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Tisztelt Olvasónk! 

Az  első  kísérlet  ez  a szerény kötet  a kárpátaljai  magyar  intéz-
ményrendszer,  valamint  a köztünk  élő,  az  élet  különböző  terüle-
tein  tevékenykedő  ismert  és ismeretlen  személyek  számbavételé-
re.  Ilyen jellegű  ismerettár  a második  világháború  után  még nem 
készült  Kárpátalján.  Azóta  egész  nemzedék  (nem  is egy) nőtt fel, 
akikről lexikális adatot még nem kaphatott az olvasó, nem beszél-
ve  azokról  a már működő,  vagy napjainkban  születő-alakuló  ma-
gyar vonatkozású intézményekről  (szervezetekről,  egyesületekről,  
társaságokról,  kiadókról,  sajtóról,  alapítványokról,  díjakról  stb.),  
amelyekkel  nap mint nap kapcsolatba  kerülünk.  

A kézikönyv  tájékoztató  anyagot kíván  adni  a magyar  vonatko-
zású intézményekről,  az összeállító és az adatközlők szándéka sze-
rint  segít  eligazodni  az  adatok,  tények,  nevek,  összefüggések  so-
kaságában.  Kétségtelen,  hogy  a kötetbe bekerült  mintegy  három-
száz  szócikk  korántsem  ad  teljes képet  a  kárpátaljai  magyarság  
mai  szellemi  arculatáról,  az  életrajzi  adatok  nem  teljesek,  az  
összefüggő  címszavak  is  szűkreszabottak,  az  úttörés  nehézségei  
lépten-nyomon jelentkeznek.  Ha viszont legalább némi  segítséget  
nyújt  az  érdeklődő,  az  ismerettár  iránt  nyitott  olvasónak,  máris  
betölti  hézagpótló  rendeltetését.  

A  szerkesztő  



Ádám  Barnabás  1944.  áp-
rilis 1-én született Ráton,  Ung-
váron  él, vállalatigazgató.  Édes-
apja  Ádám  József,  édesanyja  
Kovács  Mária  —  földművesek.  
Nős, házastársa Jencsák Gabri-
ella, medikus.  1958-ban  fejezte  
be  az  általános  iskolát  szülőfa-
lujában, majd  a Szürtei  Közép-
iskolában  érettségizett  1961-
ben.  1962-ben  felvételizett  a  
Lembergi  Egyetemre,  1967-ben  
rádiómérnökként  diplomázott.  
Egyetemi tanulmányai  befejezé-
sével  1982-ig  az  Ungvári  Mű-
szergyár  technológusa,  osztály-
vezetője.  1982—1990  között  az  
ungvári  járási  Veszna  meleg-
házban  dolgozott,  mint  műsze-
rész,  kazánház  főnök,  majd  fő-
mérnök.  1990  óta  vállalatigazga-
tó.  1989  óta  tagja  a  Kárpátaljai  
Magyar  Kulturális  Szövetség-
nek,  1992-től  az ungvári  járási  
„Gazda"  szövetség alapítója,  al-

elnöke.  A  kiváló  ésszerűsítők  
jelvény  tulajdonosa.  

Alapítvány  az  Ukrajná-
ban  élő  nemzeti  kisebbsége-
kért.  Az  1992. április 29-én  kelt  
rendelet  Kravcsuk  L. M.,  Ukraj-
na elnöke  aláírásával  a követke-
zőket tartalmazza:  a  Nemzetisé-
gi  Egyesületek  Tanácsának  ja-
vaslatait  teljesítendő  a  minisz-
tertanács  nemzetiségi  ügyekkel  
foglalkozó  bizottsága  hatásköré-
ben  létrehozandó  a  nemzeti  ki-
sebbségek kulturális  életének fej-
lesztését  szolgáló  alapítvány.  Az  
alapítvány  vezérigazgatójává  
Olekszandr  Olejnyikovot  nevez-
ték ki. A köztársasági  alapítvány  
a jövőben  megalakítja  a területi,  
illetve  megyei  fiókintézeteket,  
melyek  feladata  a  kisebbségek  
helybeli  istápolása,  a  kisebbsé-
gek kultűrájának  fejlesztése.  

Almásy  Sándor  dr.  1929.  
szeptember  19-én  született  Be-

A,  Á  



regszászon.  Jelenleg  Ungváron  
él,  az  Ukrán  Agrárgazdasági  
Kutató  Intézet  osztályvezetője.  
Édesapja  Almásy  Kálmán,  el-
hunyt  1969-ben,  édesanyja  Al-
másyné  Szappanas  Mária,  el-
hunyt  1989-ben.  Nős,  házas-
társa  Almásyné  Sarandakova  
Ljudmila,  osztályvezető  a  Me-
gyei  Adminisztráció  Gazdasági  
Bizottságában.  1944-ben  érett-
ségizett  a  Beregszászi  Állami  
Gimnáziumban.  Tanulmányait  
1952—1956  között  a  Lembergi  
Pénzviteli  Technikumban  foly-
tatta.  1959—1965  között  a  Ki-
jevi  Népgazdasági  Egyetem  
hallgatója.  1947-től  1966-ig  a  
Beregszászi  Állami  Bank  fő-
könyvelője.  Kijevi  tanulmányai  
befejeztével  Bereg  község  Me-
zőgazdasági  Üzemének  közgaz-
dásza  lett.  1981-től  osztályve-
zető  a  Kárpátaljai  Agráripari  
Kutatóintézetben,  majd  1991-
től  az  Ukrán  Agráripari  Kuta-
tóintézet osztályvezetője.  Kuta-
tási  területe  a  közép-európai  
országok  agrártermelésének  
közgazdasági  problémái.  A köz-
gazdasági  tudományok  doktora  
címet  1986-ban  kapta  a  Külor-
szágok  Politikai  és  Gazdasági  
Kutatóintézetében,  Moszkvában.  
Még ugyanebben  az évben tagja 
lett az Európai  Agrárközgazdá-
szok  Asszociációjának.  Folya-
matosan  jelennek  meg  tudo-

mányos  cikkei belföldön  és kül-
földön  egyaránt:  az  Ekonomi-
cseszkaja  Szotrudnicsesztvo  
SZEV  1982.  évi  II.  számában  
megjelent  cikke:  Termelési  ko-
operáció  a  Szovjetunió  és  Ma-
gyarország  kishatármenti  kap-
csolataiban;  a  Mezsdunarodnij  
szel.-hoz.  zsurnal  1986.  évi  2.  
számában  megjelent  cikke:  
Gyümölcstermelési  együttmű-
ködés  a  kishatármenti  kapcso-
latok  rendszerében;  az  Ekono-
mika Ukrajnai  1980.  évi  4.  szá-
mában  megjelent  cikke:  Ma-
gyarország  nemzeti  agráripari  
komplexuma;  a  Szabolcs-Szat-
már-Beregi  Szemle  1992. évi  3.  
számában  megjelent  cikke:  A  
határmenti  agrárszféra  komp-
lex  fejlesztése.  Eddig  126  tudo-
mányos publikációja jelent meg 
különböző  folyóiratokban.  Kö-
tetben  megjelent  művei: A  Ma-
gyar  Népköztársaság  mezőgaz-
dasága  (Moszkva,  1975);  Az  
élelmiszerellátás  problémáinak  
megoldása  Magyarországon  
(Moszkva,  1983); Iparszeréi  ter-
melési  rendszerek  a magyar  me-
zőgazdaságban  (Moszkva,  
1984);  A  lakosság  háztáji  gaz-
daságai  Magyarországon  (Ki-
jev,  1984);  A  lakosság  háztáji  
gazdasági  termelésének  fejlesz-
tése Magyarországon  (Moszkva,  
1986); Új integrált  szervezetek  a  
mezőgazdaságban  (Ungvár,  



1990);  Termelési  rendszerek  a  
mezőgazdaságban  (Moszkva,  
1990);  Az  élelmiszerpiac  regio-
nális  fejlesztése  (Kijev,  1993) — 
orosz  nyelven.  Az  élelmi-
szertermelés  fejlesztésének  kér-
dései  Magyarországon  (Buda-
pest, 1986). Nyomtatott kiadvá-
nyokban jelent meg  13 nemzet-
közi konferencián (Magyarország, 
Szovjetunió,  Hollandia,  Auszt-
ria)  tartott  előadásainak  anya-
ga, valamint  15 hazai konferen-
cián  tartott  előadásainak  
(Moszkva,  Kijev,  Vilnius,  Bis-
kek,  Alma-Ata,  Ungvár,  Lem-
berg  stb.)  anyaga.  1993  áprili-
sában  alapítótagja  és  alelnöke  
a  Kárpátaljai  Magyar  Tudo-
mányos  Társaságnak.  

Andor  György  1925. október 
14-én  született értelmiségi  csa-
ládban Ungváron.  Szülővárosá-
ban él, újságíró. Édesapja néhai 
dr. Andor Elek, banktisztviselő, 
édesanyja  néhai  Reöthy  Au-
guszta,  pedagógus.  Nős,  házas-
társa  Andor  Györgyné  Reinin-
ger Katalin, pedagógus.  Miután 
szülővárosában  befejezte  a  kö-
zépiskolát,  1945-ben  Ungváron  
a  Kárpátaljai  Néptanács  épí-
tészreferense  lett.  1946-tól  a  
Képzőművészeti  Műhely  üzem-
vezetője,  1947-től  a  Kárpáti  
Igaz  Szó  szerkesztőségének  
munkatársa,  1948-tól  a  bereg-
szászi  Vörös  Zászló  szerkesztő-

ségében  dolgozik,  majd  1951-
ben  a  beregsomi  kolhoz  elnök-
helyettese, később a beregújfalui 
kolhoz  elnöke,  1956-ban  felvé-
telizett  az  Odesszai  Mezőgaz-
dasági  Egyetemre,  1961-ben  
agronómusi  diplomát  nyert.  
Még ugyanebben  az évben  a be-
regszászi  főosztály  szőlészeti  
főagronómusa  lett,  majd  1967-
től a Kárpáti  Igaz Szó mezőgaz-
dasági  rovatának  vezetője.  
1985  óta  nyugdíjas  újságíró.  
1947-ben  TIT-tag  lett,  1967-
ben belépett  az SZKP-ba,  1967  
óta  az  újságírószövetség  tagja,  
1989—1993  között  a  KMKSZ  
megyei  etikai bizottságának  el-
nöke, majd  1993 óta az  ungvári  
KMKSZ-szervezet  választmá-
nyi  tagja.  Kutatási  területe:  
Kárpátalja  mezőgazdasága,  
szőlészet,  farmergazdaság.  A  
Nagyváthy  János  Gazdaképző  
Egyesülettel  szervezi  a kárpát-
aljai  ezüstkalászos  gazdakép-
zést  1992/93  telén.  Rend-
szeresen  publikál  magyarul,  
ukránul  a  helybeli  sajtóban.  
Önálló  kötetben  megjelent  mü-
vei: Ki  mint  vet (Kárpáti  Kiadó,  
Ungvár,  1965);  Viszokostambo-
vij vinohrad  (magas törzsű  sző-
lő,  ukránul,  Kárpáti  Kiadó,  
1970); Dúsan  termő  kolhozmező  
(Kárpáti  Kiadó,  1974);  Baráti  
kézfogás,  (Mezőgazdasági  ri-
portgyüjtemény,  Kárpáti  Ki-



adó,  Ungvár,  1980); A  gépek  jó  
kezekben  vannak.  Juhász  Ernő  
csoportvezető  munkatapaszta-
lata  (Kárpáti  Kiadó,  1968),  A  
takarmány bőségért.  Cikkgyűj-
temény  (Kárpáti  Kiadó,  1968);  
Intenzív  állattenyésztés.  Bő  ta-
karmányozás  (Kárpáti  Kiadó,  
Ungvár-Ki si nyov,  1969),  Ami-
kor  virít  az  árnika.  Riportgyűj-
temény  (Kárpáti  Kiadó,  1983),  
Szelszkoje  hozjajsztvo  za  rube-
zsom.  Cikksorozat  a  magyar  
mezőgazdaságról  orosz  nyel-
ven. (Moszkva,  Szelhoziz,  1984.  
2—6.  számokban).  Megjelent  
egy  fordítása  is:  A  13.  ügynök  
(ukránul,  Berkesi  András,  Ki-
jev,  1975).  Állandó  mezőgazda-
sági  szakírója  a  Kárpáti  Igaz  
Szó megyei  lapnak.  írói  álnevei  
Geréb  György,  Reötby  György  
és  —  agy  —.  

Antonik  Tiborné  Pológyi  
Katalin  1922-ben  született  
Beregszászon.  Népművész.  
1941-ben  érettségizik  a  Bereg-
szászi  Gimnáziumban,  a  Test-
nevelési Főiskolára iratkozik be 
Budapesten.  Két  évet  elvégez.  
A  határ  lezárása  miatt  tanul-
mányait  megszakítja,  dolgozni  
kezd.  Férjével,  Antonik  Tibor-
ral  1953-ban  Nagyberegre  köl-
tözik.  Az  ottani  iskolában  tor-
nát  és kézimunkát  tanít.  Felfi-
gyel  a  falu  szövött  és  varrott  
mintáira.  Gyűjteni  kezdi  a  kü-

lönféle  motívumokat  és  a  hoz-
zájuk  kapcsolódó  történeteket.  
Megszervezi  a  helyi  gazdaság  
szövő-varró háziipari  részlegét.  
A  legügyesebb  asszonyokkal  
mintakollekciót  állít  össze.  Ősi  
hímzéstechnikát  kutat,  azokat  
alkalmazza  a  háziipari  részleg  
munkájában. Sikerrel  szerepel-
nek  az  ipari  kiállításokon,  és  a  
beregi  hímzések  és  szőttesek  
több  alkalommal  (1975.,  1981.,  
1982.) elnyerik  a Mezőgazdasá-
gi  Kiállító  Csarnok  mellékipari  
nagydíját  Moszkvában,  emel-
lett  több  remeküket  kitüntető  
éremmel  jutalmazzák.  1982-
ben  érdemes  művész  lett;  
1988—ban  a  moszkvai  kiállítás  
nagy díjasa. 

Árpa  István  1925.  augusz-
tus  9-én  született  Ungváron,  
zenetanár,  zenekutató.  Szülő-
városában  él, a Zádor Dezső  Ze-
nei  Társaság  elnöke.  Az  általá-
nos  és középiskolát,  majd  a  ze-
neművészeti  szakiskolát  Ung-
váron  végezte.  Tanulmányokat  
folytatott  az  Ungvári  Állami  
Egyetemen, később  felvitelizett  
a  Lembergi  Zeneművészeti  Fő-
iskolára.  A  diploma  megszerzé-
se  után  zenetanár  az  Ungvári  
Zeneművészeti  Szakiskolában.  
Jelenleg  az  Ungvári  Közműve-
lődési  Szakközépiskola  óraadó  
tanára,  az  Ungvári  Állami  
Egyetem  vendégtanára.  1984-



ben  a  Magyar  Tudományos  
Akadémián  zenetudományi  
kandidátusi  fokozatot,  1985-
ben  bölcsész-tudományi  dokto-
ri  címet,  1986-ban  művé-
szettörténész-kandidátusi  cí-
met szerzett Moszkvában.  Több 
hazai  és  nemzetközi  szakmai  
konferencia  résztvevője,  szak-
dolgozatok,  publikációk  szerző-
je. Alapító tagja és egyben elnö-
ke  a Zádor  Dezső  Zenei  Társa-

ságnak,  alapító  tagja  a Magyar 
Értelmiségiek  Kárpátaljai  Kö-
zösségének.  Érdeklődési  és ku-
tatási  területe  közművelődés,  
közoktatás,  zenepedagógia,  ze-
ne, néprajz és folklór.  1993-ban  
az  Intermix  Kiadó  gondozásá-
ban  jelent  meg  kismonográfiá-
ja: A  tiszaháti  nemzetiségek  éle-
téből  (Pillanatképek  múltunk-
ból)  címmel.  



В 

Bagu  Balázs  1932.  decem-
ber  28-án  született  Bátyúban.  
Jelenleg  Bátyúban  él,  magyar-
tanár,  tankönyvíró.  Édesapja  
Bagu  Géza,  földműves,  édes-
anyja  Demjén  Mária,  háztar-
tásbeli,  majd  szakács.  Nős,  há-
zastársa  Voloscsuk  Judit,  ma-
tematikatanár,  rokkant  nyug-
díjas.  Az  elemi  iskolát  
szülőfalujában  végezte  1943-
ban,  1944—1945  között  a  be-
regszászi  gimnáziumban,  majd  
1945  után  újra  Bátyúban  ta-
nult  a  hétosztályos  iskolában.  
1952-ben  elvégezte a Munkácsi 
Tanítóképzőt.  1953-ig  Badalón  
tanított,  az  Ungvári  Állami  
Egyetemen  1958-ban  szerzett  
orosztanári  diplomát,  majd  
1979-ben  magánúton  elvégezte  
a  magyar  szakot.  1958—1960  
között tanítóskodott  Csonkapa-
piban,  1960—1964  között  ma-
gyartanár  Csapon  az  esti  isko-

lában,  1964 óta pedig  Bátyúban 
tanít  magyar  nyelv-  és  irodal-
mat,  szakkört  vezet  és  vetélke-
dőket  szervez.  1989  májusától  
1993 januárjáig  a  KMKSZ  bá-
tyúi  alapszervezetének  elnöke,  
1990—1993  között  a  területi  
választmány  tagja,  az  oktatási  
munkabizottság  tagja  a  
KMPSZ  megalakulásáig,  1990  
óta  a  KMPSZ  alelnöke.  1969—  
1979  között  a  beregszászi  ma-
gyar  módszertani  szakcsoport  
vezetője. Kutatási  területe: ma-
gyar nyelv és irodalom, néprajz, 
pedagógia, 1848-as emlékek te-
rületünkön, az  1944-ben  elhur-
coltak  felkutatása.  1985-ben  
Makarenko-díj at kapott;  1982-
ben a magyar nyelv és irodalom 
módszerésze;  az  1848-as  kuta-
tásokért  1992-ben  Monokon  
Kossuth-emlékérmet  és  diplo-
mát  kapott.  259  cikke  jelent  
meg  eddig  belföldi  és  külföldi  



kiadványokban  (Kárpátalja,  
Kárpáti  Igaz  Szó,  Honismeret,  
Köznevelés,  Hatodik  Síp,  Sza-
bolcs-Szatmári  Szemle,  Kárpá-
ti  Kalendárium).  Bátyú  község  
földrajzi  nevei  c. írásával  1991-
ben a magyar országos néprajzi  
pályázaton  V.  helyet  nyert.  
Önálló  kötetben  megjelent  mü-
ve: Didaktikai  anyagok  magyar  
nyelvből  (1984).  Leggyakrab-
ban  a Demjén  Balázs  írói  álne-
vet  használja.  Életútjáról,  
munkájáról  a  következő  kiad-
ványokbanjelentek  meg írások: 
Vörös  Zászló,  1989;  Kárpáti  
Igaz  Szó,  1982;  1993;  Közneve-
lés,  1993;  Kárpáti  Igaz  Szó,  
1992; Kárpátalja,  1992.  

Balahuri  Eduárd  1931-
ben  született,  történész,  az  
Ungvári  Állami  Egyetem  törté-
nelem  karának  professzora,  a  
történelemtudományok  dokto-
ra.  A  középiskola  befejezése  
után  az  Ungvári  Állami  Egye-
tem  történelem  karán  szerzett  
diplomát,  ezt  követően  külön-
böző  munkakörökben  vállalt  
tisztségeket,  1960-tól  az  Ung-
vári  Állami  Egyetem  történe-
lem  karán  dolgozik.  Az  SZKP  
tagja volt  1990-ig,  kutatási  te-
rülete  az  ókori  és  a  középkori  
történelemírás,  régészeti  emlé-
kek  tanulmányozása  Kárpát-
alja  őskorából  és  az  azt  követő  
korokból.  Tagja  a  Kárpátaljai  

Magyar Tudományos Társaság-
nak. Magyarul megjelent fonto-
sabb  cikkei:  Bronzkincsek;  Ré-
gészeti  leletek  a  Tiszántúlon;  
Ösi  földvár  a  Tupcsa  hegyen;  
Őseink  nyomában;  Régészeti  
emlékeink  tanulmányozása  a  
szovjethatalom  éveiben;  Arche-
ológiai  ásatások  a  nagyszőlősi  
járásban.  Területünk  őskora  a  
legújabb  kutatások  tükrében  
(Kárpáti  Kalendárium,  1969—  
1989).  A  Magyarország  törté-
nete  (I.  rész)  c.  segédkönyv  (az  
USZSZK magyar  tanítási  nyel-
vű iskoláinak tanárai  és tanulói 
számára)  társszerzője,  Ungvár,  
1989. 

Balla  D. Károly  1957. janu-
ár  17-én  született  Ungváron,  
író,  kiadói  szerkesztő.  Szülővá-
rosában  a Zalka Máté (ma Day-
ka  Gábor)  Középiskolában  
érettségizett  1974-ben.  Ugyan-
ebben  az  évben  felvételt  nyert  
az  Ungvári  Állami  Egyetem  fi-
zika  karának  esti  tagozatára.  
1979-ben  megszakította  tanul-
mányait,  a  Ragyanszka  Skola  
Tankönyvkiadó  ungvári  ma-
gyar  részlegének  segédszer-
kesztője,  majd  1984-től  szer-
kesztője.  1980-ban  újra  jelent-
kezik  az  egyetemre.  Levelező  
úton  magyar  nyelv  és  irodalom  
szakon  szerez  diplomát.  1988-
ban  a Kárpáti  Igaz Szó  munka-
társa.  1989-ben  megalapítja  a  



Hatodik  Síp  című  folyóiratot.  
1992 végéig a lap főszerkesztője. 
1993 tavaszán új folyóiratot indít 
Pánsíp  címmel.  A Galéria  Kiadó  
vezetője.  1973  óta  rendszeresen  
publikál  a  megyei,  a  köztár-
sasági  és  a magyarországi  kiad-
ványokban.  1981-től  társelnöke  
a  József  Attila  Irodalmi  Stúdió-
nak.  Verseken  kívül  novellákat,  
publicisztikát,  tanulmányokat,  
műelemzést  ír.  Műfordítással  is  
foglalkozik.  1984  óta  tagja  a  
Szovjetunió  írószövetségének  
(jelenleg  az  Ukrajnai  írószövet-
ségnek),  1990-től  tagja  a  Ma-
gyar  írószövetségnek.  A  MEKK  
Művészeti  Irodalmi Társaság  el-
nöke.  Megjelent  kötetei:  Al-
mondj zenét. Versek. Kárpáti Ki-
adó,  Ungvár,  1979;  Recsitativi.  
Versek  ukrán  fordításban.  Mo-
logy Kiadó, Kijev,  1983;  Tágulok 
a  Világegyetembe.  Versek.  Kár-
páti  Kiadó,  Ungvár,  1984;  Vala-
hol  tűz  van.  Novellák,  kisregé-
nyek, színpadi játék.  Kárpáti  Ki-
adó,  Ungvár,  1988;  Sorsomhoz  
szegezve.  Versek.  Kárpáti  Kiadó,  
Ungvár,  1990;  Hóban  és  homo-
kon. Válogatott  és új versek. Ha-
todik  Síp  Könyvek,  Budapest  —  
Ungvár,  1991;  Kis(ebbségi)  ma-
gyar  skizofrénia.  Tanulmányok.  
Galéria Kiadó,  Ungvár —  Buda-
pest,  1993;  

Balla  Gyula  1948.  decem-
ber  8-án  született  az  ungvári  

járási  Eszenyben,  parasztcsa-
ládban,  irodalomtörténész,  Bu-
dapesten  él.  Csapon  érettségi-
zett 1966-ban.  Egyetemi  tanul-
mányait  az  Ungvári  Állami  
Egyetem  magyar  nyelv  és  iro-
dalom szakán kezdte,  négy  sze-
meszter  után  Budapesten,  az  
ELTE  bölcsészkarán  folytatta.  
Itt  szerzett  1973-ban  magyar  
szakos  tanári  diplomát.  1970-
ben  Budapesten  telepedett  le.  
Munkahelyei  Magyarországon:  
Állami  Gorkij  Könyvtár,  ma  
Idegennyelvű  Könyvtár,  az  
MTA Kelet-Európai  Irodalmak  
Tanszéki  Kutató  Csoportja,  
majd  újra  az  idegen nyelvű 
könyvtár,  1986. január  1-től  az  
Országos  Széchényi  Könyvtár  
Magyarságkutató  Központjá-
ban dolgozik. Jelenleg a Magya-
rok Világszövetségének  főmun-
katársa,  kárpátaljai  referense.  
Kutatási  területe:  a kárpátaljai 
magyar  szellemi  élet,  valamint  
az  ukrán-magyar  művelődési  
kapcsolatok.  E  témákban  ta-
nulmányai  és kritikái  jelennek  
meg.  Költőként  indult,  évtize-
dek  óta  verset  nem  publikál.  
Annál  sűrűbben  jelennek  meg  
tényfeltáró,  elemző,  összegző  
tanulmányai,  1992-ben  jelent  
meg: Az  Ungpartjától  a  Szabad  
Európa  Rádióig.  Beszélgetés  
Skultéty  Csabával  (Ambrus  
Mártonnal)  című történelmi  in-



teíjúja.  Megjelenés  előtt  állnak  
ennek  a sorozatnak  további  kö-
tetei, illetve az S. Benedek And-
rással  közösen  írt  Kárpátaljai  
útikönyv. 

Balla  László  1927.  július  
23-án  született  Pálócon  (Szlo-
vákia).  Ungváron  él,  költő,  író,  
újságíró. Szobrászi, majd nyelv-
tanári képesítést  szerzett.  Kép-
zőművészeti  munkakörben,  ké-
sőbb  a  sajtónál  dolgozik,  s  itt  
fontos  posztokat  tölt  be.  így  a  
különböző  időszakokban  az Uk-
rajnai  Tankönyvkiadó  magyar  
és  lengyel  tagozatának  főszer-
kesztője,  a  Kárpáti  Kiadó  ma-
gyar  részlegének  vezetője,  
1965-ben  pedig  a  húsz  évvel  
korábban  megszüntetett  kár-
pátaljai  magyar  napilap  újjá-
szervezésére  kap  megbízást,  
ennek az élén áll 1987-es nyug-
díjba vonulásáig. Az 50-es,  60-
as  években  párhuzamosan  az  
Ungvári  Állami  Egyetemen  is  
oktat, itt a magyar irodalom  el-
ső  tanára.  Egész  pályája  során  
tevékenyen  részt  vesz  a  közé-
letben, hosszú esztendőkig  tag-
ja  az  Ukrajnai  Új ságírószövet-
ség  vezetőségének,  elnöke  a  
köztársaságban  nem  szláv  
nyelveken  megjelenő  kiadvá-
nyok  munkáját  koordináló  bi-
zottságnak;  ma  is  tagja  az  Uk-
rajnai  írószövetség  Országos  
Főtanácsának  és  vezetője  ma-

gyar  szakosztályának.  Megala-
pítója és elnöke az ungvári  Drá-
vai Gizella Magyar  Közművelő-
dési  Egyesületnek.  

15  éves  kora  óta  publikál,  
mintegy  50  könyv  szerzője,  
szépirodalmin kívül  publiciszti-
kai,  művészettörténészi  és  pe-
dagógiai  szakírói  munkásságot  
is  kifejt,  több  tankönyv  szerző-
je.  Fő műfaja  a novella  (Parázs  
a hóban,  1967; A  világóra  ketye-
gése,  1970;  Visszapillantó  tü-
kör,  1977;  Totális fényben,  1983;  
A legfőbb  parancs,  1986;  Sosem  
volt  repülések  emléke,  1989;  
stb.) és a regény  (A  Juventus-1  
űrutasai,  1963;  Meddő  felhők,  
1964;  Azt  bünteti,  kit  szeret,  
1990; A  Nagy  Semmi.  1993  —  
e két utóbbi múve egy tervezett, 
A  végtelenben  találkoznak  című  
regényciklus  két  első  kötete).  
Az  ötvenes  években  megjelent  
verseskötetei,  mint  oly  sok  
nemzedékbeliéi,  a  kötelező  se-
matizmus  jegyében  születtek,  
nyilván  ez volt  az oka, hogy  ez-
után  évtizedekig  nem jelentke-
zett  könyvvel  ebben  a  műfaj-
ban,  ezalatt  verseket  főként  az  
asztalfiók  számára  írt  és  igye-
kezett  visszatérni  fiatalkori  lí-
rájához, amellyel  a háborúvesz-
tés  előtt  sikerrel  debütált.  

Verseskötetei:  Zengj  hango-
sakban,  1951;  Kitárom  karom,  
1954;  Rohanó  évek  sodrában,  



1956; Nyári  lángok,  1961;  Leg-
újabb  verseskötete  1993-ban  a  
Galéria Kiadó gondozásában lá-
tott napvilágot Ikebana  címmel  
és az  1942—1992 között írt, kö-
tetben  meg  nem jelent  váloga-
tott verseit tartalmazza.  Novel-
láiból,  verseiből,  regényeiből  
több ukrán és orosz fordításban 
is  megjelent.  

Balla  Teréz  1951.  december  
25-én  született  a  szőlősi  járási  
Nagypaládon,  parasztcsalád-
ban.  Nagyberegen  él, költő,  pe-
dagógus. Az  általános iskolát  a  
szülőfalujában,  a  középiskolát  
Tiszapéterfalván járta ki. A  be-
regszászi  járási  lapban,  illetve  
a területi  Kárpátaljai  Ifjúság c. 
lapban jelentek meg első versei.  
Alapító tagja volt  a Forrás Ifjú-
sági  Stúdiónak,  majd  a  József  
Attila  Alkotóközösségnek.  A  
magyar  nyelv  és  irodalom  sza-
kos diplomát az Ungvári Állami 
Egyetem  magyar  filológiai  ka-
rán  szerezte.  Friss  diplomájá-
val  Joskar-Olába  utazott,  a  
Mari  Tudományos  Kutatóinté-
zet  nyelvészeti  intézetének  
munkatársa  lett.  Miután  visz-
szatért  szülőföldjére,  1978-ban  
kinevezték  Nagybereg  község  
középiskolájába.  Azóta  ott  ta-
nít.  Egy  önálló  verseskötete je-
lent meg  a József Attila  Irodal-
mi  Stúdió  Könyvtára  sorozat-
ban  így  jöttem  címmel  1985-

ben  a Kárpáti  Igaz Szó kiadásá-
ban. Azóta ritkán publikál, újabb 
verseskötete  kiadásra  vár.  

Balogh  Balázs  1941.  októ-
ber 4-én született a beregszászi 
járási  Beregsomban  paraszt-
családban, költő, újságíró. A kö-
zépiskolát Mezőkaszonyban  vé-
gezte.  Volt  kolhoztag,  katona,  
történelemtanár.  1965.  június  
óta az ungvári  Kárpáti  Igaz Szó 
újságírója,  1967-ben  történészi  
diplomát  szerzett  az  Ungvári  
Állami  Egyetem  levelező  tago-
zatán.  1989 után a Kárpáti  Igaz  
Szó  szerkesztőségétől  megvált,  
Magyarországon  telepedett  le  
családjával.  Első  verse  1955-
ben jelent  meg  a  Tavaszi  nap-
sütés  c.  gyermekvers-kötetben.  
Társszerzője  csaknem  vala-
mennyi  magyar  nyelvú  antoló-
giának  Kárpátalján.  Három  
verseskötete jelent meg az ung-
vári  Kárpáti  Kiadónál.  Kaláris,  
1974;  Csillagzene,  1979;  Üze-
net,  1989.  

Balogh  Irén  1944-ben  szü-
letett  a  beregszászi  járási  Be-
regsomban.  Beregszászon  él.  
Újságíró. Az általános iskola el-
végzése  után  a  helyi  mezőgaz-
daságban dolgozott hét éven ke-
resztül.  Majd  a  péküzemben  
vállalt  munkát.  Könyv-
tárosként  is  dolgozott.  Magán-
úton  érettségizett,  majd  az  
Ungvári  Állami  Egyetem  ma-



gyar  nyelv  és  irodalom  tagoza-
tán  szerez diplomát.  1977-től  a  
Beregi  Hírlap  főmunkatársa.  
Evekig  a  beregszászi  irodalmi  
kör  egyik  vezetője  volt.  

Balogh  Miklós  1934.  de-
cember  6-án  született  Király-
házán  vasutas  családban,  újság-
író, költő.  1952-ben  a helyi  uk-
rán  tannyelvű  középiskolában  
érettségizett.  1954—ben  elvé-
gezte  az  Ungvári  Tanítóképző  
Főiskola matematika-fizika  ta-
gozatát,  majd  1966-ban  a  Luc-
ki  Pedagógiai  Főiskola  mate-
matika  szakán  oklevelet  szer-
zett.  Ezt követően  Nagyborzso-
ván,  Csonkapapiban,  Nagy-
fa  er egen tanítóskodott.  1965-től  
a beregszászi járási Vörös Zász-
ló,  a  későbbi  Beregi  Hírlap  fő-
munkatársa.  1966-tól  1975-ig  
irányította  a lap mellett  műkö-
dő  Beregszászi  Irodalmi  Kör  
munkáját.  Tagja  volt  a  József  
Attila Alkotóközösségnek,  1962  
óta  publikál,  egy  önálló  verses  
füzete jelent meg a József Attila 
Irodalmi  Stúdió  Könyvtára  so-
rozatban  a Kárpáti  Igaz  Szónál  
1980-ban  a  Mindenség  tenye-
rén  címmel. Újabb  verseskötete  
kiadásra  vár.  

Baloghné  Bornemissza  
Eszter  1954.  szeptember  6-án  
született  Nagypaládon.  1992-
ben  települt  át  Magyarország-
ra,  Püspökhatvanban  él,  peda-

gógus,  újságíró.  Édesapja  Bor-
nemissza  Károly,  édesanyja  
Bornemissza  Eszter.  Férje  Ba-
logh  József,  pedagógus.  Tanul-
mányait  a  Nagypaládi  iskolá-
ban  kezdte,  majd  az  Ungvári  
10.  sz.  Középiskolában  érettsé-
gizett  1971-ben.  Ezt  követően  
felvételizett  az  Ungvári  Állami  
Egyetem  magyar nyelv-  és  iro-
dalom levelezői  szakára,  1980-
ban  diplomázott.  Középiskolai  
tanulmányai  befejeztével  1971  
decemberétől  1991  decembere-
ig  a  Kárpáti  Igaz  Szó  munka-
társa,  majd  1991-től  a  Kárpát-
alja  címú közéleti  és  kulturális  
kéthetenként  megjelenő  folyói-
rat  szerkesztője.  1992.  augusz-
tus  15-e óta a Galgagyörki  Álta-
lános Iskola magyar- és történe-
lemszakos  tanára.  1989-ben  be-
lépett  a  Kárpátaljai  Magyar  
Kulturális Szövetségbe.  1980-tól  
tagja  a  Szovjetunió,  illetve  Uk-
rajna  Újságírószövetségének.  
Folyamatosan  publikált  a  Kár-
páti  Igaz  Szóban,  a  Lányok,  
Asszonyok  c.  lapban,  a  Kárpáti  
Kalendáriumban.  A  Film,  Szín-
ház, Muzsiká-ban  is jelentek meg 
írásai.  Szerkesztette  a  Kárpáti  
Igaz  Szóban  megjelent  verseskö-
teteket. írásait általában Bornem-
issza  Eszter  néven  szignálta,  rit-
kábban  Paládi  Júliaként.  

Baloghné  Kerecsányi  Klá-
ra  1928. július  17-én  született  



Ungváron.  Jelenleg  Ungváron  
él, koreográfus, a Kárpátaljai Ál-
lami  Népi  Együttes balettmeste-
re.  Édesapja  Kerecsányi  Ferenc,  
iskolai  altiszt,  édesanyja  Panu-
lics  Ilona,  háztartásbeli.  Féije  
Balogh  László,  nyugalmazott  
hangmérnök.  1934—1947  között  
szülővárosában  elvégezte  az  ele-
mi  és polgári  iskolát,  majd  a  ta-
nítóképzőt.  1965-ben  felvételi-
zett a Kijevi Balettintézetbe, ma-
gánúton végezte ezt el  1969-ben.  
1946-tól  a  Kárpátaljai  Állami  
Népi  Együttes  tánccsoportjának  
szólistája,  1966  óta  koreográfu-
sa. 1957-ben megkapta az Érde-
mes  Múvész  címet.  1974—ben  
pedig  az Ukrajna  Kiváló  Művé-
sze  címet.  Több  kárpátaljai  ki-
adványban:  Kárpáti  Igaz  Szó,  
Zakarpatszka  Pravda  stb.  je-
lentek  meg  írásai.  Társ-
szerzőként  kötetben  megjelent  
művei:  Roszi  rnoji i  zori  (1986,  
Kárpáti  Kiadó); Kárpátalja  né-
pi  táncai  (1979,  Misztectvo  Ki-
adó, Kijev.) Életútjáról,  munká-
járól  jelentek  meg  írások  
1971—1985 között a Kijevi  Kul-
tura i Zsittyja és a Visztyi z Uk-
rajini  c.  folyóiratban;  kanadai  
újságokban  angol  és  ukrán  
nyelven  1976-ban,  1978-ban  és  
1985-ben.  1980-ban készült ró-
la egy rövidfilm Tiszta fonásból 
címmel  a  Kijevi  Dokumentum-
film  Stúdióban.  

Balog  Sándor  1942.  novem-
ber  5-én  született  Beregszá-
szon. Jelenleg  Hatvanban  (Ma-
gyarország)  él,  rokkant-nyug-
díjas,  közíró.  Édesapja  Balog  
Sándor  pedagógus,  a  Tiszaháti  
Magyarbolt  Főigazgatója  és  a  
Kárpáti  Magyar  Gazda  c.  lap  
főszerkesztője,  a  Szernyei  
Gyöngykaláris  szerzője-vezető-
je  volt.  Nős,  házastársa  Balog-
né  Balogh  Margit,  a  Hatvani  
ÁFÉSZ  SZTK  ügyintézője  és  
bérszámfejtője.  Tanulmányait  
a  Beregszászi  Középiskolában  
kezdte,  ahol  1959-ben  érettsé-
gizett  1965—1968  között  a  
Lembergi  Kereskedelmi  Főis-
kolán  tanul,  1985—1989  között  
az  Egri  Tanárképző  Főiskolán  
orosztanár  diplomát  szerzett.  
1965—1968  között  a  Jánosi,  
majd  a Bátyúi  Fogyasztási  Szö-
vetkezet vezetője, később elnök-
helyettese.  1968-ban  áttelepült  
Magyarországra,  ahol  a  Hatva-
ni  Áfész  felvásárlási  osztá-
lyának  vezetője  lett.  1971-től  
az  ÁGKER  Kft.  alkalmazottja,  
almaexportőr,  1975-től  1985-ig  
az  IBUSZ-nál  idegenvezető,  
majd  1985—1987  között  a  
MAVTOURS irodavezetője.  Ba-
log  Sándor  1988-tól  a  Hatvani  
Mozgássérültek  Egyesületének  
titkára,  majd  elnöke,  1992-től  
a  Hatvan  Város  és  Környéke  
Mozgáskorlátozottal  Egyesüle-



tének elnöke. Kutatási  területe:  
a volt Szovjetunió  magyarlakta  
területeinek  lakosságát  érintő  
problémák  feltárása,  a  Cserno-
bili  Atomerőmű  okozta  megbe-
tegedések kutatása  és folyama-
tos  feldolgozása,  valamint  az  
azzal  foglalkozó  sajtótermékek  
kiértékelése  egy  dokumentum-
próza megírásához.  Publikált  a  
kárpátaljai  újságokban,  a  Kár-
pátalja  c.  lapban.  1992-ben  a  
Galéria  Kiadó  gondozásában  
megjelent  kötetének  címe:  
SORSÜLDÖZÖTTEK. 

Bartha  Gusztáv  1963. szep-
tember 19-én  született a bereg-
szászi  járási  Mezőváriban,  pa-
rasztcsaládban,  költő.  1980-
ban  a  helyi  középiskolában  
érettségizett,  ezt  követően  az  
ottani  gazdaságban  dolgozott.  
Tanult  szakmája:  szakács.  Ver-
sei,  drámai  költeményei  1980-
tól jelennek  meg  a  Beregi  Hír-
lapban,  a  Kárpáti  Igaz  Szóban,  
a  Hatodik  Síp és a Pánsíp  c. fo-
lyóiratokban  és  a helyi  antoló-
giákban. Tagja volt a József At-
tila  Alkotóközösségnek.  Össze-
gyűjtött versei  és egyéb írásai a 
Galéria  Kiadó  gondozásában  
látnak  napvilágot  1993-ban.  

Bátyúi  Költészeti  Napok.  
Több  mint  5  éve  hagyományos  
irodalmi  ünneppé  váltak  a  Bá-
tyúi  Költészeti  Napok.  József  
Attila  születésnapjára, illetve a 

költészet  napjára  időzítik.  E  
rendezvény  keretében  tartják  
Kárpátalja  magyar  középisko-
lásainak  vers-  és  prózamondó  
versenyét.  1991-től  a  rendez-
vény gazdája a Kárpátaljai  Ma-
gyar  Pedagógus  Szövetség.  
Képviselteti magát a Magyarok 
Világszövetsége,  az  ungvári  
magyar  főkonzulátus,  a  Ma-
gyar Művelődési  és Közoktatási  
Minisztérium,  a KMKSZ és sok 
más  szervezet,  intézmény.  

A  Bátyúi  Költészeti  Napok  
elindítása, szervezése  Bagu Ba-
lázsnak,  a helyi  magyar  közép-
iskola  magyar  nyelv  és  iroda-
lom  szakos  tanárának  nevéhez  
fűződik. 

Két  évvel  ezelőtt  a  Bátyúi  
Költészeti  Napok  megrendezé-
sébe  a Nagyberegi  Középiskola  
tanközössége is bekapcsolódott, 
azóta  a  vers-  és  prózamondó  
versenyeknek  felváltva  adnak  
otthont. 

Benda  Kálmán  1913.  no-
vember  27-én  született  Nagy-
váradon.  1920-tól  Budapesten  
él,  történész,  a  Református  
Egyház  Ráday  Gyűjteményé-
nek  igazgatója.  Édesapja  néhai  
Benda  Gyula,  honvéd  ezredes,  
édesanyja  Imrik  Margit.  Nős,  
házastársa  Szabó  Mária,  nyu-
galmazott gimnáziumi  tanár.  A 
beregszászi  gimnázium  növen-
déke  volt.  A  Budapesti  Páz-



mány  Péter  Tudományegyete-
men  szerzett  tanári  diplomát  
1937-ben.  Ezenkívül  1936-Jban  
Bécsben,  1937-ben  Berlinben,  
1938—1939  között  Párizsban  
folytatott  tanulmányokat.  

1940-ben  gimnáziumi  tanár  
Budapesten,  1942—1948 között 
a  Teleki  Pál  Tudományos  Inté-
zetben  dolgozott,  1945-től  az  
intézet  igazgató  helyettese.  
1952—1956  között  a  reformá-
tus  egyház  levéltárosa,  majd  
1957. január 1-től 1985-ig a Ma-
gyar  Tudományos  Akadémia  
Történettudományi  Intézetében  
dolgozott. A Magyar Történészek 
Világszövetségének  elnöke,  a  
Magyar  Népfőiskolai  Társaság  
elnöke, a Magyar Kultúra Baráti 
Társaságának  elnöke.  

Kutatási  területe:  magyar  és  
egyetemes  történet,  XV—XVIII.  
század.  1991 óta rendes tagja a 
Magyar Tudományos  Akadémi-
ának.  1992-ben  megkapta  a  
Széchenyi-díjat,  1992-ben  pe-
dig  a  Szent-György-díjat.  

Történelmi  tanulmányait  
rendszeresen  publikálták  a  
bel-  és  külföldi  lapok.  Müvei:  
Bocskai  István  (Bp.,  1942);  A  
magyar  jakobinusok  iratai  I—  
III.  (Bp.,  1952—57);  „Emberba-
rát  vagy  hazafi?"  (tanul-
mányok); Bocskai  István  levelei  
(1992), A  moldovai  csángók  ok-
mánytára  I—II.  (1991),  stb.  

A  Századok,  Hadtörténeti  
Közlemények,  Történelmi  
Szemle  folyóiratok  szerkesztő-
bizottságának  volt  a  tagja,  
1942—1948  között  a  Revue  
d'Histoire  Compavec  szerkesz-
tője volt.  

Benkő  György  1947-ben  
született  Beregszászon.  Szülő-
városában  él.  Festőművész,  
grafikus. A helyi általános isko-
la  elvégzése  után  jelentkezett  
az  Ungvári  Iparművészeti  
Szakiskolába.  Befejezése  után  
különböző  beosztásokban  dol-
gozott.  Az  utóbbi  időben  költő-
ként  is  bemutatkozott  a  Hato-
dik  Síp,  a  Pánsíp  c.  folyóirat-
ban,  valamint  a  Kárpáti  Igaz  
Szóban.  Tagja  a  Révész  Imre  
Társaságnak.  Kiállításai:  1988  
—  Beregszász;  1991  —  Révész  
Imre  Társaság,  Ungvár;  1993  
— Révész  Imre Társaság,  Ung-
vár;  1993  —  Budapesti  Árkád  
Galéria,  Hatvani  Múzeum.  

Berecz  Margit  1956-ban  
született  Ungváron.  Szülőváro-
sában  él.  Textilművész.  Az  Ál-
talános iskola után elvégezte az 
Ungvári  Iparművészeti  Szakis-
kolát,  majd  a  Lembergi  Ipar-
művészeti  Főiskolán  folytatta  
tanulmányait.  A  diploma  meg-
szerzése  után  különböző  beosz-
tásban  dolgozott.  Tagja  a  Ré-
vész  Imre Társaságnak.  Kiállí-
tásai:  1977  —  Eperjes;  1981  —  



Lemberg;  1986 — Kijev, Megyei 
Őszi  Tárlat,  Ungvár;  1987  —  
Kijev;  1988 — Kassa, Tőketere-
bes,  Nyíregyháza,  Kijev;  1990  
—  Székesfehérvár;  1993 —  Bu-
dapesti  Árkád  Galéria.  

