot ad egy újabban 
indult periodika, a Kárpátaljai Minerva, amely a szakterület történetének 
összefoglalása (S. Benedek András: Vissza a Forráshoz, 1997) és 
korábbi, kevésbé ismert anyagok újraközlése mellett több fontos, eredeti 
forrásanyagra, gyűjtésre épülő tanulmányt is publikált. A legfontosabbak: 
Pilipkó Erzsébet: Endogám és exogám tendenciák egy kárpátaljai 
magyar faluban, 1997, Az emberélet fordulóihoz kötődő szokások 
identitás-meghatározó szerepe, 1999; Kerekes István: Ruszin 
(kárpátaljai) népművészet, 1997; Vári Fábián László: Magyar 

folklórhagyományok Ung megyében, 1997. 
A Kárpátaljai Minervában is publikál Kész Margit, aki a népi 

gyógyászat kérdéseivel foglalkozik elsősorban. Művei: Isten után 
gyógyítok... Egy ugocsai öntőasszony. Kárpátaljai Minerva, 1999; 
A szentelmények szerepe a népi orvoslás gyakorlatában Kárpátalja 
különböző felekezetű falvaiban. In: S. Lackovits Emőke (szerk.): Népi 
vallásosság a Kárpát-medencében. 6. I. Veszprém - Debrecen, 413-
419 p. Hiánypótló és gazdag adatanyagot nyújtó monográfia a Gyógyító 
hagyomány Kárpátalján, amelynek szakmai címe: Úgy ne ártson 
neked...(2006). 

Megszaporodtak a magyarországi fórumokban megjelent kárpátaljai 
vonatkozású néprajzi írások is önálló kötetekben és szakkiadványokban 
egyaránt. A bibliográfiai teljesség igénye nélkül: Csiszár Árpád: A beregi 
népélet. Debrecen, 1998; Kálmán Ferenc: Gyermekmunka, munka 
és gyermek Nagypaládon. Néprajzi Látóhatár, I. évfi, 1999, 3-4. sz.; 
Dr. Dám László: Kárpátalja kulturális régiói; Dr. Bellon Tibor: A 
Beregszász környéki hegyek kincsei (A malomkő). Mindkettő In: 
Kárpátalja. A Nyírségi Földrajzi Napok előadásai (Nyíregyháza, 1998, 
november, 16-19. p.; Nyíregyháza, 1999), A vallásos népélet a Kárpát-
medencében című kiadvány egyes tanulmányai stb. 

A népköltészetnél sokkal jobban nélkülözi a szervezett kereteket a 
tárgyi néprajz. A népi kultúrának ez a terrénuma stabil színterek nélkül 
nehezen őrizhető meg. Amit megemlíthetünk: az ungvári skanzen viski 
tájháza, а tiszapéterfalvi falumúzeum és a Kárpátaljai Területi 



Honismereti Múzeum. Ez utóbbi igen sok magyar vonatkozású néprajzi 
tárgyat őriz, néhányat még a Lehoczky-gyűjteményből örökölve, de ezek 
helyi vonatkozása mindmáig nem volt elsődleges szempont. Legtöbbjük 
rosszul vagy szándékosan félremagyarázóan adatolt . Kiscsuk 
Tamarának a Kárpáti Kalendáriumban megjelent sorozata a pontos 
leírás és rajz mellett ezért maradt az általánosságok szintjén s nem 
lokalizálható a Tiszahát községei, esetleg kisebb tájegységei szerint. 

Gazdag néprajzi és azzal határértékü iparművészeti anyag található 
(elsősorban a kis öntödék jóvoltából) a központi és regionális magyar-
országi gyűjteményekben, így leírások, rajzok, fényképek segítségével 
bizonyos rekonstrukció elképzelhető ugyan, de kiállítási terek, bemutató 
szinterek hiányában elsősorban monografikus szempontból. 

A néprajzi munkához hasonlóan a helytörténet, honismeret is sokat 
fejlődött az elmúlt évtizedben. Előkerültek, formát öltöttek azok a 
kutatások, adatgyűjtések, amelyekről a korábbi időszakban csak 
„érdekességként" kaphattunk rövid hírt, tudósítást. Az is többé-kevésbé 
tisztázódott, ki a felkészült szakember, s ki az, aki csak a publikálási 
alkalmakhoz igazodva porolt le egy korábban már ismert tényt. 

Móricz Kálmán az utóbbi másfél évtized egyik legfelkészültebb 
szakírója. Alapvető munkája a Nagydobrony című monográfia (1992, 
1995).4 Kárpátalja sorsfordulói {Hatodik Síp, Budapest, 2001) című 
történeti összefoglalója, valamint az ehhez csatlakozó kronológia fontos 
segédkönyv. Nyelvhelyességi kérdést közelít megzl Felső-Tisza vidékén 
című írása - igaz, vitathatóan, mégis átgondolásra érdemes módon 
(Pánsíp, 1993/5., 25. p.). Kárpátalja történelmi eseményeinek 
kronológiája 1918-1994 című összeállítása a Hatodik Sípban látott 
napvilágot (1995, Tél, 4-14. p.). Falu születik. Szabolcs-Szatmári 
Szemle, 1991, 2. sz. Kárpátalja szovjet megszállása és bekebelezése 
(1944-1946.), Magyarság és Európa, 2. évf., 1994, 8. sz., 11-25. p. 