Beregi  Hírlap.  1945.  de-
cember  2-tól  lát  napvilágot.  
„Az  Ukrajnai  KB berehovói  Bi-
zottságának  és  a  Népképvise-
lők Kárpátontúli Területi  Bere-
hovói járási  tanácsának  lapja",  
1991-től  a Vörös Zászló  a Bere-
gi  Hírlap  nevet  veszi  fel,  és  a  
Népképviselők  Kárpátaljai  Te-
rületi  Beregszászi  Járási  Taná-
csának  és  a járás  társadalmi-
politikai  szervezeteinek  lapja.  
Az újság magyar és ukrán  nyel-
ven  jelenik  meg,  ideiglenesen  
hetente  kétszer  —  csütörtökön  
és  szombaton.  Ofszetnyomás.  1  
nyomdai  ív. 4600 példány a ma-
gyar kiadása.  Készül  a Kárpát-
aljai  Területi  Végrehajtó  Bi-
zottság  Kiadói  és  Nyomdaipari  
Főosztályának  Beregszászi  Já-
rási  Nyomdájában.  A  Kárpáti  
Igaz  Szó  önállósulásáig  lénye-
gében  Kárpátalja  egyetlen  ma-
gyar lapja volt.  Szerkesztői  vol-
tak:  Lusztig  Károly,  Svéd  Ár-
min,  Csanádi  György, Tóth  Ká-
roly.  1993 júniusától  megbízott  
főszerkesztője:  Bíró  László.  
1989  márciusától  a magyar  ki-
adásért felel  Mester  Magda,  az  
az  Füzesi  Magda  költő,  az  Uk-

rán  és  a  Magyar  írószövetség  
tagja.  Ukránul  mintegy  másfél  
ezer példányban lát  napvilágot.  
Évtizedek  óta  a  lap  főmunka-
társai:  Balogh  Miklós,  Balogh  
Irén.  Itt kezdte újságírói  pálya-
futását  Györké  László,  Bundo-
vics  Judit,  Fedinec  Csilla.  

A  lap  levélcíme:  295510,  Be-
regszász,  Munkácsi  u.  3.  Tel.:  
szerkesztő:  2-31-54;  helyettes  
szerkesztő:  2-35-58,  a  magyar  
kiadás:  2-33-06.  

Beregszászért  Alapítvány.  
1992  tavaszán  részben  a  Kár-
pátaljáról  elszármazottak  kez-
deményezésére  megalakult  a  
Beregszászért  Alapítvány,  ame-
lyet a Budapesti  Fővárosi  Bíró-
ság  hivatalosan  is  nyilvántar-
tásba  vett. Alapítói:  Benda  Má-
ria,  Pazar Tibor György  és Sze-
nes  Kálmánné  Pazar  Valéria.  
Az  alapítvány  célja  többek  kö-
zött  „a  beregszászi  és  a  kör-
nyékbeli  magyar  anyanyelvű  
lakosok  kulturális,  oktatási,  
szociális  és közérdekű  vállalko-
zási  szerveződések  támogatá-
sa." 

Beregszászi  Gazdasági  és  
Kulturális  Napok.  1992  szep-
temberében  a  Vérke-parti  vá-
rosban  először  rendezték  meg  
hagyományteremtő  céllal  a  Be-
regszászi  Gazdasági  és  Kultu-
rális  Napokat.  A  rendezvény  
programján  labdarúgótorna,  



szüreti bál,  őszi vásár,  színházi  
bemutató  szerepel.  Jelenlétük-
kel  megtisztelik  a  magyaror-
szági  szervezetek,  intézmények  
képviselői  is.  

Beregszászi  Illyés  Gyula  
Nemzeti  Színház  (Beregszászi  
Népszínház).  1952-ben  alakult  
a beregszászi járási  Művelődési  
Ház  színjátszó  csoportjaként,  
vezetője:  Schober  Ottó.  A  ma-
gyar csoport fennállása óta több 
mint  50  színdarabot  mutattak  
be.  A  Népszínház  elnevezés  
azokban  az  időkben  az  amatőr  
együttesek  elismerő  címe volt a 
Szovjetunióban.  A maguk  mód-
jánjelentős mértékben hozzájá-
rultak  a  kárpátaljai  magyar  
kultúra  ápolásához.  Tájolásaik  
folyamán felkeresték a magyar-
lakta  falvakat,  bemutatkoztak  
a  szomszédos  országokban,  
részt  vettek  a  kisebbségi  ma-
gyar  színházak  fesztiválján.  
Legutóbb  egyik  legnagyobb  si-
kerüket  Nagy  Zoltán  Mihály  A  
sátán  fattya  című  regényének  
színpadra  átírt  változatával  
aratták,  melynek  rendezője  
Schober  Ottó  volt.  1992-től  Be-
regszászi  Illyés  Gyula  Nemzeti  
Színház  néven  jegyzik.  Ezzel  
megkezdték  az  első  lépéseket  a  
hivatásos magyar színház  meg-
teremtéséhez.  1989  szeptembe-
rétől  a társulat jövendő  tagjai  a  
Kijevi Karpenko Karij  Színház-

művészeti  Főiskolán  szereztek  
képesítést,  1993 őszétől  a közel 
20  fős  magyar  társulat  meg-
kezdte  működését,  Vid-
nyánszky Attila rendező  irányí-
tásával. 

1993  nyarán  a  beregszászi  
Illyés  Gyula  Nemzeti  Színház  
Stúdiót  nyit  a  Beregszászi  Já-
rási  Kultúrházban,  sikeres  fel-
vételi  esetén  a  jelentkezőkkel  
szerződést  kötnek.  

Beregszászi  Irodalmi  Kör.  
Létrehozója  az  1940-es  évek  
végén  a helyi járási  lap, a Vörös 
Zászló  volt.  Ez  a  kárpátaljai  
magyar kisebbség  első  irodalmi  
műhelye.  A  kör  szervezői  közt  
ott  találjuk  Győry  Dezső  költőt  
is.  Alapítótagja  volt  többek  kö-
zött  Sütő  Kálmán,  Drávai  Gi-
zella.  A  60-as  évek  végén  je-
lentkező  fiatalok:  Füzesi  Mag-
da,  Ferenczi  Tihamér,  Finta  
Éva,  Vári  Fábián  László,  Dup-
ka György, Kecskés Béla és má-
sok  támogatásával  az  irodalmi  
kör  újjászerveződött.  Akkori-
ban  a kör  szellemi  vezetője  Ko-
vács Vilmos volt.  1985 tavaszán 
a  Beregszászi  Irodalmi  Kör  
csatlakozott  a  területi  József  
Attila Irodalmi Stúdióhoz.  Ettől  
kezdve  annak beregszászi  tago-
zataként  folytatta  munkáját.  
1987-től  a  kör  elnöke,  Füzesi  
Magda  költő  Ifjúsági  Irodalmi  
Stúdiót  szervezett.  Azóta  a fia-



tal tollforgatók közül többen je-
lentkeznek  írásaikkal  a  belyi  
kiadványokban  (Mester  Mag-
da, Csóka  György.)  

Beregszászi  Járási  Moz-
gáskorlátozottak  Egyesüle-
te.  1993  tavaszán  tartotta  meg  
alakuló  konferenciáját.  Az  új  
társadalmi  egyesület  életrehí-
vásában  szerepet  játszott  a  
Hatvan  és  Környéke  Mozgás-
korlátozottaink  Egyesülete.  A  
beregszászi  testvérszervezeté-
nek  elnöke:  Hudák  Rudolf.  Tit-
kár:  Német  Anna.  Számlát  is  
nyitott  a Beregszászi  Agráripa-
ri  Bankban,  melynek  száma:  
1700552.  Az  egyesületnek  bár-
melyik  mozgáskorlátozott  pol-
gár  tagja  lehet,  nemzetiségétől  
függetlenül,  ha  elismeri  az  
Alapszabályt.  Címük:  Bereg-
szász,  Munkácsi  u.  3.  Beregi  
Hírlap  szerkesztősége.  

Beregszászi  Magyar  Gim-
náziumért  Alapítvány.  Két  
évvel  ezelőtt  azzal  a  céllal  hoz-
ták létre, hogy végleges  otthon-
ra  találjon  a  Beregszászi  Ma-
gyar  Gimnázium.  Az  alapít-
vány  számlaszáma:  Beregszá-
szi  Bank  1700950.  Az  
Alapítvány  elnöke:  Udvary  Ist-
ván  gimnáziumi  igazgató.  

Beregszászi  (Nitkulinec)  
Olga  1950. január  3-án  szüle-
tett Beregszászon.  1973-tól  Bu-
dapesten  él,  színművésznő.  

Édesapja Nitkulinec Rudolf,  el-
halálozott,  édesanyja  Nitkuli-
nec Eugénia, karmester, újságí-
ró.  Gyermekük:  Dávid.  

A nyolcosztályos általános is-
kolát  szülővárosában  végezte  
1964-ben. Az Ungvári  Zenemű-
vészeti  Szakiskolát  1968-ban  
fejezte be.  1969—1974 között  a  
Moszkvai  Lunacsárszkij  Szín-
művészeti  Akadémián  tanult.  

1975-ben  Kaposváron  a  
Csiky  Gergely  Színház  tagja.  
1982—1986  között  a  Budapesti  
Gyermekszínház  művésze,  ké-
sőbb  önállósította  magát.  Több  
költészeti  esten,  gyermekmű-
sorban,  tv-műsorokban,  hang-
játékokban,  portréfilmben  sze-
repelt. 

1993-ban  belépett  a  ma-
gyar-ukrán-ruszin  egyesület-
be.  1989  óta  tagja  a  Berzsenyi  
Dániel  Irodalmi  és  Művészeti  
Társaságnak.  Rendszeresen  
foglalkozik versek megzenésíté-
sével.  Nagyobb  önálló  munkái:  
Pilinszky  János-est,  Tollas  Ti-
bor-est,  Jeszenyin-est.  1989-
ben  Budapesten  a  magyar  da-
lok  versenyén  egy  megzenésí-
tett Radnóti Miklós dallal, mint 
zeneszerző  elnyerte a harmadik 
díjat, megkapta  az  1987-es  bu-
dapesti  fesztivál  különdíját.  

Beregszászi  Öregdiákok  
Társasága.  1945  után  kezdte  
el  tevékenységét,  tagjai  félév-



százada  tartják  a  kapcsolatot  
egymással.  A  rendszeres  talál-
kozók  szervező  koordinátora  
Kerényi  Gyula  építész,  nyugdí-
jas.  Budapesten  a  szervező-ko-
ordinátor  Brenner  Sándor.  Az  
első évtizedekben 500 címet ku-
tattak  fel.  Az  első  illegális  ta-
lálkozók  színhelyei:  temető-
kert,  a  templom,  a  Vérke  és  a  
Borzsa  partja,  magánházak,  
stb. Az iskola előtti fáról (ma: a 
4. sz. Kossuth  Lajos  Középisko-
la)  származó  platánleveleket  
kapcsolattartás végett és ösztö-
nözve  a  szülőföld  iránti  szere-
tetet  és  hűséget  —  minden  
öregdiákhoz  eljuttatták.  Min-
den  évben  tanáraik  és  diákjaik  
sírjára gyertyagyűjtási  szertar-
tással  platánleveles  koszorút  
helyeznek.  1989-től  Beregszász  
is  otthont  ad  legálisan  az  öreg  
diákok összejöveteleinek,  ilyen-
kor  megkoszorúzzák  a  Kos-
suth-szobrot,  az  emléktáblá-
kat, találkoznak  az ifjúság jeles 
képviselőivel.  Közülük  a legak-
tívabbak  Alapítványt  hoztak  
létre  Beregszászért.  1993-ban  
80  külföldi  vendég  részvételé-
vel  avatták  fel  dr.  Linner  Ber-
talan  egykori  beregszászi  se-
bészfőorvos  emléktábláját  az  
egykori gimnázium falán, Deák 
György  és  Szakolczay  Gusztáv  
tanárok emléktábláját a temető 
kápolnájának  a  falán.  Kerényi  

Gyula az 50 év alatt több mint 21 
000 levelezőlapot,  17 000 fényké-
pet,  5500  újságot  postázott  volt  
gimnazista  társai  címére.  

Bihari  András  1953. január 
5-én  született Balazsér község-
ben  (beregszászi  járás).  Jelen-
leg  Beregszászon  él:  Beregvi-
dék RT elnöke. Édesapja  Bihari  
András, brigádvezető,  édesany-
ja  Bihari Jolán, kolhoztag.  Nős,  
házastársa  Bihariné  Galajda  
Mária,  a  Beregszászi  Gáziroda  
főkönyvelője.  A  Munkácsi  Me-
zőgazdasági  Technikumból  ag-
ronómusi  diplomával  került  ki.  
Tanulmányait  az Ungvári  Álla-
mi  Egyetemen  folytatta,  köz-
gazdászi  ismereteket  szerzett.  

Egyetemi  tanulmányai  befe-
jeztével  1972—1986  között  a  
Makkosjánosi  Csapajev  Kolhoz  
brigádvezetőjeként  dolgozott,  
majd  a  Nagyberegi  Lenin  Kol-
hozban az elnökhelyettesi  teen-
dőket  végezte.  1989  óta  a  Be-
regvidék  Részvénytársaság  el-
nöke.  1981-től  a  Szovjetunió  
Kommunista  Pártjának  tagja,  
1990-ben  belépett  a  Kárpát-
aljai Magyar Kulturális  Szövet-
ségbe.  Tagja  a  Magyar-Ukrán  
Szakemberek  Világszövetségé-
nek és az 1993 áprilisában meg-
alakult  Magyar  Értelmiségiek  
Kárpátaljai  Közösségén  belül  a  
Gazdasági-vezetők  Társaságá-
nak. 



Bíró  Andor  Antal  1929.  
február  1-én  született  Tiszapé-
terfalván.  Jelenleg  Péterfalván  
lakik,  a Határőr Agrárcég  Gaz-
daság elnöke.  Házastársa  Bíró-
né Varga Júlia,  nyugdíjas.  

Középiskolai  tanulmányai  
után  az  Ungvári  Állami  Egye-
tem  történelem  karára  felvéte-
lizett,  1959-ben  levelező  tago-
zaton  tanári  diplomát  szerzett.  
1946—1959  között  pedagógus-
ként  dolgozott,  majd  egyetemi  
tanulmányai  után  a  Határőr  
Agrárcég Gazdaság elnöke nap-
jainkig.  Tagja  volt  a  Szovjet-
unió  Kommunista  Pártjának,  
jelenleg  pártonkívüli.  Szakk-
cikkei  a kárpátaljai  magyar  és  
ukrán  sajtóban  jelennek  meg.  
Alapító  tagja  a  MEKK  Gazda-
sági-vezetők  Társaságának.  

Ifj.  Bíró  Andor  1961-ben  
született  Tiszapéterfalván,  
Ungváron  él.  Értelmiségi  csa-
ládból  származik. Történész,  az 
Ungvári  Hungarológiai  Köz-
pont  tudományos  munkatársa.  
A  beregszászi  orosz  tannyelvú  
középiskolában  érettségizett,  
majd  az  Ungvári  Állami  Egye-
tem  történelem  szakán  folytat-
ta tanulmányait,  ugyanitt aspi-
ráns  és  a  történelem  kar  labo-
ránsa.  1991-től  az  Ungvári  
Hungarológiai  Központ  tudo-
mányos  munkatársa.  Kutatási  
területe:  a kárpátaljai  települé-

sek hálózata a magyar nyelvha-
táron belül. Alapító tagja a Kár-
pátaljai  Magyar  Tudományos  
Társaságnak.  írásai  a  Kárpáti  
Kalendáriumban jelentek  meg.  

Bírta  Mihály  1931.  augusz-
tus  14—én  született  Érszentki-
rályon  (Románia).  Jelenleg  Ki-
jevben  él,  nyugalmazott  villa-
mosmérnök.  Édesapja  Birta  
László,  meghalt  1965-ben,  
édesanyja Birtáné Szász Mária, 
nyugdíjas. Nős, házastársa  Bir-
ta  Irén, nyugalmazott  vegyész.  

A  középiskolát  Szatmárné-
metiben  1951-ben  fejezte  be,  
1953-ban  Nagyszebenben  elvé-
gezte  a  Hírközlési  Múszaki  
Tisztiiskolát,  1961-ben  Szent-
péterváron  fejezte  be  tanul-
mányait  a  Hírszolgálati  Had-
mérnöki  Akadémián,  mint  vil-
lamosmérnök. 

Tanulmányai  után  hivatásos  
katonatiszt a Román  Hadsereg-
ben  1965-ig.  Ezt  követően  
1972-ig  mérnök  Kolozsváron,  
majd  1974—1991 között mérés-
ügyi  szakmérnök  az  Ukrán  TV  
műsorszóró  vállalatnál,  ahon-
nan  1991-ben  mérésügyi  fő-
mérnökként  nyugdíjba  vonult  
(Ez  idő  alatt  a mérésügyi  szak-
mérnöki  képzettséget  is  meg-
szerezte.) 

1946—1948  között  tagja  a  
Magyar Népi Szövetség Ifjüsági 
Szervezetének,  majd  az  Ifjú-



munkás  Szervezetnek  1958-ig.  
1989-ben  belépett  a  Magyarok  
Kijevi  Klubjába,  melynek  ké-
sőbb  titkára  lett.  Tagja  a  Mér-
nökök  és Technikusok  Egyesü-
letének. 

Boniszlavszky  Tibor  1928.  
október  15-én  született  Kas-
sán.  Jelenleg  Ungváron  él,  ze-
netanár,  zenetörténész.  Édes-
apja  Boniszlavszky  Dezső,  épí-
tészmérnök,  édesanyja  Boni-
szlavszky  Dezsőné háztartásbeli.  
Nős,  házastársa  Boniszlavszky  
Éva,  röntgenológiai  laboráns.  
1938-ban  befejezte  az  Ungvári  
ruszin  tannyelvű  iskolát,  
1938—1944  között  az  Ungvári  
Állami  Drugeth Gimnázium  ta-
nulója,  1944—1945 között  a ta-
nítóképző növendéke,  1950-ben  
befejezte  az  Ungvári  Zenemű-
vészeti  Szakközépiskolát.  Még  
ugyanebben  az  évben  felvételi-
zett a Lembergi  Zeneművészeti  
Főiskola  hegedű  szakára.  
1955-ben  szerzett  diplomát.  

Főiskolai  tanulmányai  után  
1959-ig  a  Beregszászi  Zeneis-
kola  igazgatóhelyettese,  majd  
1959—1963  között  a  Kárpát-
aljai Területi  Filharmónia  Népi  
Énekkarának  zenekari  vezető-
je.  1966-ig  a  filharmónia  ma-
gyar  esztrádegyüttesének  mű-
vészeti  vezetője.  1966—1975  
között  az  ungvári  Csajkovszkij  
Zeneiskola  vonós  szakosztályá-

nak  vezetője,  majd  nyugdíjba-
vonulásáig  a  Területi  Filhar-
mónia  Magyar  Kamara-
együttesének  zenei  előadója  és  
szólistája. 

1989-től  tagja  a  Kárpátaljai  
Magyar  Kulturális  Szövetség-
nek,  1992-től  a  szövetség  mű-
velődési  bizottságának  elnöke.  
Kutatási  területe:  kárpátaljai  
zenenevelés,  zenetörténelem.  
1972-től  az  Ungvári  Állami  
Egyetem  diák-tanári  „Diverti-
mento"  kamarazenekarának  
művészeti vezetője. Alapító tag-
ja  és felelős titkára  a Zádor  De-
zső  Zenei  Társaságnak.  Publi-
kációi  több  külföldi  és  belföldi  
lapban  megjelentek:  kassai  Ze-
nei  Antológia  (1965),  Kárpáti  
Kalendárium,  Kárpáti  Igaz  
Szó.  1993-ban  jelent  meg  kis-
monográfiája  a kárpátaljai  ma-
gyar  zenei  életről  az  Intermix  
Kiadó  gondozásában.  

Bundovics  Judit  1964.  feb-
ruár  23-án  született  a  bereg-
szászi  járási  Sárosorosziban,  
parasztcsaládban.  Újságíró.  Az  
általános  iskolát  helyben  vé-
gezte  el,  a  Beregszászi  4.  sz.  
Kossuth  Lajos  Középiskolában  
érettségizett,  1982-től  az  Ung-
vári  Állami  Egyetem  magyar  
nyelv  és  irodalom  szakos  hall-
gatója, tanulmányait  a levelező 
tagozaton  fejezi  be.  A  diploma  
megszerzése  alatt  és  után  óvo-



dai  nevelő  volt  Tiszasalamon-
ban  és  munkatársa  a  Beregi  
Hírlap  c.  beregszászi  lapnak.  
Elbeszéléseivel  először  a  Kár-
páti  Igaz  Szóban  jelentkezett,  
majd  a  Kárpáti  Kalendárium-

ban  és  más  kiadványokban  is  
publikált. Prózai írásaival  a he-
lyi  antológiákban  is  szerepel.  
Jelenleg  a  Budapesti  Művelő-
dési  Központ  munkatársa.  



С,  Cs 

Czurkó  János  1937.  május  
15—én  született  Palló  község-
ben  (ungvári  járás).  Jelenleg  
Minajban  él,  orvos.  Édesapja  
Czurkó  Imre,  földműves.  Nős,  
házastársa  Czurkó  Valentina,  
orvos.  Az  általános  iskolát  Sis-
lócon  végezte  el,  majd  az  Ung-
vári  1.  sz.  Középiskolában  ta-
nult tovább. Ezt követően felvé-
telizett  az  Ungvári  Állami  
Egyetem  orvosi  karára,  melyet  
sikeresen  fejezett be.  Egyetemi  
tanulmányai  után a nagyberez-
nai járási  sóháti  körzeti  kórház  
főorvosa,  majd  főorvos  az  ung-
vári  járási  kórházban,  később  
pedig a megyei kórház főorvosa. 
Czurkó  János  a  megyei  tanács  
alelnöke,  a  megyei  tanács  kép-
viselője. 

Csatáry  György  1963.  októ-
ber  11-én  született  a beregszá-
szi járási Zápszonyban,  levéltá-
ros,  történész.  A  bátyűi  közép-

iskola elvégzése után az Ungvá-
ri  Állami  Egyetem  történelem  
karán szerzett  1990-ben  tanári  
diplomát. A Kárpátaljai  Terüle-
ti  Állami  Levéltár  beregszászi  
okiratfelhasználó  és  publikáci-
ós  részlegének  tudományos  
munkatársa.  KMKSZ-tag.  Ála-
pító  tagja  a Magyar  Értelmisé-
giek  Kárpátaljai  Közösségének.  
Kutatási  területe:  a  kuruckor  
(XVII—XVIII.  század)  kárpát-
aljai  iratanyagának  leírása  és  
elemzése. A vidék múltjával kap-
csolatos helytörténeti  feltárások-
kal  foglalkozik  s  azokat  népsze-
rűsíti  a  helyi  időszaki  kiadvá-
nyokban.  1993-ban  jelent  meg  
az Intermix Kiadó gondozásában 
Levéltári  kalászatok  címmel  ta-
n ul m ány gy új tem ény e. 

Csernicskó  István  1973. ja-
nuár  14.  született  Csapon.  Je-
lenleg  Csapon  él.  Édesapja  
Csernicskó István, vasúti forga-



lomirányító,  édesanyja  Papp  
Anikó,  a  Csapi  Állomás  áru-
pénztárosa.  Nős,  házastársa  
Csernicskóné  Beregszászi  Ani-
kó, az Ungvári Állami  Egyetem  
hallgatója.  1990-ben  érettségi-
zett  a Csapi  2.  sz.  Középiskolá-
ban. Még ugyanebben  az  évben  
felvételizett  az Ungvári  Állami  
Egyetem  filológiai  karának ma-
gyar nyelv és irodalom  szakára,  
melynek  hallgatója.  1990-ig  
tagja  volt  a  Szovjetunió  Kom-
szomol  Szervezetének.  A  kár-
pátaljai  magyarság  és  a  két-
nyelvűség  c.  tanulmányon  dol-
gozik. 

Több írása jelent meg  külön-
böző  lapokban.  1992 júniusától 
szerkesztője  a  Harso(g)na  c.  
szatirikus  diáklapnak.  

Csirpák  Emil  1934.  szep-
tember  14-én  született  Tisza-
csomában.  Jelenleg  Budapesten  
él,  szabadfoglalkozású,  nyugdí-
jas  tanár.  Édesapja  Csirpák  
Emil,  édesanyja  Gecse  Anna,  
pedagógusok.  Nős,  házastársa  
Rozgyin  Elvira,  nyugdíjas  ta-
nárnő. 

Az  elemi  iskolát  szülőfalujá-
ban  végezte  1944-ben,  később a 
beregszászi  általános  iskolában,  
majd  a  csapi  középiskolában  ta-
nult  tovább,  ott  érettségizett  
1952-ben.  Ezt követően  elvégez-
te  az  Ungvári  Állami  Egyetem  
orosz  szakát  1957-ben,  majd  

1959-ben  a Tartui  (Észtország)  
Egyetem  magyar-orosz  szakát.  

Egyetemi  tanulmányai  után  
tehergépkocsi-vezetői  állást  
kapott  Leningrádban  a  Glávle-
ningrádsztroj  vállalatnál.  1961-
ben  gépjármű vezető-oktató  a  
Leningrádi  38.  sz.  középiskolá-
ban.  1962-ig  Dél-Kazahsztán-
ban tanítóskodott  (Jermolovka,  
Buguny).  1962—1971  között  
magyar  nyelv-  és  iroda-
lomtanár  a Csapi  2.  sz.  Magyar  
Középiskolában.  1971  augusz-
tusában  áttelepült  Magyaror-
szágra.  1972-ig a szegedi JATE 
orosz tanszékén, később,  1988-
ig  az  MKKE  orosz  tanszékén  
oktatott. 

Kutatási  területe: a magyar-
és  oroszoktatás  módszertani  
kérdései;  nyelvhelyesség-nyelv-
müvelés;  nyelvi  interferencia  
az igevonzatok  szintjén.  

Doktori fokozatát a budapes-
ti ELTE BTK-án  szerezte. Tag-
ja  a Nemzetközi  Magyar  Filoló-
giai  Társaságnak  és  a  Modern  
Filológiai  Társaságnak.  

írásai jelentek meg a kárpát-
aljai  és  a  külföldi  sajtóban.  
Társszerzőként  kötetben  meg-
jelent  művei:  A  magyar  megfe-
lelőiktől  eltérő  orosz  igei  szó-
szerkezetek  (vonzatok).  Nyelv-
művelő  segédanyag.  Zsámbék,  
1983.  (Társszerző  Csirpák  
Emiiné). A  magyar  megfelelőik-



tői  eltérő  orosz  igei  szószerkeze-
tek  (vonzatok)  fontosabb  fogal-
mi  csoportjai.  (Forgatókönyv,  
melynek  alapján  számítógépes  
program  készült  Sinclair  ZX  

Spectrumra.  Felhasználásának  
tapasztalatairól  az  orosztaná-
rok  6.  nemzetközi  kongresszu-
sán  tartott  előadást.)  



D 

Dayka  Gábor  Társaság  
1990. június  17—én alakult meg 
Beregszászon.  Létrehozói:  Bál-
lá D. Károly, Vári  Fábián  Lász-
ló,  Horváth  Sándor,  Nagy  Zol-
tán  Mihály,  Dalmay  Árpád.  
Alapítólevelükben  hagsúlyoz-
ták, hogy létrehozzák  a kárpát-
aljai  magyar  irodalmárok  sza-
bad  társulatát.  Az  alapítók  
szellemi  elődjüknek  tekintik  az  
1971-ben  megszüntetett  For-
rás  Stúdiót  és  meríteni  kíván-
nak  az  ugyancsak  megszűnt  
Vörös  Zászló  Irodalmi  Stúdió,  
valamint  a József Attila  Irodal-
mi  Stúdió  és  Alkotóközösség  
működésének  tapasztalataiból.  
Nincs  alapszabálya,  mert  mű-
ködését  az  általános  emberi  
normák  határozzák  meg,  nincs  
székhelye,  mert  törekvései  ott  
élnek minden  alkotói  tudatban.  
Nincs név szerint nyilvántartva 
tagsága,  mert  tagjának  tekint  

mindenkit,  aki  céljaival  azono-
sul  és  látogatja  rendezvényeit;  
nincs  választott  vezető  testüle-
te,  mert  alapítói  egyenlő  jogok  
alapján  kívánják  összefogni  a  
tagságot;  nem  kéri  bejegyezte-
tését a hatóságtól, mert nem jo-
gi  személyként,  hanem  függet-
len,  szabad  alkotói  társulás-
ként  kíván  működni.  

Dalmay  Árpád  1947.  de-
cember  29-én  született  Bereg-
szászon.  Irodalomkritikus,  a  
KMKSZ  Beregszászi  Járási  
Szervezetének  elnöke.  Házas-
társa,  Dalmay  Árpádné  sz.  Gál  
Márta  a Beregszászi  4.  sz.  Kos-
suth  Lajos  Középiskola  igazga-
tóhelyettese. 

1965-ben  érettségizett  a  4.  
sz.  Kossuth  Lajos  Középiskolá-
ban,  1970-ben  felveszik  az  
Ungvári  Állami  Egyetem  filoló-
giai  karának  magyar  szakára,  
1970-ben  magyar  nyelv  és  iro-



dalom tanári diplomát  szerzett,  
1978-ban  folytatja  tanul-
mányait  UAE  német  tanszé-
kén,  1982-ben  némettanári  
diplomát  kapott.  1970—1984  
között  a  beregszászi  járási  lap  
fordítója,  1984-től  a  Benei  Ál-
talános  Iskola  némettanára,  
1985-től  a  Könyvbarátok  Or-
szágos  Egyesülete  Beregszászi  
Járási  Szervezetének  felelős  
titkára,  1989-től  a Kossuth  La-
jos  Középiskola  tanára,  1990—  
1991 között a Beregszászi  Járá-
si  Tanács  elnökhelyettese,  
1991-től  főállásban  a  KMKSZ  
Beregszászi  Járási  Szervezeté-
nek  elnöke.  1989-től  a  megyei  
szövetség alapítótagja, tisztség-
viselője. 

Az  1985-ben  megalakult  Be-
regszászi  Illyés  Gyula  Magyar  
Irodalmi  Klub  elnöke.  Kutatási  
területe:  a  beregszászi  járás  
földrajzi  nevei.  1991-ben  meg-
kapta  a  Széchenyi  Társaság  
diplomáját,  a Széchenyi  emlék-
érmet.  1989-től  a  Hatodik  Síp  
egyik  szerkesztője.  Főbb  tanul-
mányai: Évgyűrűk '88:  Interna-
cionalizmus  és  nemzeti  önisme-
ret;  Az  Idő  ablaka  előtt  —  Kár-
páti  Igaz Szó,  1984. 04. 07.;  Iro-
dalmunk  keresztmetszete,  
ugyanott,  1985.  07.  27.;  Vallo-
más  egy  viszontagságos  életről,  
ugyanott,  1986. 03.  15.;„Össze-
kaparni  a  boldogságot..."  uo.,  

1987.  05.  30.;  Riportkötet  —  
mérföldkőnek,  1987.  7. 25. Élet-
útjáról  közölt  írások:  Extra  
Hungáriám  c.  kötet,  1992,  Ha-
todik  Síp  Kiadó  (riport);  Mezs-
gyén  állva  c. kötet,  1993.,  Galé-
ria  Kiadó  (riport).  

Demjén  Miklós  1951.  au-
gusztus 26-án  született az ung-
vári  járási  Eszenyben  paraszt-
családban.  Költő.  A  csapi  2.  sz.  
magyar tannyelvű  középiskolá-
ban  érettségizett,  majd  a  kato-
nai szolgálat letöltése után vas-
úti  gépész, beiratkozik  az  Ung-
vári  Állami  Egyetem  magyar  
nyelv  és  irodalom  szakának  le-
velező tagozatára, de nem fejezi 
be,  mint  alkalmi  munkás  kü-
lönböző  munkakörökben  dolgo-
zik.  Bejárja  a  volt  Szovjetunió  
belső  területeit,  majd  hosszabb  
ideig  a Csapi  Főposta  alkalma-
zottja.  Első  sikertelen  házassá-
ga  után  újranősül  és  Beregrá-
koson  telepedik  le.  

1969-től  publikál a kárpátal-
jai  magyar  nyelvű  kiadványok-
ban.  Tagja  volt  a József  Attila  
Alkotóközösségnek,  KMKSZ-tag.  
Egy  önálló  verses  füzete jelent 
meg  a  József  Attila  Irodalmi  
Stúdió  Könyvtára  sorozatban  a  
Kárpáti  Igaz  Szó  kiadásában  
1982-ben  Hív  a  távol  címmel.  

Dilung  József  1928.  június  
22-én  született Munkácson. Je-
lenleg  Kijevben  él.  Az  Ukrán  



Tudományos  Akadémia  fotoké-
miai  osztályának  vezetője.  
Édesapja  Dilung  József,  aszta-
los,  édesanyja  Szklár  Zsuzsan-
na. Nős, házastársa  Iljuscsenko  
Szvetlana,  egyetemi  előadó.  

Középiskolai  tanulmányai  
után,  1946-ban  felvételizett  az  
Ungvári  Állami  Egyetem  ké-
miai  szakára,  1951-ben  diplo-
mázott. Még ugyanebben  az év-
ben átköltözött Kijevbe, ahol  az 
Ukrán  Tudományos  Akadémia  
fizika-kémia  intézetének  aspi-
ránsa  lett,  majd  tudományos  
munkatársa,  később  igazgató-
helyettese.  Jelenleg  a  fotoké-
miai  osztály  vezetője.  Kutatási  
területe:  a  fotokémia,  fotopoli-
merizáció  és  fotoszintézis.  
1971-ben  megkapta  a  kémiai  
tudományok  doktora  címet,  
majd  professzorrá  nevezték  ki  
1973-ban. 

1960—1991 között  a Szovjet-
unió  Kommunista  Pártjának  
tagja  volt.  Tagja  az  Országos  
Kémiai  Szövetségnek.  1990-
ben  megkapta  az  Ukrán  Tudo-
mányos  Akadémia  Piszar-
zsevszkij-díját. 

Drávai  Gizella  Nyelvmű-
velők  és  írod  alombarátok  
Köre  1987. július 27-én  alakult  
meg  Ungváron  a helyi  értelmi-
ség  kezdeményezésére.  A  klub  
legfontosabb feladatának  tartja  
az  ungvári  magyar  lakosság  

anyanyelvének  ápolását,  iro-
dalmi és zenei müvek  terjeszté-
sét,  a  képzőművészet  patroná-
lását, az egyetemes magyar iro-
dalom  népszerűsítését.  A  kör  
elnöke  Balla  László  író,  alelnö-
ke  Gortvay  Erzsébet  iroda-
lomtörténész,  egyetemi  docens,  
ügyvezető  alelnöke  Hadar  Pi-
roska  bibliográfus.  

Minden  hónap  utolsó  hétfő-
jén tartja összejöveteleit a terü-
leti  könyvtár  olvasótermében.  

Ma  Drávai  Gizella  Magyar  
Közművelődési  Egyesület  né-
ven  szerepel.  

Dupka  György  1952.  április  
11-én  született  a  nagyszőlősi  
járási  Tiszabökényben  földmű-
ves  családban.  író,  vállalkozó,  
kisebbségi  politikus.  Házastár-
sa:  Dupkáné  Kövy  Edit,  az  
Ungvári  10.  sz.  Dayka  Gábor  
Középiskola  könyvtárosa.  Az  
általános  iskolát  szülőfalujá-
ban,  a középiskolát  Tiszapéter-
falván  végezte.  A  katonai  szol-
gálat  letöltése  után  1974-től  
1979-ig  az  Ungvári  Állami  
Egyetem  magyar  nyelv  és  iro-
dalom  szakos hallgatója.  1979-
től  1986-ig  a  Kárpáti  Igaz  Szó  
munkatársa.  1993-ig  a Kárpáti 
Kiadó  magyar  osztályának  
szerkesztője,  1992-től  az  Inter-
mix  Kft  ügyvezető  igazgatója,  
kiadói főszerkesztője. A  Ungvá-
ri  városi  és területi  tanács kép-



viselője.  1968  óta  publikál.  
1971-ig,  felszámolásáig  a  For-
rás Stúdió tagja.  1981-től  a Jó-
zsef  Attila  Stúdió  társelnöke.  
1993.  április  ЗО-án  a  Magyar  
Értelmiségiek  Kárpátaljai  Kö-
zösségének  elnökévé  választ-
ják.  Az  utóbbi  időben  erősen  
foglalkoztatják  a  kárpátaljai  
magyarság  sorskérdései.  Ebből  
az  érdeklődésből  született  (a  
Horváth  Sándorral  közösen  írt)  
Múltunk  s jelenünk  című  szoci-
ográfiai  riportkönyv  (Kárpáti  
Kiadó,  Ungvár,  1987),  a  Hor-
váth  Sándorral  és  Móricz  Kál-
mánnal  írt  Sorsközösség  (Kár-
páti Kiadó, Ungvár,  1990) című 
kötet, valamint  a Botlik  József-
fel  írt  Ez  hát  a  hon...  (Mandá-
tum —  Universum,  1991)  című  
könyv.  A KMKSZ alapító  tagja.  
A Kárpátaljai  Magyar  Kulturá-
lis Szövetség megyei  elnökségé-
nek tagjaként (1989—1992), fe-
lelős  titkárként,  többek  között  
sokat tett  a Kárpátaljáról  1944  
őszén  a  sztálini  lágerekbe  el-
hurcolt  magyar  férfiak  rehabi-
litálása  érdekében.  Emlékkon-
ferenciát  szervezett  Beregszá-

szon,  ahol  hivatalosan  is  el-
hangzott, hogy  a lágerekben  el-
pusztultak  ártatlanok  voltak.  
Összegyűjtötte  a  sztálini  mun-
katáborokban  született  verses  
leveleket,  imákat,  lágerverse-
ket  és  az  anyagot  Istenhez  fo-
hászkodva  címmel  1992-ben  
könyvalakban  is  megjelentette.  
Kiadta A  sztálinizmus  és a  kon-
cepciós  perek  áldozatainak  két  
kötetből álló emlékkönyvét. (In-
termix,  1993),  antológiát  állí-
tott  össze  a  két  világháború  
közt  publikált  kárpátaljai  ma-
gyar  költők  műveiből  Kisebbsé-
gi  ének  a  beregi  rónán  címmel.  
1993-ban  jelent  meg  a  Botlik  
Józseffel együtt írt monográfiá-
ja  Magyarlakta  települések  ez-
redéve  Kárpátalján  (Intermix  
Kiadó,  Ungvár  —  Budapest).  
Ugyanitt  jelent  meg  Horváth  
Sándorral  közösen  írt  '56  Kár-
pátalján  c.  munkája.  1991-től  
tagja  a  Magyar  írók  Szövetsé-
gének. Megjelent  verseskötetei:  
Ikarosz  éneke  (Kárpáti  Igaz Szó 
kiadása,  1979);  Tavaszra  szü-
lettem  (Kárpáti  Kiadó,  Ungvár,  
1990). 



E, É 

Erdélyi  Gábor  Ungváron  él,  
újságíró.  1948.  szeptember  12-
én született a beregszászi járási 
Csetfalván parasztcsaládban. A 
középiskolát  Nagyszőlősön  vé-
gezte.  Egyetemi  diplomát  
1981-ben  szerzett  az  Ungvári  
Állami  Egyetem  magyar  nyelv  
és  irodalom  szakának  levelező  
tagozatán.  1967-től  a  Kárpáti  
Igaz  Szó  munkatársa.  Majd  13  
éven  át  a  művelődési  rovat  ve-
zetője.  A  70—es  években  a  Jó-
zsef  Attila  Irodalmi  Stúdió  
egyik  szervező  titkára  volt,  
majd  a  lap  titkára, jelenleg  fő-
szerkesztőhelyettese.  Széppró-
zai írásai  1970 óta jelentek meg 
a helyi  újságokban  és  antológi-
ákban.  Az  utóbbi  években  már  
nem  publikál  novellát.  Irodal-
mi,  képzőművészeti,  színházi  és  
filmkritikákat,  esszéket  ír.  

Er fán  Ferenc  1959-ben  
született  Ungváron.  Szülőváro-

sában él. Festőművész,  üvegke-
rámikus.  Elvégezte  a  Kijevi  
Képzőművészeti  Szakiskolát,  
majd tanulmányait  a  Lembergi  
Iparművészeti  Főiskolán  foly-
tatta.  A  diploma  megszerzése  
után  különböző  beosztásokban  
dolgozott.  Alapító  tagja  a  Ré-
vész  Imre Társaságnak.  Kiállí-
tásai:  1991 — Révész Imre Tár-
saság,  Ungvár;  1992  —  Alkotó  
Művészek az Olimpiai  Sikerért,  
Budapest,  Mezőkövesd,  Borsa  
Stúdió, Budapest,  Hadtörténeti  
Múzeum Budapest;  1993 — Bu-
dapesti  Árkád  Galéria.  

Észtországi  Munkácsy  Mi-
hály  Magyar  Kultúr-
egyesület.  1989  őszén  Tallinn-
ban  megalapították  az  itt  élő  
magyarok  kultúregyesületüket.  
Elnökké  a beregszászi  szárma-
zású  Bán  Istvánt,  az itteni  ma-
gyarság  tevékeny  személyisé-
gét  választották.  Egyesületi  



élete  két  helyen,  Tartuban  és  
Tallinnban  folyik.  Időszaki  ki-
adványtjelentetnek  meg, mely-
ben  beszámolnak  kulturális  te-
vékenységükről  és  az  Észtor-
szágban  élő  magyarok  életéről.  
Kapcsolatban  állnak  az  észt>-
fínn  és a  finn-észt  egyesületek-
kel,  amelyek  a  baltikumi  és  
finnországi  finn  és  finnugor  ori-
entációjú köröket  egyesítik.  

Levélcímük:  Tartu,  202400  
Pikk  u.  90/22,  Bán  István.  Tel.:  
62-462. 

Ezüst  Föld  (Szribna Zemlja)  
c. ukrán hetilap magyar  nyelvű  
változatának  első  száma  1993.  
szeptember  7-én  jelent  meg.  
Lapalapító  és  kiadó:  az  Ezüst  
Föld  Konszern.  Elnöke:  Viktor  
Begy.  A  magyar  kiadásért  fe-
lelő  főszerkesztőhelyettes:  Eg-
ressy  György.  A  szerkesztőség  
címe: 294 000, Ungvár, Gagarin 
u.  42/1. Telefonok: 2-44-16;  2 -
78-83,  2-39-44.  



F 

Fábián  Balázs  Tiszabö-
kényben  született  1937. január 
12-én.  A Tiszaújlaki  2.  sz.  Ma-
gyar  Középiskola  pedagógusa.  
Édesapja  Fábián  Ferenc,  gaz-
dálkodó.  Házastársa  Fábián  
Ilona, háztartásbeli.  Középisko-
lai tanulmányai  befejeztével  az  
Ungvári  Állami  Egyetem  né-
met  nyelv  és  irodalom  szakára  
felvételizett,  1970-ben  diplo-
mázott.  Egyetemi  évei  után  a  
Tiszaújlaki  Középiskolában  ka-
pott tanári  állást, ahol  napjain-
kig  is  dolgozik.  1989-ben  belé-
pett  az  akkor  alakult  Kárpát-
aljai Magyar Kulturális  Szövet-
ségbe,  majd később  megválasz-
tották  a  KMKSZ  Tiszaújlaki  
Alapszervezetének  elnökévé.  
Kutatási  területe  a  néprajz  és  
helytörténet.  1992  óta  tagja  a  
Kárpátaljai  Néprajzi  Társaság-
nak.  Számos írása jelent meg a 
Kárpáti  Igaz Szóban,  a Kárpát-

alja c. közéleti és kulturális lap-
ban. 

Fejes  János  1934.  május  
19-én  született  Nagydobrony-
ban.  Kiadói  szerkesztő,  műfor-
dító.  Apja  néhai  Fejes  Ferenc  
asztalosmester,  anyja  Molnár  
Borbála  háztartásbeli.  Házas-
társa  Halaj  Vlaszta  nyomdász.  
1953-ban elvégezte a Munkácsi 
Tanítóképzőt,  1953—1958  kö-
zött  az  Ungvári  Állami  Egye-
tem  filológiai  karán  tanári  dip-
lomát  szerzett.  1958—1963-ig  
a  kéthetente  megjelenő  Agitá-
tor  c.  zsebkönyv  fordítója,  
1966-ig  a Kolhozélet  c.  ungvári  
járási  lap  szerkesztője,  1963-
tól  1972-ig  a  Kárpátaljai  Ifjú-
ság  magyar  kiadásának  felelős  
szerkesztője,  1974-től  1976-ig  
a  területi  rádió  és  tv  magyar  
adásának főszerkesztője,  1976-
tól a Kárpáti  Kiadó magyar cso-
portjának vezetője. Mint műfor-



dító  magyarról  oroszra  és  uk-
ránra,  valamint  ukránból  és  
oroszból  magyarra  fordít.  Né-
hány könyv fordítója.  Legutóbb  
Borisz  Olijnyik  Hitszegő  c.  iro-
dalmi publicisztikáját ültette át 
ukránból  magyarra.  1978-tól  a  
Kalendárium  összeállítója,  szer-
kesztője. Több tucat kötet felelős 
szerkesztője. 

Ferenczi  Imre  1940. január 
1-én  született  Nagybégányban.  
Szervezési  mérnök,  fotómű-
vész.  Élettársa:  Molnár  Ibolya  
fodrász.  A  helyi  általános  isko-
lából  a  Mezőkaszonyi  Középis-
kolába került,  ott  érettségizett.  
Az  Ungvári  Kereskedelmi  
Szakközépiskola  elvégzése  
után  1975—1980  között  a  Ki-
jevi Kereskedelmi Főiskolán  ta-
nult.  1968—1975  között  a  Be-
regszászi  Közétkeztetési  Kom-
binát  áruszakértője,  majd  
1992-ig  a  Beregszászi  Városi  
Kereskedelem  szervezési  osz-
tályának  vezetője.  KMKSZ-
tag. Több  éven  át  a beregszászi 
ésszerűsítők  csoportjának  veze-
tője,  több  szakmai  pályázat  
nyertese.  Néhány helyi,  megyei  
valamint  országos  fotópályázat  
győztese  is.  Szakmai  írásait  és  
fotóit  a  helyi  lapok  rend-
szeresen  közlik.  

Ferenczi  Tihamér  1941.  
november  21-én  született  a Ti-
sza menti Badaló községben pa-

rasztcsaládban,  mindmáig  ott  
él.  Költő.  A középiskolát  szülő-
falujában  fejezte  be  1966-ban.  
Szembetegsége  miatt  rokkant-
állományban  van.  1965  óta  je-
lennek  meg  versei.  Több  költe-
ményét  ukrán  nyelvre  lefordí-
tották.  Versei  magyarországi  
kiadványokban  is  megjelentek.  
Első önálló versesfüzete  Szívem  
volt  már  minden  címmel  a  Jó-
zsef  Attila  Irodalmi  Stúdió  
Könyvtára  sorozatban  jelent  
meg  1979-ben  a  Kárpáti  Igaz  
Szó kiadásában.  1990-ben iker-
kötete  látott  napvilágot  Nagy  
Zoltán Mihály költővel közösen. 

Finta  Éva  1954.  január  1 -
én  született  Beregszászon.  Je-
lenleg  a  magyarországi  Kenéz-
lőben  él.  Költő.  Édesapja  Finta  
Pál,  kályhásmester,  édesanyja  
Szöllősi  Julianna,  fizikai  dolgo-
zó.  Férje  Szabó  István  belgyó-
gyász,  családi  orvos.  A  nyolc-
osztályos  iskolát  Beregszászon  
végezte,  majd  a  Beregszászi  
Kossuth  Lajos  Középiskolában  
érettségizett  1971-ben.  1972—  
1978  között  az  Ungvári  Állami  
Egyetem  magyar  nyelv  és  iro-
dalom szakos hallgatója, levele-
ző  tagozaton  diplomázott.  1971  
őszén  kezdett  el  dolgozni  a  be-
regszászi  5.  sz.  nyolcosztályos  
iskolában  úttörővezetőként.  
1975—1978  között  kereskedel-
mi  kirakatrendező,  majd  a  be-



regszászi  2.  sz.  bentlakásos  is-
kolában  dolgozott.  1979-től  át-
településéig,  1990  decemberéig  
újra  dekoratőr-díszítő  festő.  
1972—1988  között  a József  At-
tila  Irodalmi  Stúdió,  1988-tól  
1990-ig  a József  Attila  Alkotó-
közösség  tagja.  1990  októberé-
től  a Magyar írószövetség rend-
kívüli,  1992 márciusától  rendes  
tagja.  Antológiákban  jelentek  
meg versei, ukránul Jurij  Skro-
binec,  Iván  Petróci  fordításá-
ban  publikálták  verseit.  Önálló  
kötetben  megjelent versei:  Vál-
lalkozás  az  örömre  (1979,  Ung-
vár,  Kárpáti  Igaz  Szó),  Idő-ko-
rongon  (1987,  Ungvár,  Kárpáti  
Kiadó),  A  lét  dicsérete  (1991,  
Budapest—Ungvár,  Hatodik  
Síp). 

Fodó  Sándor  (Visk,  1940.  
február 26.) Jelenleg  Ungváron  
él,  politikus,  a kárpátaljai  me-
gyei  tanács  képviselője,  a  
KMKSZ  elnöke, földműves  csa-
ládból  származik.  Szülőfalujá-
ban  végezte  a  középiskolát,  
majd az észtországi tartui egye-
tem  finnugor  szakos hallgatója.  
Az  aspirantúra  befejezése  után  
mint  asszisztens  1967-ben  az  
Ungvári  Állami  Egyetem  ma-
gyar  filológiai  tanszékére  ke-
rült;  1967  és  1990  között  nyel-
vészetet,  néprajzot  és  iroda-
lomtörténetet  tanít.  1990-tól  
főállásban  a  Kárpátaljai  Ma-

gyar Kulturális Szövetség meg-
választott  elnöke.  Az  1970—es  
évek  elején  pár  évre  előadóta-
nári állásából  az egyetemen fel-
függesztették,  mivel  szervezője  
volt a kárpátaljai  magyar  értel-
miség emlékezetes  1972. évi po-
litikai  beadványának.  Ezekben  
az  években  volt  fütő,  egy  ideig  
a  Kárpáti  Igaz  Szó  c.  napilap  
revíziós korrektora.  1989-ben a  
KMKSZ kezdeményező  csoport-
jának  tagja,  majd  a  szövetség  
alapító  tagja.  Az  1989-ben  
megtartott  alakuló  ülésen  a  
szövetség  elnökévé  választot-
ták. Azóta folyamatosan tölti be 
ezt  a tisztséget.  1991-től  a  me-
gyei  tanács  képviselője  (a  mu-
zsalyi  választókerület  jelöltje).  
Kutatási  területe  egyetemi  elő-
adótanári  éveiben:  szláv  jöve-
vényszavak  a  kárpátaljai  ma-
gyar  nyelvjárásokban.  Ebben  a  
témakörben  több  szakdolgozat  
és  tanulmány  szerzője.  

Fodor  Géza  Dercenben  szü-
letett  1950.  október  6-án.  Je-
lenleg Dercenben  él, középisko-
lai  tanár.  Költő.  Szülei:  Fodor  
Benjámin  és  Fodor  Piroska.  
Nős,  házastársa  Fodorné  Ba-
logh  Jolán,  a  Derceni  Középis-
kola  történelemtanára.  

A nyolcosztály os általános is-
kolát szülőfalujában  végezte  el,  
majd  1965—1967  között  a  
Munkácsi  Középiskolában  ta-



nuit.  1970-ben  felvételizett  az  
Ungvári  Állami  Egyetem  ma-
gyar nyelv és irodalom  szakára.  
1973-tól  két évig tényleges  ka-
tonai  szolgálatot  teljesít,  lesze-
relése  után/1976  őszétől  foly-
tatja  egyetemi  tanulmányait.  
Tanulmányai  befejeztével  Ung-
váron  a  Köztársasági  Tervező-
hivatalban  dolgozott  1981-ig.  
Ezt  követően  Ungvár  és  Mun-
kács  környéki  magyar  tannyel-
vű  iskolákban  tanít:  Munkácsi  
járási  Esti Középiskola  (1978—  
1981),  Kisgejőci  Elemi  Iskola  
(1979—1981),  Nagyjegőci  Ele-
mi  Iskola  (1979—1981),  1981-
ben  állást  kapott  a  Munkácsi  
Sörgyárban,  mint  minőség-
ellenőrzési  főmérnök.  1984—  
1987 között a Fornosi  Általános 
Iskola napközis tanáraként dol-
gozott, majd a Derceni  Középis-
kolában  a  magyar  nyelvet  és  
irodalmat tanítja.  1990. február 
28-án  belép  a  Kárpátaljai  Ma-
gyar  Kulturális  Szövetségbe,  
ahol egy évig választmányi  tag-
ként  működött.  Kutatási  terü-
lete:  néprajz,  helytörténet  és  
irodalomtörténet.  1967  óta  je-
lennek  meg  írásai  külföldi  és  
belföldi  lapokban,  de  főleg  fo-
lyóiratokban  és  antológiákban  
rendszerint magyar, elvétve né-
met  nyelven:  Új  írás,  Tiszatáj,  
Kortárs,  2000,  Hitel,  S ü d -
deutsche Zeitung (Románia), Új 

Szó (Pozsony), stb. 1976-ban je-
lent  meg  első  versesfüzete  a  
Kárpáti  Igaz Szó  gondozásában  
Széltükör  címmel,  majd  1992-
ben  egy  verseskötete  az  Inter-
mix  Kiadó  gondozásában  Er-
dőn,  mezőn  gyertyák  címmel.  
Több folyóiratban jelentek  meg  
írások életütjáról:  Napjainkban 
(Miskolc  1987.  évi  II.  számá-
ban),  a  Kárpáti  Igaz  Szó  (1987  
októberében)  és  a  Szabadelvű  
Unióban  (1990).  

Fodorné  Balogh  Jolán  
1958.  augusztus  11-én  szüle-
tett  Feketeardóban.  Jelenleg  a  
Derceni  Középiskola  történe-
lemtanára.  Édesapja  Balogh  
Elemér,  édesanyja  Balogh  Em-
ma — nyugdíjasok.  Férje  Fodor  
Géza,  a  Derceni  Középiskola  
magyartanára.  Az  általános  is-
kolát  szülőfalujában  végezte  
1973-ban,  majd  a  Tiszapéter-
falvai  Középiskolában  érettsé-
gizett  1975-ben.  1975—1980  
között az Ungvári Állami  Egye-
tem  magyar  nyelv  és  irodalom  
szakos hallgatója,  magyartaná-
ri oklevéllel diplomázott. Két év 
múlva újra felvételizett az Ung-
vári  Állami  Egyetemre,  ezúttal  
történelem  szakos  hallgatóként  
kapott  oklevelet  1987-ben.  
1980 óta a Derceni  Középiskola  
magyar,  később  történelemok-
tatója.  Folklórgyűjtéssel  foglal-
kozik.  1992-től  tagja  a  Kárpát-



aljai  Magyar  Pedagógusszövet-
ségnek.  1989-ben  megkapta  
Ukrajna  Oktatási  Minisztériu-
mától  a  Kiváló  Pedagógus  cí-
met. Versei, elbeszélései  megje-
lentek  a  Szivárványszínben  c.  
ifjúsági  almanachban  (Kárpáti  
Könyvkiadó,  Ungvár,  1977).  

-Forgon  Pál  a  Kárpátaljai  
Református  Egyház  püspöke.  
Miután  elvégezte  a  református  
lelkészképző  főiskolát,  1944-
ben Visken kezdte meg lelkészi  
pályafutását.  Visken  volt  lel-
kész,  amikor  1951-ben  25  évre  
elítélték,  1956-ban  szabadult,  
hazajött  a  lágerből  és  folytatta  
lelkészi  hivatását.  

Füzesi  Magda  (Mester  
Magda)  1952.  május 3-án  szü-
letett  a  beregszászi  járási  
Nagyberegen  földmúvescsalád-
ban,  költő,  újságíró.  Házastár-
sa:  Mester  Elemér  gépészmér-
nök.  A  helyi  középiskola  elvég-
zése  után  1969-től  a  beregszá-
szi  nyomdában  dolgozott,  majd  
1975-től  a járási  lap munkatár-

sa.  Jelenleg  a  Beregi  Hírlap  
magyar  kiadásának  felelős  
szerkesztője.  1981-ben  szerzett  
diplomát  az  Ungvári  Állami  
Egyetem  magyar  nyelv  és  iro-
dalom szakán levelező hallgató-
ként.  1967-től  publikál  a  kár-
pátaljai  magyar  kiadványok-
ban.  Versei  Magyarországon  is  
megjelennek. A Kárpátalján  ki-
adott almanachok és antológiák 
társszerzője.  1969-től  1971-ig,  
felszámolásáig  a  Forrás  Stúdió  
tagja,  1981-től  a  József  Attila  
Stúdió  vezetőségi  tagja.  1986-
tól  tagja  a  Szovjetunió  írószö-
vetségének,  jelenleg  Ukrajna  
írószövetségének.  1990-től  tag-
ja  a  Magyar  írók  Szövetségé-
nek.  Megjelent  verseskötetei:  
Gyöngyvirágok  (Kárpáti  Kiadó,  
Ungvár),  1977; Egy  ember  a  tö-
megből  (A  Kárpáti  Igaz  Szó  ki-
adása),  1983;  Útban  hazafelé  
(Kárpáti  Kiadó,  Ungvár),  1984  
Biztató  (Intermix  Kiadó,  Ung-
vár—Budapest),  1992.  



G, Gy 

Garanyi  József  1921.  már-
cius  16-án  született  Bátyúban.  
Jelenleg Beregszászon  él, festő-
művész.  Édesapja  Gussenber-
ger József, édesanyja Minay Er-
zsébet,  háztartásbeli.  Nős,  há-
zastársa  Garanyiné  Kiss Jolán, 
háztartásbeli.  Tanulmányait  
1927-ben kezdte, 1943-ban tet-
te le gimnáziumi  érettségi  vizs-
gáit.  Tanulmányai  befejeztével  
a  leltározási  hivatalban  főmér-
nök,  1948—1952 között tanítós-
kodott,  majd  1958-ig  fényké-
pészként  dolgozott.  1958  óta  a  
Szovjetunió  Képzőművészeti  
Szövetségének  tagja.  A  festé-
szet  terén  elért  eredményeiért  
1991-ben Izabella-díjat kapott. 
Kiállításai  voltak  Beregszá-
szon, Ungváron,  Nyíregyházán,  
Kijevben,  Moszkvában,  Vilni-
usban, Rigában,  Szatmárnéme-
tiben, Kassán, a Vay Ádám mú-
zeumban  és  az  Esztergomi  Ke-

resztény Múzeumban.  Életútjá-
ról,  festészetéről  írt  a  Kárpáti  
Igaz  Szó,  a  Beregi  Hírlap  és  a  
Heves  Megyei  Hírlap.  

Gortvay  Erzsébet  1935.  
szeptember  16-án  született  
Ungváron.  Jelenleg  Homokon  
lakik,  foglalkozása:  iroda-
lomtanár,  irodalomtörténész.  
Édesapja  Gortvay  Ferenc,  ko-
vácsmester,  édesanyja  Orémus  
Etelka,  háztartásbeli.  Középis-
kolai  tanulmányai  után  az  
Ungvári  Állami  Egyetem  orosz  
filológiai  szakán  annak  a  két  
évfolyamnak  az  egyikén  diplo-
mázott  1959-ben,  amelynek  a  
végzőseit  magyar  iskolákba  
szánták. 1959—1961 között for-
dítóként  dolgozott  az  akkor  
még Kárpáton túli Ifjúság c. me-
gyei  lapnál,  majd  Moszkvában  
egyéves  újságírói  tanfolyamot  
végzett.  1962-től  1963-ig  a  
Kolhozélet  c. ungvári járási  lap  



helyettes szerkesztője,  1963 óta 
irodalmat  tanít  az  Ungvári  Ál-
lami  Egyetemen.  1989-ben  be-
lép  a  Kárpátaljai  Magyar  Kul-
turális Szövetségbe  és  1993 áp-
rilisa  óta tagja  a Magyar  Értel-
miségiek  Kárpátaljai  Közössé-
gének.  Kutatási  területe:  XIX.  
századi  magyar  irodalom,  
orosz-magyar  irodalmi  kapcso-
latok.  A  filológiai  tudományok  
kandidátusa,  disszertációját  
1973-ban védte meg Ungváron. 
1988-ban  Makarenko-érmet  
kapott,  amely  az első ilyen köz-
társasági  kitüntetés  volt  az  
ungvári  egyetem  filológiai  ka-
rán.  Rendszeresen  publikál  a  
Kárpáti  Kalendáriumban  és  a  
Kárpáti  Igaz  Szóban,  tudo-
mányos  cikkeket  írt  oroszul,  
ukránul;  kötetekhez  elő-  és  
utószót,  tanulmányokat,  recen-
ziókat magyarul Kárpátalján és 
Magyarországon.  Középiskolai  
irodalomkönyveket  szerkesz-
tett  a  IV.,  V.,  VIII.  osztályok  
számára.  Önálló  kötete  az  In-
termix  Kiadó  (Ungvár—Buda-
pest)  gondozásában  jelent  meg  
1993-ban: Ezer  évig nem volt itt 
semmi?  (irodalmi  publiciszti-
ka).  Szépirodalmi  írásai  alatt a 
helyi  sajtóban  olykor  Garanyi  
Ágnes,  Homoki  Eszter  álnevet  
használt. 

Grigora  Éva  1950-ben  szü-
letett,  szülővárosában  él  Nagy-

szőlősön,  zenetanár.  Általános  
és  középiskolai  tanulmányai  
befejeztével főiskolai  zenepeda-
gógiai  végzettséget  szerzett.  
Nagyszőlősön a Bartók Béla Ze-
neiskola  igazgatóhelyettese.  
Több  nemzetközi  zenei  fórum  
résztvevője. A Nagyszőlősi  Bar-
tók  Béla  Kör  vezetőségének  és  
a nagyszőlősi I^IKSZ  vezetősé-
gének  tagja.  Érdeklődési  szak-
területe  a  zeneoktatás.  

Györké  László  1947.  febru-
ár 25-én  született  Beregújfalu-
ban.  Jelenleg  Nyíregyházán  él,  
foglalkozása:  újságíró.  Édesap-
ja  Györké  István,  néhai  refor-
mátus  lelkész,  édesanyja  Kor-
láth  Sarolta,  tanítónő.  Nős, há-
zastársa  Horváth  Anna,  fizi-
kus,  vállalkozó.  Érettségi  után  
felvételizett  az Ungvári  Állami  
Egyetem  magyar  nyelv  és  iro-
dalom szakára, 1970-ben  diplo-
mázott.  Egyetemi  tanulmányai  
után  hét  éven  keresztül  Ha-
ranglábon  tanítóskodott,  majd  
1989-ig a beregszászi járási Vö-
rös Zászló  (Beregi  Hírlap  elődje)  
munkatársa.  1989—1991  kö-
zött  a  Határ-Szél  (később:  Ha-
társzél  Zenit),  majd  1991-től  a  
Keletr-Magyarországnál  újságíró.  
Györké László alapító tagja Be-
regszászban  az  Illyés  Gyula  
Irodalmi Körnek. A 60-as  évek-
ben  Ungváron  a  Forrás  Irodal-
mi  Stúdió  és  a  80-as  években  



ugyanott a József Attila Alkotó-
közösség  tagja.  Antológiákban  
több  novellája  jelent  meg.  írói  
álnevei: Mátyás László,  György  
László,  Korláth  Gábor,  Gy.  L.  
Magyarországra  1989  novem-
berében  költözött  családjával  
együtt. 

Györké  Magdolna  1955-
ben  született  Tiszaágteleken,  
földműves családban.  Egyetemi  
előadótanár.  Kisgejőcön  él.  
Érettségi  után  felvételizett  az  
Ungvári  Állami  Egyetem  ma-
gyar nyelv és irodalom  szakára,  
1978-ban  diplomázott,  1975-
től  a  magyar  filológiai  tanszék  
aspiránsa,  majd  kandidátusi  
disszertációján  dolgozik.  1977-
től  a  tanszék  asszisztense,  ké-
sőbb előadótanára.  Kutatási  te-
rülete: szlávizmusok  az ung-vi-
déki köznyelvben. Magyar nyel-
ven  írásai  jelentek  meg  a  
Kárpáti  Kalendáriumban  (1980,  
1981,  1982). Oroszul  és ukránul 

írt  nyelvészeti  tanulmányai  az  
Ungvári  Állami  Egyetem  gyűj-
teményeiben  és  más  kiadvá-
nyokban  láttak  napvilágot.  

Györké  Zoltán  1939.  szep-
tember  15-én  született  az  ung-
várijárási  Tiszaágtelek  község-
ben,  parasztcsaládban.  Jelen-
leg  Magyarországon  él  (1968-
tól).  Költő,  újságíró.  A  nagy-
dobronyi  középiskola,  majd  a  
Munkácsi  Tanítóképző  magyar  
tagozatának  befejezése  után  
1968-ban tanári  oklevelet  szer-
zett  az  Ungvári  Állami  Egye-
tem  levelező  tagozatán.  Egy  
ideig  Eszenyben  tanított,  majd  
1965-től  a  Kárpáti  Igaz  Szó  
szerkesztőségében  dolgozott.  A  
60-as  évek  elejétől  rend-
szeresen publikált a kárpátaljai 
magyar nyelvű  kiadványokban.  
Verseskötetei:  Homokszemek  
(Ungvár,  1968);  Gyalog  (Buda-
pest,  1981.);  Zöld  ár  (Buda-
pest—Ungvár,  1991).  



H 

Habda  László  1925-ben  
született. Ungvári festőművész. 
A  repinistákat  követő  művész-
ként  kezdte  pályafutását  1948  
után.  Ezt  megelőzően  először  
gimnáziumi  rajztanárának  sza-
badiskolájában  fejlesztette  te-
hetségét, majd rövid,  a háború-
tól  félbeszakított  műépítészeti  
tanulmány  következett  Buda-
pesten,  gyorsított  ütemű  okle-
vélszerzés  az  Ungvári  Képző-
művészeti  Főiskolán.  Erdélyi  
Béla  rektor  lobogó  egyénisége  
mellett kifejlődik művészeti  ön-
tudata.  Egyidejűleg  ugyanitt  
előadótanár  is,  majd  föladja,  
minden  erejét  szakmai  önkép-
zésbe  fekteti,  alkalmi  munká-
ból  él, volt dekoratőr,  táblakép-
festő,  stb.  Habda  László  tevé-
kenységében  az  1954—1955-ös  
időszak  a  kísérletezés  ideje,  a  
60-as  években  számos  izgal-
mas  szín  és formavilágú  tájkép  

születik  Habda  ecsetje  alatt.  
Vásznain  megjelenik  a  látomás-
szerűség,  amely  a  továbbiak-
ban  azután  a  Habda-képek  
egyik  legfőbb sajátosságává  vá-
lik.  Rangos  kiállításokon  vesz  
részt,  tagja  lett  a  Szovjetunió  
Képzőművészeti  Szövetségé-
nek,  az Ukrán  Képzőművészeti  
Szövetségnek. Életútjáról elem-
ző-tanulmányt Balla László kö-
zölt  a  Csillogó,  lobogó,  vibráló  
tájak  c.  könyvében  (Kárpáti  
Könyvkiadó,  Ungvár,  1975).  

Hadady  Csaba  1935.  au-
gusztus 28-án  született a nagy-
szőlősi  járási  Tivadarfalván,  
építész-tervező. Apja néhai  Ha-
dady  Lajos,  anyja  néhai  Biky  
Irén.  Házastársa  Kardos  Em-
ma,  nyugdíjas.  A  középiskolai  
érettségi  után  különböző  mun-
kahelyeken  dolgozik.  1970-ben  
befejezte  a Lembergi  Építészeti  
Szakközépiskolát.  Nagybaktán  



évekig  építészeti  részlegvezető,  
vállalkozó.  Jelenleg  Magyaror-
szágon  él és egy  ukrán-magyar  
vegyesvállalat  kárpátaljai  kép-
viselője.  KMKSZ-tag.  1974-
ben  Moszkvában  szakmai  díj-
ban  részesült,  aranyéremmel  
tüntették  ki  falutervezésért.  

Hatodik  Síp.  A  Kárpátaljai  
magyar  irodalom  fóruma.  Első  
száma  1989  augusztusában  je-
lent  meg  a  Budapesti  Mandá-
tum Kiadó gondozásában.  Fele-
lős  főszerkesztő  Balla  D.  Ká-
roly. Szerkesztői  közösség:  Dal-
may  Árpád,  Horváth  Sándor,  
Kiss  Antal  Gyula,  Nagy  Zoltán  
Mihály,  Németh  István,  Töl-
gyes Péter, Vári  Fábián  László.  
A  társadalmi  szerkesztőbizott-
ság tagjai:  Balla  D.  Károly,  Fo-
dor András,  Fodó  Sándor,  Kiss  
Ferenc, Lator László,  Pomogáts  
Béla,  Váradi-Sternberg  János,  
Vitányi Iván (elnök). A folyóirat 
Magyarországon  van  bejegyez-
ve, alapítványi pénzekből tartja 
fenn  magát.  

A Hatodip  Síp  1993-ban  ötö-
dik  évfolyamába  lépett,  az  első  
szám a korábbi formától  eltérő-
en  új  köntösben  és  más  szer-
kesztőgárdával  jelentkezett.  
Ennek  oka  az,  hogy  Balla  D.  
Károly  megvált  a  laptól.  Az  
évente  négyszer  megjelenő  Ha-
todik Síp-ot  1993-tól  szerkesz-
tik:  Dalmay  Árpád,  Kiss  Antal  

Gyula, Németh  István,  Penckó-
fer  János,  Vári  Fábián  László.  
Kiadja  a  Hatodik  Síp  Alapít-
vány  az  Új  Mandátum  Könyv-
kiadó  közreműködésével.  Szer-
kesztőségi  és  kiadóhivatali  cí-
me:  1054  Budapest,  Vértanúk  
tere  1.  5.  em.  9;  Telefon/fax:  
131-63-79.  Felelős  kiadó:  Né-
meth  István.  A  szerkesztőség  
címe  Kárpátalján:  195510,  Be-
regszász,  Vörös  partizán  u.  5.  
Főszerkesztő:  Penckófer  János.  

Hatodik  Síp  Alapítvány.  
1990.  május  21-én  a  Hatodik  
Síp c. irodalmi folyóirat ungvári 
szerkesztősége  bejelentette,  hogy  
a kárpátaljai magyar szellemi élet 
további  kibontakoztatása  érde-
kében  alapítványt  hozott  létre.  
A kiadvány a rendelkezésre  álló  
eszközök  mértékében  évente  
egy-egy  vállalkozásnak  kíván  
támogatást  nyújtani  két  kate-
góriában:  1. magánkiadású  kö-
tetek  támogatása:  2.  éves  ösz-
töndíj  egy  bizonyos  munka  el-
végzéséhez.  A  támogatásokat  
pályázati  úton,  kuratóriumi  
döntés alapján ítélik oda egyéni 
vagy kollektív  pályázóknak.  Az  
alapítvány  kuratóriumát  a  Ha-
todik  Síp  c.  lap  mindenkori  
szerkesztősége  és  szerkesztőbi-
zottságának  tagjai  alkotják.  
1993-tól  a  Hatodik  Síp  Alapít-
vány a budapesti  Új Mandátum 
Kiadó  keretében  működik.  



Hatodik  Síp  Könyvek.  Az  
1989  augusztusában  beindult  
Hatodik  Síp  c.  folyóirat  1991-
től  kiadói  tevékenységet  foly-
tat.  A  lap  körül  tömörült  szel-
lemi erők legjobbnak ítélt  mun-
kái  láttak  napvilágot,  többek  
között  Finta  Éva,  Balla  D.  Ká-
roly,  Nagy  Zoltán  Mihály  mű-
vei,  1992-ben  újabb  művekkel  
bővül  kiskönyvtára:  Vári  Fábi-
án  László Kivont  kardok  között  
(Versek).  A könyv két  változat-
ban  készült: hagyományos  sze-
déssel  és  autograf-kézzel  írt  
változatban.  Mindkét  verzió  a  
költő  összegyűjtött  verseit  tar-
talmazza.  Ezt  követte  a  nagy  
érdeklődést  kiváltott  Extra  
Hungáriám,  a  Hatodik  Síp  an-
tológiája,  A reprezentatív  kiad-
vány egyrészt a Hatodik Sípban 
megjelent  legnívósabb  írások-
ból válogat, másrészt az  azonos 
című  pályázatra  érkezett  mű-
veket  közli,  harmadik  részt  a  
kifejezetten  az  antológia  részé-
re  íródott  új  verseket,  novellá-
kat, tanulmányokat  adja közre. 
Miután  Balla  D.  Károly  meg-
vált  a  Hatodik  Síp  c.  folyóirat-
tól,  a  sorozat  az  Uj  Mandátum  
Kiadó  gondozásában  a  Kárpát-
aljai Hatodik Síp Alapítvány  el-
nevezés  alatt fut tovább.  1993-
ban  jelent  meg  Penckóferné  
Punykó  Mária:  Tűzoltó  nagy  
madár  (monda  és  népmesei  

gyűjtemény),  Móricz  Kálmán:  
Nagydobrony  (Falumonográ-
fia).  Pálóczi  Horváth  Lajos:  Két  
világ  határán  (Regény);  Penc-
kófer János Mert  c. kötete  stb.  

Harso(g)na.  1992-ben  je-
lent  meg  az  Ungvári  Állami  
Egyetem magyar szakos hallga-
tóinak  kiadásában.  A  rend-
szertelenül  megjelenő  szatiri-
kus  diáklap  szerkesztője  Cser-
nicskó  István.  

Hármashatár.  1992 nyarán 
jelent meg első száma. Nyíregy-
háza—Ungvár—Beregszász— 
Szatmárnémeti  város  nevekkel  
jelzett  régiók  közös  lapja,  fő-
ként a kultúra, gazdaság,  sport  
fóruma.  Szerkesztője:  Marik  
Sándor.  Társszerkesztő:  Kő-
szeghy  Elemér,  Kiss  Ferenc.  
Szerkesztősége:  4400  Nyíregy-
háza,  Zrínyi  Ilona  u.  3—5.  Te-
lefon  (36-42)  311-227.  Marik  
Sándor,  Máthé  Csaba,  Nagy  
István  Attila.  

294005  Ungvár,  Chopin  u.  
13/6.  Tel.:  (703  122)  20—739.  
Kőszeghy  Elemér,  Balogh  Csa-
ba, Fedinecz Csilla, Kovács Ele-
mér. 

Szatmárnémeti,  Mihail  Vite-
zaul u. 32. Tel.: (40-97)  12-024.  
Kiss Ferenc,  Baranyai Attila.  A 
Szabolcs-Szatmár-Bereg  me-
gyei  önkormányzat  támogatásá-
val  negyedévente  kiadja  a  Ke-
let-Magyarország  Lapkiadó  



Kft mintegy  3 ezer  példányban,  
ebből egy-egy  ezer  Kárpátalján  
és  a  romániai  Szatmár  megyé-
ben  kerül  teijesztésre.  A  lap  
munkatársai  a három régió ma-
gyarságának mindennapi  életét  
követik  nyomon.  

Hármashatár  Irodalmi  
Társaság.  1992. január  22-én  
a magyarországi  Fehérgyarma-
ton  e  térségbeli,  valamint  kár-
pátaljai  és szatmárnémeti  alko-
tók részvételével jött létre a kö-
zösség.  Április  22-ei  ülésükön  
elfogadták  az  alapszabályt,  
melyben  többek  között  szere-
pel, hogy  a társaság  tagjai  köl-
csönösen támogatják  egymást a 
területek  irodalmi  hagyomá-
nyainak  megismerésében  és  
ápolásában,  publikációs  lehető-
ségek felhasználásával, újak te-
remtésével  segítik  a  szerkesz-
tők  műveinek  megjelentetését,  
ismertetését  és  terjesztését.  A  
második  találkozón  háromtagú  
koordinációs  tanácsot  válasz-
tottak  az  ügyek  vitelére,  tagja  
a  nevetlenfalui  Kosztya  Margit  
kulturos,  az  alkotókat  Füzesi  
Magda  képviseli.  A  kárpátaljai  
irodalmárok  közül  nyolcan  let-
tek  tagjai  a  Társaságnak:  Ke-
resztyén  Balázs,  Kőszeghy  Ele-
mér,  Füzesi  Magda,  Dalmay  
Árpád,  Nagy  Zoltán  Mihály,  
Dupka  György  és  mások.  Első  
lépésként  a három régió  alkotói  

egy időszaki kiadvány beindítá-
sáról döntöttek, amelynek meg-
jelenését  évente  tervezik.  

Hidi  Endre  nagydobronyi  
lakos,  1944-ben  ugyanitt  szüle-
tett földműves családban,  kèra-
mikus.  Az  Ungvári  Iparművé-
szeti  Szakiskola  elvégzése  után  
különböző  beosztásokban  dol-
gozott. Jelenleg magánvállalko-
zóként fazekasműhelyt  működ-
tet,  s kerámiai  termékeket  állít  
elő.  Alapító  tagja  a  KMKSZ-
nek és a Révész Imre Társaság-
nak.  Kiállításai:  1990  —  Hun-
garológiai  Központ,  Ungvár;  
1991  —  Révész  Imre  Társaság  
kiállítása,  Ungvár;  1992  —  Al-
kotó  Művészek  az  Olimpiai  Si-
kerért,  Budapest,  Békéscsaba;  
Hadtörténeti  Múzeum,  Buda-
pest;  1993  —  Budapesti  Árkád  
Galéria. 

Hírmondó,  a  Kárpátaljai  
Magyar  Pedagógus  Szövetség  
1992-ben  indított  időszaki  ki-
adványa.  Ideiglenesen  belső  
használatra  szánt  Hírmondó  
egyes  számai  a  Baktalóránthá-
zi  Regionális  Közművelődési  
Központ  sokszorosítójában  ké-
szültek.  Felelős  szerkesztő:  Ba-
gu  Balázs.  Szerkesztői:  Béres  
Klára,  Bizó  Ernő,  dr.  Deák  Fe-
renc,  Kiss  István,  Orosz  Ildikó,  
Pipik  Jutka.  A  KMKSZ  elnök-
sége  úgy  döntött  1993.  április  
19-ei  ülésén, hogy  a  Hírmondó  



következő  számait  700  pél-
dányban  adja ki.  

Hollósy  Simon  Magyar  
Művelődési  Kör  1988  április  
17-én  alakult  Técsőn,  elnöke  
Szöllősy  Tibor.  A  kör tagjai  so-
kat  segítenek  a  magyar  műve-
lődés, a magyarságtudat  ébren-
tartása  szempontjából  itt,  a  
Felső-Tisza  vidéken.  Rendez-
vényei  népesek,  ápolják  néva-
dójuk emlékét, a művész egyko-
ri técsői lakóházának  falán  em-
léktáblát  helyeztek  el,  1993.  
május  1-én  a helyi  református  
templom  mellett  leleplezték  a  
művész mellszobrát.  Összejöve-
telüket  a  Técsői  Hollósy  Simon  
Magyar  Középiskolában  tartják.  

Hollósy  Simon  Képzőmű-
vészeti  Díj.  1991  tavaszán  a  
Kárpátaljai  Magyar  Kulturális  
Szövetség  Elnöksége  Szöllősy  
Tibor kezdeményezésére  képző-
művészeti  Hollósy  Simon  Díjat  
alapított.  Célja  a  díj  létrehozá-
sával, hogy méltó emléket  állít-
son  Hollósy  Simon  (1857—  
1918)  magyar  festőművésznek,  
aki  képzőművészeti  munkássá-
gával  és  iskolaalapító  tevé-
kenységével  gyarapította  az  
egyetemes művészet  kincsestá-
rát; hogy  felhívja  a figyelmet  a  
díj odaítélésével  azon  képzőmű-
vészekre  (éljenek  bár  az  anya-
országban,  vagy  határain  túl),  
akik  a legtöbbet  tették  és  tesz-

nek  a  magyar  képzőművészet  
felemelkedéséért,  az  egyetemes  
magyar  szellemi  életbe  történő  
bekapcsolódásért;  hogy  hang-
súlyozza  a magyar  képzőművé-
szet  határok  fölötti  oszthatat-
lanságát,  egységét;  hogy  a  ma-
ga  eszközeivel  hozzájáruljon  az  
egyetemes magyar szellemi  élet  
kialakításához  és  fenntartásá-
hoz. A kuratórium titkára  Szöl-
lősy  Tibor.  A  kuratórium  dön-
tése  alapján  a  díjat  a  KMKSZ  
évente  egyszer  a  Kárpátaljai  
Magyar  Művészeti  Napokon  
ítéli  oda és nyújtja  át.  1991.  ok-
tóber 13-án  a KMKSZ-en  belül  
múködő  kuratórium  és  a  Ré-
vész  Imre Társaság  Kuratóriu-
ma Szemán Ferenc ungvári fes-
tőművész  munkásságát  érté-
kelte  Hollósy-díjra.  A  külföldi-
ek  közül  Mohi  Sándor  erdélyi  
képzőművészt  ajánlották  e  díj-
ra.  1992-től  a díj kiosztását fel-
függesztették. 

Horváth  Anna  Beregszá-
szon  született  1924-ben.  Szob-
rász-  és  keramikusművész.  
Érettségi  után  a  vasútállomá-
son,  majd  1946-tól  a  beregszá-
szi  téglagyár  csempekészítő  
műhelyében  dolgozott.  Itt  sze-
rette  meg  remek  kisplasztikái-
nak,  érmeinek  nyersanyagát,  
és ugyancsak  itt találkozott  ké-
sőbbi  alkotásainak  hőseivel,  a  
téglagyári  munkásokkal.  



1958-ban vett részt először a 
járás  amatőr  képzőművésze-
inek  kiállításán.  Azóta  állandó  
résztvevője a járási,  területi,  az  
országos,  illetve  a  köztársasági  
kiállításoknak  is.  1963-tól  tag-
ja  a volt  Szovjetunió  Képzőmű-
vészeti  Szövetségének  és  az  
Ukrán  Képzőművészeti  Szövet-
ségnek.  Több  alkalommal  volt  
résztvevője  a  FIDEM  külföldi  
kiállításainak,  alkotásai  szere-
peltek  Varsóban,  Budapesten,  
Berlinben,  Bukaresten,  Kas-
sán,  Nyíregyházán.  

Horváth Anna művészetének 
jellemzője a szülőfold, a kétkezi 
munkások,  a  parasztok  szere-
tete,  a valóságábrázolás  új  for-
máinak  állandó kutatása,  a bá-
tor  kísérletezés.  

Közíróként  is  jelentkezett,  
kisprózái,  dolgozatai  a  Kárpáti  
Igaz  Szó  hasábjain  és  a  Kalen-
dáriumban  láttak  napvilágot.  
Megtört  a  csend  címmel  jelen-
tette  meg  füzetét  1965—ben  a  
Kárpáti  Kiadó,  melyben  az  ol-
vasó  elé  tárja  Beregszász  mű-
velődési  életének  minden  lé-
nyeges  mozzanatát.  

Horváth  Gyula  1948. febru-
ár  20-án  született  a  beregszá-
szi  járási  Csetfalván,  mezőka-
szonyi  lakos.  Költő,  pedagógus.  
Szülei  földművesek.  A  Nagy-
szólősi  3.  sz.  Magyar  Középis-
kola  elvégzése  után  sikeresen  

felvételizett  az  Ungvári  Állami  
Egyetem  magyar  nyelv  és  iro-
dalom szakára. 1971-ben  diplo-
mát  szerzett,  azóta  a  mezőka-
szonyi  középiskolában  magyar  
nyelvet  és  irodalmat  tanít.  
1989-ben  a  KMKSZ  mezőka-
szonyi alapszervezetének  alapí-
tótagja  és  egyben  megválasz-
tott  elnöke.  Verseit  a  60-as  
évek  közepétől  közlik  a  helyi  
magyar  nyelvű  kiadványok,  de  
szerepelt  velük  Magyarorszá-
gon,  Romániában  is.  Egy  ver-
sesfüzete  jelent  meg  a  József  
Attila  Irodalmi  Stúdió  Könyv-
tára  sorozatban  a Kárpáti  Igaz  
Szó kiadásában  1979-ben  Pólu-
sok  címmel.  Azóta  újabb  kötet-
tel nem jelentkezett. 

Horváth  Katalin  ungvári  
lakos,  1945-ben  született  a  
nagyszőlósi  járási  Tiszakeresz-
túron,  földműves  családból  
származik, nyelvész,  az Ungvá-
ri Állami  Egyetem  magyar  filo-
lógiai  tanszékének  docense.  
Házastársa  Béres  Barna,  a  
Kárpátaljai  Ifjúság magyar  ki-
adásának  felelős  szerkesztője.  
Érettségi  után  felvételizett  az  
Ungvári  Állami  Egyetem  ma-
gyar nyelv és irodalom  szakára.  
A  diploma  megszerzése  után  a  
magyar  filológiai  tanszék  aspi-
ránsa, majd elóadótanár.  1970-
tól  a  tanszék  docense,  a filológiai 
tudományok  kandidátusa.  Ma-



gyar nyelvet  tanít.  Kutatási  te-
rülete:  a  kárpátaljai  magyar  
nyelvjárások  sajátosságai,  a  
magánhangzók  rendszere.  Szá-
mos tanulmány és szakdolgozat 
szerzője.  Alapító  tagja  a  Kár-
pátaljai  Magyar  Tudományos  
Társaságnak,  ugyanott  vezető-
ségi  tisztséget  visel.  Magyar  
nyelvtankönyvek  (4—5  oszt.  
számára)  társszerzője.  

Horváth  Sándor  1957.  
szeptember  16-án  született  Be-
regszászon.  Jelenleg  Ungváron  
él, foglalkozása: író, költő,  újság-
író. Édesapja  Horváth  Kálmán,  
nyugdíjas,  édesanyja  Horváth  
Julianna, rokkantnyugdíjas. Nős, 
házastársa Horváthné  Somogyi  
Ilona,  az  Ungvári  Területi  Tu-
dományos  Könyvtár  idegen  
nyelvű  osztályának  vezetője.  
1974-ben  érettségizett a Bereg-
szászi  4.  sz.  Kossuth  Lajos  Kö-
zépiskolában.  1975-ben  felvé-
telizett  az  Ungvári  Állami  
Egyetem  magyar  nyelv  és  iro-
dalom  szakára,  1980-ban  ma-
gyartanári  oklevéllel  diplomá-
zott. Egyetemi tanulmányai  be-
fejeztével  1991-ig  a  Kárpáti  
Igaz Szó főmunkatársa. Ezt kö-
vetően  a Kárpátalja  című közé-
leti  és  kulturális  lap  szerkesz-
tője,  (1990—1993),  1993-tól  a  
Pánsíp  c. havi  lap  főmunkatár-
sa,  majd  a  Kárpátalja  Alapít-
vány  igazgatója  1993  áprilisá-

tól.  1989-ben  belép  a  Kárpát-
aljai Magyar Kulturális  Szövet-
ségbe.  1993-tól  választmányi  
tagja,  majd  a  KMKSZ  ungvári  
középszintű szervezetének alel-
nöke.  Tagja  a  Magyar  írószö-
vetségnek  és  a  Magyar  írószö-
vetség  Kárpátaljai  tagozatá-
nak.  Kutatási  területe  a  szoci-
ográfia.  1972  óta  publikál.  Az  
1980-as évektől kezdve már no-
vellákat, verseket,  szociográfiá-
kat  ír.  Első  versesfüzete  1981-
ben jelenik  meg  a Kárpáti  Igaz  
Szó  gondozásában  Itt  és  most  
címmel.  Második  versesfüzete  
1993-ban jelenik  meg  Távolsá-
gok  címmel. Társszerzőként kö-
tetben  megjelent  művei:  Múl-
tunk  s  jelenünk  (1987,  társ-
szerző: Dupka György),  Sorskö-
zösség  (1989,  társszerzők:  
Dupka  György  és  Móricz  Kál-
mán))  '56  Kárpátalján.  (1993,  
társszerző:  Dupka  György)  írói  
álneveit  a Kárpáti  Igaz  Szóban  
és  a  Kárpátaljában  használta:  
H. S., Hori, —hs—, —beregszá-
szi—, Beregszászi Sándor. Élet-
útjáról  a  következő  folyóira-
tokban  jelentek  meg  írások:  
Szabolcs-Szatmári  Szemle  
(Nyíregyháza)  Forrás  (Kecske-
mét). 

Hudra  Lajos  római  katoli-
kus  lelkész,  a  Kárpátaljai  Ró-
mai  Katolikus  Egyház  vikáriu-
sa  1993-tól.  



A beregszászi  gimnáziumban  
1939-ben tett érettségi  vizsgája  
után  jogi  pályára  ment,  majd  
elhivatottságot  érezve  elvégez-
te  a  teológiát.  A  háború  után  
szülőföldjén  maradt.  Mint  pa-
pot  a  sztálinisták  üldözték,  le-
tartóztatták, elítélték, szabadu-

lása  után  hivatásától  eltiltot-
ták. 

Néhány  év óta  aknaszlatinai  
híveinek  lelkét  gondozza,  részt  
vállalt  a  Felső-Tisza  vidék  
szórvány  magyarsága  kulturá-
lis  életének  irányításában.  



I 

Illyés  Gyula  Magyar  Iro-
dalmi  Klub.  1984  júniusában  
alakult  meg  a  Könyvbarátok  
Köztársasági  Egyesületének  be-
regszászi  járási  szervezete  kez-
deményezésére. A klub szervező-
je és első vezetője Dalmay Árpád 
a később létrehozott  Kárpátaljai  
Magyar Kulturális Szövetség be-
regszászi  járási  szervezetének  
elnöke.  A  klub  legfontosabb  fel-
adatának  tartja  Beregszász  és a 
járás  irodalmi  hagyományainak  
ápolását, az itt élő írók és költők 
nevének  megörökítését,  könyv-
és  képzőművészeti  kiállítások  
rendezését. 

Postacímük:  295000  Bereg-
szász,  Munkácsi  u.  3.  

Illyés  Gyula  Magyar  Nem-
zeti  Színház  Alapítvány.  
1992.  március  15-én  a  Kőbá-
nyai  Sörgyár segítségével  a Be-
regszászi  Magyar  Színház  fel-
építése  céljából  megalakult  az  

Illyés  Gyula  Magyar  Nemzeti  
Színház  Alapítvány.  A  kurató-
rium  elnöke  Csoóri  Sándor.  
Megkezdték  a nemzetközi  köz-
adakozás  megszervezését  a  
színház  felépítésére.  A  kurató-
rium  tagja  lett  többek  között  
Sinkovits  Imre  színművész.  

Ilku  Marion  József  1933.  
május  27-én  született  Ungvá-
ron.  Festőművész,  a  Lembergi  
Iparművészeti  Főiskola  docen-
se,  az  LMKSZ  elnöke,  az  
UMDSZ  társelnöke.  Apja  Ilku  
Zoltán néhai köijegyzó,  anyja Il-
ku Zoltánné Murányi Nagyezsda 
nyugdíjas  tanítónő.  Házastársa:  
Ilku  Lídia  a  Lembergi  Lengyel  
Főkonzulátus  ügykezelője.  1952-
ben fejezte be az Ungvári  Képző-
művészeti  Szakközépiskolát,  
1958-ban  diplomát  szerzett  a  
Lembergi  Iparművészeti  Főisko-
lán. Jelenleg 1982-től  a főiskola 
rajztanszékének  docense.  



1989-ben alapítója és egyben 
elnöke  a  Lembergi  (Lvovi)  Ma-
gyarok  Kulturális  Szövetségé-
nek,  1991—93 között  koordiná-
tor  elnöke  a  Lembergi  Kisebb-
ségi  Szervezetek  Szövetségé-
nek,  a  Magyarok  Világszövet-
ségének  és  az Anyanyelvi  Kon-
ferenciának  választmányi  tag-
ja.  Továbbá  tagja  az  Ukrajnai  
Képzőművészeti  Szövetségnek  
és a Magyar Értelmiségiek  Kár-
pátaljai  Közösségének.  Kiállítá-
sai:  1958—1990  között  mintegy  
félszáz közös  és önálló  kiállítása  
volt Ungváron, Lembergben,  Ki-
jevben,  Moszkvában,  Kisinyov-
ban, Bakuban, Budapesten, Prá-
gában,  Rómában, Torontóban  és  
más  városokban.  

Imre  Sándor  1953.  október  
5-én  született Técsőn.  Jelenleg  
Budapesten  él,  foglalkozása:  
idegenvezető.  Édesanyja  Kaszó  
Erzsébet,  édesapja  Imre  János,  
elhalálozott. 