Soós Kálmán ma Kárpátalja talán legfelkészültebb történésze. A 
beregszászi főiskolán végzett munkája mostanában korlátozza szakmai 
tevékenységét, de az antológiákban, évkönyvekben megjelent írásai 
figyelemre méltóak. Könyve, a Perlekedő évszázadok (1995) egyes 
írásai egy reménybeli alkotó közeg, szerves szaktudományi tevékenység 
lehetőségét idézik. Váradi-Sternberg János, a kuruc-kor kutatója 



című tanulmányában egykori tanárának állít emléket (HatodikSíp, 1993, 
Nyár, Melléklet). Egyéb írásai: A Lutskay-hagyatékról. Kárpátaljai 
Szemle, 2. évf., 1994, 9. sz., 26-28. p.; Kézmüvesipar-történeti 
kutatások Kárpátalján. Szabolcs-Szatmári Szemle, 1991, 2. sz.; 
Magyar tudományos élet Kárpátalján. Magyar tudomány, 38. évf., 
1993, 5. sz., 635-638. p. Ua.: Kárpátaljai Minerva, Budapest-
Beregszász, 1997, 1/2. füzet, 91-103.p.; A Tisza bölcsője. Évgyűrűk 
'89, Kárpáti Kiadó, Ungvár, 1989,105-108. p.; A Kastély domb és Eszeny. 
Évgyűrűk '90, Kárpáti Kiadó, Ungvár, 1991, 95-101. p. 

Csatáry György a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár tudományos 
munkatársaként jutott feldolgozásra méltó, értékes anyaghoz. Múltunk 
írott ereklyéi című tanulmánykötete a tájegység történetének 
fordulópontjaihoz kötődő levéltári anyagok feldolgozása. Ő állított méltó 
emléket a Kárpátaljai Tudományos Társaság nagyszabású tevékeny-
ségének Zorja-Hajnal című monográfiájában (1995). A Hatodik Síp 
1993. nyári számában jelent meg Zrínyi Ilona levele és emléke 
Kárpátalján című írása, amely egy újonnan felkutatott dokumentum 
kapcsán mutatja be a kuruc kor néhány évének háttértörténetét, a száraz 
tényeken túlmutató összefüggéseket. Egyéb írásai: Az 1944-es 
elhurcolás a Területi Állami Levéltár anyagainak tükrében. 
Évgyűrűk '90, Kárpáti Kiadó, Uzshorod, 79-81. p.; Verhovinai 
karácsonyok. Kalendárium 1992, Uzshorod.; A beregszászi 
Nemzetőrség történetéből. Kárpátalja, 4. évf., 1993, 1. sz., 4. p.; A 
Kárpátaljai Tudományos Társaság (1941-1944). [1. A KTT 
elnökeinek rövid életrajza. 2. A KTT Alapszabályai. 3. A Hajnal (Zorja) 
című tudományos folyóirat bibliográfiája]. Hatodik Síp, 6. évf., 1994, 
Tavasz, Melléklet; Húsvét. Kalendárium 1994, Uzshorod; Nemzetőrök 
Ugocsában. Hármashatár, 3. évf., 1994, 2. sz., 9. p. 

Dupka György a mai kárpátaljai magyar kultúra legaktívabb szervező 
egyénisége. Nevéhez elsősorban adattárak, dokumentumgyűjtemények 
fűződnek (Ez hát a hon..., 1991; Magyarlakta települések ezredéve 
Kárpátalján, 1993; Kárpátalja magyarsága. Honismereti kézikönyv, 
2000). Több kötete jelent meg a kárpátaljai magyarság, az 1944-ben 
elhurcolt magyarok és 1956 kárpátaljai áldozatainak történetét 
megörökítve: Sorsközösség (Horváth Sándorral és Móricz Kálmánnal). 



Ungvár, 1990; '56 Kárpátalján. (Dokumentumgyűjtemény, Horváth 
Sándorral). Ungvár-Budapest, 1993; A „malenykij robot" dokumen-
tumokban (Alekszej Korszunnal). Ungvár-Budapest, 1997; Múltunk 
és jelenünk. Balogh Edgár nyomában Kárpátontúlon (Horváth 
Sándorral). Kárpáti Kiadó, Ungvár, 1987, 71 p.; A kárpátukrajnai 
magyarság történeti kronológiája 1944-1986. Magyarságkutató 
Intézet Archívuma 1082/1990., 26 p.; Kárpátaljai magyar Gulag-
lexikon. Ungvár-Budapes t , 1999; Levél Magyarországra. 
Kárpátalja, 5. évf., 1994, 3. sz., 9. p.; Más nemzetek énekét is egybe 
kell szedni. Adalékok az ukrán-magyar folklórkapcsolatok 
történetéhez. Kalendárium 1987\ Rákóczi alakja a nép emlékeze-
tében; Tavaszi népszokások. Kalendárium 1988; Kárpátaljaiak 
Sztálin árnyékában. Az 1944 novemberében elhurcoltak emlékére 
(Nagy Jenővel). Magyarságkutató Intézet Archívuma 988/1989. 311 p. 

Fedinec Csilla pedagógia-, iskolatörténeti munkái mellett közzétette 
A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918-1944 (2002) 
című alapvető összeállítását, amely a helytörténészek számára 
nélkülözhetetlen. „Ember vagyok - homo sapiens" című tanulmánya 
Kovács Vilmos versvilágát elemzi a származás, az útnak indító közeg 
tükrében (Kárpátaljai Minerva, 2000/1, 93-103. p.). A Nemzetközi 
Hungarológiai Központ gondozásában jelent meg pedagógia-történeti 
k ismonográf iá ja (Fejeze tek a kárpátaljai magyar közoktatás 
történetéből 1938-1991, Budapest, 1999); Fontosabb írásai: Magyar 
iskolaügy Kárpátalján. Hármashatár, 2. évf., 1993, 2. sz., 9. p.; A 
beregszászi Féniksz. Kárpátalja, 5. évf., 1994, 7. sz., 3-4. p.; Az ungvári 
gimnázium harmadfélszázada. Kárpátalja, 5. évf., 1994, 3. sz., 3-4. 
p.; Kis ungvári gimnáziumtörténet. Erdélyi Tükör, 6. évf., 1994, 3. 
sz., 12-15. p. 