Tanulmányait  szülővárosá-
ban  kezdte  a  técsői  3.  sz.  ma-
gyar tannyelvű  középiskolában  
1960-ban.  1974-ben  felvételi-
zett  az  Ungvári  Egyetem  ma-
gyar nyelv és irodalom  szakára,  
melyet  1979-ben  magyartanári  
diplomával  fejezett  be.  1980-
ban  felvételt  nyert  a  Moszkvai  
Idegenforgalmi  Főhivatal  To-
vábbképző  Intézetébe.  1979-
ben  az  Intourist  utazási  irodá-

ban  kapott  állást  mint  idegen-
vezető, majd  1989—1991 között 
az  Ibusz  utazási  iroda  idegen-
vezetője.  1991-től  a  Volántou-
rist  és  Globáltourist  idegenve-
zetője,  eközben  1991  őszétől  
1992  végéig  könyvárusító.  
Egyetemi  évei  alatt  Ungváron  
tagja  volt  a Jurij  Hojda  irodal-
mi stúdiónak, valamint a József 
Attila  irodalmi  stúdiónak,  s  a  
későbbiekben  is  (Magyaror-
szágra  való  áttelepüléséig  —  
1989)  a József Attila  Alkotókö-
zösségnek.  1990—1991  között  
tagja  volt  a  Magyar  Idegenve-
zetők  Szövetségének.  

Folyamatosan  publikált  kár-
pátaljai  kiadványokban:  Menet-
rend  nélkül  c.  versesfuzete  a  
Kárpáti  Igaz  Szó  gondozásában  
1980-ban jelent meg.  Önálló kö-
tete  változatlan  címmel  1992-
ben jelent meg  Budapesten.  

Intermix  Kiadó.  1992. már-
cius  26-án  amerikai-magyar-
ukrán  vegyesvállalat  jött  létre  
és  jogi  személyként  Intermix  
Kft  néven jegyezték  be  Ungvá-
ron. Egyidejűleg képviseleti  iro-
dája  nyílt  Budapesten.  Keres-
kedelmi,  szolgáltató  és ipari  te-
vékenységén  kívül  könyv-  és  
lapterjesztéssel,  könyv-  és  lap-
kiadással foglalkozik. Kiadói le-
hetőségeihez mérten hozzájárul  
a  magyar  intézmények,  egyhá-
zak,  szervezetek  hathatós  tá-



mogatásához,  a könyv-  és  lap-
kiadás,  valamint  a  terjesztési  
problémák megoldásához. A be-
jegyzett könyvkiadói jogával  él-
ve nonprofit alapon  finanszíroz-
za  a  kiadásra  elfogadott  kár-
pátaljai  művek  megjelenteté-
sét.  Ennek  zömét  díjmentesen  
adományozza  a  kárpátaljai  
könyvtáraknak,  iskoláknak  és  
más  intézményeknek.  1993.  
február  6-án  Ungváron  meg-
rendezték  a  Kárpátaljai  Ma-
gyar  Könyvek  c.  közel  100  kö-
tetre  tervezett  sorozat  bemu-
tatkozását.  Ezen  a  fórumon  a  
helyi  alkotói  csoportok,  egyházi  
és  társadalmi  szervezetek  kép-
viselőin  kívül  megjelentek  a  
Magyar  Művelődési  és  Közok-
tatási  Minisztérium  határon  
túli  könyvkiadással  foglalkozó  
kuratóriumának,  a  Magyarok  
Világszövetségének,  az  Anya-
nyelvi  Konferenciának,  a  Ma-
gyar  Nyelv  és  Irodalom  Nem-
zetközi  Társaságnak,  valamint  
különböző  lapoknak  és  üzleti  
köröknek  a  képviselői.  

Iván Ambrus  1929-ben  szü-
letett  Kisszelmencen.  Jelenleg  
ungvári  lakos.  Festőművész.  
Érettségi  után  különböző  be-
osztásokban  dolgozik.  Alapító  
tagja  a  Kárpátaljai  Magyar  
Kulturális  Szövetségnek.  Veze-
tőségi  tagja  a  KMKSZ  ungvári  
városi  szervezetének.  Alapító  

tagja  a  Révész  Imre  Társaság-
nak.  Kiállításai:  1992 —  Kijev;  
1975  —  Szovjet  Művészek  Ja-
pánban;  1976 —  Kijev;  1983  —  
Kijev;  1991 —  Esztergom,  Kas-
sa,  Prága,  Révész  Imre  Társa-
ság  kiállítása  Ungváron;  1992  
—  Alkotó  Művészek  az  Olim-
piai  Sikerért,  Budapest,  Had-
történeti  Múzeum,  Budapest;  
1993—Budapest Árkád  Galéria.  

Ivaskovics  József  1950.  au-
gusztus  4-én  született  Ungvá-
ron.  Szülővárosában  él.  Zene-
szerző,  lapkiadó.  Gyerekkorát  
Eszenyben töltötte.  Értelmiségi  
családból  származik.  Szülei  pe-
dagógusok voltak. A  középisko-
lai  érettségi  után  elvégezte  az  
Ungvári Zeneművészeti  Szakkö-
zépiskolát,  majd  karmesteri,  ze-
netanári  diplomát  szerzett  a  
Drohobicsi  Zeneművészeti  Főis-
kolán.  Különböző  zenei  együtte-
sekben játszott, illetve volt azok-
nak a vezetője. Alapítója, vezető-
je  és zeneszerzője volt  az  Impul-
zus  Ivaskovics-triónak.  Az  
1980-as  évektől  folyamatosan  
megzenésíti  kárpátaljai  magyar  
költők  verseit.  Zeneszerzői  tevé-
kenysége  más  területekre  is  ki-
terjed.  Felelős kiadója  a Tároga-
tó c. havi élclapnak.  1993-ban  az  
Intermix  Kiadó  gondozásában  
megjelent  megzenésített  verse-
inek  gyűjteménye  Tavaszváró  
címmel (társszerző  Tóth  Lajos).  



Jankovics  Mária  1962-ben  
született  Ungváron,  szülőváro-
sának  lakosa,  textilművész,  
grafikus.  Az  általános  iskola  
befejezése  után jelentkezett  az  
Ungvári  Iparművészeti  Szakis-
kolába,  majd  az elvégzése  után  
felvételt nyert a Lembergi  Ipar-
művészeti  Főiskolára.  A  diplo-
ma  megszerzése  után  különbö-
zőbeosztásokban  dolgozik. Tag-
ja  a Révész  Imre  Társaságnak.  
Kiállításai:  1991  Ungvár,  Prá-
ga, Révész  Imre Társaság  kiál-
lítása,  Ungvár;  1992  —  Alkotó  
Művészek  az Olimpiai  Sikerért,  
Budapest;  Hadtörténeti  Múze-
um,  Budapest;  1993  —  Buda-
pest, Árkád  Galéria.  

Janotti  Judit  dr.  1958.  jú-
lius  10-én  született  Ungváron.  
1981 szeptemberétől  Magyaror-
szágon él, foglalkozása:  építész-

mérnök,  műemlékvédelmi  fel-
ügyelő.  Édesapja Janotti  József  
mérnök,  édesanyja  Janottiné  
Gojdics  Katalin.  Férje  Mus-
kovszky  István,  mérnök.  

A  középiskolát  szülővárosá-
ban  végezte  el  1975-ben.  Még  
ugyanebben  az  évben  felvételi-
zett  a  Kijevi  Építészmérnöki  
Egyetemre,  melyet  1981-ben  
fejezett  be.  Egy  évvel  később  a  
Budapesti  Műszaki  Egyetemre  
kapott  felvételt,  ezt  1984-ben  
fejezte  be  műemlékvédelmi  
szakmérnöki  minősítéssel.  A  
középiskola  elvégzése  után  
1981-ig  az  Ungvári  Építészeti  
Hivatalban  dolgozott  mint  mű-
szaki  rajzoló,  geodéta.  Ezt  kö-
vetően  1989-ig  a  Pest-Megyei  
Állami  Építőipari  Vállalat  mű-
szaki  előkészítője,  majd  1992-
ig  a Novolit  RT műszaki  előké-
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szító  vállalkozója.  1992-tól  az  
Országos  Műemlékvédelmi  Hi-
vatal műemlékvédelmi  felügye-
lője. Kutatási  területe:  Kárpát-
alja középkori  műemléki  topog-

ráfiája.  Doktori  címét  1988-
ban  kapta  meg.  Az  ICOMOS  
szakmai  társaság  tagja.  Egyik  
lektora volt  Németh  Adél:  Kár-
pátalja  c.  útikönyvének.  



K 

Kádas  Katalin  1946. július 
16-án  született  Beregszászon.  
Autodidakta  festő  és  grafikus.  
Szülei: Majoros Ilona,  fiatal  ko-
rában  a Magyar Egyesület nép-
dalénekesnője  Budapesten,  ké-
sőbb háztartásbeli,  Kádas  Béla  
kertész,  elhaláloztak.  A  helyi  
középiskolában  érettségizett.  
Szakmai  fejlődését  a  minden  
évben  megrendezett  alkotóhá-
zak jelentették.  Horváth  Anna  
képzőművész  tanítványa.  Kü-
lönböző  beosztásban  egész-
ségügyi vonalon dolgozik, jelen-
leg  a beregszászi  járási  kórház  
szakszervezeti  titkárnője.  

Az  1980-as  évektől  a  Bereg-
szászi  Glóbusz  Szabadidőköz-
pont képzőművészeti  szekciójá-
nak  aktivistája,  majd  a  József  
Attila Alkotóközösség,  az  Illyés  
Gyula Irodalmi Klub, a KMKSZ 
tagja.  1984-től  az  Ukrajnai  

Népművészek  Egyesületének  
tagja. 

írásait,  köztük  a  szobabel-
sők,  képek  elhelyezésének  esz-
tétikájával  kapcsolatos  dolgo-
zatait,  verseit  a  Kárpáti  Igaz  
Szó,  a  Beregi  Hírlap  és  a  Kár-
páti  Kalendárium  közölte.  

Folyamatosan  részt  vesz  a  
szülővárosában,  a  megyei  köz-
pontban,  a  szomszédos  Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg  megyei  
Vásárosnaményban  és  másutt  
megrendezett  kiállításokon,  
grafikáit  a  helyi  kiadványok  
gyakran  publikálják.  

Kalinszkyné  Dravetzky  
Ilona  1949.  március  23-án  
született  Ungváron,  orvos.  Édes-
apja  Dravetzky  István,  erdész-
közgazdász,  édesanyja  Dra-
vetzky  Ilona,  háztartásbeli.  
Férje  Kalinszky  Tivadar,  vál-
lalkozó. 



Tanulmányait  az  Ungvári  
10.  sz.  Középiskolában  kezdte,  
ahol  1966-ban  érettségizett.  
Még  ugyanebben  az  évben  fel-
vételizett  az  Ungvári  Állami  
Egyetem  orvosi  karára,  1972-
ben  diplomázott.  A  Területi  
KÖJÁL  orvosa,  toxikológusa.  
1989  óta  tagja  a  Kárpátaljai  
Magyar  Kulturális  Szövetség-
nek. 

Kalinszky  Tivadar  1948.  
október  21-én  született  Nagy-
bocskón.  Jelenleg  Ungváron  él,  
vállalkozó,  egy kisvállalat  igaz-
gatója. Édesapja Kalinszky  Ist-
ván,  könyvelő,  édesanyja  Ka-
linszky  Adél,  háztartásbeli.  
Nős,  házastársa  Kalinszky  Ilo-
na,  a  megyei  KÖJÁL  orvosa.  
Középiskolai tanulmányai befe-
jeztével  felvételizett  1967-ben  
az  Ungvári  Állami  Egyetem  
földrajz  szakára,  1973-ban  
szerzett diplomát.  Egyetemi ta-
nulmányai  után  a megyei  kom-
munális  osztályon  dolgozott,  
mint  osztályvezető.  Ezt  követő-
en  a  számítóközpont  igazgató-
ja,  majd  az YVA kisvállalat  ve-
zetője.  1990 óta tagja a Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövet-
ségnek,  1972-ben  belépett  a  
Higiéniai  Társaságba.  

Kálmán  Ferenc  1933. júni-
us 2-án született Nagypaládon. 
Ugyanott  él,  nyugalmazott  ze-
netanár.  Édesapja  Kálmán  Bé-

la,  nyugalmazott  középiskolai  
tanár,  édesanyja  Csele  Julian-
na,  háztartásbeli.  Nős,  házas-
társa  Kálmánné  Medveczky  
Márta,  tanítónő.  Miután  befe-
jezte  általános  iskolai  tanul-
mányait,  felvételizett  az  Ung-
vári Zeneművészeti  Szakközép-
iskolába.  Nyugdíjba  vonulásá-
ig,  1993 júniusáig  a Tiszaújlaki 
1.  és  2.  számú  Középiskola  ze-
netanára.  Kutatási  területe:  a  
magyar  népzene.  Harmincöt  
éven  át  a  Nagypaládi  Dalárda  
karnagya  volt,  ez  idő  alatt  szá-
mos  megyei  díjat,  kitüntetést  
kapott:  1991-ben  magkapta  a  
Pro  Cultura  Hungaricae-díjat,  
majd  a  dalárdával  a  Kiváló  
Együttes  címet.  Életútjáról  és  
munkájáról írások jelentek meg 
a Kárpáti  Igaz Szóban és a Kár-
páti  Kalendáriumban.  

Ifi.  Kálmán  Ferenc  1962.  
december  20-án  született  Té-
csőn.  Jelenleg  Nagypaládon  él.  
Középiskolai  tanár.  Édesapja  
Kálmán  Ferenc,  karmester,  a  
Nagypaládi  Dalárda  vezetője,  
édesanyja  Kálmánné  Med-
veczky  Márta,  tanárnő.  

A  középiskolát  szülővárosá-
ban végezte  1979-ben. Az  Ung-
vári  Állami  Egyetem  magyar  
nyelv és irodalom szakát,  1984-
ben  magyartanári  diplomával  
végezte  el.  1984—1989  között  
ugyanezen  egyetem orosz  nyelv  



és  irodalom  szakos  hallgatója,  
majd  1990-ben felvételt nyert a 
filológiai  kar  aspirantúrájára.  
1984-ben  a Nagypaládi  Közép-
iskola tanára lett, majd  igazga-
tó-helyettes. 

A  Kárpátaljai  Magyar  Kultu-
rális Szövetség  nagypaládi  alap-
szervezetének,  1991-ben pedig a 
Kárpátaljai  Magyar  Néprajzi  
Társaság  alapító  tagja volt. 

Kutatási  területe  a  néprajz,  
folklór,  a gyermekkor  folklórja.  
Ebben a témakörben több cikke 
jelent  meg folyóiratokban.  Tag-
ja  a  Néprajzi  Látóhatár  ukraj-
nai  szerkesztőbizottságának.  

Kárpáti  Igaz  Szó.  A  kár-
pátaljai magyarság egyetlen te-
rületi  közéleti  lapja,  amelynek  
első  száma  1920. január  31-én  
látott  napvilágot;  először  Ung-
vári  Munkás,  Munkás  Újság  
majd  1945.  december  5-tól  a  
Zakarpatszka  Pravda  magyar  
nyelvű  fordításaként  Kárpáti  
Igaz  Szó  néven  jelent  meg.  
1965-től  részben,  1967.  márci-
us  8-tól  pedig  teljesen  önálló  
magyar  lappá  alakult  újra.  
1991-ig  „Az  Ukrajnai  Kommu-
nista Párt Kárpátontúli  területi  
bizottságának  és  a  népképvise-
lők  területi  tanácsának  lapja."  
1991.  január  elsejétől  lapala-
pítói:  a  Népképviselők  Megyei  
Tanácsa  és  a  Kárpátaljai  Ma-
gyar  Kulturális  Szövetség.  

1944  májusától  újságíróge-
nerációk  váltották  egymást  a  
lap  szerkesztésében.  Az  újrain-
dulás  munkatársai.  Fejér  Her-
man,  Svéd  Ármin,  Pfeffer  Dá-
vid,  Szenes  (Kroó)  László  és  
Győry  Dezső.  A  második  világ-
háború  utáni  első  generáció:  
Balla  László,  Lusztig  Károly,  
Andor  György,  Veress  Gábor,  
Vladimir  Mihály,  Szántó  Ká-
roly,  Bulecza  Rozália.  

A  második  nemzedék:  Már-
kus Csaba, Kovács Margit, Sza-
bó  Béla,  Wolf  Andor,  Balogh  
Balázs,  Nemes  János,  Behun  
János, Baksa Lujza, Kmetty At-
tila,  Fazekas  Elemér,  Erdélyi  
Gábor,  Magyar  Éva,  Barát  Mi-
hály,  Turóczy  Béla,  Kövy  Já-
nos. 

A  harmadik  nemzedék:  Mó-
ricz Kálmán, Bornemissza  Esz-
ter,  Rada  Katalin,  Tárczy  An-
dor,  Turányi  József,  Dupka  
György,  Horváth  Sándor,  Ko-
vács  Elemér,  Orémus  Kálmán,  
Kőszeghy  Elemér,  Fülöp Tekla,  
Palkó  István,  Fedinec  Csilla,  
Lajos  Mihály.  

A  lap  önálló  időszakának  fő-
szerkesztői:  Balla  László  
(1967—1987),  Behun  János  
(1987—1988). Megbízott főszer-
kesztők:  Márkus  Csaba,  Szabó  
Béla (1988—1989).  Főszerkesz-
tő:  Egressy  György  (1989—  
1993). 



Megbízott  főszerkesztő:  Sza-
bó  Béla  (1993 júliusától).  

1986-tól  sokan  eltávoztak  a  
laptól,  a  második  nemzedékből  
Szabó  Béla,  Baksa  Lujza,  
Kmetty  Attila,  Erdélyi  Gábor,  
Magyar Éva, Barát Mihály — a  
harmadik  nemzedékből  —  Ko-
vács  Elemér,  Kőszeghy  Elemér  
és  Lajos  Mihály  maradt.  Foto-
riportere:  Markovits  Mátyás.  
1993-ban  a  lap  hetente  három  
alkalommal  jelenik  meg,  közel  
30 ezer példányban.  Ofszetnyo-
más,  a  szombati  szám  8  olda-
lon.  Címe:  294006  Ungvár,  
Gagarin  u.  42/1.  Tel.:  2-05-23,  
2-74-76,  2-39-16,  2-77-82.  

Kárpátalja.  1990.  április  
30-án  Ungvár—Miskolcon  
megjelent  a  KMKSZ  kétheti  
lapja,  a Kárpátalja,  12  oldalon.  
Főszerkesztője  Mankovits  Ta-
más.  Szerkesztőbizottságának  
elnöke  Fodó  Sándor.  1992  már-
ciusától már nem a KMKSZ lap-
ja,  függetlenné válik, közéleti  és  
kulturális  lapként  jegyzik.  Fő-
szerkesztője továbbra  is  Manko-
vits  Tamás,  1990—1993  között  
munkatársa  volt  Móricz  Kál-
mán,  Horváth  Sándor,  Bornem-
issza  Eszter,  Tárczy  Andor.  
1993-tól  kárpátaljai  szerkesztő-
je  Nagy  Zoltán  Mihály.  

A  Kárpátalja  c.  közéleti  és  
kulturális lap 1993-tól  havonta  
jelenik  meg,  megjelenését  kü-

lönböző  alapítványok  támogat-
ják.  A  miskolci  szerkesztőség  
címe: 3526 Miskolc, Gyóni G. u. 
4. Telefon/Telefax: /46/321-253. 
Munkatársai:  Bagu  Balázs,  Sí-
mig  Katalin,  Szöllősy  Tibor.  

Kárpátalja  Felfedezői  Pro  
Patria  Szövetség.  1993.  már-
cius 26-án  a magyarországi  ha-
gyományőrzők  bátorítására  Be-
regszászon önállósult a Kárpát-
alja  Felfedezői  Pro  Patria  Szö-
vetség.  Az  alakuló  összejö-
vetelre  mintegy  félszázán  je-
lentkeztek.  Elnöke  Kovács  Eri-
ka  (Beregszász),  elnökhelyet-
tes:  Ruszka  Erzsébet  (Kígyós),  
az elnökség tagjai: Király  Kata-
lin  (Gát),  Illés  Katalin  (Déda),  
Timkó  Rozália  (Sislóc).  Az  el-
lenőrző bizottság tagjai: Molnár 
József  (Nagydobrony),  Balogh  
Antal  (Verbőc),  Kishegyi  Mária  
(Beregszász).  A  mozgalom  cél-
ja:  a szülőföld  hagyományainak 
felkutatása  és  megőrzése.  A  
szövetség  legfontosabb  egysége  
a  csapat,  melynek  taglétszáma  
minimum  5  fő,  vezetője  pedig  
18  évet  betöltött  személy.  A  
gyerekek  kedvük  szerint  vá-
laszthatnak  közösséget  és  le-
hetnek  történelmi  hagyomány-
őrzők,  művészek,  néphagyo-
mánygyújtők,  várfelderítők,  
diáktúzoltók. Eddig megalakult 
csapatok: a beregszászi  8. sz. is-
kolából  a Nefelejcs,  Bátyúban  a  



Gyepű,  Sislócon  a  Mikszáth  
Kálmán,  Kígyóson  az  Árpád  
Népe. 

Kárpátaljai  Nemzetiségek  
Demokratikus Ligája. (KNDL) 
1991.  október  27-én  Ungváron  
megalakult  a Kárpátaljai  Nem-
zetiségek Demokratikus Ligája. 
Politikailag  független  szerve-
zet, mely képviseli  és védelmezi 
Ukrajna  kárpátaljai  területén  
élő nemzeti  és etnikai  kisebbsé-
gek politikai, gazdasági,  szociá-
lis és kulturális jogait,  érdekeit  
és igényeit.  A  Liga  tevékenysé-
ge  egyetlen  politikai  párt  érde-
keinek  sincs  alárendelve.  Ala-
pító tagjai: a Kárpátaljai  Ruszi-
nok  Társasága,  a  Kárpátaljai  
Magyar Kulturális Szövetség,  a 
Kárpátaljai Német Újjászületés 
Társadalmi-Politikai  és  Kultu-
rális  Felvilágosító  Szövetség,  a  
Kárpátaljai  Roma  Cigányszö-
vetség,  a  Ludovit  Stur  Szlovák  
Felvilágosító  és  Tudományos  
Szövetség.  Az  első  kongresszus  
összehívásáig  koordinációs  ta-
nács irányítja a Liga munkáját.  
Ebben  minden  alapítószervezet  
—  tagjainak  számától  függetle-
nül  —  öt-öt  képviselőt  delegál.  
A  KMKSZ-t  a  tanácsban  Fodó  
Sándor,  Tóth  Mihály,  Dupka  
György,  Turóczy  István  és  Ki-
szely Tihamér képviseli. A  Liga  
elnök-koordinátora  Vaszil  Li-
zák  lett.  Döntöttek  arról  is,  

hogy  a koordinációs tanács  önti  
végleges  formába  a  liga  prog-
ramnyilatkozatát  és alapszabá-
lyát,  az  első  kongresszuson  pe-
dig  jóváhagyják  az  alapítóok-
mányukat,  megválasztják  a  
tisztségviselőket.  A  későbbiek  
folyamán  a  Ligába  tömörült  
szövetségek  összehangolt  tevé-
kenységének  és  közös  felhívá-
suknak  köszönhetően  kiemel-
kedő  győzelmet  értek  el  Kár-
pátalja  különleges  státusának  
megszavazásakor.  Az  utóbbi  
időben  a  Liga  tevékenysége  el-
halványult,  a  KMKSZ  kapcso-
lata  a  Liga  tagszervezeteivel  
meglazult.  A  mozgalom  újjá-
születése  az  1993-ban  megtar-
tott kongresszuson  nem történt  
meg.  A  KMKSZ  ligabeli  tagsá-
gát  1993 júliusától  ideiglenesen  
felfüggesztette. 

Kárpátaljai  Magyar  Cser-
készszövetség  (KMCS).  1991.  
december  15-én  tartotta  Mun-
kácson  alakuló  ülését  a  Cser-
készszövetség,  amelyen  szlová-
kiai  magyar  és  magyarországi  
cserkésztisztek,  a  kárpátaljai  
református,  római  katolikus  és  
és  görög  katolikus  egyházak  
képviselői,  öregcserkészek,  va-
lamint az  1991 nyarán  a gödöl-
lői  táborban  cserkésztiszti  ké-
pesítést  szerzett  kárpátaljai  
fiatalok  vettek  részt.  A  gyűlés  
megvitatta és elfogadta az alap-



szabályt  és  megválasztotta  az  
ideiglenes  elnökségét.  A  mun-
kácsi  székhelyű  szövetség  célja  
„és küldetése  a kárpátaljai  ma-
gyar  ifjúság  vallási,  erkölcsi,  
szellemi  és testi  adottságainak  
fejlesztése,  a  cserkészet  irány-
elvei  alapján..." Elnökévé  Popo-
vics  Béla  munkácsi  tanárt  vá-
lasztották.  Megalakulásától  
fogva  több  őrs jött  létre.  1992.  
április  1—3  között  megalakult  
az  első  kárpátaljai  leány  cser-
készcsapat,  amely  Árpádházi  
Szent  Erzsébet  nevét  vette  fel.  
Életrehívója  dr.  Ortutay  Ele-
mér  teológiai  tanár  volt.  

Kárpátaljai  Magyar  Folk-
lór  Fesztivál.  1989.  májusá-
ban  rendezik  Csapon  az  I. Kár-
pátaljai Magyar Folklór  Feszti-
vált.  Társrendezője  a  KMKSZ.  
Ez  a  fesztivál  részben  még  az  
úgynevezett  mojszejevi  lát-
vány-dekorációkra épült, s tük-
rözte  a kommunista  párt  ideo-
lógiai  elvárásait.  1990 júniusá-
ban Beregszászon  lezajlott a II. 
Kárpátaljai  Magyar  Folklór  
Fesztivál;  ezen  a KMKSZ  mint  
társrendező  először  osztott  ki  
díjakat  a  fesztivál  győztesei-
nek,  akik  az  igazi  népi  kultúra  
hordozóiként  mutatkoztak  be  
műsorukkal.  1991. június  2-án  
Tiszapéterfalva volt a színhelye 
a  III.  Kárpátaljai  Folklór  Fesz-
tiválnak. Az eddigiekhez képest 

a  legszínvonalasabbnak  bizo-
nyult,  közel  10  ezren  tekintet-
ték  meg  a  műsorszámokat.  A  
KMKSZ  ebből  az  alkalomból  
emlékplakettet-bocsátott  ki,  
kivitelezője  a Révész  Imre  Tár-
saság  volt.  1992.  májusában  
Visken  zajlott  le  a  IV.  Kárpát-
aljai  Magyar  Folklór  Fesztivál.  
Az  előbbinél  valamivel  halvá-
nyabbra  sikerült  rendezvényen  
a  KMKSZ  felhívására  megje-
lentek  azok  a  folklórcsoportok,  
amelyek  eredeti  feldolgozású  
néptáncokat,  népzenét  mutat-
tak  be.  1993.  május  l-jén  újra  
Beregszász  lett  a  színhelye  a  
fesztiválnak,  immár  az  ötödik-
nek. 

Kárpátaljai  Gazdaszövet-
ség.  Ukrajna  földtörvénye  je-
lenleg  a  háztáji  gazdaságok  
számára  családonként  mini-
mum  két  hektárnyi  magántu-
lajdont engedélyez.  Farmergaz-
daságnak  minősül  az  1—3 hek-
táros  szőlő  és  gyümölcsös,  úgy  
mint  a  30  hektáros  gabonater-
mő  gazdaság,  vagy  a  20—30  
hektáros  legelőjű tehenészet.  A  
tiszaháti  régióban  kedvezőek  a  
körülmények  a  nagyüzemi,  a  
háztáji  termelésre  és  a farmer-
gazdasági  tevékenységre.  Kár-
pátalja  magyarlakta  vidékein  
1991  elejétől  sorra  alakultak  a  
gazdakörök,  amelynek  alapsza-
bályát, a Kárpátaljai  Gazdaszö-



vétség  legfontosabb  dokumen-
tumát  1991 augusztusában  tet-
ték közzé.  Az  ungvári  járásban  
már  1991 őszén  gazdaszövetség  
jött  létre  többek  között  Pallón,  
Császlócon,  Nagygejőcön,  Rá-
ton,  Gálocson.  A  szövetség  de-
mokratikusan,  az  önkormány-
zati  elv  alapján  területi,  járási  
és községi  szervezeti  egységek-
ből  álló, pártoktól független, re-
gionális  mezőgazdasági  és  
szakmai  érdekvédelmi  szerve-
zetként  működik.  Célja  „a  ma-
gángazdálkodó háztáji, földmű-
velő,  kertészet,  méhészet  és  
azok termelő, értékesítő,  vásár-
lási  szövetkezetei  érdekeinek  
védelme."  1992  tavaszán  Kár-
pátalján  csaknem  300  farmer  
gazdálkodott  mintegy  1500  
hektáron.  Az  Ungvári  Járási  
Gazdaszövetség  elnöke:  Vigh  
Ambrus, alelnöke Ádám Barna-
bás. 

Kárpátaljai  Görög  Katoli-
kus  Egyház.  Az  összlakosság  
felét  felölelő  görög  katolikus  
egyházat  közvetlenül  a  háború  
után  beolvasztották  a  görögke-
leti,  azaz  az  ortodox  egyházba.  
129  papot  Szibériába  hurcol-
tak,  illetve  25  évre  ítéltek,  mi-
vel nem voltak hajlandók  áttér-
ni  a  pravoszláv  vallásra.  1989  
után  a Kárpátaljai  Görög  Kato-
likus  Egyház  újraengedélyezé-
sével feltámadt  a hívek  ezideig  

titkolt  identitásvágya  is.  A  gö-
rög  katolikus  vallás  ugyanis  a  
kárpátaljai  ruszinok  számára  
nemcsak  hitbéli  kérdés,  hanem  
nemzeti  identitásuk  szerves  ré-
sze,  amit  azonban  több  mint  
négy  évtizedig  nem  vallhattak  
meg. „A kárpátaljai  görög kato-
likusok  között  mintegy  20  ezer  
magyar  van  —  nyilatkozta  Dr.  
Ortutay Elemér teológiai  tanár,  
görög  katolikus  lelkész  —,  16  
ezer  román, kb  3.  ezer  szlovák.  
A  többi  pedig  ruszin.  De  a  ru-
szinok  között  is  vannak,  akik  
ukránnak  vallják  magukat.  A  
papok között arányuk 20 száza-
lék  körül  van.  Megyés  püspö-
künk,  Szemedi  János,  ruszin  
nemzetiségű,  a papságnak  több  
mint  háromnegyede  az  ukrán  
egyházhoz csatlakozni nem haj-
landó. A munkácsi  Görög  Kato-
likus  Egyházmegye  mintegy  
350  éves,  azaz  fennállása  óta  
különleges  státust  élvez.  Eccle-
sia  sui  iuris  (önálló  egyház  le-
gyen), tehát közvetlenül  Rómá-
nak,  a pápának  van  alárendel-
ve.  Ha mi  ezt feladnánk,  akkor  
közvetlen  feljebbvalónk  a  lem-
bergi metropolita lenne, és min-
den  hivatalos  ügy  Lembergen  
keresztül  intéződne. Ám nem is  
ez itt a legfontosabb, hanem az,  
hogy ha feladnánk  státusunkat,  
akkor  a  magyar,  a  román,  a  
szlovák  hívek  törvényszerűen  



háttérbe  szorulnának."  A  vitát  
súlyosbította, hogy  konzervatív  
helyi  rezsim  manipulálta  az  
egyházak  közötti  ellentéteket.  
A galíciai egyház célja kezdettől 
az  volt,  hogy  Vatikán  eltörölje  
a  kárpátaljai  görög  katolikus  
egyház  különállását.  A  háttér  
azonban  nem elsődleges  egyhá-
zi,  hanem  politikai  célokat  ta-
kar:  felszámolni  a  ruszin  iden-
titást,  amely  szorosan  kötődik  
a  magyarbarát  görög  katoliciz-
mushoz. Az ellentéteket  egyhá-
zi  szinten  is  szítják.  A  helyzet  
tarthatatlansága  miatt  1992.  
február 14-én a Kárpátaljai Te-
rületi  Tanács  Végrehajtó  Bi-
zottsága  a  felekezetek  közötti  
megbékélésre  hívta  fel  a  hívő-
ket.  Amennyiben  a görög  kato-
likus vagy  a pravoszláv fél  nem 
egyezik  bele  a  közös  templom-
használatba,  akkor  a  templo-
mot annak a felekezetnek adják 
át,  amelyik  más vallásúakat  is  
befogad.  A  feszültségek  az  
utóbbi  időben  enyhültek.  1992.  
június  28-án  ünnepi  szentmi-
sén rakták le Ungváron  a görög 
katolikus  papi  szeminárium  
alapkövét. Az erőteljesen  ukrán  
nemzeti  célokat követő  lember-
gi  egyházi  vezetés  viszont  to-
vábbra  sem  mondott  le  arról,  
hogy  a  munkácsi  püspökséget  
saját fennhatósága alá vonja.  A 
Vatikán  álláspontja  azonban  

gátat szabott a galíciai  törekvé-
seknek:  1992  augusztusában  
Munkácson  járt  Antonio  Fran-
co apostoli nuncius és a Kárpát-
aljai  Görög  Katolikus  Egyházi  
méltóságokkal  közösen  kiadott  
közleményben  a jelenlegi  álla-
potot tartotta  elfogadhatónak.  

Kárpátaljai  Magyarság  
gyásznapja.  1989.  szeptember  
10-én  a  KMKSZ  választmánya  
felhívással fordult az alapszerve-
zetek tagjaihoz, Kárpátalja egész 
lakosságához,  hogy  minden  köz-
ségben  állítsanak  emlékművet  
az  1944  őszén  elhurcolt  és  a fo-
golytáborokban  életüket vesztett 
magyar  férfiaknak.  1989.  no-
vember  18-án  a KMKSZ  Bereg-
szászon  emlékkonferenciát  ren-
dezett  A  sztálinizmus  kárpát-
aljai áldozatai  néven. Az itt elfo-
gadott  határozat  értelmében  a  
jelenlevők  az  elhurcoltak  emlé-
kére  november  26-át  gyásznap-
pá nyilvánították. Ugyanis  1944.  
november  13-án  kezdték  és  26-
án fejezték be  a kárpátaljai  ma-
gyar  és  német  hadköteles  férfi-
ak, nők elhurcolását a sztálini lá-
gerekbe.  Ezen  a napon  ült  össze  
a  NKVD  által  irányított  Zakar-
patszka-Ukrajnai  Néptanács,  
hogy  kinyilvánítsa  Kárpátalja  
Ukrajnához  történő  csatolásá-
nak  óhaját.  Ez  a  rendezvény  a  
kárpátaljai  magyarság  kire-
kesztésével  zajlott  le.  



Kárpátaljai  Ifjúság.  1958-
tól  Ungváron  jelenik  meg  he-
tente  háromszor  a  Mology  Za-
karpattya  (Kárpátontúli  Ifjú-
ság),  az  Ukrajnai  Lenini  Kom-
munista  Ifjúsági  Szövetség  
Kárpátontúli  Területi  Bizottsá-
gának lapja. Magyar nyelvű ki-
adása  az  anyalap  tükörfordítá-
saként lát napvilágot.  1988-tól  
ifjúsági hetilapként kerül  az ol-
vasókhoz.  1990-től  a  Kárpát-
aljai  Ifjúsági  Demokratikus  
Szövetség  s  más  társadalmi-
politikai  szervezetek  közös  fó-
ruma.  1992-től  társalapítója  a  
Népképviselők Területi Tanácsa. 

A  lap  főszerkesztője  V.  Hor-
vát.  A  magyar  kiadásért  felel:  
Béres  Barna.  Magyar  fordítás-
ban  1958.  február  2-tól  kerül  
kiadásra.  Szombatonként  jele-
nik meg 25000 példányban  (eb-
ből  1500  magyar  nyelven)  1  
nyomtatott  ív  formátumban.  

Levélcíme:  294006,  Ungvár,  
Gagarin  u. 42/1. Tel.:  2-74-26,  
2-59-95. 

Kárpátaljai  Magyar  Ifjú-
sági  Szövetség  (KMISZ).  Az  
1990.  november  24—én  Szoly-
ván  megalakult  Kárpátaljai  
Magyar  Ifjúsági  Szövetség  a  
KMKSZ-hez  tartozik,  mégis  
független.  Elnöke  Kerekes-
Nagy  Gáspár.  A  szövetség  célja  
a Kárpátalján  élő magyar  fiata-
lok jogainak  érvényesítése,  vé-

delme  politikai,  szociális,  gaz-
dasági  és  kulturális  téren.  
1991.  december  7-én  tartotta  
meg a munkácsi járás  egyik  tu-
ristatelepén  soros  közgyűlését.  
A  közgyűlés  egyik  lényeges  
döntése, hogy az Ungvári  Egye-
temi  Diákszövetség  elfogadta  a  
KMISZ  szándéknyilatkozatát  
és kimondta  a fúziót a két  szer-
vezet között, létrehozva  az  egy-
séges  Kárpátaljai  Magyar  Ifjú-
sági Szervezetet. A közgyűlésén 
elfogadták a KMISZ új alapsza-
bályát  és  megválasztották  a  9  
tagú elnökséget, amelyben  öten  
a  KMISZ-t,  négyen  a  diákszö-
vetséget  képviselik.  A  közgyű-
lés  harmadik  napja  az  Ifjúsági  
Szövetség  programnyilatkoza-
tának  elfogadásával  zárult.  Az-
óta  tevékenységükről  bővebb  
információval  nem  rendelke-
zünk. 

Az  időközben  kialakult  ér-
dektelenség,  az ifjúsági  csopor-
tok közötti  széthúzás  a  KMISZ  
szétesését  idézte  elő.  

Kárpátaljai  Magyar  Kul-
turális  Szövetség  (KMKSZ)  
öntevékeny  társadalmi  szerve-
zet.  Kezdeményező  csoportja  —  
Balla  László,  Debreceni  Mi-
hály, Dupka György, Fodó  Sán-
dor,  Gazda  Albert,  Jánki  End-
re, Móricz Kálmán, Turóczy Ist-
ván, Varga Béla, Zselicki József 
—  1989.  január  21-én  a  Sev-



csenko  Ukrán  Anyanyelvi  Tár-
saság  kárpátaljai  szervezetének  
alakuló  gyűlésén  jött  létre  és  
nyilvánította  ki  egy  hasonló  
szervezet  megalakítását  célzó  
szándékát.  A  Szövetség  alapítá-
sának  ideje:  1989.  február  26.  
székhelye:  Ungvár.  A  területi  
székvárosban  a  TIT  üléstermé-
ben  közel  500  jelenlévő,  a  kár-
pátaljai  magyarlakta  települé-
sek képviselői  egyhangúlag  elfo-
gadják a Szövetség alapítólevelét 
és  alapszabályát,  megválasztják  
tisztségviselőit,  a  megyei  vá-
lasztmány és az ellenőrző  bizott-
ság tagjait. Azóta  az  évi közgyű-
léseken  többször  újraválasztott  
elnöke:  Fodó  Sándor.  

Létrejöfte  után  nyomban  
mozgalmat  indított  azért,  hogy  
megjelenjenek  a magyar  felira-
tok  és  helységnévtáblák,  visz-
szaállítsák  a magyar  utcaneve-
ket,  magyar  óvodákat-iskolá-
kat  nyissanak,  emléktáblák  
örökítsék  meg  a  magyar  múlt  
nagyjainak  nevét,  mindenki  
szabadon  megünnepelhesse  a  
nemzeti  és  egyházi  ünnepeket.  

1989  szeptemberében  a  szö-
vetség választmánya  állást fog-
lalt egy magyar autonóm körzet 
megalakítása mellett, egy évvel 
később  pedig  a  területi  önkor-
mányzat eszméjét kibővítette  a  
személyi  elvű,  kulturális  auto-
nómia  szorgalmazásával.  

Ugyancsak  1989 őszén indult 
el az a mozgalom, melynek célja  
az  1944  novemberében  a  szov-
jet  hatóságok  által  deportált  
magyar  férfilakosság  emléké-
nek  megörökítése,  kollektív  po-
litikai  rehabilitálásuk  volt.  No-
vember  19-én  Beregszászon  
emlékkonferenciára  került  sor,  
26-án  pedig  Kárpátalja-szerte  
megszólaltak  a  harangok  azo-
kért,  akik  nem  tértek  vissza  a  
„háromnapi  munkáról."  Ezrek  
és ezrek vettek  részt  az  áldoza-
tok jelképes  temetésén,  a  mun-
katáborok  lakóinak  emlékét  
megörökítő  kopjafák,  sírkövek,  
emlékművek  felavatásán.  

Az  1990 márciusában-áprili-
sában  megtartott  helyhatósági  
választásokon  a  KMKSZ  saját  
jelöltjeit  indította  minden  szin-
ten. A magyarlakta falvakban a 
KMKSZ  képviselői  jelentős  
arányban  kerültek be  a községi 
tanácsokba,  sőt  sok  helyen  a  
mandátumok  túlnyomó  többsé-
gét  sikerült  megszerezniük.  A  
beregszászi,  a  munkácsi,  az  
ungvári  és a nagyszőlősi  járási,  
valamint  a  beregszászi  és  az  
ungvári  városi tanácsban  a szö-
vetség tagjai közül többen  veze-
tő —  elnökhelyettesi  és más  —  
tisztséghez jutottak. 

A  továbbiakban  a  KMKSZ  
még  határozattabban  érvénye-
sítette érdekvédelmi funkcióját. 



Új magyar tannyelvű iskolák és 
osztályok,  óvodai  csoportok  
megnyitását  vitte  keresztül,  a  
magyar  nemzeti  és egyházi  ün-
nepek  tömeges  méltatásával  
nemes  hagyományt  teremtett  
újjá,  irodalmi  és  művészeti  dí-
jakat  alapított,  tudományos  
konferenciákat,  népművészeti  
fesztiválokat,  találkozókat  ren-
dezett,  emléktáblákat  és  szob-
rokat  avatott  fel.  Kiemelkedő  
eseménye  volt  a  szövetség  és  a  
kárpátaljai  magyarság  életé-
nek  az ungvári  és a beregszászi 
Petőfi-szobor  felavatása,  a  sa-
lánki  Rákóczi-  és  Mikes-em-
lékmű  felállítása,  a  zsidó  már-
tírok  nagyszőlősi  emléktáblájá-
nak  leleplezése.  A  KMKSZ  
kezdeményezésére  Szolyván  
emlékpark  létesül  annak  a  sok  
ezer magyar  és más  nemzetisé-
gű  embernek  a  tiszteletére,  
akik  az  itteni  gyűjtő táborban 
pusztultak  el  a  második  világ-
háborút  követően.  

A Kárpátaljai Magyar  Kultu-
rális  Szövetségnek  1993  elején  
több  mint  131  helyi  szervezete  
működik,  tagjainak  száma  
23318. 

Az  1993. március 13-án  meg-
tartott  II.  tisztújító  közgyűlés  
titkos  szavazással  újraválasz-
totta  a  szövetség  elnökét  Fodó  
Sándor  személyében. Nyílt  sza-
vazással  megválasztotta  a  szö-

vetség  két  alelnökét:  Milován  
Sándort és Vári Fábián Lászlót.  
Az elnökség tagjai  egyben  a hét 
középszintű  szervezet  elnökei:  
Kiszely  Tihamér  (Ungvár),  Sz.  
Kovács  Miklós  (ungvári  járás),  
Balogh  Géza  (munkácsi  járás),  
Dalmay  Árpád  (beregszászi  já-
rás),  Kovács  Elemér  (nagysző-
lősi járás),  ifj.  Sari  József  (Fel-
ső-Tisza  vidék).  Kárpátaljának  
az  egyik  ma  legjobban  működő  
társadalmi  szervezete,  egyben  
a  helyi  magyarság  politikai  ér-
dekvédelmi  szervezete.  

Levélcíme:  294000  Ungvár,  
Moszkva  part  5.  Tel./Fax:  3 -
69-23. 

Kárpátaljai  Magyar  Pe-
dagógus  Szövetség  (KMPSZ).  
1989-től  az  oktatási  feladat-
kört  megalakulásától  kezdve  a  
KMKSZ  Oktatási  Bizottsága  
látta  el,  de  a  sokrétűség  követ-
keztében  egyre  nehezebben.  
1991  novemberében  nyilvános-
ságra hozták  a KMPSZ  alapító-
levelét, amely  szándéka  szerint  
független  társadalmi  szervezet  
és  jogi  személyként  működik.  
Célja,  hogy  „...megszervezze  
Kárpátalja  magyar  pedagógus-
társadalmát,  alapot  teremtsen  
érdekvédelmi  szervezetének  ki-
alakításához,  elősegítse  Kár-
pátalja  önálló  magyar  oktatási  
rendszerének  létrehozását,  a  
KMPSZ  jogot  formál  a  törvé-



nyek  által  a társadalmi  szerve-
zeteknek  megengedett  minden  
tevékenységére,  különös  tekin-
tettel  a  nyelvországgal  való  
kapcsolattartás  valamennyi formá-
jára."  A  pedagógus  szövetség  
megalakítására  1991.  decem-
ber  8-án  került  sor  Beregszá-
szon.  Elnökévé  Orosz  Ildikót,  a  
Nagydobronyi Középiskola igazga-
tóját,  a  KMKSZ  Oktatási  Bi-
zottságának  vezetőjét  válasz-
tották.  A  KMPSZ  és  a  KMKSZ  
szerződést  kötött  az  oktatási  
problémák közös megoldása  ér-
dekében.  1992.  január  3-án  a  
Beregszászi  Kossuth  Lajos  Kö-
zépiskolában  első  ízben  tartot-
ták  meg  a  kárpátaljai  magyar  
iskolák pedagógusainak  és a te-
rület  magyar  óvónőinek  mód-
szertani  tanácskozását.  Ebben  
az  évben jelent  meg  a  KMPSZ  
lapja  Hírmondó  címmel  a  ma-
gyar iskolák tanárainak  számá-
ra. Szerkesztője Bagu Balázs. A 
KMPSZ  keretén  belül  megala-
kul  az  óvodai  pedagógusok  
szakmai  munkaközössége.  
1992.  június  14-én  tisztújító  
közgyűlésre  kerül  sor,  ahol  
Orosz  Ildikót megerősítik  elnö-
ki  tisztségében.  1993  májusá-
ban  a  KMPSZ  évi  rendes  köz-
gyűlésén  módosítják  az  alap-
szabályt  és  a  programot.  Kár-
pátalja  oktatásával  kapcsola-
tosan  nyilatkozatot  adtak  ki.  A  

KMPSZ kiadványai:  Hírmondó,  
Bóbita-füzetek,  Irka.  

Kárpátaljai  Magyar  Kép-
ző-  és  Iparművészek  Révész  
Imre  Társasága.  1990.  de-
cember  26-án  Ungváron  meg-
alakult  a  fiatal  magyar  képző-
művészeket  tömörítő  társaság.  
Elnöke Tóth  Lajos  festőművész 
lett.  A  két  világháború  közötti  
kárpátaljai  képzőművészet  ha-
gyományait,  Erdélyi—Boksay—  
Révész örökségét kívánják foly-
tatni. Tagjai közé tartozik  Ben-
kő  György,  Berecz  Margit,  Er-
fán  Ferenc,  Hidi  Endre,  Iván  
Ambrus,  Jankovics  Mária,  Ko-
lozsvári  László, Magyar  László,  
Magyar  Sándor,  Pálfy  István,  
Petky  Péter,  Réti  János,  Veres  
Péter és mások.  A társaság  tit-
kára Pálfy István.  Megalakulá-
suk  óta  Kárpátalján  kívül  cso-
portosan  állították ki  műveiket  
Nyíregyházán,  Mátészalkán,  a  
miskolci  Herman  Ottó  Múze-
umban,  Budapesten  a  Hadtör-
téneti  Múzeumban  és  a  Mű-
csarnokban.  Eddigi  legjelentő-
sebb  tárlatuk  a  budapesti  Ár-
kád  Galériában  volt  1993  
tavaszán. 

Kárpátaljai  magyar  kép-
zőművészet.  Ez  a megjelölés  a  
trianoni döntés után alakult ki, 
amikor  is  Kárpátalja  területét  
a  Csehszlovák  Köztársasághoz  
csatolták. Ezt megelőzően  a táj-



hoz  kötődő,  itt  született  és  el-
származott, illetve itt tevékeny-
kedő  „képírókat",  „ikon  festő-
ket", tájképfestőket, a Munkács 
környéki vasöntödék  iparművé-
szeit  kell  említenünk  (Schlos-
ser  András,  Lieb  Mihály  azaz  
Munkácsy  Mihály,  Mezei  Jó-
zsef,  Szamovolszky  Ödön  fiata-
lon  elhunyt  szobrászművész,  
Roskovics  Ignác,  Karlovszki  
Bertalan,  Hollósy  Simon,  stb.).  
A  Técsőn  dolgozó  Hollósy  Si-
mon  és a Nagyszőlőshöz  kötődő  
Révész Imre tanítványai  terem-
tették meg  1919 után  a  sajátos  
kárpátaljai  képzőművészetet,  a  
„kárpátaljai  magyar  festőisko-
lát".  Ennek  vezéralakjai:  Ijjász  
Gyula  (1874—1942),  Virág  
Gyula  (1880—1949),  Izay  Ká-
roly (1887—1938),  Erdélyi  Béla  
(1891—1955),  Boksay  József  
(1891—1975).  E nemzedék  tag-
jai  mellett tehetséges festők je-
lentkeztek még a két világhábo-
rú között: Nóvák Andor,  Beregi  
Sámuel,  Apáti-Abkarovics  Bé-
la,  Dvant-Sárpataky  László,  
Boreczky  Béla,  Hritz-Erdélyi  
János,  Gottlieb  Dezsőné  sz.  
Blum  Margit,  Sárkány  Jolán,  
Dobos  Endre,  Rosenberg  Ung-
vári  Miklós,  Kelemen  József  és  
mások. 

A  második  kisebbségi  kor-
szakban,  amikor  Kárpátalját  a  
Szovjetunióhoz  csatolták,  a ha-

talomváltás jelentős  változáso-
kat  hozott  a  terület  művészeti  
életében is. 1946-ban  a Kárpát-
aljai Képzőművészek  Egyesüle-
te helyett megalakult  az Ukraj-
nai  Képzőművészeti  Szövetség  
területi  tagozata,  ezzel  kezde-
tét  vette  a  magyar  hagyomá-
nyok  kiszorítása,  a  szovjet  se-
matizmus  előtérbe  kerülése.  E  
nemzedék  legérettebb  és  mara-
dandó  művei  a  tájkép  és  a  
csendélet festészettel  kapcsola-
tosak.  így  a második  generáció  
prominens  tagjai  között  kell  
megemlíteni  Erdélyi  Béla  és  
Boksay  József  mellett  Gra-
bovszky  Emilt  (1892—1955),  
Koczka  Andrást  (1911—1987),  
Soltész  Zoltánt  (1909—1990),  
Szőke  Istvánt  (1924—1954).  
Ehhez  a nemzedékhez  tartozik  
Habda  László,  Petky  Sándor,  
Sütő  János,  Kutlán  István,  
Sztaskó  Gyula,  Kassai  Antal,  
Balla Pál, Kontratovics Ernő. A 
harmadik  nemzedék  élvonalba  
került képviselői:  Glück  Gábor,  
Medveczky  Miklós  és  felesége  
Luták  Edit,  egyiküknek-mási-
kuknak  a művészetében  új feje-
zet kezdődött, nyomukban  már-
is ott van a negyedik  nemzedék,  
akiknek  a  munkássága  már  
mentes  a  szovjet  sematizmus-
tól.  Az  ekkor  indultak  között  
szép  számmal  vannak  az  egye-
temes  magyar  hagyományokat  



nyíltan  vállaló magyar képzőmű-
vészek.  Az  idősebb  generációhoz  
tartozó  Horváth  Anna  kerami-
kus,  grafikus  és  Garanyi  József  
festő  mellett  sorakozott  fel  az  a  
képzőművészcsoport,  melynek  
tagjai  1990  decemberében  meg-
alakították  a  Révész  Imre  Ipar-
és Képzőművészeti  Társaságot.  

Kárpátaljai  Kodály  Zol-
tán  Zenepedagógiai  Társa-
ság  1992.  július  1-én  alakult  
meg  Ungváron.  Elnöke  Kolozs-
vári  Zoltán,  az  ungvári  1.  szá-
mú zeneiskola  tanára.  A  társa-
ság célja:  a progresszív  zenepe-
dagógusi  módszerek  tanul-
mányozása  és  terjesztése,  az  
egyazon  nézeteket  valló  zenei  
szakemberek  tömörítése,  a  be-
vált zenepedagógusi  módszerek  
bemutatása  és fejlesztése.  

Kárpátaljai  Magyar  
Könyvnapok.  1991  szeptembe-
rében  Balla D. Károly,  a Galéria 
Kiadó vezetője  szervezte  meg  az  
első  kárpátaljai  magyar  könyv-
napot.  Az  1992.  szeptember  24—  
ei könyvnapon  a Galéria  Kiadón  
kívül már bemutatta kiadványa-
it a Mandátum, a Tárogató és az 
Intermix  Kiadó is. A  rendezvény  
célja  a  magyar  kultúra  értékei-
nek  megőrzése  és  gyarapítása,  
az  írott  értékeknek  az  olvasók-
hoz  való  eljuttatása.  

Kárpátaljai  Magyar  
Könyvtárosok  Egyesülete.  

1992 júniusában  Beregszászon  
az  ungvári  területi  könyvtár,  a  
munkácsi  és a beregszászi járá-
si  könyvtár  képviseletében  44  
magyar  könyvtáros  megalakí-
totta  érdekvédelmi  szakmai  
szervezetét.  Bizottságot  szer-
veztek  az  alapszabály  végleges  
kidolgozására,  majd  az  év júli-
usában  megtartott  közgyűlés  
az  alapszabályt  elfogadta.  Az  
Egyesületnek  betétje,  számlája  
van,  jogvédelmet  biztosít  a  
könyvtárosoknak,  tagja  lehet  
bárki:  könyvbarátok,  olvasók.  
Az Egyesület elnöke Lőrincz Lí-
via,  a beregszászi járási  könyv-
tár  vezetője.  

Kárpátaljai  Magyar  Nép-
rajzi  Társaság  (KMNT).  
1991.  szeptember 29-én  Bereg-
szászon több mint 20 alapítóval 
létrejött  a  Néprajzi  Társaság.  
Jóváhagyták  az  ideiglenes  
alapszabályt.  Vári  Fábián  
László költő  és folklorista lett a 
társaság  elnöke,  Bagu  Balázs  
pedagógus  pedig  a  titkára.  A  
társaság  célja:  „A  kárpátaljai  
magyar  lakosság  hagyománya-
inak  feltárása,  megőrzése,  tu-
dományos  igényű  feldolgozásá-
nak elősegítése, a magyarság és 
a  vele  együtt  élő  nemzetiségek  
etnokulturális  kapcsolatainak  
kutatása,  támogatása,  harmo-
nikus  együttélésük  segítése  a  
néprajz  módszereivel.  A  nép-



rajz iránt érdeklődők, az önkén-
tes  gyűjtők  tevékenységének  
ösztönzése,  szakmai  támogatá-
suk,  továbbképzésük,  a  társa-
ságban  való  tömörítésük,  kuta-
tásuk  eredményeinek  publiká-
lása." A társaság  1992.  február  
9-én  Beregszászon tartotta első 
közgyűlését, ahol elnökévé Vári 
Fábián  Lászlót,  alelnökévé  So-
ós Kálmánt, az Ungvári  Hunga-
rológiai  Központ  igazgató-he-
lyettesét  választották,  és  elfo-
gadták  az új  alapszabályt.  

Kárpátaljai  Magyar  Ke-
resztyén  Orvosok  Egyesülete.  
1993.  február  10-én  Beregszá-
szon  a  helyi  orvosok  kezdemé-
nyezésére  alakult  meg  az  egye-
sület.  Elnöké  Fábián  István.  

Kárpátaljai  Református  
Egyház.  A kárpátaljai  magyar-
ság  mintegy  70—75  százaléka  
református vallású (a becslések 
szerint  120  ezer  a  hívek  szá-
ma).  A XVI.  század  első  felétől,  
s a reformáció kezdetétől  műkö-
dik  vidékünkön  a  református  
egyház,  a  krónikák  szerint  
1552-ben  Beregszászon  zsina-
tot  tartottak.  Az  1990-es  évek  
elején  Kárpátalján  94  reformá-
tus  gyülekezet  működött  85  
templommal,  összesen  24  lelki-
pásztorral.  Többségük  nem  
végzett teológus lelkész, hanem 
az  1970—80 közötti  évek tanfo-
lyamainak  neveltjei.  Őket  a  

mindenkori  hivatalában  lévő  
püspök  szentelte lelkésszé,  aki-
nek  erre  törvényes  felhatalma-
zása  volt.  1988  és  1989  őszétől  
a kárpátaljai  fiatalok  megkezd-
ték  tanulmányaikat  a  debrece-
ni  teológián,  illetve  a  Ráday-
kollégiumban.  1977-ig  Gencsi  
Béla  volt  a  püspök,  őt  dr.  For-
gon  Pál  követte.  A  kárpátaljai  
magyarság hitéletének  újjászü-
letését  jelentősen  elősegítette  
az  1990. március 23-án  hatály-
ba  lépő  törvény,  mely  engedé-
lyezte  a hitoktatást.  A  törvény  
az  egyházat  jogi  személyként  
ismerte  el  és  szabad  utat  nyi-
tott az egyházak belső  ügyeinek  
rendezéséhez.  Legelőször  a  
presbitériumokat  választották  
újra  és  eskették  fel  papjaikat.  
Visszaállították  az  1945  előtti  
három  egyházmegyét.  így  az  
ungit,  esperese  Horkay  László  
nagydobronyi,  a  beregit,  espe-
rese  Szabó  Béla,  a  dercenit  és  
a  máramaros-ugocsait,  espere-
se  Lajos  Mihály  salánki  lelki-
pásztor.  Ezután  került  sor  az  
egyházkerületi  vezetőség  meg-
választására.  Püspök  dr.  For-
gon  Pál, helyettese  Gulácsi  La-
jos  főjegyző.  Cél  az  egyház  zsi-
nat-presbiteri  elvek  alapján  
történő  kormányzása.  Ezért  vi-
lági vezetőséget is választottak. 
Elnöke  Fodó  Sándor.  1990-től  
csaknem  20  fiatal  tanult  a deb-



receni  és a budapesti  teológián,  
valamint  a  sárospataki  előké-
szítőben.  A  fiatalok  második  
csoportja a kolozsvári  teológiára  
készül.  Kárpátalján  fellendült  a  
gyülekezeti  élet.  Több  helyen  
fogtak  templomépítésbe,  emlék-
táblákat  állítanak  a  sztáliniz-
mus  áldozatainak,  több  község  
templomában  új  harangot  sze-
reltek fel. A Magyar Református 
Világtalálkozóra  Kárpátaljáról  
1360 hívő  utazott Debrecenbe  és  
Zánkára.  A  Református  Világ-
szövetség  Európai  Bizottsága  
például  1992 júliusában  Ungvá-
ron  tartotta  évi  küldöttülését.  
Gyakran tartanak közös ökume-
nikus istentiszteletet a római, il-
letve  a  görög  katolikus  hívek  
részvételével. 

Kárpátaljai  Római  Kato-
likus Egyház  Az.  1941 előtti 41 
római katolikus plébániából je-
lenleg 31 működik  Kárpátalján.  
A  becsült  adatok  szerint  mint-
egy  50—60  ezer  magyar,  szlo-
vák és német katolikus hívőnek 
mindössze  14 papja van.  Néhá-
nyan  Szlovákiából,  illetve  Er-
délyből  érkeztek  a  hívek  lelki  
gondozására. A kárpátaljai  ma-
gyar  katolikusok  számára  fe-
ledhetetlen  1989.  május  20—  
24-e,  ekkor  tett  lelkipásztori  
látogatást  Kárpátalján  Paskay  
László  bíboros,  esztergomi  ér-
sek.  Részben  az  ő,  részben  dr.  

Seregély  István  egri  érsek  
ugyanazon  év  novemberi  láto-
gatásának  köszönhetően  pozi-
tív  változások  észlelhetők.  
Visszaadták  a hatóság által ko-
rábban elvett templomokat,  en-
gedélyezték  újak  építését,  a  
kárpátaljai  fiatalok  papi  pályá-
ra  történő jelentkezését.  Jelen-
leg  néhányan  az  Egri  Hittudo-
mányi  Főiskolán  és másutt  ké-
szülnek  fel  papi  hivatásukra.  
Emlékezetes  dátum az  199 l - es 
esztendő  is,  amikor  II.  János  
Pál pápa augusztus  12—30. kö-
zött  Magyarországon  tartózko-
dott. Sok munkával  előkészített  
utazási  listák  alapján  közel  13  
ezer római  és görög  szertartású  
katolikus  hívő  zarándokolt  az  
ideiglenesen  megnyitott  határ-
átkelőkön  át  a  máriapócsi  és  a  
budapesti  pápai  misére.  Ez  év  
szeptemberében  Seregély  Ist-
ván egri  érsek Macsolán felszen-
telte  az  újra  megnyílt  katolikus  
templomot.  Október  21—26-án  
ismét  a  vidékre  látogatott  dr.  
Paskay  László  bíboros  prímás,  
esztergomi  érsek, hogy megáldja  
1989 májusi  vizitációjakor  siral-
mas  állapotban  visszakapott  —  
azóta  szépen  rendbehozott  —  
nagyszőlősi  templomot.  1989 óta 
a katolikus  egyház több mint 20 
templomot  kapott  vissza.  De  
újak  is  épülnek:  Sislócon,  Kor-
láthelmecen  és  másutt.  



Kárpátaljai  Magyar  Kul-
túráért  Alapítvány.  1990  jú-
niusában  a  KMKSZ  elnöksége  
a  kárpátaljai  magyar  szellemi  
élet  kibontakoztatása  érdekében  
Budapesten  a Kárpátaljai  Magyar  
Kultúráért  Alapítványt  jegyezte-
tett be. Kuratóriuma a mindenkori 
megyei elnökség. Elnöke Fodó Sán-
dor. 

Kárpátaljai  Magyar  Óvo-
dapedagógiai  Szakmai  Mun-
kaközösség.  1992.  március  2 -
án  alakult  meg  a  Kárpátaljai  
Magyar  Pedagógus  Szövetség  
keretén belül. Székhelye Bereg-
szász.  A  szakközösségbe  tömö-
rült óvodapedagógusok javasla-
tokat  dolgoznak  ki  a  magyar  
óvodahálózat  kiépítése  és  fej-
lesztése  érdekében,  programo-
kat  állítanak  össze,  képviselik  
tagjaik  szakmai  érdekeit.  

Kárpátaljai  Szemle.  A  
Kárpátaljai  Magyar  Kulturális  
Szövetség közéleti  és kulturális 
lapja.  Próbaszáma  1993  máju-
sában,  első  száma  pedig júniu-
sában jelent meg. Főszerkesztő-
je  Kacsur  Gusztáv,  olvasószer-
kesztője  Béres  Barna.  A  lapot,  
amely  3  ezer  példányban  jele-
nik  meg, Ungváron  szedik,  tör-
delik,  Magyarországon  nyom-
tatják.  Előreláthatólag  kétheti,  
illetve hetilappá  fejlesztik.  

Levélcíme:  294000  Ungvár,  
Moszkva part 5. TelVFax: 3-69-23. 

Kárpátaljai  Szövetség  
(Budapest).  Az  1989-ben  ala-
kult  Kárpátaljai  Kört  az  1993.  
március 27-én  tartott  tisztújító  
közgyűlés  Kárpátaljai  Szövet-
séggé  alakította  át.  Új  vezető-
sége: dr. Báthory  Katalin  (főtit-
kár),  dr.  Kecskés  Mihály  egye-
temi  tanár  (elnök),  Benda  Ist-
ván  (titkár).  16  szakbizottságot  
hozott létre:  1. Média  Bizottság  
— Benda István újságíró; 2. Ér-
dekvédelmi  Bizottság  —  dr.  
Szájbei István bíró; 3. Pályázati 
Bizottság  —  dr.  Tóth  Endréné  
koordinátor;  4.  Együttműködé-
si  és  Szervezési  Bizottság  —  
Palády  Ferenc  oki.  bányamér-
nök;  5.  Ifjúsági  Bizottság  —  
Arokháty  Zsuzsanna  cím.  főta-
nácsos,  oki.  mérnök;  6.  Tudo-
mányos  és  Továbbképzési  Bi-
zottság  —  dr.  Bajza  Endre  oki.  
gépészmérnök,  kandidátus;  7.  
Műszaki  Fejlesztési  Bizottság — 
Kocsis  Árpád  oki.  mérnök,  ny.  
vezérigazgató;  8.  Vállalkozás  
Szervezési  Bizottság  —  Gera  
József  oki.  gépészmérnök;  9.  
Kereskedelmi  és  Árucsere  Bi-
zottság  —  Heiszter  József  fő-
könyvelő;  10.  Mezőgazdasági  
Tervező  és  Szervező  Bizottság  
— Csernátony Lajos oki.  agrár-
mérnök;  11.  Népművelési  és  
Színházi  Bizottság  —  Faragó  
István  szervező;  12.  Helytörté-
neti Bizottság — Ozsváth  Lajos  



oki.  közgazd.,  főtanácsos;  13.  
Közművelődési  és  Irodalmi  Bi-
zottság  —  Balla  Gyula  iroda-
lomtörténész;  14.  Humán  Öko-
lógiai  Bizottság  —  dr.  Tar  Pi-
roska  orvos;  15.  Kárpátaljaiak  
Baráti  Köre  (a  Beregszászi  
Öregdiákok  Társasága)  —  
Brenner  Sándor  tud.  főmunka-
társ;  16. Vallás- és  Közoktatási  
Bizottság — szervezés  alatt. Az 
újjáalakult  szövetség  kihelye-
zett elnökségi  ülését június  22-
én  Beregszászon  tartotta,  ahol  
jelen  volt  Csoóri  Sándor,  a Ma-
gyarok  Világszövetsége  elnöke  
is. 

A  szövetség  címe:  Kárpát-
aljai  Szövetség,  Budapest  Vfi,  
Benczúr  u.  15.  

Kárpátaljai  Területi  Álla-
mi  Levéltár.  Kárpátalja  legje-
lentősebb  levéltárának  székhe-
lye  Beregszász,  ahol  az  elmúlt  
századok  történelmi  dokumen-
tumait őrzik. Az  egykori  Bereg,  
Ugocsa,  Ung  és  részben  Mára-
maros  vármegyék  levéltári  
anyagai itt találhatók.  Itt tárol-
ják  a  vidék  archívumait.  Több  
ezer  kötetes  könyvtárral,  hír-
lapgyújteménnyel  rendelkezik.  
A  közelmúltig  csak  különleges  
engedéllyel lehetett az épületbe 
bejutni.  A  fiatal  levéltárosok  
közül  Csatáry  György  folyama-
tosan  dolgozza fel és bocsátja  a  
közvélemény  elé  a  levéltárnak  

az egyetemes  magyarság  törté-
netére  vonatkozó  dokumentu-
mait,  amely  könyvalakban  
1993-ban  látott  napvilágot  Le-
véltári  kalászatok  címmel  az  
Intermix  Kiadó  gondozásában.  

Kárpátaljai  Területi  Re-
habilitációs  Bizottság.  A  te-
rületi  Rehabilitációs  Bizottság  
magyar csoportja  1989.  október 
20-án  alakult. (Tagjai: Váradi-
Sternberg  János,  Dupka  
György,  Szabó  Béla,  Gerzánics  
Mária,  Antonik  Tibor,  Gajdos  
Béla,  Dadai  Árpád,  Daskevics  
Jurij,  Orosz  Józsefi.  A  munka-
csoportot  1990  májusában  át-
szervezték.  Az  új  testület  elnö-
ke  Molnár  Bertalan.  1993-tól  
pedig  Czurkó  János.  Az  elsőd-
leges  csoport  vezetője  Dupka  
György, legagilisebb tagja Alek-
szej  Korszun  nyugalmazott  
alezredes.  Dupka  György  kép-
viselő  feladata,  hogy  tisztázza  
az 1944 őszén elhurcolt és mun-
katáborokba  kényszerített  ma-
gyar  férfiak  sorsát.  Ezzel  kap-
csolatban  a csoport eddigi  tevé-
kenységének  történetét,  a  
KMKSZ-alapszervezetek  által  
begyűjtött  lágerlistákat,  egyéb  
dokumentumokat  jelentetett  
meg:  Istenhez  fohászkodva.  
Verses  levelek,  imák  a  sztálini  
lágerekből,  1944—1957,  Ung-
vár  —  Budapest:  Intermix  Ki-
adó,  1992; Egyetlen  bűnük  ma-



gyarságuk  volt.  Emlékkönyv  a  
sztálinizmus  kárpátaljai  áldo-
zatairól  1944—1946, Ungvár  — 
Budapest:  Intermix  Kiadó,  
1992; Koncepciós  perek  magyar  
elítéltjei.  A sztálinizmus áldoza-
tainak  emlékkönyve  1944-:-
1957,  Ungvár  —  Budapest:  In-
termix  Kiadó,  1993;  Nagy  Je-
nő.  Megaláztatásban.  Láger-
napló,  1944—1946,  Ungvár  —  
Budapest:  Intermix  Kiadó,  
1992; Élő  történelem.  Válogatás  
a  meghurcolt  magyarok  vissza-
emlékezéseiből,  1944—1992,  
Ungvár  —  Budapest:  Intermix  
Kiadó,  1993.  

Kárpátaljai  tanács  ma-
gyar  képviselői  csoportja.  
1990-ben  a  márciusi-áprilisi  
választások  idején a KMKSZ ti-
zenegy  képviselőjelöltje  jutott  
be  a megyei  tanácsba:  Milován  
Sándor,  Kovács  Elemér  (nagy-
szőlősi  járás),  Lőrincz  Lajos,  
Kovács  Imre  Zoltán  (1990.  no-
vember  24-én  elhunyt,  a  meg-
üresedett  muzsalyi  körzetben  
1991  márciusában  Fodó  Sán-
dort  választották  képviselő-
nek),  Tóth  Mihály,  Tuba  Mag-
dolna (beregszászi járás),  Majo-
rossy  István,  Nagy  Balázs  
(munkácsi  járás),  Székovszky  
Natália,  Orosz  Ildikó  (ungvári  
járás), Dupka György (Ungvár),  
akik  később  magyar  képviselői  
csoportba tömörültek. A csoport 

vezetőjévé Tóth Mihályt válasz-
tották.  1990 márciusában  hiva-
talosan  is  bejegyzik  a  magyar  
képviselői  csoportot.  A későbbi-
ekben  a  következő  képviselők  
csatlakoztak  a  csoporthoz:  Hu-
ber Antal (Aknaszlatina),  Gere-
vics  János,  Bihari  András,  Re-
vák  István,  Hitman  Tibor  (be-
regszászi  járás),  Bíró  Andor  
(nagyszőlősi  járás).  A  csoport  
jelentős  szerepet játszott  a kár-
pátaljai  magyarság  és  az itt  élő  
nemzetiségek  autonóm-törek-
vési  kérdésének  napirendre  tű-
zésében; a települések  történel-
mi  neveinek  visszaállításában;  
síkra  szállt  a nyelvtörvény,  va-
lamint  Ukrajna  nemzeti  ki-
sebbségeiről  szóló törvényben  a  
kárpátaljai  magyarságra  vo-
natkozó  jogok  valóra  váltásá-
ért.  Képviselői  csoportokba  tö-
mörültek  a  KMKSZ  által  indí-
tott  jelöltek  Ungváron,  Bereg-
szászon  és  másutt.  Kárpátalján  
a  községi,  járási,  városi  taná-
csokba  és  a  megyei  tanácsba  
mintegy  500 magyar  képviselőt  
választottak  be.  

Kárpátaljai  Területi  Tu-
dományos  Közkönyvtár  Ide-
gen  Nyelvű  Osztálya.  A 40-es 
évek  végétől  hálózati  központi  
feladatokat  is  ellátó  Területi  
Tudományos  Közkönyvtár  lé-
nyegében magyar nyelvű osztá-
lya. Az  osztály kapcsolatot  tart  



fenn szinte valamennyi  európai  
volt  szocialista  ország egy  vagy  
több  könyvtárával  (köztük  a  
Budapesti  Országos  Széchényi  
Könyvtárral,  a  Szegedi  József  
Attila  Tudományos  Könyv-
tárral,  valamint  a  Nyíregyházi  
Móricz  Zsigmond  Megyei  
Könyvtárral). A könyvállomány 
következetes  gyarapítása  egyér-
telműen  az  1962-től  itt  dolgozó  
és  a  nemrégen  nyugdíjba  vo-
nult  Hadar  Piroska  osztályve-
zető  és  Bárdos  Ilona  bibliográ-
fus nevéhez fűződik. Az ungvári 
magyarság  jelentős  részének  
találkozóhelyévé vált az osztály 
olvasóterme,  ahol  tartalmas  
összejöveteleket,  irodalmi-tör-
ténelmi-zenei  előadásokat,  ki-
állításokat  szerveznek.  Mosta-
ni  vezetője  Horváth  Ilona.  

Kárpátaljai  Magyar  Tudo-
mányos  Társaság  (KMTT).  
1993  áprilisában  Ungváron,  a  
Hungarológiai  Központban  kö-
zel  ötven  tudományos  fokozat-
tal  rendelkező  tanár  és  kutató,  
valamennyien  az Ungvári  Álla-
mi Egyetem munkatársai,  meg-
alakította  a  Kárpátaljai  Ma-
gyar  Tudományos  Társaságot.  
Céljuk:  egybehangolni,  koordi-
nálni a reál és humán  területen  
működő  magyar  tudósok  tevé-
kenységét.  Elnökének  Petro  Li-
zanec  nyelvész-professzort,  a  
magyar  filológiai  tanszék  veze-

tőjét,  a  Hungarológiai  Központ  
igazgatóját  választották  meg.  
Alelnökök: Almásy Sándor köz-
gazdász,  a  közgazdasági  tudo-
mányok  doktora,  Perduk  Zol-
tán,  a  biológiai  tudományok  
kanditátusa.  A  társaság  az  
ungvári  Hungarológiai  Köz-
pontban  kapott  otthont.  

Kárpátaljai Magyar Újság-
írók  Független  Szövetségé-
nek kezdeményező  csoportja.  
1993.  szeptember  26-án  Ung-
váron  közel  30 kárpátaljai  ma-
gyar  újságíró  részvételével  
szakmai  szervezet  létrehozásá-
ról  döntöttek.  Valamennyi  lap,  
időszaki  kiadvány,  elektroni-
kus  sajtó  képviseltette  magát,  
megjelentek  a  közírók  és  publi-
cisták.  Öttagú  koordinációs  bi-
zottságot  hoztak  létre.  Tagjai:  
Tárczy  Andor,  Horváth  Sándor,  
Kőszeghy  Elemér,  Kulin  Zoltán,  
Dupka György. Az  érdekvédelmi  
szövetség megalakítását  több ok 
tette  szükségessé:  a  korábban  
működő  újságírószövetség  meg-
szűnt, ugyanakkor kritikus hely-
zetbe  került  a  kárpátaljai  ma-
gyar  sajtó. Az új  szerveződésnek  
legfontosabb feladatai  a  magyar  
tollforgatók érdekeinek védelme,  
anyagi  eszközök  felkutatása  a  
meglévő  magyar  nyelvű  lapok  
fennmaradásához,  a  szakmai  
utánpótlás,  illetve  továbbkép-
zés.  Az  utóbbi  különösen  azért  



fontos,  mert  az elmúlt  években  
a kárpátaljai  magyar  újságírók  
egy  része  —  többnyire  a  szak-
mával is végleg szakítva — Ma-
gyarországra telepedett  át, ége-
tővé  vált  hiányuk  pótlása.  
Akárcsak  a  szovjet  uralom  év-
tizedeiben,  ma  sincsen  lehető-
ség a tollforgatók ukrajnai  vagy  
külföldi  továbbképzésére.  Bár  
az  utóbbi  években  Kárpátalján  
megkétszereződött  a  magyar  
nyelvű  sajtótermékek  száma,  a  
pénzhiány  valamennyit  meg-
szűnéssel  fenyegeti.  A  Kárpáti  
Igaz Szó napilap anyagi  gondok 
miatt  hetente  csak  háromszor  
kerül  az  olvasókhoz,  csökken-
tett terjedelemben.  A  korábban  
hetente  háromszor  napvilágot  
látó járási  lapok  —  a  beregszá-
szi Beregi Hírlap,  az Ung-vidé-
ki  Hírek,  a  Nagyszőlős-vidéki  
Hírek  —  csak  heti  egy-két  al-
kalommal  jelennek  meg.  A  
KMKSZ  által  alapított  havi  
szatirikus magazin, a Tárogató, 
melléklete  a Kárpátaljai  Szia is 
anyagi  nehézségekkel  küszkö-
dik.  Hasonló  a  helyzet  a  Ma-
gyarországon  megjelenő  Kár-
pátalja  c. lap esetében  is. A  Bu-
dapesten  bejegyzett  Hatodik  
Síp  c. irodalmi folyóirat  mellett  
1993  áprilisától  Pánsíp  címmel  
újabb  havi  irodalmi-művészeti  
magazin jelenik  meg  a  Galéria  
Kiadó  gondozásában.  Ezek  

gondjainak  az  enyhítésére  is  
szövetkeztek  a kárpátaljai  ma-
gyar  újságírók.  Ezenkívül  a  
maguk sajátos eszközeivel  segí-
teni  akarják  az információ  sza-
bad áramlását,  egyenjogú  part-
nerként  szándékoznak  kiépíte-
ni kapcsolataikat az ukrajnai, a 
magyarországi  szakmai  és  más  
szervezetekkel.  Különösen  az  
utóbbira  van  égető  szükség,  hi-
szen  gazdasági  okok  miatt  
1989-től  kezdve  egyetlen  ma-
gyarországi  napilapra  sem  le-
het  előfizetni  Kárpátalján.  A  
napisajtóból  ma  már  remitten-
da  is  ritkán  érkezik  a  vidékre.  

Kárpáti  Kalendárium.  A  
népszerű  évkönyv  1957  őszétől  
jelenik  meg  a  Kárpáti  Kiadó  
gondozásában.  A  gazdagon  il-
lusztrált  kiadvány  a  lehetősé-
gekhez  képest  a  kárpátaljai  
magyar  lakosság  társadalom-
politikai  és  szellemi  életének  
sajátos  krónikája,  a  helyi  ma-
gyar  alkotó  értelmiség:  írók,  
költők,  képzőművészek,  műfor-
dítók,  történészek,  tájkutatók,  
stb.  fóruma  lett.  Az  utóbbi  két  
évkönyv  (1992,  1993)  összeállí-
tói  Réthyné  Bulecza  Rozália  és  
Fejes  János.  A  Kalendárium  
Fórum  c.  szépirodalmi  mellék-
letének  gondozója  Dupka  
György  volt.  

Kárpáti  Kiadó.  1945-ben  
alakult  meg  a Területi  Könyv-



és  Lapkiadó  Vállalat.  Ezt  
1964-ben köztársasági  Kárpáti  
Kiadóvá  szervezték  át,  és  ha-
táskörét kiterjesztették a szom-
szédos  Ivano-Frankovszk  és  
Csernovci  területre  is.  A  kiadó  
általános jellegénél fogva társa-
dalompolitikai,  szépirodalmi,  
termelési,  műszaki,  mezőgaz-
dasági, turisztikai és tájismere-
ti  kiadványokat  jelentet  meg  
ukrán, orosz, magyar, román és  
szlovák  nyelven.  A  magyaror-
szági  kiadókkal  fennállása  óta  
többmilliós példányban jelente-
tett  meg  közösen  könyveket.  
Magyar  szerkesztőségének  tag-
jai:  Fejes  János  és  Tirkánics  
Gabriella. 

Levélcím:  294000  Ungvár,  
Zsupanatszka tér 3. Tel.: 3-25-13, 
3-34-04. 

Kazahsztáni  Hungária  
Magyar  Kulturális  Szövet-
ség.  1990.  december  22-én  Al-
ma-Atában  27  ott  élő  magyar  
részvételével megalakult a Szö-
vetség,  a  kazahsztáni  magya-
rok  kulturális  érdekvédelmi  
szervezete.  A  Kazahsztánban  
letelepült  magyarokat  három  
történelmi  szakasz  szerint  kü-
lönböztetik  meg. A  legnépesebb  
csoport  az első világháború  ide-
jén ragadt itt, kb.  100 ezren vol-
tak, akik hadifogságba estek, il-
letve beléptek  a vörös  hadsereg 
soraiba. Főleg a baszmacsokkal 

folytatott harcokban  tűntek  ki.  
Az  életben  maradottak  közül  
sokan  családot  alapítottak  és  
itt maradtak. Több százra tehe-
tő  azoknak  a  száma,  akik  még  
tudják,  hogy  apáik,  nagyapáik  
magyarok  voltak,  de  ők  már  
legfeljebb  a  gyermekkorukban  
megtanult  egy-két  magyar  
népdal  töredékeivel  őrzik  gyö-
kereiket.  A  következő  letelepe-
dési időszak a második  világhá-
ború  éveire,  illetve  az  56-os  
események  éveire  esik,  amikor  
is  nagyon  sok  anyaországi  és  
kárpátaljai  magyar  került  ide,  
úgynevezett  büntetésből.  Ezen  
szerencsétlen  emberek java  ré-
sze,  már  aki  életben  maradt,  
hazaindult,  ám  akadtak,  akik  
végleg  ittrekedtek,  vegyeshá-
zasságban  élnek.  A  harmadik  
réteg  képviselői  azok,  akik  az  
utóbbi  30  év  alatt  kény-
szerűségből  lettek  Kazahsztán  
állandó lakói. Kárpátaljáról  ke-
rültek ide szakemberként,  illet-
ve egyszerű munkásként.  E há-
rom  réteget  tömörítő  szervezet  
elnökévé  a beregszászi  szárma-
zású  Leskó  Lászlót  választot-
ták, aki korábban  a Kazah  Sző-
lészeti  és Gyümölcsészeti  Kuta-
tóintézet  aspiránsa  volt,  majd  
hosszú  éveken  keresztül  a köz-
társaság főborásza. A ma itt élő 
magyar származásúak  száma 5 
ezerre  tehető.  Ezek  a  családok  



egymástól  sok  száz  kilométer  
távolságra  élnek.  A  Szövetség  
feladata,  hogy  közöttük  és  az  
európai  magyar  szervezetekkel  
kapcsolatot  rendszeresítsen.  Cí-
mük:  Alma-Ata,  480063  Jere-
vanszkaja u. ld/19. Tel: 53-94-26. 

Kecskés Béla  1941. augusztus 
7-én  született a beregszászi járá-
si  Beregsomban,  paraszt  család-
ban.  Szülőfalujában  él.  Pedagó-
gus,  költő.  A  középiskolát  Mező-
kaszonyban fejezte be, utána Ba-
dalón  volt könyvtáros.  1961-től  a  
szülőfalujával határos  Csonkapa-
pi  általános  iskolájának  történe-
lemtanára.  1967-ban  levelező-
ként  elvégzi  az  Ungvári  Állami  
Egyetem történelem szakát.  Sü-
tő Kálmán parasztköltő  hatásá-
ra  középiskolás  korában  kezd  
verselni.  1958-ban  mutatkozik  
be a Kárpátok  c. irodalmi  alma-
nachban.  A  Kárpáti  Kiadónál  
Ungváron jelent m eg Izzó  para-
zsak  c.  első  verseskötete  1963-
ban. Részt vett a Forrás Stúdió, 
majd  a  József  Attila  Alkotókö-
zösség  munkájában.  A  Brezs-
nyev-korszak  végén  elhallgat,  
majd  a  90-es  évek  fordulóján  
jelentkezik  újra  verseivel.  
1992-ben  jelent  meg  Pattog  a  
rozsda  címmel  második  verses-
kötete  az  ungvári  Galéria  Ki-
adó gondozásában. Tagja a Ma-
gyar  írószövetség  Kárpátaljai  
írócsoportjának. 

Keresztény  István  1951-
ben  született  Ungváron,  értel-
miségi családban,  pszichológus.  
Szülővárosában  él.  Az  Ungvári  
Állami  Egyetem  pedagógiai  és  
pszichológiai  tanszékének  do-
cense.  A  középiskola  elvégzése  
után  felvételizett  az  Ungvári  
Áll ami  Egyetem  filológiai  kará-
ra.  A  diploma  megszerzése  
után,  1981-ben  az Ungvári  Ál-
lami  Egyetem  pedagógiai  és  
pszichológiai  tanszékének  
asszisztense, majd docense.  Ku-
tatási  területe:  Magyarország  
közoktatási  rendszerének  ta-
nulmányozása.  Alapító  tagja  a  
Magyar  Értelmiségiek  Kárpát-
aljai  Közösségének,  tagja  a  kö-
zösség  tudományos  társaságá-
nak. Ukránul  és oroszul  megje-
lent cikkeinek jegyzékét A  hun-
garológia  az  Ungvári  Állami  
Egyetemen  c.  bibliográfia  tar-
talmazza  (Ungvár,  1990).  A  
Kárpáti  Kalendáriumban  pub-
likál. 

Keresztyén  Balázs  1949. ja-
nuár 15-én  született Nagybere-
gen.  Jelenleg  Nagyszőlősön  él.  
Pedagógus,  helytörténész.  Édes-
apja  id.  Keresztyén  Balázs,  
földműves,  édesanyja  Paládi  
Julianna,  nyugdíjas.  Nős,  há-
zastársa  Keresztyén  Erzsébet,  
iskolaigazgató.  Miután  befejez-
te a Badalói Általános Iskolát a 
Beregszászi  Kossuth  Lajos  Kö-



zépiskolában  tanult  tovább,  
ahol  1967-ben  érettségizett.  
Még  ugyanebben  az  évben  fel-
vételizett  az  Ungvári  Állami  
Egyetemre,  ahol  1972-ben  ma-
gyar  nyelv-  és  irodalomtanári  
diplomát szerzett.  Egyetemi  ta-
nulmányai befejeztével  a Nagy-
szőlősi  Perényi  Zsigmond  Kö-
zépiskolában  tanít.  A  kárpát-
aljai  irodalmi  hagyományok  
kutatója.  Tagja  a  Kárpátaljai  
Néprajzi Társaságnak és a Kár-
pátaljai  Magyar  Pedagógusszö-
vetségnek,  a  KMKSZ  megyei  
etikai  bizottságának  tagja.  
Rendszeresen  publikál  a  helyi  
újságokban,  évkönyvekben,  fo-
lyóiratokban  és  antológiákban:  
A  Csínom  Palkó  kezdetű  költe-
mény  kárpátaljai  vonatkozásai  
(Hadtörténeti  Közlemények,  
1991/1  márc).  Társszerzőként  
kötetben  megjelent  műve:  Ma-
gyar  irodalom  7.  oszt  Ungvári  
Tankönyvkiadó,  társszerző  Ku-
lin  Katalin,  1992,  Ungvár).  
Önálló kötetei: Rákóczi  virágai.  
Kárpátaljai  történeti  és  helyi  
mondák  (Ungvár—Budapest:  
Intermix  Kiadó,  1992),  Irodal-
mi barangolások  a Kárpátok  al-
ján  (Ungvár  —  Budapest:  In-
termix  Kiadó,  1993).  

Kerényi  Gyula  1921.  au-
gusztus  lU-én  született  Bereg-
szászon.  Építész.  Házastársa  
Káposzta  Klára  egészségügyi  

dolgozó.  1943-ban  a  beregszá-
szi  gimnáziumban  érettségi-
zett, tanulmányait  a Budapesti 
Műszaki  Egyetemen  folytatta,  
majd  az  egyik  szovjet  mérnöki  
főiskolán  építészeti  képzettsé-
get  szerzett.  

1960-ig  a  Beregszászi  Kom-
munális  Gazdaság  vezetője,  
majd  a  Beregszászi  Kolhozközi  
Építővállalat  főmérnöke,  a  be-
regszászi járás  építésze,  a javí-
tó-építővállalat  vezetője  és  fő-
mérnöke,  nyugdíjbavonulásáig  
(1991)  a  városi  kereskedelmi  
vállalat  építésze.  

1938-tól  1943-ig  a Bereg  vi-
déki  Regőscsoport  aktivistája,  
1945-től  Öregdiákok  Társasá-
gának  szervezője,  1989-ben  a  
KMKSZ  alapítótagja,  a  megyei  
választmány  tagja,  a  nyugdíja-
sok  alapszervezetének  elnöke.  

A  kő  megmunkálása  Kárpát-
alján  c. munkája Rigában  látott  
nyomdafestéket. 

Keszler  Ernő  1930.  július  
18-án született a szlovákiai Do-
bóruszkán,  ungvári  lakos,  lab-
darúgóedző.  Édesapja,  néhai  
Keszler  János,  anyja  Kovalko-
vics Margit.  Házastársa  Szeke-
res  Katalin,  az Ungvári  Állami  
Egyetem  fizika  és  kolloid  ké-
miai  tanszékének  docense.  
1948-ban  fejezte be  az  ungvári  
középiskolát. Ezt követően test-
nevelő  tanári  diplomát  szerzett  



a  Lembergi  Testnevelési  Főis-
kolán.  1949—1952-ben  az ung-
vári  Szpartak  mestercsapatá-
nak  labdarúgója,  1953—ban  és  
1958-ban  a  Lembergi  SZKA  
mestercsapatának  tagja  majd  
ugyanitt  1965-ig  pályaedző,  il-
letve  főedző.  1979-től  1981-ig  
az  ungvári  Zakarpatyja  csapa-
tához  kerül,  ahol  főedzőként  
folytatja  szakmáját.  1982-től  
az  Ungvári  Sportiskola  edzőta-
nára.  A  Szovjetunió  sportmes-
tere  (1958);  Ukrajna  Érdemes  
Trénere  (1967);  1948-ban  Uk-
rajna  Ifjúsági  labdarúgó  válo-
gatottjának  tagja;  1957—1958  
között Ukrajna válogatott labda-
rúgó-csapatának  tartalékosa.  

Keszlerné  Szekeres  Kata-
lin  1938. június 5-én  született  
munkácsi járási Alsókerepecen. 
Vegyész,  az  Ungvári  Állami  
Egyetem  fizika  és  kolloid  ké-
miai tanszékének docense. Apja 
Szekeres  Gyula,  anyja  Szeke-
resné Spenik Julianna,  elhuny-
tak.  Házastársa  Keszler  Ernő  
edzőtanár.  1954-ben  a Munká-
csi Középiskolában  érettségizett,  
1959-ben  az  Ungvári  Állami  
Egyetem  kémiai  karán  szerzett  
tanári diplomát, 1960-ig a szoly-
vai járási  Kereckén  középiskolai  
kémiatanár.  1960-tól  laboráns,  
mérnök,  asszisztens,  docens.  
1978-ban  megvédte  a kandidá-
tusi  disszertációt.  Tagja  a  Kár-

pátaljai  Magyar  Tudományos  
Társaságnak.  Eddig  80  tudo-
mányos cikke jelent meg külön-
böző  kiadványokban  

Kiskó  Sándor  dr.  1955. má-
jus  7-én  született  Ungváron.  
Jelenleg Ungváron  él, orvos,  az  
Ungvári  Állami  Egyetem  bel-
gyógyászati  tanszékének  do-
cense.  Édesapja,  néhai  Kiskó  
István  docens,  prorektor,  édes-
anyja  Kiskó  Anna,  tanítónő.  A  
középiskolát  szülővárosában  
végezte  el  1962—1972  között.  
Az Ungvári Állami  Egyetem or-
vosi  karán  1978-ban  diplomá-
zott. 1979—1981 között a Kijevi 
Orvostovábbképző  Intézetben  
tanult, majd  1981—1984 között  
elvégezte  az  aspirantúrát.  

Tanulmányai  befejeztével  
1987-ig  tanársegéd  és  docens  
az  Ungvári  Állami  Egyetemen.  
Ezt követően reumatológus  elő-
ször  a  Budapesti  ORFI-ben  
1991-ig,  majd  a Párizsi  Cachin  
Hospital-ban  1992-ig.  

Kutatási területe: a belgyógyá-
szat,  reumatológia,  kardiológia.  
1984-ben Volgográdban megkap-
ta az  orvostudományok  kandidá-
tusa  címet.  Tagja  két  szakmai  
társaságnak:  1991 óta az Európai 
Reumatológusok  Ligájának  és  
1992  óta  az  Ukrajnai  Reumato-
lógusok  Asszociációjának.  