Keresztyén Balázs a kárpátaljai magyar honismeret egyik 
legszorgalmasabb, már-már megszállott müvelője. Hiánypótló és minden 
kutatásban nélkülözhetetlen művelődéstörténeti kézikönyve két kiadásban 
is megjelent {Magyar művelődési hagyományok kárpátaljai lexikona. 
Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest , 1995; Kárpátaljai művelő-
déstörténeti kislexikon. Hatodik Síp Alapítvány - Mandátum Kiadó, 
Budapest-Beregszász, 2001). Egyéb fontosabb írásai: A nyelvművelés 



egyik úttörője (=Komjáti Benedek). Kalendárium 1986, Uzshorod; 
Az oszthatatlan s egységes magyar nemzeti kultúra folyóirata, a 
Magyar írás. Hatodik Síp, 6. évf., 1994, Tél, 25-28. p.; Irodalmi 
barangolások a Kárpátok alján. Nagyszőlős és vidéke. Tan., 
Magyarságkutató Intézet Archívuma 724/1/1988, 46 p.+32 fotó; 
Nagyszőlős, eleven kopjafa. [Bartók Béla Művelődési Kör]. 
Világszövetség, 2. évf., 1993, 10. sz., 21. p.: Rákóczi virágai. Intermix 
Kiadó, Ungvár-Budapest, 1992; Táj és irodalom. Világszövetség, 2. 
évf., 1993, 6. sz., 29. p.; Üzenetek a magyar kultúra véghelyeiről. 
(Az Ugocsát lapozgatva). Hatodik Síp, 6. évf., 1994, Ösz, 23-25. p. 
Vidékünk közéletének tükre: a Bereg. (1874-1876, 1876-1877, 1879-
20. sz. eleje). Hatodik Síp, 6. évf., 1994, Tavasz, 11-14. p. 

Bagu Balázs bátyúi tanár szinte mindennel foglalkozik, ami 
szülőföldjével kapcsolatos. Fontosabb művei, szinte csak jelzésszerűen: 
A beregszászi nemzetőrség (Szakáll Mihállyal). Honismeret, 21. évf., 
1993, 4. sz., 43-47. p.; A szabadságharc hősei voltak. Kárpátalja, 4. 
évf., 1993, 3. sz., 5. p.; Farsang. Kalendárium 1992, Uzshorod; 
Könyvespolcunkra. Könyvismertetés. Kárpátalja, 5. évf., 1994, 5. 
sz., 12. p. (1. Keresztyén Balázs: Irodalmi barangolások a Kárpátok 
alján. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1993, 235+42 p.; 2. Csatáry 
György: Levéltári kalászatok. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1993, 
215 p.); Községünk földrajzi nevei (Bátyú). Kalendárium 1983, 
Uzshorod; Református és római katolikus templom épül Kisbakosban. 
Kárpátalja, 5. évf., 1994, 4. sz., 6. p.; Településeink ezredéve. 
Könyvismertetés. Kárpátalja, 4. évf., 1993, 8. sz., 14. p. (Botlik József-
Dupka György: Magyarlakta települések ezredéve Kárpátalján 
Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1993,360 p.); Bátyú község földrajzi 
nevei és néprajzi vonatkozásai. In: Szem látta, szív bánta...", 1996, 
133-150. p.; Utcaneveinkről. Kárpátalja, 4. évf., 1993, 2. sz., 3. p.; 
Bátyúi jeles napok és szokások. Intermix Kiadó, 2006. 

Balla Gyula, a Forrás-nemzedék tagja viszonylag hamar elkerült 
szülőföldjéről. Általános kisebbségkutatóként kiemelten foglalkozott 
Kárpátalja irodalmi-kulturális hagyományaival. Fontosabb írásai: A 
kárpátaljai (kárpátukrajnai) magyar irodalom regionális 
hagyományairól. Magyarságkutatás (a Magyarságkutató Csoport 



évkönyve), 1987, 299-309. p.; A kárpátaljai magyarság 1918-1988. 
Tanulmány és dokumentumok. Magyarságkutató Intézet Archívuma, 
Budapest, 1988, 66 p. + 10 melléklet; A kárpátaljai magyarság jogi 
helyzete 1945-1985. Kárpátalja. Táncházi tájékoztató füzet, Budapest, 
1988, 26-28. p.; A kárpátukrajnai magyar irodalom szociográfiai 
kezdeményei. Forrás, 1975, 9. sz., 89-90. p.; Fejezetek a kárpát-
ukrajnai magyar irodalom történetéből. Üzenet (Szabadka), 1974, 4. 
sz.; Hagyomány és megújulás (A kárpátaljai magyar irodalom 
változásai). Kapu, 1988. december 13., 16. p; Kárpátaljai magyarság 
1918-1988. (Jelentések a határon túli magyar kisebbségek 
helyzetéről - Csehszlovákia, Szovjetunió, Románia, Jugoszlávia). 
Medvetánc könyvek, Budapest, 1988; Korlátok és Korláthok ellen 
(Tamás Mihály munkássága). Állami Gorkij Könyvtár évkönyve, 1986; 
Nagydobrony - egy falu, amely a térképen is megtalálható. 
Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Csoport évkönyve 1988, 
Budapest. 

Több helytörténeti jellegű munkával jelentkezett az elmúlt évtized 
során a Budapesten lakó, de a Magyar írószövetség Kárpátaljai 
írócsoportja tagjaként számon tartott S. Benedek András. Müvei: 
Tettenérhető történelem, 1993 (két kiadásban) Kárpátalja története 
és kultúrtörténete, 1994; A megmaradás esélyei, 1996; Árvíz után, 
vízár előtt, 2001 ; Ruszini, gensfidelissima, 2001 (ruszin nyelven); Royal 
Freetowns in Máramaros. Half Milleneum of civil Life in a Trubled 
Area. In: Minorities Research 2., Budapest, 2000; Codex profugus, 
avagy művelődéstörténeti kísérlet egy hányatott sorsú kódex 
kapcsán. Kárpátaljai Minerva, Budapest-Beregszász, 1997,1/2. füzet, 
120-124. p.; A kárpátaljai magyar irodalom. (Kovács Vilmossal). In: 
A magyar irodalom története 1945-1970. IV. A határon túli magyar 
irodalom. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982. 159-174 p.;A megtagadott 
diadal. Kapu, 1989/3., 12-14. p; Az ukrajnai nemzetiségek folklórja. 
Kárpátaljai Minerva, Budapest-Beregszász, 1997.1/2. füzet, 128-130. 
p. Igazi keleti szomszédaink. Ruszin vagyok? Világszövetség, 2. évf., 
1993, 6. sz., 17. p.; Kárpát-Ukrajna műemlékei. Magyar vonatkozású 
történelmi és kulturális emlékhelyek. Magyarságkutató Intézet 
Archívuma 63/2/1986, tan., 20 p. + illusztrációk; Kovács Vilmos (A hiány 



neve. A vers születése.) Kárpátaljai Minerva, Budapest-Beregszász, 
2000, IV/1. fűzet, 105-110. p.; Látogatás Kárpátalján. Eötvös Károly 
Megyei Könyvtár, Veszprém, 1992; Magyar irodalom a Szovjet-
unióban. Alföld, 1981, 11. sz.; Magyar irodalom Kárpátontúlon a 
két világháború között. A Kárpáti Kalendárium irodalmi melléklete, 
1971, 19-22. p.; Magyarok Kárpátalján. Világszövetség, 2. évf., 1993, 
14. sz., 18-19. p.; Néprajzi-honismereti könyvek Kárpátalján. 
Kárpátaljai Minerva, Budapest-Beregszász, 1997,1/2. füzet, 125-127. 
p.; Teremtő mítoszok. Kárpátaljai Minerva, Budapest-Beregszász, 
1998, II/1-2. füzet, 5-9. p.; Tettenérhető történelem. Történelmi-
kultúrtörténeti vázlat Kárpátaljáról. IKVA Könyvkiadó, Budapest, 1993. 
„Az idő bal markában " (Kovács Vilmos pályaképe). Az Állami Gorkij 
Könyvtár évkönyve 1986, Budapest, 1988; A fórumteremtés kísérlete. 
Alföld, 1989, 6. sz., 36-39. p.; A kárpátukrajnai magyar irodalom és 
hagyományai. Napjaink, 1974, 11. sz.; Utak és lehetőségek (A két 
világháború közti kárpátukrajnai magyar kultúra történetéből). 
Kapu, 1988. december, 11-13. p.; Vissza a Forráshoz. Fejezetek a 
kárpátaljai magyar néprajzkutatás történetéből. Kárpátaljai 
Minerva, Budapest-Beregszász, 1997,1/1. füzet, 117-128. p; Bereghy 
Endre (S. Benedek András): Árvíz után, vízár előtt. Napút (Bp.), 1999. 
nov. 

Kovács Sándor a turisztika területén hiányzó tájékoztató anyag 
pótlásának szándékával kezdett ismertetőket írni, hamarosan azonban a 
helytörténet egyik legjobb müvelője lett. Különösen a Bús düledékeiden... 
Kárpátalja középkori várépítészeti emlékei (2004); a Kárpátalja 
kincsei (Horváth Zoltánnal, 2002); az Ahol а Tisza születik (2005) és a 
Verecke (2006) című könyvei képviselnek komoly szakmai értéket. 

Ugyancsak budapestiként lett a kárpátaljai helytörténetírás 
elkötelezettje Botlik József. Több, alapvető fontosságú tanulmánykötete, 
illetve monográfiája jelent meg e tárgykörben {Ez hát a hon... Dupka 
Györggyel, 1991; Magyarlakta települések ezredéve Kárpátalján. 
Dupka Györggyel, 1993; Hármas kereszt alatt, 1997; Egestas 
Subcarpathica. Adalékok az Északkeleti-Felvidék és Kárpátalja 
XIX-XX. századi történetéhez, 2000; Gát, 2001. Egyéb fontosabb írásai: 
Tudóstársaság Kárpátalján. A tenni akaró értelmiségiek közössége. 



Interjú Dupka Györggyel. Magyar Nemzet, 1993. 12. 23., 11.p.; 
„Hályogkovács" költők az ungvári egyetemről. A Forrás Stúdió 
versantológiája. Magyar Nemzet, 1994. 08. 11., 16. p. (Nézz töretlen 
homlokomra. A Forrás Stúdió versantológiája. Intermix Kiadó, Ungvár-
Budapest, 1994.) 

Györké László a Forrás néven ismert fiatal írócsoport tagja volt. 
Részt vett annak tudatos néprajzi-honismereti munkájában. A Vannak 
ringó bölcsők című gyűjteményben több általa gyűjtött ballada található. 
Igen érdekes adalékokat tartalmaz Harangláb helynevei című dolgozata 
a Kárpáti Kalendáriumban. Fontosabb írásai: Egy robbanás 
hátterében. Interjú Dalmay Árpáddal és Vári Fábián Lászlóval. Kelet-
Magyarország, 1994. szept. 8.; Egy demagóg ideológia dokumen-
tumtára. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 29. évf., 1994, 3. sz., 
453-455. p. (M. Takács Lajos: Aprópénz a történelem színpadán. A 
kárpátaljai magyar nyelvű sajtó 1945-1948.) 

Zubánics László beregszászi újságíró a város és környéke, valamint 
szülőfaluja, Gut (Kétgut) múltjával foglalkozik Önálló kismonográfiája: 
Guti körkép. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2000. Egyéb fontosabb 
írásai: „Békévé oldja az emlékezés..." Emlékmüavatás Guton. 
Kárpátalja, 4. évf., 1993, 9. sz., 16. p.; Magyar ifjúságpolitika 
Kárpátalján. Kárpátalja, 5. évf., 1994, 1. sz., 7. p.; 2. sz., 5. p.; 3. sz., 
12. p.; Piros Pünkösd napján... (Guti Pünkösdi Játékok). Kárpátalja, 
4. évf., 1993, 5. sz., 19. p.; Boszorkányok pedig nincsenek? ! In: „Szem 
látta, szív bánta... ". Hatodik Síp Alapítvány-Mandátum Kiadó, 
Budapest-Beregszász, 1996, 178-188. p.; Iskolatörténeti jegyzetek. 
In: „Hét kereszt alatt felkelek". Hatodik Síp Alapítvány-Mandátum 
Kiadó, Budapest-Beregszász, 1997. 