Tudományos  publikációi  
megjelentek  belföldön,  Dél-Ko-



reäban, Spanyolországban,  Ma-
gyarországon,  Szlovákiában,  
Csehországban  orosz,  ukrán,  
magyar,  angol,  cseh  és  szlovák  
nyelven. 

Kiss  Ferenc  dr.  1928.  no-
vember  11-én  született  Tisza-
péterfal ván.  Jelenleg  Magyar-
országon  él,  irodalomtörténész  
nyugdíjas  professzor,  egyetemi  
tanár.  Édesapja  Kiss  Sándor,  
földműves,  édesanyja  Homoki  
Ida,  háztartásbeli.  Házastársa  
Papp Júlia,  elhalálozott.  

1934—1939  között  a  tisza-
péterfalvi  elemi  népiskolában  
tanult, majd  a beregszászi  gim-
náziumban  (az  utóbbit  nem  fe-
jezhette  be,  mert  az  oroszok  
bezárták).  Egy évig Szatmárné-
metiben tanult, a debreceni  Re-
formátus  Kollégiumban  érett-
ségizett  1948-ban.  A  debreceni  
tudományegyetemen  szerzett  
tanári  diplomát.  1952-től  ta-
nársegéd  a  Kossuth  Lajos  Tu-
dományegyetemen,  később  
ugyanott  aspiráns.  1957  máju-
sától  1959  szeptemberéig  nem  
volt  állása,  nyolc  hónapig  bör-
tönben  volt  az  1956-os  tevé-
kenysége  miatt.  1957  és  1962  
között  tudományos  segédmun-
katárs,  majd  a  Magyar  Tudo-
mányos  Akadémia  Iroda-
lomtörténeti  Intézetének  mun-
katársa.  Ezt  követően  egy  évig  
a szegedi egyetem  tanszékveze-

tő  tanára.  Tagja  a Magyar  író-
szövetségnek.  Kutatási  terüle-
te:  Kosztolányi  és Nagy  László  
élete  és munkássága,  valamint  
az  e  századi  magyar  líra  és  a  
magyar  költészet.  1978-ban  
doktori,  kandidátusi  címet  ka-
pott,  1984-ben  József  Attila-
díjjal  jutalmazták.  Publikált  a  
Kortárs  c.  folyóiratban.  Önálló  
kötetben  megjelent  művei:  A  
magyar  irodalom  története  (ké-
zikönyv),  előkészületben  a  
Nagy  Lászlóról  írt  monográfiá-
ja.  ^  ,  

Kis  Újság.  1992. június  16-
án  a  KMKSZ  elnöksége  belső  
használatra  sokszorosított  hír-
közlönyt  indított  útjára.  Bekö-
szöntője szerint célja  a gyors  és  
megbízható  információgyűjtés  
és  továbbadás.  A  lap  főszer-
kesztője  Kacsur  Gusztáv.  

Utóda  a  1993-ban  indított  
Kárpátaljai  Szemle  c.  időszaki  
kiadvány. 

Kolozsvári  László  1950—  
ben  született  az  ungvári  járási  
Szürtében,  tiszaújlaki  lakos.  
Festőművész, grafikus. Az álta-
lános  iskola  elvégzése  után  az  
Ungvári  Iparművészeti  Szakis-
kolába  nyert  felvételt.  A  szak-
képesítés megszerzése után kü-
lönböző  munkakörökben  tevé-
kenykedik.  Tagja  a  KMKSZ-
nek,  alapító  tagja  a  Révész  
Imre  Társaságnak.  Kiállításai:  



1974  —  Megyei  Őszi  Tárlat,  
Ungvár;  1975 —  Csap;  1976  —  
Megyei  Őszi  Tárlat,  Ungvár;  
1989  —  Nyíregyháza;  1990  —  
Mátészalka;  Herman  Ottó  Mú-
zeum,  Miskolc;  1991 —  Révész  
Imre  Társaság,  Ungvár;  1992  
—  VSZM,  Budapest;  Hadtörté-
neti  Múzeum,  Budapest;  Mű-
csarnok;  1993 —  Budapesti  Ár-
kád  Galéria.  

Kolozsvári  Zoltán  1952-
ben  született  Ungváron,  szülő-
városában  él,  zenetanár.  Ung-
váron végezte az általános isko-
la  után  a  zeneművészeti  szak-
középiskolát.  Kijevben  diplomát  
szerzett a művelődési főiskolán. 
A diploma megszerzése  után  az  
ungvári  zeneművészeti  szakkö-
zépiskola  tanára, jelenleg  az  1.  
sz. középiskolában  tanít, zongo-
ratanár,  kórusvezető.  Alapító  
tagja,  egyben  elnöke  a  Kodály  
Zenepedagógiai  Társaságnak.  
Érdeklődési  területe:  a  zenei  
oktatás,  közművelődés.  

Kordobán  Irén  1952-ben  
született  Beregszászon.  Ungvá-
ron  lakik,  a  Kárpátaljai  Köz-
művelődési  Szakiskola  magyar  
tagozatának  vezető  tanára.  A  
Kijevi  Színművészeti  Főiskola  
rendezői  szakán  szerzett  diplo-
mát.  Néprajzi  ismeretekkel  
rendelkezik,  folklórkutatással  
foglalkozik.  Érdeklődési  terüle-
te  a  közművelődés,  oktatás.  

Tagja a Zádor Dezső  Zenei  Tár-
saságnak. 

Koszták  István  1952. június 
26-án  született  Beregszászon.  
Jelenleg  Budapesten  él,  foglal-
kozása:  grafikus.  Édesapja  
Koszták  András,  nyugalmazott  
kereskedelmi  dolgozó,  édesany-
ja  Tatár  Irén,  nyugalmazott  
közgazdász. Miután  elvégezte a 
nyolcosztályos  általános  isko-
lát,  1966—1970  között  az  Ung-
vári  Iparművészeti  Szakközép-
iskolában  tanult,  majd  monu-
mentális  festészet  szakból  dip-
lomázott. 

Tanulmányai  befejeztével  
1972-től  1978-ig  a  Beregszászi  
Járási  Fogyasztási  Szövetkezet  
dekorátora, majd  1989-ig  a Be-
regszászi  Bútorgyár  formater-
vezője. 

1989-ben,  miután  áttelepült  
Magyarországra,  a  Budapesti  
Lignimpex  Külker.  Vállalat  
nyomdájának  grafikusaként  
dolgozott  annak  megszűntéig,  
1991  decemberéig.  Jelenleg  
szabadúszó. 

Kótyuk  István  1934. január 
11-én  született  Nagyráton  
(ungvári járás), Ungváron  él, az 
Ungvári  Állami  Egyetem  do-
cense,  nyelvész,  tankönyvíró,  
műfordító.  Földműves  család-
ból  származik.  Az  általános  is-
kola és a tanítóképző  befejezése  
után  az  ungvári  egyetemen  



szerzett  filológusi  diplomát.  
Kezdetben  fordító  a  Kárpáti  
Igaz Szó c. lapnál, majd az ung-
vári  rádiónál  szerkesztő-ripor-
ter.  Közben  előadásokat  vállalt  
az  egyetem  filológiai  karának  
magyar  tagozatán.  1966-tól  ez  
lesz a munkahelye,  azóta a ma-
gyar  filológiai  tanszéken fejt  ki  
oktatói és tudományos  munkát.  
Kutatási  területe:  az  ungi  ma-
gyar nyelvjárás.  E tárgykörben 
több  tanulmánya  jelent  meg.  
További munkái: magyar  nyelv-
tanok  a  kárpátaljai  magyar  
tannyelvű  iskolák  4.,  5.,  7.,  8.  
osztálya  számára  (több kiadás), 
Magyar  helyesírási  tanácsadó  a  
középiskolák  4—10.  osztálya  
számára  (1982), diafilmek  Cso-
konai Vitéz Mihály, Jókai  Mór,  
Mikszáth  kálmán,  Móricz  Zsig-
mond,  Juhász  Gyula,  Zalka  
Máté,  Váci  Mihály  életéről  és  
munkásságáról  (Kijev) stb. Mű-
fordításai:  Ivan  Necsuj-Levic-
kij: Mikola Dzserja  (kisregény);  
32  udmurt  népdal  (Izsevszk,  
1983);  Leszja  Ukrajinka:  Régi  
mese  (1989),  Erdei  rege  (1993)  
stb. 

Kovács  Elemér  dr.  Tiszabö-
kényben  született  1933.  szep-
tember  21-én.  Jelenleg  Nagy-
szőlősön  él,  foglalkozása:  ideg-
gyógyász-szakorvos.  Édesapja  
Kovács  József,  édesanyja  Ko-
vács  Erzsébet,  földművesek.  

Nős,  házastársa  Váradi  Kata-
lin,  asszisztens.  A  nyolcosztá-
lyos általános iskolát  1945-ben  
végezte  el  szülőfalujában.  Ta-
nulmányait  a  Tiszaüjlaki  Kö-
zépiskolában  folytatta,  majd  a  
Beregszászi  1.  sz.  Középiskolá-
ban  érettségizett  1951-ben.  
Hét  évvel  később  felvételizett  
az Ungvári  Állami  Egyetem  or-
vosi  karára,  amelyet  1964—ben  
fejezett  be.  Egyetemi  tanul-
mányai  befejezte  után  a  nagy-
szőlősi járási kórházban helyez-
kedett  el,  mindmáig  a  kórház  
ideggyógyász-szakorvosa. 
1989-ben  belépett  a  Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövet-
ségbe,  majd  megválasztották  a  
KMKSZ  nagyszőlősi  járási  
szervezetének  elnökévé,  a  
KMKSZ  megyei  elnökségének  
tagja.  1990 óta a nagyszőlősi já-
rási  tanács  és  a  megyei  tanács  
képviselője. A Kárpáti  Igaz  Szó  
hasábjain  és a Kárpátalja közé-
leti  és kulturális havilapban je-
lentek  meg  írásai,  ezekben  
nemzetiségi kérdésekkel  foglal-
kozik. 

Kovács  Vilmos  Irodalmi  
Díj.  A Kárpátaljai  Magyar Kul-
turális  Szövetség  Elnöksége  
1990. június  11-én  Kovács  Vil-
mos  Irodalmi  Díjat  alapított.  
Célja  a díj létrehozásával  az  —  
hangzik  a  közleményben  —,  
hogy méltó emléket állítson  Ko-



vács  Vilmos  (1927—1977)  kár-
pátaljai  magyar  költőnek,  aki  
irodalmi  munkásságával  és  
közéleti  tevékenységével  az  el-
sők  közt  vállalta  fel  nyíltan  és  
őszintén  az  1944—ben  újra  ki-
sebbségbe  szakadt  200  ezres  
kárpátaljai  magyarság  sors-
problémáit;  —  bogy  hangsú-
lyozza  a magyar irodalom hatá-
rok  fölötti  egységét,  oszthatat-
lanságát;  —  hogy  a  maga  sze-
rény  eszközeivel  hozzájáruljon  
az  egyetemes  magyar  szellemi  
élet vérkeringésének  kialakítá-
sához  és  fenntartásához;  —  
hogy  a díj odaítélésével  felhívja  
a  figyelmet  azon  irodalmárokra  
—  éljenek  bár  az  anyaország-
ban,  a  környező  országok  ki-
sebbségeiben  vagy  a  diaszpórá-
ban  —,  akik  a legtöbbet  tettek  
és  tesznek  a  kisebbségi  irodal-
mak  (így  a kárpátaljai  magyar  
irodalom)  fölemelkedéséért,  az  
egyetemes  magyar  szellemi  
életbe  történő  bekapcsolódásu-
kért.  A  díjat a kuratórium  dön-
tése  alapján  a  KMKSZ  évente  
egyszer,  Kovács  Vilmos  szüle-
tésnapjának  évfordulóján  ítéli  
oda.  1991  őszén  a  Kárpátaljai  
Magyar Kulturális Napok kere-
tében  a  díjat  először  a  kárpát-
aljaiak  közül  Nagy  Zoltán  Mi-
hály írónak, a magyarországiak 
közül  pedig  M.  Takács  Lajos  
debreceni  irodalomtörténész-

nek  ítélték  oda.  Azóta  a  díj  új-
rakiosztására nem került sor. A 
Magyar  írószövetség  Kárpát-
aljai írócsoportja  1992 őszén  le-
vélben fordult a KMKSZ  elnök-
ségéhez,  hogy  az  általa  alapí-
tott  Kovács Vilmos  irodalmi  dí-
jat  engedje  át  a  MIKICS-nak.  
Azóta előrehaladás e kérdésben 
nem  történt.  

Kovács  Vilmos  Magyar  
Művelődési  Kör.  1988.  április  
17-én  Gát  és  a  szomszédos  Der-
cen  községben  élő  magyar  értel-
miségiek  megalakították  a  Ko-
vács  Vilmos  Kört.  A  kör  célja  a  
Gáton  született  költő  életmüvé-
nek ápolása, müveinek népszerű-
sítése,  valamint  a  helyi  magyar  
néphagyományok  ébren  tartása  
A  kör  vezetői:  Cébely  Lajos,  Ko-
vács Emil, Fodor István. A műve-
lődési ház falán a nevét viselő kör 
emléktáblát  helyezett  el  a  falu  
költőfiának  tiszteletére.  

Kőszeghy  Elemér  1960.  jú-
nius  22-én  született  Fertősal-
máson.  Jelenleg  Ungváron  él,  
újságíró,  költő.  Édesapja  Kő-
szeghy  Zsigmond,  állategész-
ségügyi  dolgozó  (elhalálozott),  
édesanyja  Kőszeghyné  Egry  
Katalin,  nyugdíjas.  Nős, házas-
társa  Kőszeghyné  Bodnár  Má-
ria,  pedagógus.  A  nyolcosztá-
lyos általános iskolát  szülőfalu-
jában végezte 1975-ben.  Iskolai  
tanulmányait  a munkácsi  tani-



tóképzőben  folytatta,  és  1979-
ben  fejezte  be.  1979-ben  felvé-
telizett  a Harkovi  Állami  Egye-
temre, majd  1980—1985  között  
az Ungvári Állami  Egyetem  új-
latin-germán  filológiai  kará-
nak  francia  nyelv-  és  iroda-
lomszakos  hallgatója.  

1979-től  1980-ig  a  Bökényi  
Általános  Iskolában  dolgozott.  
Egyetemi  tanulmányai  befejezte  
után a Kárpáti  Igaz Szó  munka-
társa,  majd  felelős  titkára  lesz.  
1990-től egy éven keresztül szer-
keszti  a Kárpátalja  c.  kulturális  
közéleti  havilapot,  1992-től  a  
Hármashatár  társszerkesztője,  
majd egy év múlva a Pánsíp kár-
pátaljai  magyar  kulturális  havi-
lap  egyik  külső  szerkesztője.  
1993-tól  a  Kárpátaljai  Magyar  
Kulturális  Szövetség megyei  vá-
lasztmányának  tagja.  Helytör-
téneti  kutatásokat  végez.  

1985-től  versei,  riportjai  
szinte  valamennyi  kárpátaljai  
magyar  nyelvű  és  több külföldi  
kiadványban  megjelentek  (min-
denekelőtt  Magyarországon,  
Erdélyben  és  a  Vajdaságban).  
Az  első  versesfüzete  Teremtő  
titkok  címmel  1984-ben  jelent  
meg  Ungváron.  Versei  úgyne-
vezett  ikerkötetben  jelentek  
meg Változom  címmel  (Ungvár,  
Kárpáti  Kiadó  1990),  majd  
önálló  kötetben  Egy  kis  csodát  
címmel  (Ungvár,  Galéria  Ki-

adó,  4993).  Folyóiratokban,  la-
pokban használt író álnevei: Kár-
páthy Róbert, Sigmondffy Gábor, 
Fertőss Álmos,  F. Egry Gábor, — 
glinser —, (-kő-)  és -hyr-. 

Kövér  György  1940. március 
28-án  született  Budapesten.  
Ungváron  él,  geodéta,  a  város  
alpolgármestere.  Édesapja,  Kö-
vér  Jenő,  építészmérnök,  édes-
anyja Kövémé Kovalcsik Erzsé-
bet, közgazdász.  Nős, házastár-
sa  Kövérné  Karpinszka  Zsófia,  
közgazdász. 

1956-ban  érettségizett  az  
Ungvári  5.  sz. ukrán  tannyelvű  
középiskolában.  Tanulmányait  
a  Lembergi  Politechnikai  Főis-
kolán  folytatta,  1965-ben  geo-
déziai  mérnökként  diplomá-
zott. Egyetemi  tanulmányai  be-
fejeztével  1965—1968 között az 
alma-atai  geodéziai  vállalatnál  
dolgozott,  majd  1970-ig  Kirgi-
ziában  a frunzei  (Buskek)  poli-
technikai  egyetem  geodéziai  
tanszékének  tanára.  1970—  
1984 között  a  „Ukrzemprojekt"  
geodéziai  osztályának  vezetője,  
majd  1988-ig  Bilibino  városá-
ban  (Csukotka)  a  geológiai  ex-
pedíció tereprajzi-geológiai  cso-
portjának  vezetője.  1990  máju-
sa óta Ungvár  alpolgármestere.  
1968—1988  között  az  Országos  
Geodéziai  Társulat  tagja.  1989  
óta  a  Kárpátaljai  Magyar  Kul-
turális  Szövetség  választmányi  



tagja,  1990-ig  az ungvári  váro-
si  szervezet  elnöke.  

Krajnyák  Zoltán  1960.  
szeptember  21-én  született  
Ungváron.  Jelenleg  Ungváron  
lakik,  mérnök  az Ungvári  Álla-
mi  Egyetem  fizika  karán  és  az  
optikai  tanszék  asztrofizikai  
részlegén.  Édesapja  Krajnyák  
György,  nyugdíjas  pedagógus,  
édesanyja  Krajnyákné  Kiss  Pa-
ula,  nyugdíjas.  

Miután  szülővárosában  elvé-
gezte  a  10.  sz. magyar  tannyel-
vű középiskolát,  felvételizett az 
Ungvári  Állami  Egyetem fizika  
karára,  1984—ben  diplomázott.  
Egyetemi  tanulmányai  után  
tervezőmérnök  a  nagybereznai  
ERSZTED  gyárban,  később  a  
TKI BREA tervezőmérnöke.  Je-
lenleg  az Ungvári Állami  Egye-
tem mérnöke. Kutatási  területe  
az asztrofizika.  A KMKSZ  ung-
vári  városi  szervezetének  titká-
ra  és  a KMÉK  irodavezetője.  

Kriechhammerné  Bús  Ilo-
na  1945.  november  18-án  szü-
letett  az  ungvári járási  Bátfán,  
szabadfoglalkozású  újságíró.  
Jelenleg  Ausztriában  (Burgen-
landban)  él.  Apja,  Bús  Béla  
földműves,  majd  építkezések-
nél  segédmunkás,  anyja  Bódi  
Jolán  földműves.  Házastársa  
Kriechhammer  Franz  kereske-
delmi  alkalmazott,  üzletember.  
A  sislóci  általános  iskola  elvég-

zése után az Ungvári  10. számú 
Középiskolában  érettségizett,  
1963—1968  között  az  Ungvári  
Állami  Egyetem  magyar  nyelv  
és irodalom  szakán  szerzett  ta-
nári  diplomát. Az  1974—1975-
ös  tanévben  Budapesten  a  Ma-
gyar  Újságíró  Szövetség  belpo-
litikai  újságírói  szakosítójának  
oklevelét kapta  meg.  1980-ban  
elvégezte  MUOSZ  kétéves  
újságíró  továbbképző  tanfolya-
mát.  Különböző  beosztásokban  
dolgozott:  1968—1971  között  a  
Kárpáti  Igaz  Szó kulturális  ro-
vatánál  újságíró,  1972  január-
jától  1974  júliusáig  Ungváron  
nyomdai  korrektor.  1975 júliu-
sában  áttelepült  Magyaror-
szágra,  Budapestre.  1974—  
1980-ban  a  Hírlapkiadó  Válla-
lat  újságírója.  Ezt  követően  
több  lapnál  folytatja  hírlapírói  
tevékenységét Bécsbe távozásá-
ig.  1980-tól  ott  él.  1976-ban  
szakmai  díjban  részesült A  ma-
gyar  ifjúság  helyzete  és  problé-
mái  témakör  feldolgozásáért.  
1978 decemberében  (egyéni) ní-
vó  díjat  kap,  1980  decemberé-
ben  kollektív  nívó  díjban  része-
sül.  írásai  a  Kárpáti  Igaz  Szó,  
a SZIM Hírlap,  a Szabadföld  cí-
mű  lapokban  jelentek  meg,  
elemző  írásait  az  MTI  gazda-
ságpolitikai  rovata  közölte.  
Önálló  kötete:  Pusztafa.  Re-
gény  Kárpátalja  magyar  nem-



zetiségéről.  1989-ben  jelent  
meg  Budapesten  a  Magvető  
Könyvkiadó gondozásában.  írói  
álnevei:  (bús),  (b.  i.).  

Kroó  Szenes  László  1921.  
július  6-án  született  Homon-
nán (Szlovákia). Jelenleg Buda-
pesten él, újságíró, író.  Édesap-
ja  Kroó Herman,  édesanyja  Vi-
der  Lujza,  elhaláloztak.  Nős,  
házastársa Kroó Lászlóné, nyu-
galmazott  fordító.  Az  elemi  is-
kola  után  az  ungvári  reálgim-
názium  tanulója  1931—1939  
között.  1956-ban  elvégezte  az  
Ungvári Állami  Egyetem  törté-
nelem  szakát.  1945—1947  kö-
zött  a  Kárpáti  Igaz  Szó  felelős  
titkára,  majd  1950-ig  a  bereg-
szászi  járási  Vörös  Zászló  fele-
lős  szerkesztője.  Ezt  követően  
1959-ig  a Kárpáti  Kiadó  lekto-
ra,  majd  a  magyar  szerkesztő-
ségvezetője.  1959—1965 között 
az  Ungvári  Zalka  Máté  Közép-
iskola  tanára.  Később  vissza-
tért a Kárpáti Igaz Szóhoz, ahol 
1975-ig  rovatvezetőként  dolgo-
zott. Még ez év februárjában  át-
települt  Magyarországra  és  a  
Szputnyik  c.  lap  munkatársa,  
majd  nyugdíjba  vonulásáig  
(1983)  főszerkesztőhelyettese.  
Tagja  volt  az  SZKP-nek,  majd  
az  MSZMP-nek,  jelenleg  az  
MSZP-tagja,  tisztséget nem vi-

selt.  Áttelepüléséig  tagja  a  
Szovjet írók Szövetségének, ké-
sőbb  tagja  lett  a  MUOSZ-nak,  
a  MAZSIKÉ-nek,  a  MEASZ-
nak,  Ungváron  a  József  Attila  
Irodalmi  Kört  vezette.  

A  Kárpáti  Igaz  Szóban  több  
száz  tudósítása,  riportja,  kriti-
kai  cikke,  elbeszélése  jelent  
meg. Az Oktyabr c. folyóiratban 
két  elbeszélése  jelent  meg  
1961-ben.  Publikált  kijevi  és  
magyarországi  lapokban,  folyó-
iratokban.  Kötetben  megjelent  
művei  Sóvirág  (Ungvár:  Terü-
leti  Könyv-  és Lapkiadó  Válla-
lat,  1958;  ukránul:  Szoljanyi  
uzori  (1958,  Ungvár:  Területi  
Könyv-  és  Lapkiadó  Vállalat);  
Nyebo  osztajotszja  szinyim  
(Moszkva,  oroszul,  1965);  Ki-
szakított  lapok  (elbeszélések  
Ungvár,  Kárpáti  Kiadó);  Haj-
nalra  kitisztul  (elbeszélések,  
Ungvár,  Kárpáti  Kiadó,  1963);  
Fej  vagy  írás?  (elbeszélések,  
Ungvár,  Kárpáti  Kiadó,  1972);  
A  garanyi  világfa  kisregény  
(Budapest,  1978); Bölcsőm,  ko-
porsóm,  Buchenwald  dokumen-
tumregény  (Budapest,  1981); A 
Kárpátok  alatt  memoár  (Buda-
pest,  1988).  Kárpátalján  elbe-
széléseit  Szenes  László  írói  ál-
néven  írta.  
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László  Károly  Nagypaládon  
született  1966.  február  6-án.  
Técső református  lelkipásztora.  
Apja  László  Karoly  traktoros,  
anyja  László  Rozália  szakács.  
Házastársa  László  Agnes  ke-
reskedő.  1981—1985-ben  elvé-
gezte  a  nagyszőlősi  Politechni-
kumot,  1989—1993  között  a  
Debreceni  Teológiai  Akadémi-
án tanul. Kárpátalja Református 
Lelkész  Egyesületének  tagja.  

Lator  László  1927.  novem-
ber  19-én  született  Tiszasásvá-
ron.  Jelenleg  Budapesten  él,  
költő,  műfordító.  Edesajpja  La-
tor  István,  édesanyja  Újhelyi-
Vitkay  Eszter  —  elhaláloztak.  
Nős, házastársa  Pór Judit,  kri-
tikus,  műfordító.  

Tanulmányait  1939-ben  a  
beregszászi  gimnáziumban  kezd-
te,  1946—1947  között  a  makói  
gimnáziumban  tanult  tovább.  

1947—1951  között  a  budapesti  
Pázmány  Péter  Tudomány-
egyetem magyar-német  szakán  
folytatta  tanulmányait,  1951-
ben  diplomázott.  

Egyetemi  tanulmányai  után  
1955-ig gimnáziumi tanár  Kör-
menden,  majd  1955—1988  kö-
zött  az  Európa  Könyvkiadó  fe-
lelős  — később főszerkesztője.  

1963 óta tagja a Magyar  írók 
-Szövetségének,  az  írószövetség  
választmányának,  a  Kárpát-
aljai  Körnek  (társelnöke  1992  
szeptemberéig),  ill.  a  Kárpát-
aljai  Szövetségnek.  

1972-ben  József  Attila-díjat,  
1983-ban  Radnóti-dijat,  1987-
ben  Déry-díjat,  1989-ben  Kor-
társ-dijat,  1990-ben  Bölöni-dí-
jat,  1991-ben  Artisjus-díjat,  
1992-ben  Füst  Milán-díjat,  
1992-ben pedig a Magyar Köztár-
saság tiszti keresztjét kapta meg. 



Versei, tanulmányai, kritikái 
megjelentek  a  Magyarok,  Vá-
lasz,  Tiszatáj,  Kortárs,  Jelen-
kor, Holmi, Mozgó Világ és más 
folyóiratokban,  antológiákban,  
műfordításai  különféle  antoló-
giákban, folyóiratokban.  Kötet-
ben  megjelent  művei:  Sáran-
gyal  (versek,  1969), Az  egyetlen  
lehetőség  (versek,  1976),  Fellob-
ban,  elhomályosul  (versek,  
1986), Az  elhagyott  színtér  (vál.  
versek,  1992),  Kalandok,  szen-
vedélyek  (vál.  műfordítások,  
1968),  Versekről,  költőkkel  
(esszék,  Domonkos  Mátyással  
közösen,  1982).  Versfordítások  
külön  kötetben:  Lermontov  vá-
logatott  versei  (1961),  Blok  vá-
logatott  versei  (1959),  Celan:  
Halálfúga  (1981),  Eugenio  
Montale:  A  magnólia  árnya  
(Káinoki  Lászlóval  közösen,  
1968)  stb.  

Életútjáról  olvashatunk  A  
magyar  irodalom  története  
1945—1975  (1986) c. kiadvány-
ban.  Kritikák,  tanulmányok,  
esszék jelentek  meg  munkáiról  
folyóiratokban  és  tanulmány-
kötetekben. 

Lembergi  Petőfi  Klub  
(Társaság).  1991.  május  18-
án  Lembergben  megalakult  a  
Petőfi  klub,  melynek  alapvető  
célja a városban  élő magyar  fia-
talok,  családok  nemzeti  kultú-
rájának,  tradícióinak,  anya-

nyelvének  megőrzése  és  ápolá-
sa,  a  kulturált  létükhöz  és  
hasznos szórakozásukhoz  szük-
séges  feltételek  megteremtése.  
A  Petőfi klub  együttműködik  a  
Lembergi  Magyarok  Kulturális  
Szövetségével,  de  önálló  jogi  
személy. Az alapító konferencia 
elnökévé  Skotnyár  Józsefet  vá-
lasztotta.  A  klubtanács  tagjai:  
Kobulej  Emil,  Örmény  József,  
Gönczi  Szilárd,  Kobulej  Mária,  
Gergelyi  Péter,  Váci  Róbert  és  
Molnár  Jenő.  Időszaki  kiadvá-
nya  a  Kokárda.  

Lembergi  (Lvovi)  Magya-
rok  Kulturális  Szövetsége  
(LMKSZ).  1989.  december  3 -
án került sor a szövetség alaku-
ló  gyűlésére.  Ezzel  a  második  
olyan  —  a  magyarságot  össze-
fogó  —  társulás  . jött  létre,  
amely  távol  van  az  „anyaterü-
lettől".  Elnöke:  Ilku Marion  Jó-
zsef  festőművész,  a  Lembergi  
Iparművészeti  Főiskola  tanára,  
aki  ungvári  származású.  Való-
jában  megyei  szervezet  ez,  
amelyet jogi  személyként  Lvov-
ban (Lembergben) jegyeztek be. 
A  nem  hivatalos  statisztikai  
adatok  szerint  Lembergben  és  
környékén  mintegy  5  ezer  ma-
gyar  él.  A  szövetségnek  közel  
300  tagja  van,  a  tagság  zöme  
értelmiségi,  sok  köztük  a  főis-
kolai,  konzervatóriumi  tanár.  
Ismertebb  személyiségei:  Skot-



nyár József,  Kobulej  Emil,  Ma-
kausz  Zsuzsanna,  Gergelyi  Pé-
ter.  A  szövetség  sorait  a  város-
ban  tanuló  kárpátaljai  szárma-
zású és magyarországi  diákok is 
gyarapítják.  A  szövetség  baráti  
kapcsolatban  áll  a  kárpátaljai  
magyar szervezetekkel, köztük a 
KMKSZ-szel.  Kollektív  tagja  a  
Magyarok  Világszövetségének,  
az Anyanyelvi  Konferenciának.  

Örökség  címmel jelenik  meg  
időszaki  kiadványuk,  amely  
egyben  a  Lembergi  Magyarok  
Kulturális Szövetségének lapja. 
A  szövetség  házi  nyomdájában  
készített lap szerkesztői  Kovács  
Attila,  Kónya  Péter,  Ilku  Mari-
on  József.  Az  LMKSZ  címe:  
Lvov,  290008,  Rinok  tér  35/8a.  

Litvániai  Magyarok  Bá-
thory  István  Kulturális  Szö-
vetsége.  Két  évvel  ezelőtt,  
1991-ben  Vilniusban  és  a  kör-
nyékén  élő  magyarok  érdekvé-
delmi  kulturális  szövetségbe  
tömörültek.  Elnökükké  a  be-
regszászi  származású  Rubaze-
viciusné Homoki Máriát válasz-
tották,  aki  ma  a  Vilniusi  egye-
tem pszihológiai tanára. Fiával, 
Rubazevicius  Jurgisszal  együtt  
szerkeszti  a  Litvániai  Híreket,  
a litvániai magyar szövetség ki-
adványát. A szövetség kollektív 
tagja  a  Magyarok  Világszövet-
ségének  és  az Anyanyelvi  Kon-
ferencia  Magyar  Nyelv  és  Kul-

túra  Nemzetközi  Társaságá-
nak.  Céljuk,  hogy  a  diaszpórá-
ban  élő  családok  megőrizzék  a  
magyar nyelvet.  1993  szeptem-
berének  végén  a  szövetség  tu-
dományos konferenciával kíván 
emlékezni  Báthory  István  szü-
letésének  460.  évfordulójára.  
(Báthory  István  (1553—1586)  
erdélyi  fejedelem  mint  a  közös  
Lengyel-Litván  Birodalom  ural-
kodója vonult be Litvánia törté-
netébe.) 

A  szövetség levélcíme:  Lietu-
va,  Vilnius  2001,  Rauggyklos  
25,  tel.:  732391, fax:  260201.  

Lizák  Konsztantin  1941.  
július  28-án  született  Szoly-
ván.  Ungváron  él,  vállalatigaz-
gató, villamosmérnök. Apja.  Li-
zák  Viktor  gyárigazgató  volt  
Szolyván,  anyja  Kerezsény  
Margit, tanárnő volt.  Házastár-
sa  Lakatos  Mónika  angol  sza-
kos  tanárnő.  A  középiskola  el-
végzése  után  1967-ben  diplo-
mát  szerzett  a  Lembergi  Poli-
technikai  Főiskolán.  Ezt  
követően  az  ungvári  gépgyár  
tervező  mérnöke,  üzemrészve-
zető,  majd  szakszervezeti  fel-
ügyelő,  igazgatóhelyettes  a  te-
rületi postahivatal  egyik részle-
gén. Alapító tagja a Magyar Ér-
telmiségiek  Kárpátaljai  
Közösségének. 

Lizák  Vaszil  1948.  január  
12-én  született  Szolyván,  ung-



vári lakos. A Kárpátalja Alapít-
vány  munkatársa,  a  városi  ta-
nács  képviselője.  Értelmiségi  
családban  született,  apja  Lizák  
György,  pedagógus,  anyja,  Ziz-
da  Margarita,  háztartásbeli.  
Házastársa  Grebenyuk  Marina  
zenetanár.  Szolyván  fejezte  be  
az  általános  iskolát,  Nelipinon  
érettségizett.  1973-ban  az  
Ungvári  Állami  Egyetemen  rá-
diófizikus  diplomát  szerez.  
1973-tól  1974-ig  a  Szolyvai  
Elektron Gyár mérnöke, ezt kö-
vetően  1990-ig a Szvitanok Tu-
risztikai  Egyesület  munkatár-
sa.  1992-ig  a KMKSZ  irodave-
zetője,  rövid  ideig  az  Intermix  
Kft. igazgatóhelyettese,  majd  a  
Kárpátalja  Alapítvány  szakta-
nácsadója. 

1989-től  KMKSZ-tag,  1991.  
október  27-től  a  Kárpátaljai  
Nemzetiségek  Demokratikus  
Ligájának  koordinációs  elnöke.  
1993.  június  19-én  e  posztról  
leköszönt.  Alapító  tagja  a  Ma-
gyar Értelmiségiek  Kárpátaljai  
Közösségének.  A  nemzetiségi  
együttélés  problémáit  taglaló  
írásai  a  Novini  Zakarpatyja,  a  
Karpatszkij  Kraj c. újságban  és  
más  lapokban  láttak  napvilá-
got. 

Lőrincz  Lajos  1939.  szep-
tember  29-én  született  Bereg-
szászon.  A  helyi  Turul  Kisvál-
lat igazgatója, a Kárpátaljai Te-

rületi  Tanács  képviselője.  Szü-
lei:  Lőrincz  Lajos  munkás,  Ba-
logh  Julianna  háztartásbeli.  
Házastársa:  Lőrinczné  Molnár  
Lívia,  a  beregszászi  járási  
könyvtárhálózat  igazgatója,  a  
Kárpátaljai  Magyar  Könyv-
tárosok  Égyesületének  elnöke.  

1956-ban  érettségizett  a he-
lyi  2.  sz.  középiskolában,  
1982—1985  között  a  Szolyvai  
Politechnikumban  folytatta  ta-
nulmányait,  ahol  technikusi  
képzettséget  szerzett.  1969—  
1992  között  a  Beregszászi  Kí-
sérleti  üzem  üzemvezetője.  A  
Kárpátaljai  Magyar  Kulturális  
Szövetség  megyei  választmá-
nyának  tagja.  

Lőrincz  (Molnár)  Lívia  
1940. június  7-én  született  Be-
regújfaluban.  A  beregszászi  
könyvtárhálózat  igazgatója,  a  
Kárpátaljai  Magyar  Könyv-
tárosok  Egyesületének  elnöke.  
Szülei:  Molnár  Pál  földműves,  
Molnár  Rozália  nyugdíjas.  Há-
zastársa  Lőrincz  Lajos.  

Az általános iskola  elvégzése  
után,  1957-ben  a  Nagyberegi  
Középiskolában  érettségizett,  
1959-ben  a  Huszti  Művelődési  
Szakközépiskolában  könyvtá-
rosi  képzettséget  szerzett.  Ta-
nulmányai  befejeztével  1959—  
1961 között  a beregardói  közsé-
gi  könyvtár  vezetője,  1961—  
1980 között a beregszászi járási 



könyvtár módszertani  vezetője,  
1980-tól  a  járási  könyv-
tárhálózat  igazgatója.  A  Bereg-
szászi Járási Könyvbarát  Egye-
sület titkára,  a művelődési  dol-
gozók járási  szakszervezetének  
titkára,  1991-től  elnöke,  1992-
ben  alapítótagja  és  elnöke  a  
Kárpátaljai  Magyar  Könyv-
tárosok Egyesületének.  Kutatá-
si  területe:  Bereg  vidék  könyv-
tárainak  története.  

Lusztig  Károly  1922. június 
4-én  született  Ungváron.  Szü-
lővárosában  él.  Újságíró,  író,  
műfordító.  Gyermek-  és  ifjú  
éveit egy zömében ukránok lak-
ta  kárpátaljai  nagyközségben  
töltötte,  ahol  apja  orvos  volt.  
Ungváron  érettségizett.  1940-
ben  baloldali  mozgalomba  való  
bekapcsolódása  miatt  letartóz-
tatták,  a későbbiekben  szárma-
zása  miatt  kényszermunkára  
hurcolták.  1944—ben  megszö-
kött a büntetőtáborból,  belépett 
a szovjet hadseregbe.  1946 nya-
rán  szerelt le.  1949-től  1956-ig  
különböző komszomol- és  párt-
megbízatásoknak  tesz  eleget,  

funkcionáriusként,  instruktor-
ként. 1952-ben  diplomát  szerez  
az  Ungvári  Állami  Egyetem  
történelem karának levelező ta-
gozatán.  1956-tól  a beregszászi 
járási Vörös Zászló c. lap főszer-
kesztője,  1950-től  az  Ungvári  
Rádió  magyar  szerkesztőségé-
nek  vezetője.  1965-ben  kerül  a  
Karpáti  Igaz  Szó  szerkesztősé-
gébe.  Innen  megy  nyugdíjba  a  
lap  főszerkesztő-helyetteseként  
1982-ben.  Alapító  tagja  az  Uk-
rajna-Izrael  Baráti  Társaság-
nak  és  a helyi  Zsidó  Szövetség-
nek.  Jelentós  műfordítói  mun-
kát fejtett ki, többek között  uk-
ránra  ültette  át  Mesterházy  
Lajos,  Thurzó  Gábor  müveit.  
Önálló kötete: A  szó tanít:  a pél-
da  vonz  (Ungvár, Területi  Lap-
és Könyvkiadó  1963.  Riportok);  
Házavatás  (Ungvár,  Kárpáti  Ki-
adó 1966. Riportok); Mielőtt  meg-
virradt  Novellák,  riportok  (Ung-
vár,  Kárpáti  Kiadó,  1979.),  Lát-
lelet Novellák,  riportok  (Ungvár,  
Kárpáti  Kiadó,  1979.),  Tükör  
karcolatok,  humoreszkek  (Ung-
vár,  Kárpáti  Kiadó  1987.).  



M 

Magyar  Értelmiségiek  
Kárpátaljai  Közössége  
(MEKK).  1993.  április  30-án  
Ungváron  megalakult  a  Ma-
gyar  Értelmiségiek  Kárpátaljai  
Közössége.  Működési  hatáskö-
re Ukrajna  területére  terjed ki.  
Az  alakuló  ülésen  mintegy  70—  
en jelentek  meg. Az itt felszóla-
lók  többek  között  szóvá  tették,  
hogy  a  kárpátaljai  magyarság  
előtt  nagy  horderejű  feladatok  
állnak,  melyeknek  a  megoldá-
sában  jelentős  szerep  hárul  az  
értelmiségre.  A  kulturális,  tu-
dományos,  gazdasági  problé-
mák  és  célok  rendezése,  illetve  
elérése  sajátos  értelmiségi  köz-
reműködést  igényel.  Az  új  kö-
zösség  sarkalatos  teendői  közé  
tartozik annak megakadályozá-
sa,  hogy  a  terület  végleges  el-
hagyása,  a  kivándorlás  követ-
keztében  szét>-  és  elmorzsolód-

jék  a kárpátaljai  magyar  értel-
miség  és  vezető  nélkül  marad-
jon  a  magyar  kisebbség.  A  Kö-
zösség  egyik  haladéktalan  ten-
nivalója  a  káderképzés.  A  régi  
rendszertől  örökölt  káderek  
ugyanis  nem felelnek  meg a pi-
acgazdasági  körülményeknek.  
A  magyar  értelmiségieknek  
szinte elenyésző  a hatása a gaz-
dasági válság  megszüntetésére,  
a kulturális-gazdasági  létfelté-
tel megteremtésére.  Mindehhez  
szervezett,  erős  alapra  van  
szükség,  aminek  létrehozását  
szolgálta  az alakulógyűlés  is.  A 
MÉKK  feladatának  tekinti  a  
magyar  értelmiség  tevékenysé-
gének  koordinálását,  szakmai  
érdekvédelmét,  az  irodalmi,  
művészeti,  tudományos  és  gaz-
dasági  információcsere  megte-
remtését.  Kapcsolatokat  alakít  
ki  köztársaságunk,  továbbá  



Magyarország  és más  országok  
köreivel,  intézményeivel  és  
szervezeteivel.  A  szervezet  ren-
des,  támogató  és  tiszteletbeli  
tagokból fog állni.  Felépítési  el-
ve:  szakmai  társaságok  konfö-
derációja.  Három  szakterület  
alapegységeit  tömöríti  szerve-
zeti  egységbe.  Legfelsőbb  szer-
ve  a közgyűlés.  Tisztségviselői:  
Molnár Bertalan, a MÉKK tisz-
teletbeli  elnöke.  Az  elnöki  tisz-
tet Dupka  György,  a területi  és  
városi  tanács  képviselője  tölti  
be.  Társelnökké  választották:  
Gortvay Erzsébetet, az Ungvári 
Állami  Egyetem  docensét,  a tu-
dományos  társaság  elnökévé,  
Balla D. Károly költőt az irodal-
mi-művészeti  társaság  elnöké-
vé,  Tóth  Mihályt,  Ukrajna  el-
nökének  beregszászi  járási  
megbízottját  a  gazdasági-veze-
tési társaság elnökévé, Turóczy 
Istvánt,  a területi  takarékbank  
főkönyvelőjét  költségvetési  
társelnökké,  Szöllősy  Tibor,  a  
técsői  járási  kórház  orvosa  a  
szervezet  főtitkárának  tisztét  
vállalta  el.  Az  ellenőrző  bizott-
ság  élére  Rosenthal  Herman,  a  
Nagyszőlősi  Kerámiaüzem  igaz-
gatója  került.  A  MÉKK  mint  
szakmai  szervezet  együttműkö-
dik a KMKSZ-szel  és Kárpátalja 
más  magyar  szakmai  köreivel,  
egyesületeivel,  intézményeivel.  

Levélcíme:  294000,  Ungvár,  
Cirill  és Metód  tér  1., VI.  szint,  
67.  sz. Tel.:  2-37-59.  

Magyar  filológiai  tanszék.  
1963.  szeptember  1-én  indult  
az  Ungvári  Állami  Egyetem  fi-
lológiai  karán  20 fős  csoporttal  
a  magyar  nyelv  és  irodalom  
szakos  tanárok  képzése.  Meg-
alakulása óta több mint 400-an 
kaptak  itt  diplomát.  A  tanszék  
munkatársai  irodalmi,  nyelvjá-
rástani,  kapcsolattörténeti  ta-
nulmányokat folytatnak. A tan-
szék  vezetője  Petro  Lizanec  
nyelvészprofesszor,  tudományos  
fokozattal  rendelkező  tanárai:  
Zékány  Imre  (1991-ben  meg-
halt)  nyelvészdocens,  Gortvay  
Erzsébet  irodalomtörténész  do-
cens,  Vaszócsik  Vera  iroda-
lomtörténész  docens,  Horváth  
Katalin  és  Kótyuk  István  nyel-
vészdocens.  Tanulmányozzák  
az ukrán-magyar irodalmi kap-
csolatokat,  feldolgozzák  a helyi 
irodalmi  hagyományokat,  Kár-
pátalja  magyar  nyelvjárásait.  
Azonos  témákkal  foglalkozó  
diákjai  népköltészeti  és  nyelv-
járási  gyakorlatokon  vesznek  
részt.  1968-ban  adott  diplomát  
az  első magyar nyelv-  és iroda-
lom  szakos tanároknak.  A  nap-
pali  tagozaton  kívül  évente  10  
diákot vesznek föl a levelező  ta-
gozatra. 



Magyar írószövetség Kárpát-
aljai  írócsoportja  (MIKICS).  
Ungváron  1992.  szeptember  
26-án  a  Kárpátaljai  Magyar  
Könyvnapon  a  Magyar  írószö-
vetség kárpátaljai tagjai — Bál-
lá  D.  Károly,  Füzesi  Magda,  
Horváth  Sándor,  Vári  Fábián  
László,  Fodor  Géza,  Dupka  
György  —  megalakították  a  
Magyar  írószövetség  Kárpát-
aljai  írócsoportját  (MIKICS),  
amelynek célja „mindazon  alko-
tók tevékenységének  összefogá-
sa,  akik  Kárpátalján  művé-
szileg  mind  értékesebb  egyéni  
műveket  hoznak  létre,  s  mind  
teljesebben kívánnak bekapcso-
lódni az egyetemes magyar mű-
velődésbe.  További  céljaik:  ha-
gyományaink  ápolása,  közössé-
geink  magyar  arculatának  
megőrzése,  publikációs  lehető-
ségeink  mind  hatékonyabb  ki-
használása,  illetve  újabbak  
megteremtése,  alkotói  érdekek  
védelme,  pályakezdők  patroná-
lása,  együttműködés  más  ma-
gyar  és  nem  magyar  irodalmi  
egyesületekkel,  stb." Az  írócso-
portnak joga  van  Kárpátaljáról  
tagokat javasolni  a Magyar  író-
szövetségbe,  melynek  választ-
mányával,  elnökségével  szoros  
kapcsolatot  tart  és  szervezeti  
szabályzatának  szellemében  
működik.  Az  írócsoport  Dupka  
Györgyöt választotta  ügyvezető  

elnöknek.  A  Magyar  írószövet-
ség  1992.  október 27-én  Buda-
pesten tartott közgyűlésén  elfo-
gadta  a  MIKICS  önálló  írócso-
portként  való  csatlakozását  az  
írószövetséghez.  A  csoport  kö-
zös antológiája  1993-ban  látott  
napvilágot  Sors,  megírva  cím-
mel  az  Intermix  Kiadó  gondo-
zásában. 

Magyar  Köztársaság  Fő-
konzulátusi  Hivatala  Ung-
váron.  Két évvel ezelőtt kezdte 
meg  működését  a magyar  kon-
zuli hivatal Povázsai Sándor fő-
konzul  irányításával.  1993  jú-
niusában főkonzulátussá  minő-
sítették át a hivatalt. A megnyi-
tón  jelen  volt  többek  között  
Varga István Magyarország uk-
rajnai,  Dmitro  Tkacs  Ukrajna  
magyarországi  nagykövete.  A  
hivatal élére Monori  István dip-
lomatát nevezték ki. A főkonzu-
látus  címe:  294000,  Ungvár,  
Szabadság  sugárút  56.  Tel.:  
(703122)  2-17-08.  

Magyarok  Kijevi  Egyesüle-
te.  A  Kijevben  élő  magyarok  
nagy  többsége  Kárpátaljáról  a  
fővárosba  került  értelmiségi.  
Az  évtizedek  folyamán  közel  
200 magyar  telepedett  le,  ezek  
közel  nyolcvanan  tagjai  a  Ma-
gyarok  Kijevi  Egyesületének,  
mely  1989  decemberében  ala-
kult  meg.  Az  alapítótagok  kö-
zött  volt:  Czipola  Gizella  mű-



vésznő,  dr. Almásy  György,  dr.  
Jenkovszky  László,  dr.  Dilung  
József,  dr.  Szopkó  László,  dr.  
Baran  Sándor,  dr.  Lukács  Ka-
talin, továbbá Szabó József, Ba-
logh  Gábor, Vaszkó János,  Ma-
gyar  Árpád  festőművészek,  
Ivan  Mehela  irodalomtörté-
nész.  Az  alapítóülés  elnöknek  
Vigh  János  érdemes  építészt,  
alelnöknek  Vas  Tibor  építész-
mérnököt,  titkárnak  Rudnyik  
Ibolyát és Birta Mihályt válasz-
totta meg. Aktívabb tagjai  közé 
sorolható  többek  között  még  
Petneházy  Gyula  mérnök  és  
Szalontay Éva. Az egyesület te-
vékenységében  jelentős  helyet  
foglal  el  a magyar kultúra  nép-
szerűsítése és terjesztése. Jelle-
gét  tekintve  nemcsak  kulturá-
lis szervezet, alapvető  feladatá-
nak  tekinti  mind  a  politikai,  
mind  a gazdasági  aktivitást  is.  
Együttműködnek  a  Magyar  
Köztársaság  kijevi  nagykövet-
ségével,  berendezett  klubhelyi-
séggel  rendelkeznek.  Szoros  
kapcsolatban  állnak  a  KMKSZ-
szel,  a  Lvovi  Magyarok  Kul-
turális  Szövetségével  és  más  
társadalmi szervezetekkel.  Kol-
lektív  tagjai  a Magyarok  Világ-
szövetségének és az Anyanyelvi 
Konferenciának  is.  

Magyarországi  és  Kárpát-
aljai  Atomfizikusok  Regio-
nális  Fóruma.  1989  után  ala-

kult  meg,  azóta  rendszeresen  
működik.  1992.  október  26-án  
tartották meg Ungváron  a Deb-
recen—Miskolc—Ungvár  Tri-
angle  Seminar  on  Atomic  Co-
lision  Processes  (háromszög  
szeminárium atomi ütközési  fo-
lyamatokról)  nevű  rendezvény-
sorozat  soros  tudományos  ülé-
sét.  A  hagyományosnak  te-
kinthető  találkozókat  hol  a  
Debreceni  Atommag Kutató  In-
tézetben,  hol  a  Miskolci  Egye-
tem fizika tanszékén,  illetve  az  
Ungvári Atommag Kutató Inté-
zetben  tartják.  Az  ungvári  cso-
port vezetője Spenik Ottó atom-
fizikus  professzor.  A  Magyar-
országi  Regionális  Csoport  
koordinátora  Szótér  László  
atomfizikus,  a  miskolci  egye-
tem  tanszékvezetője.  

Magyar  Éva  1958-ban  szü-
letett  Ungváron  munkás  csa-
ládban.  Költő,  tolmács.  A  helyi  
magyar  tannyelvű  középiskola  
elvégzése  után  felvételizett  az  
Ungvári  Állami  Egyetem  ma-
gyar nyelv és irodalom  szakára.  
A  tanári  diploma  megszerzése  
után  1987-ben  az  Intourist  
ungvári kirendeltségének  mun-
katársa. Majd egy Kft-hez szer-
ződött, menedzser.  Tagja  volt  a  
József  Attila  Alkotóközösség-
nek. Versei a kárpátaljai  lapok-
ban, időszaki kiadványokban  és  
antológiákban jelentek  meg.  



Magyar  Melódiák:  a  Ma-
gyar  Kamaraegyüttes.  A  te-
rületi  filharmónia  harmadik  
nagy múltú együttese a Magyar 
Melódiák  1946-ban  jött  létre,  
amely  majd  harminc  éven  át  
„képviselte"  a  volt  Szovjet-
unióban  a  kárpátaljai  magyar  
zenekultúrát.  Első  vezetői:  Ga-
lambosi  Gyula  munkácsi,  Bun-
dzik  József beregszászi,  Lehoc-
ki  Gyula  ungvári  és  Patai  Kál-
mán  szintén  ungvári  muzsikus  
prímások  voltak.  Az  első  ko-
moly  sikereket az 1950-es  évek  
derekától  aratják  Kijevben,  
Moszkvában.  Hosszú  ideig  tar-
tó  turnén  vettek  részt  Oroszor-
szágban.  Ekkori  szólistái  Né-
ni ethy  Ferenc,  Kiss  Valéria,  
Uszkay István. A moszkvai  tur-
nén  1958-ban  az  együttes  fel-
lép  az  esztrádénekesek  össz-
szövetségi  versenyén,  ahol  Né-
ni ethy  Ferenc  első  díjat  nyer.  
1958  után  megkezdődik  az  
együttes hanyatlása. A  Magyar  
Melódiák  1974-ben  ideiglene-
sen beszüntette  tevékenységét.  
1975-ben  átszervezés  követke-
zik,  létrejön  a  10 tagú  kamara-
jellegű,  zenei  ismeretterjesztő  
Magyar  Kamaraegyüttes.  A  
művészeti  vezetést  Márton  Ist-
ván  vállalja,  helyettese  Boni-
szlavszky  Tibor.  Első  műsoru-
kat 1975. szeptember 21-én  Sa-
lánkon  mutatják  be,  összeállí-

tásuk sikeresnek bizonyult.  Ezt  
követően a pangás éveiben  csak  
minden  második  műsor  lehe-
tett magyar  témájú.  1989  után  
a  helyzet  változott  a  műsorpo-
litika  tekintetében,  ettől  elte-
kintve  gazdasági  problémák je-
lentkeztek,  a  filharmónia  önel-
látásra akarta kényszeríteni  az  
együttest.  Közben  az  együttes-
ből  többen  áttelepültek  Ma-
gyarországra,  illetve  kiváltak,  
vagy  nyugdíjba  vonultak  
(Stumpf  Jenő,  Stumpf  Árpád,  
Lj ah ovi es- Lan da  Anikó,  Né-
methy  Márta,  Molnár  Gábor,  
Kovács  István,  Sató  Valéria,  
Mexikóba  kivándorolt  Medvigy  
Mihály,  Czipola  Katalin  felha-
gyott  az  énekléssel,  Némethy  
Ferenc,  Boniszlavszky  Tibor  
nyugdíjba vonult, Szaksz József 
baleset  áldozata  lett).  1993-
ban  újult  erővel  történik  a  tag-
toborzás,  az  átszervezés,  az  új  
műsor  megtervezése.  

Magyar  László  1955-ben  
született Csapon,  ungvári  lakos,  
festőművész.  A  helyi  általános  
iskola  elvégzése  után  jelentke-
zett  az  iparművészeti  szakisko-
lába  Ungváron.  Befejezése  után  
különböző  beosztásokban  dolgo-
zik.  Tagja  a  KMKSZ-nek  és  a  
Révész  Imre  Társaságnak.  
1993-ban  szerepelt  a  budapesti  
Árkád  Galériában  a  Révész  
Társaság  csoportos  tárlatán.  



Magyar  Sándor  1959-ben  
született  Ungváron.  Szülőváro-
sában  él,  ötvöskovácsmester.  A  
helyi  általános  iskola  befejezé-
se  után  elvégezte  az  iparművé-
szeti  szakiskolát  Ungváron,  ezt  
követően  különböző  beosztá-
sokban  dolgozik,  majd  kovács-
műhelyt nyit. Tagja a KMKSZ-
nek,  alapítója  a  Révész  Imre  
Társaságnak.  Kiállításai:  1991  
—  Révész  Imre  Társaság  kiál-
lítása,  Ungvár;  1993  —  Buda-
pesti  Árkád  Galéria.  

Majorossy  István  1941.  jú-
nius 9-én született Munkácson. 
Jelenleg Munkácson  lakik,  szü-
lész-nőgyógyász  szakorvos,  a  
területi  tanács  képviselője.  
Édesapja,  Majorossy  János,  
nyugdíjas  tisztviselő,  édesany-
ja,  néhai  Palkovics  Teodóra.  
Nős,  házastársa  Majorossyné  
Molnár Mária, tanítónő.  1948—  
1958 között a Beregszászi  4.  sz.  
Középiskolában  tanult,  1958-
ban felvételizett  az Ungvári  Ál-
lami  Egyetem  orvosi  karára,  
melyet 1964-ben diplomával fe-
jezett  be.  Egyetemi  tanul-
mányai  befejeztével  egy  éven  
keresztül  a Volinyi  terület  sac-
ki  járási  kórházának  szülész-
nőgyógyásza.  1966—1967  kö-
zött  sorkatonai  szolgálatot  tel-
jesít.  A  tényleges  katonai  szol-
gálat  letöltése  után  1972-ig  az  
ilosvai  járási  kórház  szülész-

nőgyógyász  szakorvosa. Ezt kö-
vetően  a beregszászi járási  kór-
házban  dolgozott,  1972  óta  a  
munkácsi  kórház  szülésze,  
majd  főorvosa.  1989-ben  lépett  
be a Kárpátaljai Magyar Kultu-
rális  Szövetségbe,  melynek  vá-
lasztmányi  tagja, 1993-tól  a me-
gyei  etikai bizottság elnöke. Tag-
ja  a  Kárpátaljai  Nőgyógyászok  
Tudományos  Egyesületének.  

Magyarországi  és  kárpát-
aljai  lapokban  jelennek  meg  
közéleti  cikkei.  Tudományos  
publikációi  is  megjelentek  
moszkvai,  kijevi  gyermekgyó-
gyászati  folyóiratokban.  

Márton  István  1923.  no-
vember 23-án  született  a Mun-
kács  melletti  Zsófiafalván.  Ze-
neszerző.  Apja,  Márton  Ferenc  
kántortanító,  anyja  Richter  
Stefánia  szintén  zenei  nevelte-
tésben  részesült.  A  szülők  ko-
rán észrevették  István zenei ér-
deklődését,  ezért  a Márton  csa-
lád beköltözik  Munkácsra,  és a 
legnevesebb helyi  tanárhoz  Ho-
racsek  Ervinhez  adják be hege-
dülni tanulni. A gimnáziumban 
klasszikus fúgákat,  polifonikus  
etűdöket  ír,  kórusmüveket  
komponál.  A  második  világhá-
ború után  az újonnan  megnyílt  
Munkácsi Állami Zeneiskola ta-
nára lesz.  Három  évvel  később,  
1948-ban  az államilag  támoga-
tott  zenei  élet  Ungváron  össz-



pontosul,  beiratkozik  az  Ung-
vári Zeneművészeti  Szakiskolá-
ba.  Zeneszerzői  beállítottságá-
nak kialakításában  nagy  szere-
pet játszottak  ebben  az  időben  
Zádor  Dezső  és  Lengyel  Zsig-
mond zenetanárok. Ugyanitt az 
intézmény  tanára  lesz.  1952-
től  tagja  lett  a  Szovjet  Zene-
szerzők  Szövetségének,  és  az  
Ukrán Zeneszerzők  Szövetségé-
nek,  1963-ban  a területi  filhar-
mónia  művészeti  vezetője  lesz.  
Kezdeményezésére  1965-ben  
megalakul  a  Városi  Szimfoni-
kus  Zenekar.  Ennek  az  együt-
tesnek  köszönhetően  sok  érté-
kes,  szimfonikus  zenekarra  
komponált  művel  gazdagodott  
és  szélesedett  Márton  István  
zeneszerzői  palettája.  Életre  
hívta  a  Magyar  Kamara-
együttest.  Az  eltelt  évtizedek  
alatt  több  mint  négyszáz  dalt,  
nótát,  megzenésített  verset,  
operett-  és  daljátékrészletet  
feldolgozott  vagy  hangszerelt.  
A  bemutatott  Márton-művek  
elismerő  visszhangra  találtak  
szakmai  körökben,  a  Magyar  
Zeneszerzők  Szövetsége  tagjá-
vá fogadta  Kárpátalja  egyetlen  
magyar  hivatásos  zeneszerző-
jét.  Pedagógusi  munkájának  
köszönhetően  kialakult  a  kár-
pátaljai  zeneszerző  iskola.  
1991-ben  a Magyar TV felkéré-
sére  a  Márton  István  vezette  

Magyar  Kamaraegyüttes  be-
mutatta  egy  rövid  műsor  kere-
tében  a  zeneszerző  több  feldol-
gozását és magyar  népdalszvit-
jeit.  1992-ben  a  Budapesti  Ta-
vaszi  Fesztiválon  Máté  János  
orgonaművész  adta  elő  Márton  
toccatáját. 

Massányi  Judit  1941. júni-
us 16-án  született  Budapesten.  
Ungváron  él,  zongoratanár.  
Édesanyja  Gyenes  Margit  
1988-ban  elhunyt.  Édesapja  
Massányi  István  1949-ben  el-
hunyt.  Házastársa  Leszó  
György  tornatanár.  Az  általá-
nos  iskolai  tanulmányok  után  
az  Ungvári  Zeneművészeti  
Szakközépiskolában  1959-ben  
szerzett  képesítést,  majd  felvé-
telizett a Lembergi  Konzervató-
riumba.  1964-ben  a  diploma  
megszerzése  után  az  Ungvári  
Zádor  Dezső  Zeneművészeti  
Szakközépiskola  zongorataná-
ra. 1965-ben Köztársasági  Kor-
repetitor-díjat  kapott.  

Máté  Magda  1944.  március  
29-én  született  a munkácsi  já-
rási  Dercenben.  Beregszászon  
él.  Levéltáros,  könyvtáros.  A  
Beregszászi  4.  Számú  Kossuth  
Lajos  Középiskola  elvégzése  
után  az  Ungvári  Állami  Egye-
tem magyar nyelv- és irodalom 
szakán  tanári  diplomát  szer-
zett  1969-ben.  1990-ig  az  In-
tourist  Utazási  Iroda  idegenve-



zetője,  tolmácsa.  1990-tól  dol-
gozik  a Kárpátaljai Területi Ál-
lami Levéltárban. A kárpátaljai 
magyarság kulturális, gazdasá-
gi, politikai múltjával  kapcsola-
tos anyagok feldolgozásán  fára-
dozik. 

Matl  Péter  munkácsi  szob-
rászművész.  Alapítótagja  a  
Kárpátaljai  Magyar  Képző-  és  
Iparművészek  Révész  Imre  
Társaságnak. 

Matykovszky  Emil  1936.  
február 3-án  született  Munká-
cson. Jelenleg  Ungváron  él,  or-
vos,  ideggyógyász.  Édesapja  
Matykovszky  János,  munkás,  
édesanyja  Matykovszky  Mária,  
háztartásbeli.  Nős,  házastársa  
Matykovszkyné  Pozso  Mária,  
tanárnő.  A  középiskolát  szülő-
városában  végezte  1964-ben.  
Még  ugyanebben  az  évben  fel-
vételizett  az  Ungvári  Állami  
Egyetemre,  1960-ban  orvosi  
diplomát szerzett. Egyetemi  ta-
nulmányai  után  Hajasdon  kör-
zeti  orvos  1962-ig,  majd  Pere-
csenyben  főorvoshelyettes.  
1969  óta az ungvári  városi  kór-
ház  osztályvezető  főorvosa.  
1990  óta  tagja  a  Kárpátaljai  
Magyar  Kulturális  Szövetség-
nek.  Kutatási  területe:  ideg-
gyógyászat  és  rehabilitáció.  
Tagja  az  Ideggyógyászok  Szö-
vetségének  1960-tól.  Tudo-
mányos  cikkeket  publikált  kü-

lönböző folyóiratokban és tizen-
nyolc  tanulmánya  jelent  meg  
kötetekben. 

Mecsey  Zoltán-József  
1944.  május  30-án  született  
Csapon,  técsői  lakos.  Técső  al-
polgármestere, közgazdász. Mun-
káscsaládból  származik,  apja  
Mecsey  Zoltán,  anyja  Mecsey  
Aranka vasutasok  voltak,  elha-
láloztak.  Házastársa  Mecsey  
Katalin,  tenisz-sportedző,  
sportmester  (Belényi  Gabriella  
edzője).  1961-ben  elvégezte  a  
Csapi  2.  Számú  Középiskolát.  
1966-ban  a Lembergi  Kereske-
delmi  Főiskolára  felvételizett,  
majd  ennek  befejeztével  1975-
ben megszerezte  a második  dip-
lomáját  az  Ungvári  Állami  
Egyetemen  mint  közgazdász.  
1975-től  a Técsői  Vasgyár  mű-
vezetője,  majd  bérelszámolója.  
1979-től  1990-ig  a helyi  tégla-
gyár  igazgatója  és  Técső  város  
alpolgármestere.  1967—1970  
között  az  ungvári  labdarúgó  
sportegyesület,  a  Verhovina  
mestercsapatának  tagja  volt,  
1966-ban  a  lermbergi  katona-
csapattal  szovjet bajnoki  kupát  
nyert.  Gazdasági  jellegű  írásai  
a  helyi  újságokban  láttak  nap-
világot. 

Mécs  László  Irodalmi  Kör  
(Ifjúsági  Irodalmi  Kör)  1990  
nyarán  Beregszászban  tartotta  
alakuló ülését a  fiatal tollforga-



tók  mintegy  10  tagú  csoportja,  
melynek tagjai nagyrészt  Füze-
si Magda irodalmi körének  tag-
jai  (Mester  Magdolna,  Danes  
Anita,  Cséka  György).  Ezen  az  
összejövetelen  beregi,  munká-
csi, ungvári tollforgatók is meg-
jelentek.  Vezetőjüknek  Pócs  
István  bátfai  költőt  választot-
ták,  akinek  javaslatára  a  kör  
Mécs  László  nevét  vette  fel.  
(Azóta  a  Mécs  László  nevet  el-
hagyta.)  írásaik  a Hatodik  Síp,  
Pánsíp,  Tiszavirág  c.  folyóira-
tokban, a Kárpáti  Kalendárium  
irodalmi  mellékletében  olvas-
hatók. 

1993-ban a pályakezdő fiata-
lok  Razzia  c.  antológiájában  
mutatkoztak  be.  A  Pócs  István  
által összeállított gyűjtemény  a  
Galéria Kiadó gondozásában je-
lent  meg.  Az  antológia  társ-
szerzői:  Pócs  István,  Rácz  Zsu-
zsa,  Bíró  Csaba,  Mester  Mag-
dolna,  Mitro  Csaba,  Kacsur  
Gusztáv,  Cséka  György,  Len-
gyel  Tamás,  Kovács  Gábor,  
Csete  Erika,  Oláh  Katalin,  
Bartha  Gusztáv,  Bernáth  Csa-
ba,  Bagu  László.  

Megyei  Történelmi-Honis-
mereti  Bródy  András  Társa-
ság.  1993 augusztus 29-én  Be-
regszászban  tartották  meg  az  
alakuló  konferenciáját.  Elnöke  
Valerij  Razgulov  beregszászi  
újságíró  lett.  Vezetőségében  

magyarok  is  vannak.  A  Társa-
ság  székhelye  Beregszász,  de  
tevékenysége  kiterjed  egész  
Kárpátaljára. Célja, hogy őrizze 
és  ápolja  a  vidékünk  nemzeti-
kulturális  hagyományait,  ta-
nulmányozza  az  itt  élő  nemze-
tiségek  néprajzát  és folklórmű-
vészetét,  Kárpátalja  történel-
mét. 

Mészáros  Blanka  1920.  ok-
tóber  23-án  született  Alsósze-
listyén,  Ungváron  él,  az  Ung-
vári  Állami  Egyetem  idegen  
nyelvek  fakultásának  nyugdíj-
ba vonult latin- és franciataná-
ra.  Értelmiségi  családból  szár-
mazik.  Házastársa  Mészáros  
István,  elhunyt.  Beregszászon  
végezte  a  gimnáziumot.  Érett-
ségi  után  a  debreceni  egyete-
men  szerzett  latin-francia  sza-
kos  tanári  diplomát.  1954—tői  
1976-ig  az  Ungvári  Állami  
Egyetem  tanára,  mindvégig  
szakterülete  a  latin  és  francia  
nyelv  oktatása.  KMKSZ-tag,  
alapító tagja az ungvári  Drávai  
Gizella  Közművelődési  Egyesü-
letnek.  Napilapokban,  folyóira-
tokban  cikkei,  visszaemlékezé-
sei jelentek  meg.  

Milován  Sándor  1941.  áp-
rilis 13-án született  Nagyszőlő-
sön.  Szülővárosában  él,  műve-
zető,  a  KMKSZ  általános  alel-
nöke,  a  megyei  tanács  képvise-
lője.  Édesapja  Milován  József  



vállalkozó,  édesanyja  Tóthsze-
ghi Jolán könyvelő.  Házastársa  
Heczel  Jolán  mérnök.  A  nagy-
szőlős!  3.  sz. középiskola  elvég-
zése  után  a munkácsi  kereske-
delmi  technikumban  szerzett  
szakképesítést.  A  KMKSZ  ala-
pító  tagja,  1989-től  1990-ig  az  
ellenőrző  bizottság  tagja,  majd  
1991-től  az  elnökség  és  a  vá-
lasztmány  állandó  tagja.  1992.  
március  7—én a KMKSZ  alelnö-
kévé  választották.  1993-ban  
tisztségében megerősítették. Az 
1990-es  tanácsi  választások  
idején  a  KMKSZ  színeiben  
szerzett  mandátumot,  azóta  a  
megyei  tanács  képviselője.  
1992-ben  1956-os  emlék-
éremmel  tüntették  ki  (tagja  
volt az  1956—os nagyszőlősi  röp-
lapterjesztő  csoportnak,  mely-
nek  tagjait  több  éves  szabad-
ságvesztésre  ítélték).  

Miskolci  Kárpátalja  Ala-
pítvány.  1991  decemberében  
megalakult  a  Miskolci  Kárpát-
alja Alapítvány, amelynek  célja  
az  Ukrán  Köztársaság  terüle-
tén  (Kárpátalján)  élő  magyar-
ság  támogatása,  s  ennek  révén  
az  ott élő népek  együttélésének  
elősegítése  fajra,  felekezetre  
való  tekintet  nélkül,  melynek  
keretében:  az  iskolák,  egyházi  
és  kulturális  intézmények  mű-
ködésének  támogatása,  techni-
kai  feltételeinek javítása;  a  pe-

dagógusok,  kulturális  szakem-
berek továbbképzésének  segíté-
se;  irodalmi,  társadalmi  és  
egyéb  lapok,  folyóiratok,  köny-
vek megjelentetésének  támoga-
tása: a művészek  magyarorszá-
gi  szerepeltetésének,  bemutat-
kozásának  támogatása;  az ifjú-
sági  szervezetek  működésének,  
ezek  magyarországi  kapcsolat-
teremtésének  segítése;  az  ifjú-
ság  nemzeti  tudatának  fejlesz-
tése, a történelem  hiteles  megis-
mertetése; a gazdasági kapcsola-
tok, információcserék  elősegítése  
a  magyarországi  és  ukrajnai  
vállalkozások között. Az Alapít-
vány  fő  védnöke  Göncz  Árpád  
köztársasági  elnök. A Kuratóri-
um  ügyvezető  igazgatója  Man-
kovits  Tamás,  a  Kárpátalja  c.  
lap  főszerkesztője.  Az  Alapít-
vány  megalakulásától  kezdve  
többmillió forint értékű  segítsé-
get  nyújtott  a  kárpátaljai  ma-
gyar  kisebbségi  intézmények-
nek,  szervezeteknek.  

Molnár  Bertalan  1933.  
szeptember 9-én  született a be-
regszászi  járási  Benében.  Ung-
váron  él. Rádiómérnök,  közgaz-
dász.  Földműves  családban  
született,  apja  Molnár  Sándor,  
anyja  Molnár  Zsuzsanna.  Há-
zastársa:  Molnárné  (Minich)  
Edit,  pedagógus.  Az  érettségi  
megszerzése  után  felvételizett  
a  Lembergi  Műszaki  Főiskolá-



ra,  ahol  1957-ben  rádiómérnö-
ki  diplomát  szerzett.  Ta-
nulmányai  befejeztével  először  
kutató  mérnökként,  főmérnök-
ként  dolgozott,  majd  megvá-
lasztották  a Munkácsi  Műszer-
gyár  igazgatójává.  A  80-as  
évek elejétől  a kárpátaljai  terü-
leti  tanács  alelnöke,  1992-től  
pedig  Ukrajna  elnöke  kárpát-
aljai  megbízottjának  helyette-
se,  gazdasági-kereskedelmi  
kérdésekkel  foglalkozik.  1964—  
tői  1991-ig  az  SZKP  tagja.  
1989-től  a KMKSZ  alapító  tag-
ja,  1989-től  1990-ig  a  KMKSZ  
választmányának  tagja.  A  90-
es  években  megválasztják  a  
Megyei  Tudományos  Társaság  
elnökévé.  1993.  április  30-án  
alapító tagja a Magyar  Értelmi-
ségiek  Kárpátaljai  Közösségé-
nek,  az  alapító  ülésen  a  közös-
ség  tiszteletbeli  elnökévé  vá-
lasztják.  Önálló  kötete  jelent  
meg 1978-ban, majd  1979-ben.  

Molnár  Gábor  1947.  szep-
tember  7-én  született  Salán-
kon.  Jelenleg  Ungváron  él,  az  
ungvári járási közigazgatási  hi-
vatalban  elnökhelyettes.  Édes-
apja  Molnár  Frigyes,  földmű-
ves,  édesanyja  Molnár  Etelka,  
földműves  (elhalálozott).  Nős,  
házastársa  Molnárné  Lukács  
Ágnes,  pedagógus.  1954—1962  
között magyar nyelven  elvégez-
te  szülőfalujában  a  nyolcosztá-

lyos  általános  iskolát,  majd  
1962-1965 között orosz nyelven 
a  középiskolát,  szintén  Salán-
kon.  Középiskolai  tanulmányai  
után  az  Ungvári  Állami  Egye-
tem  francia  szakára  felvételi-
zett;  1970-ben  francia  szakos  
tanári  diplomával  végzett.  
1970—1971-ig  sorkatonai  szol-
gálatot  teljesít.  A tényleges  ka-
tonai  szolgálat  letöltése  után  
1975-ig  komszomolfunkcioná-
riusként  dolgozott.  Ezt  követő-
en  tizenöt  éven  keresztül  párt-
apparátusi  alkalmazott,  majd  
1990-től  az ungvári járási  köz-
igazgatási  hivatal  elnökhelyet-
tese.  1974—1991  között  az  
SZKP  tagja  volt,  majd  1989-
ben  belépett  a  Kárpátaljai  Ma-
gyar  Kulturális  Szövetségbe.  
Tagja  a  Magyar  Értelmiségiek  
Kárpátaljai  Közösségének.  

Móricz  Kálmán  1953.  au-
gusztus  23-án  született  Nagy-
dobronyban.  Jelenleg  Tatabá-
nyán él, újságíró.  Édesapja Mó-
ricz  Gábor,  édesanyja  Hidi  Er-
zsébet  —  .földművesek.  Nős,  
házastársa  Kövy  Györgyi,  pe-
dagógus.  A  középiskolát  szülő-
falujában  végezte  1970-ben.  
Még  ugyanebben  az  évben  fel-
vételizett  az  Ungvári  Állami  
Egyetem  filológiai  karára,  me-
lyet  1975-ben  magyar  szakos  
tanári  diplomával  végzett.  
Egyetemi  tanulmányai  befejez-



té vei két éven keresztül  а с son-
gon  esti  középiskolában  taní-
tott,  majd  1991-ig  a  Kárpáti  
Igaz  Szónál  újságíró.  1991—  
1992 között  a  Kárpátalja  közé-
leti  és  kulturális  havilap  szer-
kesztője.  Magyarországra  1992  
májusában  települt  át.  1993-ig  
az  MDF  kárpátaljai  referense,  
1993  óta  az  Interetnica  Alapít-
vány  szakértője.  A  Kárpátaljai  
Magyar  Kulturális  Szövetség  
alapító  tagja.  1989—1990  kö-
zött  a  KMKSZ  alelnöke,  majd  
1991  nyaráig  a  KMKSZ  elnök-
ségi  és  választmányi  tagja.  A  
Szövetségből  nem lépett ki.  Ku-
tatási  területe:  a  kárpátaljai  
magyarság kisebbségi  helyzete,  
szülőfaluja, Nagydobrony  törté-
nelme,  nyelvjárása,  hagyomá-

nyai,  néprajza.  1988-ban  és  
1989-ben  elnyerte  a  Kárpáti  
Igaz  Szó  legjobb  újságírójának  
járó Aranytollat. Kötetben meg-
jelent  művei:  Sorsközösség  
(társszerzők:  Dupka  György,  
Horváth Sándor) (Ungvár,  Kár-
páti Kiadó,  1990); Esélyek  és  re-
mények  a  Kárpát-medencében  
(Budapest,  1992); A  Magyarság  
és  Európa  1992.  évi  Évkönyve.  
(Budapest,  szerkesztette  és  
részben  írta); Nagydobrony  (fa-
lumonográfia)  Ungvár—Buda-
pest,  Mandátum  Kiadó.  1993  
áprilisa óta a Magyarság és Eu-
rópa  c.  nemzetpolitikai  szemle  
felelős  szerkesztője.  A  Kárpáti  
Igaz  Szóban,  a  Kalendárium-
ban  és  a Kárpátaljában  a Moór 
Mátyás  írói  álnevet  használta.  



N 

Nagy  Balázs  1937.  decem-
ber  27-én  született  Szernyén  
(munkácsi  járás).  Jelenleg  
Szernyén  él, pedagógusba  terü-
leti tanács képviselője.  Édesap-
ja  id.  Nagy  Balázs,  nyugdíjas.  
Nős,  házastársa  Nagy  Erzsé-
bet,  tanítónő.  A  nyolcosztályos  
általános  iskolát  szülőfalujá-
ban végezte,  1952—1956 között  
a  munkácsi  tanítóképzőben  ta-
nult  tovább.  1963-ban  felvéte-
lizett  az  Ungvári  Állami  Egye-
temre,  ahol  tanári  diplomát  
szerzett,  majd  1969-ben  elvé-
gezte  az  Odesszai  Mezőgazda-
sági  Főiskolát.  1956—1959  kö-
zött  sorkatonai  szolgálatot  tel-
jesít. Utána 1960-ig a Kaszonyi 
Középiskolában,  majd  Szer-
nyén tanít, ahol  1970-ben  igaz-
gatóvá  nevezik  ki.  Nyolc  év  
múlva  Izsnyétén  kolhozelnök,  
majd  1981-től  elnökhelyettes  

Szernyén.  Hat év múlva,  1987-
ben újra visszatér a pedagógusi 
munkakörbe.  1970-től az SZKP 
tagja,  1989-ben  belép  a  Kár-
pátaljai Magyar Kulturális Szö-
vetségbe.  1990 óta  a megyei  ta-
nács képviselője, az oktatási bi-
zottság  tagja.  

Nagy  Béla  1951.  április  10-
én  született  Sárosorosziban,  
amatőr  színész.  A  beregszászi  
művelődési  és  szabadidőköz-
pont  műszaki  munkatársa,  a  
helyi  Népszínház  tagja.  Szülei:  
Nagy  Irén  és  Nagy  Károly  
nyugdíjasok.  Házastársa  Nagy  
Olga, a Beregszászi  Művelődési  
és  Szabadidőközpont  módszer-
tani  előadója.  

1976-ban  a  Huszti  Közmű-
velődési  Szakközépiskola  ren-
dezői szakán végez, majd  1977-
ig  a  tanintézmény  előadótaná-
ra,  1977-től  a Beregszászi  Mű-



velódési  és  Szabadidőközpont,  
valamint a Népszínház  munka-
társa.  1972-től  1991-ig  az  
SZKP tagja  tisztségviselés  nél-
kül. AII.  Kisvárdai  Nemzetközi  
Színházi  Fesztivál  amatőrkate-
góriájában  a legjobb  férfialakí-
tásért  (Szigligeti  Ede: Csikós  c.  
színművében) szakmai díjat ka-
pott. 

Nagy  János  1931.  novem-
ber  17-én  született  Nagylétán.  
Jelenleg Ungváron él. Reformá-
tus  lelkész.  Édesanyja  Török  
Julianna háztartásbeli,  édesap-
ja  néhai  Nagy  Imre  kereskedő.  
A  középiskola  befejezése  után  
1974—ben  elvégezte  a  reformá-
tus teológiai akadémiát. Ezt kö-
vetően  lelkipásztor  a budapesti 
Kelenvölgyben,  Vértesacsán,  a  
budapesti  Csaba  utcában  s je-
lenleg  Kárpátalján  az  ungvári,  
korláthelmeci,  pallói  és  gálocsi  
református  egyház  lelkésze.  
Harminc  éve  a  budapesti  Ba-
ross  téri  gyülekezet  presbitere.  
Több  nemzetközi  missziónak  
agilis tagja:  a  lepramissziónak,  
az  iszákosmentő-missziónak,  
az  irat-missziónak,  a  nemzeti-
ségi hit-missziónak,  az evange-
lizáció  missziónak.  Bibliakuta-
tással  foglalkozik.  írásai  a  re-
formátusok  lapjában,  az  Ung-
vidéki Hírekben, a Kárpáti  Igaz  
Szóban,  a  Kárpátalja  c.  lapok-
ban  sorozatban  jelentek  meg.  

1992—1993-ban  jelent  meg  az  
Intermix  Kiadó  gondozásában  
A  magvető  az Igét  hinti  Kárpát-
alján  c.  kötete.  Hittankönyvet  
írt  a református  fiatalok  részé-
re,  amely  1993-ban jelent  meg  
az  említett  kiadónál  Altalános  
református  hittankönyv  cím-
mel. 

Nagy  Jenő  a nagyszőlősi já-
rási  Feketepatakon  született  
1924. december 29-én.  Nyugdí-
jas  pedagógus,  ungvári  lakos.  
Apja Nagy Lajos, anyja Homoki 
Margit.  Házastársa:  Tombola  
Erzsébet  nyugdíjas  pedagógus.  
A  feketepataki  elemi,  a  nagy-
szőlősi  polgári  iskolaévek  után  
1944-ben  fejezte be  a  Debrece-
ni  Mezőgazdasági  Szakiskolát.  
Az államfordulat után  elhurcol-
ják  három  évre  „malenykij  ro-
botra",  szerencsésen  túlélte  a  
sztálini  lágereket.  1947-től  
1950-ig  a  huszti  tanítóképző-
ben folytatja tanulmányait.  Két  
évig az Ungvári Állami  Egyete-
men tanul,  ebben  az időben  pe-
dagógusi  képzettségét  kellett  
befejeznie,  1960-ban  fejezte  be  
filológiai  tanulmányait  az  Ung-
vári  Állami  Egyetemen.  Peda-
góguspályára  lépett.  Tanított  
Nevetlen  faluban,  Verbőcön,  
Salánkon,  majd  újra  Verbőcön,  
végül  a  Nagyszőlősi  3.  számú  
Magyar  Középiskolában,  ahol  
húsz  éven  keresztül,  nyugdíjba  



vonulásáig  magyar  nyelvet  és  
irodalmat  tanított.  

A  KMKSZ  alapító  tagja.  A  
későbbiekben  a KMKSZ ungvá-
ri városi  szervezetének  választ-
mányi  tagja.  írásai  megjelen-
tek  a  Kárpáti  Igaz  Szóban,  a  
Kárpátaljában,  a  Miskolci  Fó-
rumban,  a  Kapuban,  a  Határ-
szélben,  az  Új  Magyarország-
ban  és  más  kiadványokban.  
1992-ben  az  Intermix  Kiadó  
gondozásában megjelent a Meg-
aláztatásban  c.  lágernaplója,  
amelyben  az  1944  őszén  végbe-
ment  magyarellenes  esemé-
nyek egykori túlélőjeként emlé-
kezik  vissza  az  1944—1946-os  
évekre. 

Nagyszőlős-vidéki  Hírek.  
Nagyszőlősön  1957.  március  
27-től  hetente  háromszor  jele-
nik meg mint a Prapor Kommu-
nizmu  (A Kommunizmus  Zász-
laja)  című  ukrán  anyalap  ma-
gyar  mutációja.  1962-től  szü-
netel.  1965.  április  1-től  ismét  
megjelenik  mint  az  Ukrajnai  
Kommunista Párt Kárpátontúli 
Területi  Nagyszőlősi  járási  bi-
zottságának  és a népképviselők 
járási  tanácsának  sajtószerve.  
A  magyar  kiadás  felelős  szer-
kesztője:  Ljubka  Emma.  1990  
őszén vette fel a Nagyszőlős-vi-
déki  Hírek nevet, a járás  társa-
dalmi-politikai  lapja.  Alapítók:  
a  népképviselők járási  tanácsa,  

a  szerkesztőség  kollektívája.  A  
lap  ukrán  és  magyar  nyelven  
jelenik  meg  hetente  kétszer:  
szerdán  és  szombaton.  Ofszet-
nyomással készül, egy  nyomdai  
ív  teijedelemben  a  nagyszőlősi  
járási  nyomdában.  Magyar  
nyelven  4054  példányban  jele-
nik  meg.  A  lap  főszerkesztője:  
V.  Dan csuk.  A  magyar  kiadá-
sért  felel:  Sztankó  Margit.  Le-
vélcíme:  295540,  Nagyszőlős,  
Béke utca 39. A magyar tagozat 
telefonszáma:  2-34-43.  

Nagy  Zoltán  Mihály  1949.  
április  8-án  született  a  bereg-
szászi járási  Nagybaktán,  föld-
műves  családban.  író,  lapszer-
kesztő.  Csonkapapiban  él.  Szü-
lei  1953-ban  Csonkapapiba  
költöztek,  itt járt  általános  is-
kolába.  Középiskolai  tanul-
mányait  a dolgozók  esti  iskolá-
jában  végezte,  Mezőkaszony-
ban  érettségizett.  Evekig  építő-
munkásként  kereste  kenyerét,  
1989-től  a Hatodik  Síp c. folyó-
irat olvasószerkesztője, jelenleg 
a  Kárpátalja  és  a  Pánsíp  c.  fo-
lyóiratok,  valamint  az  ungvári  
Galéria  Kiadó  munkatársa.  A  
KMKSZ  alapító  tagja,  illetve  
választmányának  tagja,  három 
éven  át  a  csonkapapi  alapszer-
vezet  elnöke.  1993-tól  a  
KMKSZ  beregszászi  járási  
szervezetének  alelnöke.  Első  
versei  1963-ban  jelentek  meg.  



1979 végén egy  novellapályáza-
ton  első helyezett,  azóta az írás 
életcéljává  vált.  1982-ben  újra  
novellapályázatot  nyert.  Elbe-
szélései  és versei  egyaránt nap-
világot látnak mind a kárpátal-
jai, mind a magyarországi  kiad-
ványokban.  Első  önálló  verses-
füzete  a József  Attila  Irodalmi  
Stúdió  Könyvtára  sorozatban  
Dolgok  igézetében  címmel jelent 
meg  1983-ban  a  Kárpáti  Igaz  
Szó  kiadásában.  Első  novellás  

kötete,  a Fehér  eper  1988  már-
ciusában  a  Kárpáti  Kiadónál  
látott  napvilágot.  Ferenczi  Ti-
hamér  költővel  közösen  jelent  
meg  verses  ikerkötete  1990-
ben  a Kárpáti  Kiadónál  Pírban  
perben  címmel.  Legnagyobb  si-
kert számára  az  1991-ben  nap-
világot  látott A  sátán  fattya  cí-
mű kisregénye hozta  a Hatodik 
Síp  Könyvek  sorozatban  az  Új  
Mandátum  Kiadásában  (Buda-
pest—Ungvár). 



O 

Or émus  Kálmán  1959-ben  
született  Munkácson,  újságíró,  
tanár.  Értelmiségi  családban  
született.  A  helyi  középiskola  
elvégzése  után  felvételizett  az  
Ungvári  Állami  Egyetem  ma-
gyar nyelv és irodalom  szakára.  
A  tanári  diploma  megszerzése  
után  1979-től  a  Kárpáti  Igaz  
Szó  munkatársa.  Jelenleg  Ma-
gyarországon  él.  Tagja  volt  a  
József  Attila  Alkotóközösség-
nek. Novellái  a kárpátaljai  ma-
gyar  nyelvű  kiadványokban  je-
lentek  meg.  Kötettel  nem  ren-
delkezik. 

Orosz  Ildikó  1960.  március  
19-én  született  Nagydobrony-
ban. Matematikatanár, a Nagy-
dobronyi  Középiskola  igazgató-
ja.  Édesapja  Orosz  Imre,  peda-
gógus  (meghalt  1966-ban),  
édesanyja Orosz  Imréné  Füzesi  
Malvin,  pedagógus.  Középisko-

lai  tanulmányait  szülőfalujá-
ban  végezte  1976-ban.  1977-
ben  felvételt  nyert  az  Ungvári  
Állami  Egyetem  matematika  
szakára,  1982-ben  levelező  ta-
gozaton  diplomázott.  Egyetemi  
tanulmányai előtt, 1976-tól  egy 
éven  keresztül  a  nagydobronyi  
kolhoz  titkárnői  teendőit  látta  
el.  Miután  1982-ben  befejezte  
az  egyetemet,  a  Nagydobronyi  
Középiskola  napközistanára,  
matematikatanára,  később igaz-
gatóhelyettese,  majd  1990  óta  
igazgatója  lett.  1986-tól  három  
éven  keresztül  tagja  az  SZKP-
nak,  majd  belépett  az  1989-ben  
alakult Kárpátaljai  Magyar Kul-
turális  Szövetségbe.  1990-től  a  
területi  tanács  képviselője.  Ku-
tatási  területe:  magyar  nyelvű  
oktatás  Kárpátalján.  

1990-ben  megalapította  a  
Kárpátaljai  Magyar  Pedagó-



gusszövetséget,  amelynek  elnö-
ke,  később  pedig  a  Néprajzi  
Társaságot.  írásai  antológiák-
ban  jelennek  meg.  Az  Extra  
Hungáriám  antológiában  (Bu-
dapest—Ungvár,  1992)  megje-
lent  cikke:  Non  scholae,  sed  vi-
tae...,  amelyben  az  1945  utáni  
kárpátaljai  magyar  tannyelvű  
oktatás  helyzetéről  ír.  Orosz  és  
ukrán  nyelvből  2.  és  4.  osztá-
lyos  matematika-tankönyveket  
fordított magyar  nyelvre.  

Ortutay  Elemér  dr.  1916.  
június  2-án  született  Ungvá-
rott.  Görög  katolikus  lelkész,  
teológiai  tanár.  Papi  családból  
származik.  1935-ben  a  bereg-
szászi gimnáziumban  érettségi-
zett,  Budapesten  folytatta  ta-
nulmányait,  ahol  teológiai  ta-
nári képesítést  szerzett.  

Az aposztázia elutasítása mi-
att  ítélték  el  1949  októberében  
a  sztálinisták.  Büntetése: 25 év 
munkatábor,  5 év jogfosztás, va-
gyonelkobzás.  A  vorkutai  láger-
be került, ahonnan  1956 augusz-
tusában  szabadult.  1976-ig  az  
ungvári  téglagyárban  dolgozott  
mint  csempeégető.  1976-tól  
nyugdíjas.  Hivatásához  mindig  
hű maradt, tanári  munkáját  ti-

tokban  folytatta.  Tanítványai  
közül  12  pappá  lett  szentelve.  
Lelkipásztori  teendőin  kívül  
napjainkban  is  papjelölteket  
oktat,  aktívan  részt  vállal  a  
magyar görög katolikus  egyház  
megerősítésében,  nemzetközi  
konferenciákon  vesz  részt.  
1993-ban napvilágot látott öné-
letrajzi írása  az Intermix  Kiadó  
gondozásában. 

Ortutay  (Décsei)  Zsuzsan-
na  Beregszászon  született  
1944. május 22-én.  Keramikus,  
a  Beregszászi  Majolika  Gyár  
tervező  művésze.  Szülei:  Décsei  
László  beszerző,  Décsei  Berta  
kiskereskedő.  Házastársa,  Or-
tutay Tamás,  a Beregszászi  Já-
rási  Állami  Közigazgatás  osz-
tályvezetője. 

1963-ban  az  Ungvári  Ipar-
művészeti  Szakközépiskolában  
keramikus  képzettséget  szer-
zett.  1963-tól  volt  Beregszá-
szon  téglagyári  meós,  a  városi  
kereskedelem  kirakatrendező-
je,  a helyi  műszergyár  műszaki  
rajzolója. A KMKSZ itteni  alap-
szervezetének  elnöke.  Munkái-
ból  több  ízben  nyílt  kiállítása,  
főleg  kisplasztikával  foglalko-
zik. 