Zseliczky Bélát а szakmai munka lehetőségének kényszere vitte 
Moszkvába. Monográfiája (Kárpátalja a cseh és szlovák politika 
érdekterében. Napvilág Kiadó, Budapest, 1998) azoknak a magyar 
tanulmányköteteknek a sorába illeszkedik, amelyek a győztes államok 
zárolt levéltári anyagainak feloldása után születtek. 

Udvari István, a Nyíregyházi Főiskola tanszékvezető egyetemi tanára 
szerteágazó tudományos tevékenysége során írásaiban gyakran került 
kapcsolatba Kárpátalja történetével és a ruszin nyelv problematikájával. 



Mintegy félezer publikációjából igen jelentős részt képviselnek a mai 
Kárpátalja településtörténetével, ruszin nyelvemlékeivel, a ruszin 
nyelvfejlődés jellemzőivel foglalkozó írások. Munkássága azért is 
figyelemre méltó, mivel negyed évszázada egy olyan korszakban irányult 
figyelme a ruszinokra s így az Északkeleti-Felvidékre, amikor ez a népelem 
hivatalosan nem létezett s Kárpátalja felemlítése is csak „a nemzetiségi 
politika szovjet megvalósulásának" példájaként szerepelt a sajtó 
közhelyszótárában. Fontosabb munkái: Rusyns in Hungary and the 
Hungarian Kingdom. In. Paul Robert Magocsi (editor): The Persistence 
of Regional Cultures. Rusyns and Ukrainians in their Carpathian 
Homeland and Abroad East European Monographs. Distributed by 
Columbia University Press, New York, 1993, 105-138; A ruszin élet 
évszázadai. Kárpátaljai Minerva, Budapest-Beregszász, 2001, V/l. 
füzet, 37-74. p.; Adatok a kárpátukrán felvilágosodásról. Szabolcs-
Szatmári Szemle, 1989, 3. sz., 280-284. p.; Antal Hodinka - Forscher 
der ruthenischen Geschichte. (1864-1946). Studia Slavica Savariensia, 
Szombathely, 1992, 2., 66-78. p.; Az úrbérrendezés ismeretlen magyar 
és ruszin nyomtatott forrásaiból. Kárpátaljai Minerva, 2001, V/l. 
füzet, 5-36. p.; Isztoriografija karpatszkih ukrajincov (ruszinoh) 
XVIII. sztolittya. Dumki z Dunaja, Vukovár, 1989; Kárpátalja 
történetének alapvonalai. Könyvismertetés, Kárpátaljai Szemle, 2. 
évf., 1994, 8. sz., 20-21. p. {Nariszi isztoriji Zakarpattya [Szerk.: 
Hrancsak I.], Ungvár, 1993, 432 p.); Kopcsay János (1745-1814) 
írásmódjáról. In: Gregor Ferenc-Nyomárkay István (szerk.); 
Szlavisztikai Tanulmányok. Emlékkönyv Király Péter 70. szütetés-
napjára. ELTE, Budapest, 1987, 385-397. p.; Ruszinok a XVIII. 
században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál 
Társaság Füzetei 9., Nyíregyháza, 1992, 1994; Tallózások ukrán, 
ruszin és szlovák könyvek körében. Studia Ukrainica et Rusinica 2., 
Nyíregyháza, 1995; A magyar írásmód hatása a XVIII. századi 
kárpátukrán írásbeliségben. (Adalékok az orosz nyelv egy grafikai 
hungarizmusa hátteréhez)-, Obrazcsiki z isztorii pudkarpatszkih 
ruszinuv XVIII. sztolitije. Udavatyelsztvo V. Padjaka, Uzshorod, 2000. 

Sokat tett a kárpátaljai magyar kultúra hagyományainak újrafel-
fedezése érdekében M. Takács Lajos. A hetvenes évek végén, kijevi 



majd ungvári lektorként fordult érdeklődése e tájegység felé és alapos 
tájékozódó-kutató munka után írta értékkereső, a követelmények bíbor 
leple alatt rejtőző életszerű irodalom jelenségeire figyelő írásait. Még az 
ún. „glasznoszty" éveiben tucatnyi alkalommal foglalkozott Kárpátalja 
kultúrájával, ezek nagy része azonban jellemző módon csak magyarországi 
fórumokban jelenhetett meg. A brezsnyevi kultúrpolitikának elkötelezett 
helyi vezető „értelmiség" még a legelemibb kritikát sem tűrte. Jellemző 
módon a nagy változások korában, 1985-ben jelentették meg a Sugaras 
utakon című, ortodox szemléletű antológiát. Ezért volt igen jelentős 1990-
ben az M. Takács Lajos által szerkesztett A kárpátaljai magyar 
irodalom antológiája című gyűjtemény megjelentetése, amely 
értékelvűen, a teljességre törekedve mutatta be mindazt, amit Kárpátalja 
irodalma értékként felmutathatott. M. Takács Lajos írta az Új Magyar 
Irodalmi Lexikon kárpátaljai szócikkeit is. Két könyve (Résnyire nyílt 
ajtók, Debrecen-Ungvár, 1991; Törődésben, Edelény, 1999) önálló 
kárpátaljai fejezeteket tartalmaz. Aprópénz a történelem színpadán 
című könyve (Intermix, 1993) a kárpátaljai magyar nyelvű sajtó 1945-
1948 közti korszakának elemzése. 

A helytörténeti munka keretében gyűjteményes kötetek is napvilágot 
láttak: A Tisza bölcsője, 1996; Máramaros megye, 1997; Ung megye. 
(Történeti-honismereti néprajzi gyűjtemények adatközlésekkel.) Ez a 
sorozat elsősorban a kevésbé fellelhető 19-20. századi dokumentumokat 
tárja fel, esetenként kéziratos anyagokat is közzétesz, megkönnyítve a 
jelen kutatójának munkáját. Több honismereti írást tett közé Fakász 
Mihály. Legjelentősebb munkája a Sasfészek a Latorca völgyében, 
amely a munkácsi vár különböző korszakait, a háborús eseményekben 
betöltött szerepét elemzi 

A történelem egyik fontos segédtudománya a demográfia. Ezen a 
szakterületen még jóval a birodalom összeomlása előtt megjelent egy 
alapvető fontosságú monográfia: Kopcsak, V. P. - Kopcsak, Sz. /.: 
Naszelenyyije Zakartpatyja za 100 lyet. Lyvov, 1977. A szerzők nem 
kárpátaljaiak. Valószínűleg ennek köszönhető hitelessége és szakmai 
színvonala. 

Dr. Szabó László a birodalom feldarabolása után a közegészségügyi 
központ adatbázisát felhasználva jelentette meg 1993-ban a Kárpátalja 



népeinek demográfiája című kismonográfíáját. Ez, és a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által 2005-ben megjelentetett 
Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és 
népmozgalmi adatok tükrében (Molnár József és Molnár D. István 
munkája) azonban pontos adatai ellenére mostohán bánik a történelmi 
demográfiával. 

Az egyháztörténet-helytörténet legjelentősebb kiadványa az elmúlt 
években Zágoni A. Károly. A nagytiszteletű beregi egyház 
emlékkönyve, Nyíregyháza, 2005. Az elmúlt évszázadok egyháztörténeti 
írásaira építő kiadvány 1944 óta a közelmúltig lappangott, nyilván a féltő 
szándék hátterével. 

Riskó Marianna Ferencesek Nagyszőlősen című monográfiája és 
helyzetképe fél évezred krónikáját tekinti át. Véleményünk szerint azonban 
1516a nagyszőlősi kolostor első újraindításának éve. Ettől eltekintve a 
szerző munkája korrekt és életszerű, különösen az elmúlt két évtized 
viszonylatában. 

A terület 20. századi sorsából fakadóan igen gazdag irodalma van 
ma a malenykij robotra elhurcoltak, az üldözött papok, kuláknak nyilvá-
nított parasztok és 1956 áldozatainak. Erről a sajtó már évekkel korábban 
hírt adott, de könyv formában az első Bendász István görög katolikus 
kanonok munkatáborban írt naplója {Öt év szögesdrót mögött. 
Aggiornamento, 1991). Ezt követték Forgon Pál református püspök 
{Ott voltam, ahol a legszebb virágok nyílnak. Kálvin Kiadó, 1992), 
Ortutay Elemér görög katolikus teológiai tanár {"...holnap is felkel a 
nap", Intermix, 1993.) és Nagy Jenő visszaemlékezései {Megaláz-
tatásban, Intermix, 1992), valamint egy válogatás a lágerirodalomból 
{Istenhez fohászkodva. Versek, levelek, imák a sztálini lágerekből. 
Intermix, 1992). Ide tartozik Bagu Balázs Életutak című riportkötete és 
Horváth László Élet a halál árnyékában című visszaemlékezése is. 
Ezt követték a dokumentumkiadványok, adatközlések amelyekről Dupka 
György munkásságát ismertetve az előzőekben már szóltunk. Megjelent 
egy válogatás az elhurcoltak visszaemlékezéseiből {Élő történelem. 
Intermix, 1993) valamint A „ malenykij robot " dokumentumokban című 
kötet, amely az előző kiadványokban még nem érintett tágabb 
vonatkozásokat tárja fel és szól a szolyvai emlékpark létesítésének 



körülményeiről. A szovjetellenes egyháznak minősített görög katolikusság 
tragédiáját Bendász István már említett visszaemlékezésén kívül még 
több kötet is érinti (Riskó Marianna: Az eskü mindvégig kötelez. 
Intermix, 1997; Tövises út az egységhez. Szabó György atya gondo-
zásában. Intermix, 1999; Bendász István-Bendász Dániel: Helytállás 
és tanúságtétel). 

Az 1956-os események kárpátaljai vonatkozásainak is jelentős az 
irodalma, de ezekről is szóltunk már Dupka György kapcsán. 

A társtudományoknak számos olyan vonatkozása van, amely a 
néprajz, a helytörténet és az általános kultúrtörténet körébe tartozik. Azt, 
hogy a nyelvészeti munka végzésére színvonalas szakember gárda jöjjön 
létre, elsősorban az észtországi Tartu egyeteme biztosította. A világszerte 
ismert Ariste professzor, vagy a 60-80-as években strukturalista iskolát 
létrehozó Jurij Lotman szívesen foglalkozott a kárpátaljai magyar 
diákokkal. Itt tanult Mokány Sándor, Zékány Imre és Fodó Sándor, a 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség megalapítója és visszavonulásáig 
elnöke, aki pályáját még a hatvanas években helytörténeti érdekességü 
szócikkek magyar szakfolyóiratokban való közlésével kezdte. Ugyanakkor 
önképzéssel, részben autodidakta módon a szovjet egyetem által kívánt 
szintnél sokkal megalapozottabb tudásra tett szert néhány, a területen 
végzett és itt dolgozó tanár (Petro Lizanec Mikolajevics, Kótyuk István, 
Horváth Katalin). Petro Lizanec évtizedekig az egyetem magyar 
tanszékének vezetője, majd annak megalakulásakor átvette a 
Hungarológiai Központ igazgatását is. Több mint 270 tudományos 
publikációja közül témánk szempontjából legfontosabb A kárpátaljai 
magyar nyelvjárások atlasza (I. kötet, 1992). Munkássága 
természetesen a lassan változó szovjet korszak elvárásainak tükrében 
értékelendő. Megalapítója és szerkesztője az Acta Hungarica (1991) 
és a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság Közleményei (1994) 
című folyóiratoknak. 

Kótyuk István az ungi Rát szülöttje. Egyetemi oktatóként is 
elsősorban szülőföldje nyelvi állapotát, jellegzetességeit kutatja. 
Kandidátusi értekezését A kárpátaljai (sic) ungi nyelvjárás ukrán 

jövevényszavai címmel készítette 1974-ben. Ugyancsak ehhez a kistájhoz 
kötődik Az ungi nyelvjárás névszótőrendszere és az O-kanyje v 



uzsanszkom venger szkom govore (Ö-zés az ungi magyar nyelvjá-
rásban) című tanulmánya. A helytörténeti témák érdekes szakmai 
átfedésének példája a Népi növényismeret és növénytani szókincs 
Ráton című munkája, amely már az Ungvári Hungarológiai Intézet 
gondozásában jelent meg. Anyanyelvünk peremén című kötete néhány 
elvi állásfoglalás mellett elsősorban nyelvművelő jegyzeteket tartalmaz. 
Ebben a kötetben találjuk Az ungi nyelvjárás sajátosságairól írott 
munkáinak teljesebb összefoglalását. Műfordítóként Leszja Ukrajinka 
műveinek tolmácsolásában jeleskedett. 

Horváth Katalin a kárpátaljai magyar nyelvészeknek abba a 
csoportjába tartozik, akiknek tanulmányidejük és szakmai munkásságuk 
egyaránt az Ungvári Állami Egyetemhez kötődik. Kandidátusi értekezését 
A kárpátaljai Tisza menti magyar nyelvjárások hangtani rendszere 
címmel a Tartui Állami Egyetemen védte meg 1977-ben. A Magyar 
Névtani Dolgozatok 97. füzeteként jelent meg Csap helynevei című 
kismonográfiája. Ugyancsak ebben a sorozatban látott napvilágot a Petro 
Lizaneccel és Szabó Erzsébettel közösen készített munkája (Az Ungvári 
járás 14 településének helynevei, 1992). Több segéd- és tankönyv 
szerzője, illetve társszerzője. 

Csernicskó István felkészült nyelvész, a beregszászi főiskola tanára. 
Munkáiban a kárpátaljai magyar nyelv mai állapotát és a kétnyelvűség 
kérdéseit dolgozza fel. Az MTA Kisebbségkutató Műhely gondozásában 
megjelent hiánypótló, színvonalas kötete (A magyar nyelv Ukrajnában 
(Kárpátalján). Budapest, 1998.) nemcsak a nyelvállapottal, de a nyelvet 
beszélő közösség történelmi fejlődésrajzával is foglalkozik. Egyéb 
fontosabb írásai: Kétnyelvűség - nyereség vagy zsákutca? Kárpátaljai 
Szemle, 2. évf., 1994, 5. sz., 12-13. p.; Kétnyelvűség és iskola. 
Kárpátaljai Szemle, 2. évf., 1994, 9. sz. 

Beregszászi Anikó számos munkáját Csernicskó István társszer-
zőjeként tette közzé. A magyar nyelv változatai a kárpátaljai magyar 
nyelvtankönyvekben. In: Kárpátaljai Szemle, 1995, 10-1 l.sz., 21-23. 
p.; A megszólítás változatai az Ungvári Állami Egyetem magyar 
szakos hallgatóinak körében. In: Nyelvi változó - nyelvi változás, 
Szeged, 1998; Tiszán innen... című tanulmánykötetükben megjelent 
tanulmányuk Salamon községről inkább helytörténeti vonatkozású. 



Beregszászi Anikó önállóan megjelentetett fontosabb munkái: Language 
planning issius of Hungarien place-names in Subcarpathica. In: 
Acta Linguistica Hungarica, Vol. 43, No. 3-4., 373-380. p.; Magyar 
helységnevek Kárpátalján a nyelvi tervezés tükrében. In: Az V. 
Magyar Névtudományi Konferencia előadásai (Miskolc, 1995. aug. 
28-30.). A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 209. sz., 
1. kötet, 356-361. p.; Megfélemlített anyanyelvhasználat. Pánsíp, 1998, 
2. sz., 28-31. p. 

Az igen sok helytörténeti vonatkozást magukban hordozó helynevek 
tanulmányozásával többen is foglalkoztak. Tóth János Beregrákos 
(Rakosino) helynevei címmel tette közzé dolgozatát {Magyar Névtani 
Dolgozatok, 1988). Ugyancsak itt látott napvilágot Néma Lajos munkája, 
a Visk és Szlatina ragadvány nevei (1985). Néma Lajos egyébként 
több más írásában is foglalkozott a Felső-Tiszavidék helytörténetével. 

Az irodalomkritika és kritika a kárpátaljai magyar szellemi élet nagy 
hiányossága. Annak ellenére, hogy éppen egy irodalomtörténeti 
összefoglaló (S. Benedek András és Kovács Vilmos 1970-es két részes 
Tiszatáj-beh közlése) volt a brezsnyevi elvárások és a magyar kulturális 
igények konfrontálódásának elsődleges oka. Az utóbbi anyag átdolgozott 
változata az akadémiai irodalomtörténetben is megjelent. Ezen kívül két 
antológia kísérő tanulmánya volt az, amit ezen a téren, akár szakmai 
ellentmondásosságuktól is elvonatkoztatva, felmutathatunk. Igaz, számba 
vehető számos verses- vagy prózakötet elő-, vagy utószava, de ezek 
inkább tisztelgő demonstrációk. Akit mégis meg kell említenünk: Gortvay 
Erzsébet, aki ott volt az ungvári egyetem magyar tanszékének megalapítói 
közt és az igen szűkre szabott lehetőségekkel is élni próbált. Könyve, az 
Ezer évig nem volt itt semmi? (Intermix, 1993) az irodalomtörténet és 
az esszé határán szól irodalom- és kultúrtörténetről. Az utóbbi években 
aktív részt vállal a kárpátaljai magyar irodalmi kritika, elmélet és történet 
terén az amúgy költőként és szerkesztőként is ismert Penckófer János, 
akiről az előző fejezetben szóltunk bővebben. 

A feladatok hozták magukkal Kárpátalján a pedagógiai irodalom 
megjelenését. 

Orosz Ildikó, akinek komoly érdemei vannak a Kárpátaljai Magyar 
Pedagógusszövetség létrehozásában és a beregszászi magyar főiskola 



megalapí tásában, 1995-ben A magyar nyelvű oktatás esélyei 
Kárpátalján címmel adott ki egy dokumentumgyűjteményt. Fontosabb 
írásai: Non scholae, s ed vitae... A kárpátaljai magyar anyanyelvű 
oktatás helyzete 1944 után. In: Extra Hunagariam. A Hatodik Síp 
antológiája, Budapest-Ungvár, 1992; Esettanulmány a Kárpátaljai 
Magyar Tanárképző Főiskola születéséről. In: Magyar Kisebbség. 
III/3-4, 60-65. p. Ö a kiadója a Közoktatás című szakmai folyóiratnak. 

Dr. Deák Ferenc, a pedagógia-elmélet felkészült képviselője még a 
szovjet rendszerben szerezte szaktudományos képesítését. Az új 
lehetőségekkel élve aktív részt vállalt a szakfelügyelet, a szakmai 
szervezet és pedagógiai könyvtár megteremtésében. Ö a fentebb említett 
Közoktatás című lap egyik szerkesztője. A jövőbe tekintve (Iskola-
pedagógiai írások) című kötete egy hosszabb, de mindenesetre 
szabadabb szólásra teret adó időszak írásait gyűjti egybe (Intermix Kiadó, 
Ungvár-Budapest, é. п., 1997). 

A helytörténeti munkát is érintő szaktudományosság közül elsősorban 
az erdő- és mezőgazdasághoz, ökológiához és az egészségügyhöz 
kapcsolódó tematikát kell felemlítenünk. Szabó László Dr. Fatula 
Mihállyal és Dr. Pap Istvánnal közösen egy alapos környezet-
egészségügyi kismonográfiát jelentetett meg, amely kitér a klíma, a talaj, 
a vizek, a levegő és a sugárzások kérdéskörére is. Felvázolják mindezek 
közegészségi összefüggéseit és statisztikai adatokkal, számos térképpel 
és diagrammal támasztják alá következtetéseiket. 

A ma Magyarországon élő Kótyuk Erzsébet igen alapos, adatgazdag 
tanulmánykötetében (A népi orvoslás hagyományai egy kárpátaljai 
magyarfaluban. Európai Folklór Intézet - Osiris, Budapest, 2000) igen 
szoros a kapcsolat a néprajz, helytörténet és az orvostudomány közt. 

Ebbe a témakörbe tartozik Veress Jenő Ung vármegye gyógyásza-
tának története XVI—XVII. század című kismonográfiája (Nyíregyháza, 
1997). A rendkívül érdekes adatanyag forrása elsősorban a Kárpátaljai 
Területi Állami Levéltár, amelyből a szerző 61 dokumentumot dolgozott 
fel. 

Fodor István ungvári biológia-professzor kétségkívül az utolsó fél 
évszázad legjelesebb tudósa volt a mai Kárpátalján. Megalapításától az 
Ungvári Állami Egyetem tanára, az itteni, nem éppen hagyományok nélküli 



botanikus kert egyik továbbfejlesztője. Számos cikket írt Kárpátalja 
„régióközi" növénytakarójáról, szülőföldünk növényritkaságairól, a korábbi 
növényföldrajzi korokból fennmaradt,növényi kövületekről", a vulkanikus 
hegyek déli lejtőin, mocsarak szem elől rejtett világában kialakuló 
különleges növényi élőhelyekről, a más régiókból „átkalandozó" 
vendégnövényekről. A szűkebb szakma művelőin túl a magyarországi 
olvasó épp egy évtizede olvashatta Fodor István Erdősítés és 
árvízvédelem című, több részben megjelent cikkét az Elet és Tudomány 
hasábjain. Több száz kisebb-nagyobb publikációja mellett alapvető 
munkája a Kárpátalja flórája (Flora Zakarpattyja) című, 1974-ben 
Lembergben (Lviv) megjelent könyve, amely a magyarországi 
szakkönyvtárakban is nélkülözhetetlen, hiánypótló forrásmunka. Egyetemi 
kollégáival évekig dolgozott egy programon, amely az emberi 
beavatkozások nyomán lejjebb ereszkedett erdőhatár rekonstrukcióját 
célozta. 

A közép-európai sors része, hogy az ungvári professzor néhány 
magyar publikáció mellett cseh, orosz és ukrán nyelven tette közzé 
kutatási eredményeit, szintetizáló munkáit. Az européer eszmék híve 
nyilván rábólintana: valóban, de a botanika egyetemes tudomány s nyelve 
elsősorban a latin. A szűkebb hazájában/ért élő kisebbségi magyar azonban 
rákérdez: mi van akkor a Fazekastól napjainkig irodalmi kötelezett-
ségnek számító magyar növénynevekkel, az új fajták és változatok 
elnevezésével? S mi a természeti környezetével harmóniában élni akaró 
értelmes ember tájékoztatásával? 

Fodor István a poloninák mellett az alföldi rész meghatározó, 
történelmi és társadalomtörténeti, néprajzi vonatkozásokban gazdag 
természeti jelenségével, a Szernye-mocsárral foglalkozott a legtöbbet. 
Erről első komolyabb munkáját még cseh nyelven írta. Ugyanerről a 
kérdésről később számos orosz, ukrán és természetesen magyar cikket, 
tanulmányt is közölt. Az iskolateremtő professzor azonban néhány éve 
már nincs közöttünk 

Fodor István mellett mások nevét is felemlíthetnénk. Mindenképpen 
figyelembe kell vennünk azonban Soós Kálmán egy megállapítását, 
miszerint az elmúlt néhány évtized tudománypolitikája „Kárpátalján a 
kutatók és tanárok között kitermelt egy olyan réteget..., akik magukat 



még magyarnak vallják ugyan, de egy magyar nyelvű előadás megtartását 
nem mernék elvállalni, mert anyanyelven a szaknyelvet nem ismerik, 
nem gyakorolják, ezért saját szakterületükön csak szláv nyelven 
publikálnak."5 A ruszin szakértelmiség is a nagyukrán tudományosságba 
integrálódva tudott érvényesülni. Új szakembergárda kinevelése 
ugyanakkor csak évtizedek tudatos munkájával lehetséges. A humán 
területen azonban már érezhetően jelen vannak. Ok garantálják a 
kárpátaljai magyar írásbeliség kiteljesedését. 
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