P 

Pál  Lajos  1950-ben  szüle-
tett  a  huszti járási  Visken,  Ti-
szapéterfalván  él,  zeneiskolai  
igazgató,  művészeti  vezető.  A  
Kijevi  Zeneakadémián  két  
szakmai  diplomát:  karmesteri  
és  zenekari  vezetői  diplomát  
szerzett. A nagyszőlősi járási ti-
szapéterfalvi  zeneiskola  igaz-
gatója,  a  helyi  gazdaság  Tisza  
Tánc-  és  Dalegyüttesének  ve-
zetője.  Több  hazai  és  külföldi  
hangverseny  díjazottja.  KMKSZ  
tag,  alapító  tagja  a Magyar  Ér-
telmiségiek  Kárpátaljai  Közös-
ségének.  Kutatási  területe;  
néprajz, zene,  folklór.  

Pálfy  István  1951-ben  szü-
letett  Ungváron,  szülővárosá-
ban  él.  Festőművész,  grafikus.  
Az  általános  iskolai  végzettség  
után az Ungvári  Iparművészeti  
Szakiskolában  tanul.  Elvégzése  
után  különböző  beosztásokban  

dolgozik. Tagja  a  KMKSZ-nek,  
alapító  tagja  és  titkára  a  Ré-
vész  Imre  Társaságnak.  1993-
ban  vezetőségi  tagja  lett  a  Ma-
gyarok  Világszövetsége  Képző-
művészeti  szakcsoportjának.  
Kiállításai:  1970  —  Megyei  
Őszi  Tárlat,  Ungvár;  1971  —  
Megyei  Őszi  Tárlat,  Ungvár;  
1988  —  Megyei  Őszi  Tárlat,  
Ungvár;  1991  —  Révész  Imre  
Társaság  kiállítása,  Ungvár;  
1992  —  Alkotó  Művészek  az  
Olimpiai  Sikerért,  Budapest;  
Mezőkövesd;  Borsa  Stúdió,  Bu-
dapest;  Hadtörténeti  Múzeum,  
Budapest;  1993 — Árkád  Galé-
ria,  Budapest.  

Pánsíp.  1993 áprilisában je-
lenik meg első száma, mint kár-
pátaljai  magyar kulturális  ma-
gazin.  Havilap.  Főszerkesztője  
Balla  D.  Károly.  Megjelenik  a  
Galéria  Kiadó  gondozásában.  



Szerkesztői:  Kovács  Elemér,  
Kőszeghy  Elemér, Nagy  Zoltán  
Mihály,  Bemiczky  Éva.  

Állandó  külső  munkatársai:  
Horváth  Sándor,  Penckóferné  
Punykó  Mária,  Szöllősy  Tibor.  
Tanácsadó  testülete:  Dalmay  
Árpád,  Fodor  András,  Lator  
László,  Pomogáts  Béla,  Vári  
Fábián  László,  Vitányi  Iván.  
Felelős  kiadó:  Balla  D.  Károly,  
Vereckei  Béla.  Levelezési  cím:  
c/o  Balla  D.  Károly,  Ungvár,  
Vár  út  8.  294000.  

Petky  Péter  1947-ben  szüle-
tett Ungváron.  Szülővárosában  
él.  Festőművész,  grafikus.  Az  
általános iskola befejezése után 
a helyi  iparművészeti  szakisko-
lában tanul,  elvégzése  után kü-
lönböző  beosztásokban  dolgo-
zik.  Kiállításai:  1970 —  Megyei  
Őszi  Tárlat,  Ungvár;  1971  —  
Megyei  Őszi  Tárlat,  Ungvár;  
1988  —  Megyei  Őszi  Tárlat,  
Ungvár;  1990 — Kijev;  1991  —  
Révész  Imre Társaság  kiállítá-
sa, Ungvár;  1991 —Alkotó  Mű-
vészek  az  Olimpiai  Sikerért,  
Budapest;  Hadtörténeti  Múze-
um,  Budapest;  1993  —  Árkád  
Galéria,  Budapest.  

Petky  Sándor  1917-ben  
született. Ungvári festőművész, 
a  Budapesti  Képzőművészeti  
Akadémián  Elekffy  Imre,  Aba  
Nóvák  Vilmos  tanítványa.  Az  
első  világháború  utáni  nemze-

dék  egyik  tehetséges  tagja.  
Vásznai  a kárpátaljai festőisko-
lában  elsajátított, egyéni  irány-
zatot  képviselnek.  A  befutott  
festőművész  tájak  belső  dina-
mikáját,  színhatásait,  forma-
kontrasztjait  igyekszik  megra-
gadni,  országos,  köztársasági  
és  megyei  tárlatokon  sikeresen  
szerepelt.  Tagja  a  volt  Szovjet-
unió  Képzőművészeti  Szövetsé-
gének,  az  Ukrán  Képzőművé-
szeti  Szövetségnek.  

Petneházy  Gyula  Mezőka-
szonyban  született  1958.  szep-
tember  l-jén.  Jelenleg  Kijev-
ben  él,  foglalkozása:  villa-
mosmérnök.  Édesapja  Petne-
házy  István,  villamosmérnök,  
édesanyja Petneházy  Ella, nyu-
galmazott  pedagógus.  Nős,  há-
zastársa  Mihajlovszkaja  Irina,  
programtervező.  Középiskolai  
tanulmányait  szülőfalujában  vé-
gezte  1975-ben.  Egy  évvel  ké-
sőbb  a  Lembergi  Műszaki  Főis-
kolára  felvételizett,  1981-ben  
villamosmérnökként  diplomá-
zott. Főiskolai tanulmányai befe-
jeztével  a  kijevi  városi  villa-
moshálózat üzemmérnöke  1988-
ig.  Ezt követően  1992-ig  a  cser-
nobili  villamoshálózat  mérnöke.  
1990-től  tagja  a  Magyarok  Ki-
jevi  Egyesületének  (MKE).  

Petőfi  Sándor  Anyanyelvi  
és Művelődési  Kör.  1988  októ-
berében  a  Rah ói  Kartonpapír-



gyár könyvtárában alakult meg 
a  kör  azzal  a  céllal,  hogy  a  vá-
ros  fiatalságát,  akik  magyarul  
törve beszélnek, fakultatív  ala-
pon  bevonják  az  oktatásba.  A  
kezdeményezők  a rahói  magya-
rok  idősebb  korosztályának  
tagjai  voltak.  Elnöke  Bilics  
Éva. Az idelátogató  gyerekeket  
játszva,  mesével,  énekelve  ta-
nítják  a  szép  magyar  kiejtésre.  

Petőfi  Sándor  Irodalmi  
Múzeum.  1990. december  utol-
só napjainak egyikén az Ungvá-
ri Művészeti  Iskolában  megnyi-
totta kapuit az érdeklődők  előtt  
a Petőfi Sándor Irodalmi  Múze-
um.  Lelkes  alapítói  közé  tarto-
zik  az  1992-ben  elhunyt  Vára-
di-Sternberg  János  történész-
professzor,  Anatolij  Donyec,  a  
művészeti  iskola  igazgatója,  a  
KMKSZ  ungvári  városi  szerve-
zetének  aktivistái.  Ez  a  múze-
um  abban  az  épületben  kapott  
helyet,  ahol  egykor  a  Fekete  
Sas  vendéglő  állt  és  amelyben  
1847. július  11-ről  12-re  virra-
dó  éjszaka  megszállt  Petőfi  
Sándor. A gyűjtemény  gazdagí-
tásához  hozzájárult  a  magyar-
országi  Petőfi  Intézet,  segítsé-
get  nyújtott  a  budapesti  Szé-
chényi  Könyvtár,  a  Budapesti  
Petőfi  Irodalmi  Múzeum,  a  
Szentendrei  Petőfi  Hagyomány-
őrző  Társaság,  Kárpátalja  iro-
dalompártoló  lakossága.  Anya-

gai  társadalmi  összefogásból  
gyarapodtak  azóta.  A  múzeum  
és az előtte lévő tér, melyen  Pe-
tőfi  Sándor  szobra  áll,  a  költő  
nevét viseli, és a kárpátaljai,  az  
ungvári  magyarság  sajátos  za-
rándokhelyévé,  a március  15-ei  
megemlékezések  színterévé  
vált. 

Popovics  Tibor  Miklós.  
1938.  május 5-én  született  He-
rincsében. Jelenleg Budapesten 
él,  a  Közgazdaságtudományi  
Egyetem  Közép-  és  Kelet-Eu-
rópai  Kutatási  Központ  tudo-
mányos  munkatársa.  Édesany-
ja  Popovics  Tiborné,  szül.  Ka-
szárda Jolán, nyugalmazott  pe-
dagógus,  édesapja  néhai  
Popovics  Tibor  magyar  nyelv-
és  irodalomszakos  tanár  volt  
Beregszászon,  részt  vett  egye-
bek között a Kossuth  Lajos ma-
gyar középiskola  1945 utáni  új-
jászervezésében,  több  magyar  
nyelvtani  könyvet  írt  a kárpát-
aljai  magyar  iskolák  számára.  

Popvics  Tibor  Miklós  1955-
ben  érettségizett  a  2.  számú  
orosz  tannyelvű  iskolában,  Be-
regszászon.  1956—1961-ig  a  
Moszkvai  Lomonoszov  Egyete-
men  tanult,  ahol  közgazdász-
geográfus  és  középiskolai  föld-
rajztanár  oklevelet  kapott.  
1965—1968-ig  posztgraduális  
képzésen  vett részt  a  Moszkvai  
Lomonoszov  Egyetem  földrajzi  



karának nappali  aspirantúrájá-
ban,  ahol  minden  kandidátusi  
vizsgát  letett.  Védés  előtt  van  
kandidátusi  értekezése  „Az  
élelmiszeripar  területi  elhe-
lyezkedésének  egyes  elméleti,  
módszertani  és  gyakorlati  kér-
dései"  címmel.  1989—1991  kö-
zött  posztgraduális  képzésen  
vett  részt  a  Budapesti  Közgaz-
daságtudományi  Egyetem  ide-
genforgalmi  szakközgazdász  
szakán.  Tanulmányai  befejezé-
sével  1961—1965-ig  idegenve-
zető  volt  az  INTERTOURIST  
idegenforgalmi  vállalat  kárpát-
aljai  kirendeltségén.  1969-ben  
négy  hónapig  földrajztanár  a  
Kossuth  Lajos  Középiskolában  
Beregszászon.  Magyarországi  
áttelepülése  után  1969-1974-
ig tudományos munkatársa volt 
az  Élelmiszeripari  Gazdaság-
kutató  Intézetnek  Budapesten,  
majd  1974-től  1991-ig  egyete-
mi  adjunktusként  dolgozott  a  
Budapesti Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetem  Altalános  Gaz-
daságföldrajzi Tanszékén,  1991  
óta  a  Budapesti  Közgazdaság-
tudományi  Egyetem  Közép-  és  
Kelet-Európai  Kutatási  Köz-
pontjában.  Kutatási  területe:  
Magyarország,  a  volt  Szovjet-
unió  és  azon  belül  különösen  
Ukrajna,  Kárpátalja,  valamint  
a volt Jugoszlávia  agrárföldraj-
za,  idegenforgalmi  földrajza,  

iparfoldrajza,  népesség-  és  te-
lepülésföldrajza,  környezetvé-
delme, közlekedésforgalma,  po-
litikai földrajza, valamint törté-
neti etnodemográfíája, társada-
lom-  és  gazdaságtörténete,  
néprajza,  antroponimája,  topo-
nimája.  Tagja  a  következő  
szakmai  és  tudományos  társa-
ságoknak:  Magyar  Földrajzi  
Társaság,  Körösi  Csorna Társa-
ság,  Magyar  Élelmiszeripari  
Tudományos  Egyesület,  Nem-
zetközi  Földrajzi  Unió  Textil-
földrajzi  Munkabizottsága  
(LODZ,  Lengyelország).  

Prófusz  József  1960-ban  
született  Beregszászon  pedagó-
gus családban, tanár, tévéripor-
ter.  A  helyi  középiskola  elvég-
zése  után  felvételizett  az  Ung-
vári  Állami  Egyetem  magyar  
nyelv  és  irodalom  szakára.  A  
tanári  diploma  megszerzése  
után  a  Területi  Rádió  és  Tele-
vízió  Bizottság  magyar  nyelvű  
adásainak  szerkesztője.  Áttele-
pült  Magyarországra.  Tagja  
volt  a  József  Attila  Alkotókö-
zösségnek,  novellái,  elbeszélé-
sei  megjelentek  a  kárpátaljai  
időszaki kiadványokban,  lapok-
ban  és  antológiákban.  

Prófusz  Marianna  1959.  
március 28-án  született  Bereg-
szászon.  Pedagógus,  a  beregi  
hímzés—szövés  mestere.  Szülei:  
Prófusz József  pedagógus,  Pró-



fuszné Homoki Vera tanító. Há-
zastársa  Pirigyi  Béla,  a  Bereg-
szászi  Gyermekzeneiskola  ta-
nára,  igazgatóhelyettese.  

1976-ban  a  Beregszászi  4.  
sz.  Kossuth  Lajos  Középiskolá-
ban  érettségizett,  1977—1983  
között az Ungvári Állami  Egye-
tem  biológiai  karán  folytatta  
tanulmányait,  tanári  diplomát  
szerzett. 

Magánszorgalomból  elsajá-
títja  a  beregi  hímzés-szövés  

művészetét.  1976-tól  a nagybe-
regi  gazdaság  szövőcsoportjá-
nak tagja, 1979-től  a nagybere-
gi  középiskolában  szövést  és  
hímzést  oktat.  A  Beregszászi  
Glóbusz Szabadidőközpont kép-
zőművészeti  szekciójának,  a  
KMKSZ-nek  és  a  KMPSZ-nek  
is,  valamint  az  Ukrajnai  Nép-
művészek  Egyesületének  tagja.  
1984-ben  Ukrajna  Népművé-
szeti Mestere  szakmai  díjat ka-
pott. 
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II.  Rákóczi  Ferenc  Emlék-
ünnepség  (Turul-ünnepség).  
1989  júliusában  a  tiszaújlaki  
Tisza-híd  mellett  több mint  10  
ezer  résztvevő  jelenlétében  ün-
nepélyesen  felavatták  a  Rákó-
czi-szabadságharc  első  győztes  
ütközetének színhelyén újjáépí-
tett turulmadaras  emlékművet,  
melynek  eredetijét  a  háború  
után  rombolták  le  a  sztálinis-
ták.  Ebből  az  alkalomból  a  
KMKSZ  Rákóczi-emlékkonfe-
renciát  szervezett  Tiszaújlakon  
magyarországi  tudósok  részvé-
telével.  A  KMKSZ  választmá-
nya úgy határozott, hogy az em-
lékünnepséget,  mint  Rákóczi  
népeinek  találkozóját,  minden  
évben megtartják,  s azt területi 
szintű  KMKSZ-ün népséggé 
nyilvánítják.  Azóta  minden  év  
júliusának első, illetve  második  
vasárnapján  ezrek  és ezrek  vo-

nulnak  a  turulos  emlékoszlop-
hoz, hogy emlékezzenek  a dicső 
fejedelem  tetteire,  és  demonst-
rálják  a kárpátaljai  magyarság  
összefogását a kárpátaljai  nem-
zetiségekkel. 

II. Rákóczi  Ferenc  Magyar  
Művelődési  Kör.  1987. novem-
ber  10-én  alakult  meg  Munká-
cson, a kört jogilag bejegyezték, 
hivatalosan  egyesületként  mű-
ködik. Elnöke Vaszócsik  Matild  
nyugdíjas  pedagógus.  Célja  a  
Nagyfejedelem  és  a  Rákóczi  
család  emlékének,  a kuruc  ha-
gyományoknak  az  ápolása,  a  
magyar  anyanyelv  müvelése,  a  
kárpátaljai,  valamint  az  egye-
temes magyar irodalom népsze-
rűsítése.  Klubhelyisége,  illetve  
könyvtára  Munkács  központjá-
ban,  II.  Rákóczi  Ferenc  kasté-
lyában,  az ún.  Fejér házban  ta-
lálható.  Kezdeményezték  a  Fe-



jér  ház  falán  Rákóczi-emlék-
tábla  elhelyezését,  Rákóczi  
mellszobrának  felállítását,  stb.  

Réti  János  1949-ben  szüle-
tett Ilosván. Jelenleg Ungváron 
él.  Festőművész,  grafikus.  Az  
általános  iskola  után  elvégezte  
az  Ungvári  Iparművészeti  
Szakiskolát.  Kiállításai:  1974  
— Megyei  Őszi Tárlat,  Ungvár;  
1988  —  Megyei  Őszi  Tárlat,  
Ungvár;  1991 — a Szovjet Tudo-
mány  és  Kultúra  Háza,  Buda-
pest;  Prága; Révész  Imre Társa-
ság  kiállítása,  Ungvár;  1992  —  
Alkotó Művészek az Olimpiai  Si-
kerért,  Budapest;  Hadtörténeti  
Múzeum,  Budapest;  1993 — Ár-
kád  Galéria,  Budapest.  

Revák  István  1950. március 
15-én  született  a  beregszászi  
járási  Jánosiban.  Jelenleg  Gá-
ton él, a Kárpátaljai  Állami  Te-
nyészüzem  igazgatója.  Szülei:  
Revák  István  és  Revák  Ida  —  
nyugdíjasok.  Nős,  házastársa  
Revák  Mária,  agronómus.  Kö-
zépiskolai  tanulmányai  után  
felvételizett  a  Lembergi  Mező-
gazdasági  Egyetem  gépészmér-
nöki  szakára,  1980-ban  szer-
zett  diplomát.  Egyetemi  évei  
után,  1980—1983  között  a  be-
regszászi  járási  pártbizottság  
instruktora,  majd  1983-tól  a  
Kárpátaljai  Állami  Tenyész-
üzem  igazgatója.  

1974-ben  az SZKP tagja lett, 
1990-től  a  megyei  tanács  kép-
viselője.  A  Kárpátaljai  Magyar  
Kulturális  Szövetségbe  1989-
ben  lépett  be.  

Riskó  György  1955.  január  
1-én  született  Técsőn,  bátyúi  
lakos. Festőművész. Apja Riskó 
Albert, anyja Voloscsuk Valéria  
nyugdíjas  kereskedők.  Házas-
társa  Orosz  Anikó  zenetanár.  
1972-ben  a Técsői  3. számú Kö-
zépiskolában  érettségizett.  
1977-ben  beiratkozott  az  Ung-
vári  Iparművészeti  Szakközép-
iskolába.  1981-ben  szerzett  
szakképesítést.  Ezt  követően  
Csapon,  Beregszászon,  Bátyú-
ban és másutt  belsőtértervezés-
sel,  dekorációs  munkákkal  fog-
lalkozik.  1992-től  a  Magyar  
Műveltségszolgálat  egyéni  tag-
ja.  Kiállításai: Bátyúi  Költésze-
ti Napok alkalmából  önálló  tár-
lat  1992.  április  11-én;  Buda-
pesti Műszaki  Egyetemen  önál-
ló  tárlat  1992.  augusztus  
20-án;  budapesti  VSZM,  1992.  
október  18-án,  itt  a Révész  Im-
re Társaság négy tagjával  állít-
ja  ki  munkáit;  1993.  február  
18-án  a  budapesti  villányi  úti  
galériában  önálló  tárlat;  1993-
ban  Budakeszin  közös  tárlat;  
1993  —  Gazdagrét—Buda-
pest—Óvodagaléria  közös  tár-
lat Veres  Péterrel  és  Hidi  End-



révei;  1992-ben  Pakson  az  
atomerőműben  önálló  tárlat.  

Roskovics  Gyula  1933.  
március  12-én  született  Ung-
váron.  Jelenleg  Ungváron  él,  
belgyógyász.  Szülei  elhaláloz-
tak.  Nős,  házastársa  Pritula  
Bronyiszlava, orvos. Miután be-
fejezte  a középiskolát,  felvételi-
zett  az  Ungvári  Állami  Egye-
temre, 1957-ben  szerzett orvosi 
diplomát.  Egyetemi  tanul-
mányai  befejeztével  1960-ig  a  
perecsenyi  kórház  belgyógyá-
sza.  1960—1963 között  az Ung-
vári Állami  Egyetem  orvosi  ka-
rának  aspiránsa.  Ezt  követően,  
1963  óta  az  Ungvári  Megyei  
Kórház  belgyógyásza.  Tagja  a  
Kárpátaljai  Magyar  Kulturális  
Szövetségnek  és  a  Belgyógyá-
szati Társaságnak. Kutatási  te-
rülete: belgyógyászat,  reumato-
lógia,  vitaminológia.  1969-ben  
megkapta  az  orvostudományok  
kandidátusa  címet.  Nyolc-
vanhét tudományos  publikáció-
ja  jelent  meg  különböző  folyói-
ratokban  oroszul,  magyarul  és  
csehül.  Életútjáról,  munkáiról  
a Kárpáti Kalendáriumban  és a 
Kárpáti  Igaz  Szóban  jelentek  
meg  írások.  

Rosenthal  Herman  1931.  
augusztus  4-én  született  Té-
csőn. Jelenleg  Nagyszőlősön  él,  
a  Nagyszőlősi  Ipari  Kombinát  
igazgatója.  Édesapja  Rosenthal  

Zoltán.  Nős,  házastársa  Ro-
senthal  Lilja, főkönyvelő. Az ál-
talános-  és középiskolát  szülő-
városában  fejezte  be.  Néhány  
évvel  később  felvételt  nyert  a  
Lembergi  Közgazdasági-Keres-
kedelmi  Főiskolára,  amelyet  
1971-ben közgazdászi  diplomá-
val fejezett be.  1965 óta igazga-
tója  a Nagyszőlősi  Ipari  Kombi-
nátnak.  A Magyar  Értelmiségi-
ek Kárpátaljai  Közössége  ellen-
őrző  bizottságának  elnöke.  

Rosner  Árpád  1910.  au-
gusztus  31-én  született  Mun-
kácson.  Jelenleg  Londonban  él,  
hites  könyvvizsgáló,  adójogász,  
költő.  Édesapja  Rosner  Móric,  
ruhakereskedő-szabász.  Nős,  
házastársa Rosner Alena  szüle-
tett  Feldman  Lili,  tanítónő,  je-
lenleg  Londonban  férfi  és  női  
konfekció  gyáros.  Érettségi  bi-
zonyítványát  szülővárosában  
kapta meg 1928-ban.  Ezt köve-
tően  a Munkácsi  Kereskedelmi  
Akadémián,  majd  1937—1938  
között  Prágában  a  Kereskedel-
mi  Főiskolán  tanult  tovább.  
Tiszti  Akadémián  1932—1934  
között  tanult,  később  színházi  
rendező-tanuló  1937—1938  kö-
zött  Prágában.  1940—1941  kö-
zött  Auditor-könyvelő  a  Cent-
ral  European  Timber  R.  T.-nél  
Londonban,  majd  1941—1942  
között  a Post  Graduate  London  
School  of Economics-nél  dolgo-



zik  Cambridge-ben,  1942—  
1946  között  auditor  és  adóspe-
cialista  egy  Cambridge-i  hites  
könyvvizsgáló  cégnél,  1948—  
1952  között  adószakértő  főnök  
egy  londoni  cégnél,  1952-ben  
saját  céget  alapít  Rosner  &  Co  
néven,  mint  hites  kvalifikált  
könyvvizsgáló  és  adószakértő,  
1979-ben  egy másik  céggel  tár-
sul  és  1981-ben  részlegesen  
nyugdíjba  vonult.  1952—1957  
között  a  Londoni  Magyar  Klub  
titkára,  1959—1970  között  a  
Londoni  Magyar  Kultúr  Kör  
alapítója,  titkára  és  elnöke,  
1970-től  díszelnöke,  1991-ben  
tagja  lett  a  British  Hungarian  
Society-nek,  1992-ben  a  Ma-
gyarok  Angliai  Országos  Szö-
vetségének  tagja.  1963-ban  
megkapta  a  Magyarok  Világ-
szövetsége  elnökségének  Ezüst  
jelvényét,  1970-ben  díszjelvé-
nyét.  Publikált különböző  kiad-
ványokban.  Önálló  kötetben  
megjelent  versei:  Levágott  ág  
(Budapest,  1978),  Gyújts  lám-
pát  a  holnapoknak  (Budapest,  
Magyar Média Lapkiadó  Válla-
lat,  1988), Lecsitult  vihar  (Lon-
don,  1992).  

Rot  Sándor  dr.  1921.  no-
vember  1-én született  Túrjare-
metén. Jelenleg  Budapesten  él,  
egyetemi  tanár.  Édesapja  Rot  
Mór,  asztalos,  édesanyja  Grün-
berger Fáni, háztartásbeli. Nős, 

házastársa  dr.  Belenykaja  Ita,  
egyetemi  docens.  Miután  befe-
jezte  középiskolai  tanulmánya-
it,  felvételizett  a  Prágai  Egye-
temre  (1938—1946),  1955—  
1957 között a Moszkvai  Egyete-
men  tanult.  Az  általános  
nyelvészetet,  germanisztikát,  
szlavisztikát,  angol  nyelv  és  
irodalmat  és  a  finnugrisztikát  
sajátította  el.  1946—1974  kö-
zött  az Ungvári Állami  Egyete-
men  dolgozott  tanársegédtől  
kezdve  tanszékvezető  egyetemi  
tanárig.  Megszervezte  az  egye-
temen  a magyar nyelv és iroda-
lom szakképzését,  a germanisz-
tika-romanisztika  szakot;  az  
idegennyelvek  korszerű  képzé-
sét.  1974  óta  a  Budapesti  Éöt-
vös  Loránd  Tudományegyetem  
angol  nyelv és irodalom  tanszé-
kének  tanára.  Vendégprofesz-
szorként  az  USA-ban,  Indiá-
ban,  Kínában,  Németország-
ban,  Angliában,  Dániában,  
Svédországban,  Ausztriában  
stb.  oktatott  és  kutatásokat  
végzett. Tagja a Magyar  írószö-
vetségnek,  a Magyar  PEN-nek,  
az  MTA  Nyelvészeti  Szakbi-
zottságának,  a  Modern  Filoló-
giai  Társaságnak,  a  Magyar  
Nyelvtudományi  Társaságnak,  
a  Societas  Linguistica  Euro-
paea-nak,  a  IAUPE-nak  (az  
Angol  Nyelv-  és  Irodalom-
professzorok  Egyesülete),  a  



SIDG-nek  (a  Dialektológusok  
és  Geolinguisztika  Kutatók  
Nemzetközi  Szervezete)  vezető-
ségi  tagja  stb.  Kutatási  terüle-
te: germanisztika,  szlavisztika,  
finnugor  nyelvészet,  általános  
és  alkalmazott  nyelvészet,  mű-
fordítás,  világirodalom,  a  ma-
gyar  nyelv  fejlődése,  magyar  
irodalom,  idegen  nyelvek  okta-
tása.  1955-ben  a Moszkvai  Lo-
monoszov  Egyetemen  megkap-
ta  a  kandidátusi  címet;  1969-
ben  a SZUTA Moszkvai  Nyelv-
tudományi  Intézetben  a  
nyelvtudományok  doktora  cí-
met;  1970-ben  a  SZU  Tudo-
mányos  Minősítő  Bizottságtól  
az  angol  nyelv-  és  irodalom  
egyetemi  professzora  címet;  
1975-ben  a MTA-tól  a nyelvtu-
dományok  doktora  címet;  
1976-ban  az  ELTE-től  a  böl-
csészettudományok  doktora  cí-
met.  Szakmai  díjai,  kitünteté-
sei:  az  English  for  Students  of  
Universities  on  principles  of  
cybernetics  and  heuristic  prog-
ramming-ért  1972-ben  nem-
zetközi  aranyérem;  1977-ben  a  
Szocialista  Hazáért  Érdem-
rend;  1978-ban  a  Munka  Ér-

demrend  (aranyfokozat).  Rend-
szeresen  publikált  belföldi  
és  külföldi  kiadványokban.  
1951—1993 között megjelent 36 
nagyobb  monográfiája,  tan-
könyve,  szótára;  984  tudo-
mányos  értekezése;  450  tudo-
mány-népszerűsítő  és  pub-
licisztikai cikkek; 52 műfordítá-
sa (angolból, arabból, németből, 
szlovákból,  csehből,  lengyelből,  
ukránból,  oroszból,  kínaiból,  
finnből,  hindiből,  hollandból  
fordított  ukránra,  magyarra,  
németre,  angolra  stb.).  Művei  
12 nyelven jelentek meg, beszél 
és ír 22 nyelven.  Legjelentősebb 
könyvei:  A  magyar  nyelv  fejlő-
dése.  A  magyar-keleti  szláv  
nyelvi  kapcsolatok  (Kijev-Uzs-
gorod,  1968),  Vengerszko-vosz-
tocsnoszlavjanszkije  jazikovije  
kontakti  (Ungvár:  Radjanszka  
Skola);  Outlines  of  Presents-
Day  Hungarian...  (Budapest,  
1973).  1976-tól  szerkeszti  az Új 
törekvések az anglisztikában  és  
amerikanisztikában;  1986—tói  
az  English  in  Function;  1989-
től  a  Studies  in  English  and  
American  c.  folyóiratokat.  
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Sándor  László  1909. márci-
us 20-án  született  Budapesten.  
Jelenleg  Budapesten  él,  író.  
Édesapja  néhai  Sándor  Zoltán,  
pénzügyi  tisztviselő,  édesanyja  
néhai  Kozányi  Aranka,  háztar-
tásbeli.  Házastársa  Osvát  Er-
zsébet  írónő,  elhalálozott.  

Tanulmányait csehszlovák re-
álgimnáziumban  kezdte,  majd  
a  Kassai  Kereskedelmi  Akadé-
mián folytatta. Később  elvégez-
te  a  leningrádi  Repin  Intézet  
mütörténeti  szakát.  1932—  
1933 között  a losonci  Figyelő  c.  
lap  szerkesztője,  1933—1938  
között  magántisztviselő  Loson-
con,  1935—1940  között  a  ko-
lozsvári  Korunk  csehszlovákiai  
szerkesztője.  1938—1939  kö-
zött  banktisztviselő  Kassán,  
1939—1947  között  vállalatve-
zető  Ungváron.  1947-től  öt  
éven  keresztül  képtárigazgató  

Ungváron,  1956-ig  könyvki-
adói szerkesztő, szintén  Ungvá-
ron.  1956—1962  között  a  Kár-
pátaljai Területi Rádió irodalmi 
szerkesztője. Ezt követően  átte-
lepült  Magyarországra,  ahol  
Budapesten  újra  könyvkiadói  
szerkesztő  1963-ig.  1963—  
1966  között  a  Művelődési  Mi-
nisztériumban  osztályvezető.  
1966-tól  1979-ig  nyugdíjbavo-
nulásáig, könyvtárigazgató  Bu-
dapesten.  1962  óta  tagja  a  
MSZMP-nek,  a  Magyar  írók  
Szövetségének,  1966-tól  a  Pen  
Klubnak  és  a  Magyar  Iroda-
lomtörténeti  Társaságnak.  Ku-
tatási  területe:  a huszadik  szá-
zadi  művelődéstörténet,  a  kár-
pátaljai  műtörténet.  Folyama-
tosan  publikált  kárpátaljai,  
magyarországi  és  külföldi  la-
pokban:  Kortárs,  Nagyvilág,  
Napjaink,  Magyar  Könyvszem-



le,  Élet  és  Irodalom,  Népsza-
badság, Magyar Nemzet...  Meg-
jelent  művei:  Gavrilo  Martino-
vics  Gljuk  (Kijev,  1959),  Emil  
Grabovszkij  (Kijev,  1962),  Hu-
dozsnyiki  Zakarpattyja  (Kijev,  
1961),  Hazánk:  Kelet-Európa  
(Budapest,  1979), Hidak  partok  
között  (Budapest,  1988).  írói  ál-
nevei:  S.  L.,  sl.  

Schober  Ottó  1932.  április  
19-én  született  Ungváron.  
Színházi  rendező,  a  Beregszá-
szi  Művelődési  és  Szabadidő-
központ igazgatója. Apját,  mint 
volt  magyar  tiszthelyettest  a  
sztálinisták  elítélték,  1952-ben  
rehabilitálták,  anyját  mint  a  
nagydobronyi iskola tanítónőjét 
elbocsátották,  mindketten,  el-
hunytak. Házastársa, Síró Irén, 
nyugdíjbavonulásáig  a  Bereg-
szászi  Városi  Gyermekkönyv-
tár vezetője.  

1952-ben  elvégezte  a  Mun-
kácsi Tanítóképzőt, tanítói  kép-
zettséget  szerzett,  egy  évet  
Nagyberegen  élt.  Ezt  követően  
a  beregszászi  járási  kultúrház  
igazgatójává  nevezik  ki, itt lett 
egyben  a beregszászi  színjátszó  
csoport  rendezője,  mely  1959-
ben Kárpátalján elsőként kapta 
meg  a  Népszínház  (Kiváló  
együttes)  címet.  Közben  az  
Ungvári  Állami  Egyetem  filoló-
giai  karán  orosz  szakos  tanári  
diplomát  szerzett.  1953-tól  a  

Népszínház  vezetője,  a  bereg-
szászi  járási  KMKSZ  alapító  
tagja. 

Tagja  az  Ukrán  Színművé-
szeti  Szövetségnek,  1963-ban  
megkapta  Ukrajna  Érdemes  
Művelődési  Dolgozója címet, to-
vábbá  1992-ben  Erzsébet-dí-
jas,  illetve  a határontúli  Sylvá-
nia-díj  birtokosa.  

1992-ben  Nagy  Zoltán  Mi-
hály  A  sátán  fattya  c.  kisregé-
nyét átdolgozta  színpadra,  ren-
dezésében  a  Népszínház  nagy  
sikerrel mutatta be. A darabbal 
Budapesten  is felléptek.  Kilenc  
színpadi  művet  fordított  orosz-
ból  és  ukránból  magyarra  és  
vitte  színre  társulatával.  Több  
műsorgyűjteményt  állított  ösz-
sze a magyar színjátszók  részé-
re,  amelyek  a  Kárpáti  Kiadó  
gondozásában  jelentek  meg.  
Kezdeményezője  volt  a  Bereg-
szászi  Illyés  Gyula  Nemzeti  
Színház  Társulata  életrehívá-
sának,  a  hivatásos  színésznö-
vendékek  útját  istápolja.  

В all a  László  És  felgördül  a  
függöny  c.  riportkötetében  
(Kárpáti  Kiadó,  1961) bemutat-
ja  a  Népszínházat  és  Schober  
Ottó  indulását.  

S.  Benedek  András  1947.  
február  l-jén  született  Munká-
cson, lelkész családjában, jelen-
leg Budapesten  él, irodalomtör-
ténész. Később szüleivel  Bereg-



szászon telepedett le, ott fejezte 
be  a  középiskolát.  Az  Ungvári  
Állami  Egyetem  magyar  nyelv  
és  irodalom  szakán  szerzett  
diplomát.  1967—69-ben  a Kár-
páti  Igaz  Szó,  1969—71-ben  a  
Kárpáti  Kiadó  munkatársa  
Ungváron.  Versei  és  a  vidék  
irodalmi  múltjával  foglalkozó  
tanulmányai  a  helyi  sajtóban  
láttak napvilágot. Alapító  tagja 
az Együtt Irodalmi  Csoportnak,  
majd  a  Forrás  Ifjúsági  Stúdió-
nak.  1976-ban  áttelepült  Ma-
gyarországra.  Budapesten  az  
Állami  Idegennyelvü  könyvtár  
nemzetiségi, közművelődési  ku-
tató és dokumentációs  központ-
ját vezeti. A kárpátaljai  magyar 
irodalomról  szóló,  Kovács  Vil-
mossal  közösen  írt  1970-es  ta-
nulmánya.  A  magyar  irodalom  
története  1945—1975  c.  akadé-
miai  sorozat  4.  kötetében  (Ha-
táron  túli  magyar  irodalom)  
1982-ben  újra  megjelent.  
1993-ban  lát  napvilágot  a  bu-
dapesti  ICVA kiadó és az Inter-
mix  Kiadó  gondozásában  törté-
nelmi esszéje A  tettenérhető  tör-
ténelem.  Kárpátaljai  nemzeti-
ség-  és  kultúrtörténeti  vázlat;  
Kárpátaljai  ifjúsági  olvasó-
könyv. 

Skotnyár  József  1958. júni-
us  5-én  született  Csapon.  Je-
lenleg  Lembergben  él,  vízügyi  
(környezetvédelmi)  mérnök.  

Édesapja  id.  Skotnyár  József,  
nyugalmazott  fizikatanár,  édes-
anyja  Skotnyár  Jevgenyija,  el-
halálozott.  Nős, házastársa  Vo-
loscsák  Galina,  zenetanárnő.  
1965—1975  között  a  Csapi  2.  
sz.  Középiskolában  tanult.  
Érettségi  után  felvételizett  a  
Lembergi  Műszaki  Főiskolára,  
1980-ban  szerzett  diplomát.  
Egyetemi  tanulmányai  befejez-
tével  1982-ig  az ungvári  város-
építési  tervezőintézetben,  majd  
1983-ig  az  ungvári  járási  gáz-
felügyelőségen  dolgozott.  
1983—1987  között  a  Kárpát-
aljai  Filharmónia,  1987  óta  pe-
dig  a  Lembergi  Ökológiai  és  
Kommunális  Üzembehelyezte-
tési  Vállalat  dolgozója.  1990—  
1991 között a Lembergi  Magya-
rok  Kulturális  Szövetségének  
felelős titkára, majd  1991-től  a  
Lembergi  Petőfi  Klub  (Társa-
ság)  elnöke.  Kutatási  területe:  
nemzetiségi  klubmozgalom.  
Novellái  a helyi  kiadványokban  
jelentek  meg,  1991  óta  szer-
keszti  a Lembergi  Petőfi  Társa-
ság lapját,  a  Kokárdát.  

Skultéti  Csaba  1920.  XII.  
31-én  született  Nagykaposon.  
Iskolai  tanulmányait  szülőhe-
lyén,  továbbá  a  késmárki  né-
met  gimnáziumban  folytatta,  
majd  a  Felvidék  visszacsatolá-
sa  után  Ungvárott  érettségi-
zett.  1939—1941-ben  Budapes-



ten  járt  a  közgazdasági  karra.  
1945 januárjában  ót is  elviszik  
„málenykij  robotra".  Gödöllőre,  
Ceglédre,  végül  Fornosiba  ke-
rült.  Innen  megszökött,  s Erdé-
lyen  keresztül  hazajött  Ma-
gyarországra.  1946-ban  kül-
ügyminisztériumi  összekötő-
ként  dolgozott  a  csehszlovák  
áttelepítési  bizottság  miskolci  
csoportja  mellett.  Még ez  év jú-
liusától  Jócsik  Lajos  áttelepíté-
si  kormánybiztos  titkára,  aki  
1946 novemberében  kirendeli  a  
pozsonyi magyar külképviselet-
re.  1947 nyarán hazahívják  Po-
zsonyból.  1947  októberében  
Prágán  keresztül  elhagyja  Ma-
gyarországot  és  Párizsban  te-
lepszik  le.  Itt  nemzetközi  jogi  
tanulmányokat  folytat.  1950—  
1951-ben  a  belgiumi  Bruges-
ben egyéves európai  politológiai  
képzésben  vett  részt.  1951—  
1983-ig  a  Szabad  Európai  Rá-
dió  munkatársa;  előbb  hírszer-
ző, majd Ambrus Márton  néven  
politológiai  kommentátor.  
1985— 1990-ig  a  Pax  Romana  
Katolikus  Magyar  értelmiségi  
Mozgalom  elnöke.  Nyugaton  
végzett publicisztikai  tevékeny-
sége  főként  a  kárpátaljai  ma-
gyarsággal  kapcsolatos.  Kuta-
tási  területe: nemzeti  kisebbsé-
gek,  különös  tekintettel  
Kárpátaljára.  Tudományos  fo-
kozatai:  közgazdasági  doktorá-

tus (Bp.), nemzetközi jogi  diplo-
ma  (Párizs).  Tagja  a  német  
DGB  újságírócsoportnak.  A  
SZER  hullámhosszain  33  éven  
át  hírek,  kommentárok,  nem-
zetközi  sajtószemléi  voltak  
hallhatóak.  írásai jelentek  meg  
a Katolikus Szemlében  (Róma),  
az Új Látóhatárban  (München),  
az  Eletünkben  (München),  a  
Bécsi  Naplóban,  a Hatodik  Síp-
ban  és  a Kárpátaljában.  Kötet-
ben  megjelent  müvei:  Magyar  
mérleg  III.  (Svájci  Magyar  Iro-
dalmi  és  Képzőművészeti  Kör,  
Zürich  1980):  „A  kárpátaljai  
magyarság  szellemi  élete",  
Aufstand  der  Ofer:  Verratene  
Völker  zwischen  Hitler  und  
Stalin: „Die ungarische mindér-
heit  in  der  Karpato-Ukraine",  
Göttingen,  Wien  und  Bern  
1989.  Életútjáról  a  következő  
kötetben  jelent  meg  írás:  Balla  
Gyula: „Az  Ung partjától  a  Sza-
bad  Európa  Rádióig  —  beszél-
getés  Skultéty  Csabával  (Amb-
rus Mártonnal)"  (Intermix  Ung-
vár—Budapest,  1992)  

Soós  Kálmán  1962-ben  
született  Szalókán  földműves  
családban, történész,  az  ungvá-
ri  Hungarológiai  Központ  tudo-
mányos munkatársa,  igazgató-
helyettese.  A  középiskola  befe-
jezése  után  az  Ungvári  Állami  
Egyetem  történelem karán  szer-
zett  diplomát,  Váradi-Stern-



berg  János  professzor  tanítvá-
nya,  az  aspirantúra  befejezése  
után  1989-től  dolgozik  az  Ung-
vári  Állami  Egyetemen,  illetve  
a Hungarológiai  Központban.  A 
KMKSZ  alapító  tagja.  1989-től  
a  KMKSZ  szalókai  alapszerve-

.zetének  elnöke,  a  megyei  vá-
lasztmány  tagja.  1992-től  alel-
nöke  a  Kárpátaljai  Magyar  
Néprajzi  Társaságnak.  Kutatá-
si  területe:  Magyarország  a  
XVIII.  században. Alapító tagja 
a  Magyar  Értelmiségiek  Kár-
pátaljai  Közösségének,  alelnö-
ke  az  MÉKK  tudományos  tár-
saságának. 

SuhajEmma  1937.  március 
29-én  született  Beregszászon.  
Szülővárosában  él,  levéltáros.  
Iskolai  tanulmányai  befejezté-
vel,  1954-től  Beregszászon,  a  
Kárpátaljai Területi  Állami  Le-
véltárban  dolgozik.  Tagja  a  
KMKSZ  Beregszászi  Nyugdíja-
sok  Klubjának.  A  kárpátaljai  
magyarság múltjával  kapcsola-
tos  anyagok  rendezésében  so-
kat  fáradozott,  elősegítette  a  
kutatók  munkáját.  

Sütő  Béla  1939. február  19-
én  született  az  ungvári  járási  
Ráton.  Jelenleg  Ungváron  él,  
közgazdász.  Édesapja  id.  Sütő  
Béla,  elhalálozott,  édesanyja  
Sütő  Gizella, nyugdíjas.  Házas-
társa Sütőné Simonovszky  Éva,  
matematikatanár.  A  nyolcosz-

tályos általános iskolát  szülőfa-
lujában  végezte.  Középiskolai  
tanulmányai  után  az  Ungvári  
Állami  Egyetem  közgazdasági  
karára  felvételizett,  közgaz-
dász  diplomát  szerzett.  1962—  
1975  között  a  megyei  kultúr-
cikk-kereskedelmi  vállalat  le-
rakatának  helyettes  főnöke,  
majd  1978-ig  a  Kárpátaljai  
Művészeti  Alap  helyettes  igaz-
gatója.  1988-tól  a  megyei  pos-
tahivatal  sajtóterjesztő  részle-
gének  vezetője.  

Sütő János  1933-ban  szüle-
tett.  Ungvári  festőművész.  Az  
első  világháború  utáni  nemze-
dék  figyelemre  méltóan  tehet-
séges  tagja.  Eddigi  művészeti  
teljesítményével  a  kárpátaljai  
festőiskola  sajátos  irányzatát  
képviseli.  Tájképei,  csendéletei  
művészi  értékeket  képviselnek  
a  helyi  művésztársadalomban  
is.  Tagja  a  volt  Szovjetunió  
Képzőművészeti  Szövetségé-
nek,  az Ukrán  Képzőművészeti  
Szövetségnek.  Vásznairól  a kü-
lönböző  szintű kiállításokon  el-
ismerően  nyilatkoznak  a  kriti-
kusok.  A  mai  kárpátaljai  festő-
művészet  egyik  vezéralakja.  

Sütő  Kálmán  1910.  decem-
ber  16-án  született  a beregszá-
szi  járási  Beregsomban  kerék-
gyártó  ezermester  családjában.  
Ugyanitt él, parasztköltő. A hat 
elemi  elvégzése  után  napszá-



mos,  kubikos,  gazdálkodó.  A  
Petőfi,  majd  Ady  hatása  alatt  
álló  parasztköltő  saját  költsé-
gén  1936-ban  Beregszászon  ki-
adott  Lelkeket  jöttem  venni  c.  
kötetének  terjesztését  akadá-
lyozta  a hatóság,  mégis  eljutott  
az  olvasókhoz.  És  két  ismerte-
tés  is  napvilágot  látott  róla.  A  
30-as  években  szervezője és ve-
zetője a szülőfalujában  működő  
Magyar Kultúregylet  színjátszó  
körének,  amelynek  két  színda-
rabot is írt.  1940 és  1943 között 
faluja  választott  bírója  volt.  
1948-ban  részt vett  a helyi  kö-
zös  gazdaság  megalapításában  
és ott dolgozott nyugdíjas  korá-
ig.  Verseit  a beregszászi  Vörös  
Zászló c. lap, majd a Beregi  Hír-
lap  és a Kárpáti  Igaz Szó,  vala-
mint  1957-től  a Kárpáti  Kalen-
dárium  közölte  rendszeresen.  
1954—1958  között  társszerzője  
az  akkori  Irodalmi  Almana-
choknak. Kacagó  faluvégek  cím-
mel  1961-ben  újabb  verseskö-
tetejelenik  meg Kovács  Vilmos  
szerkesztői  előszavával.  Aztán  
hosszú  évekig  nem  írt.  1984-
ben  látott napvilágot  harmadik  
kötete:  S  az  életemet  széjjel-
osztom...  címmel  Balla  László  
elemző  utószavával.  Ekkor  a  
fiatal  nemzedék  újra  fölfedezi  
és  bevonja  a  József  Attila  Iro-
dalmi  Stúdió  munkájába.  
1992-ben jelent meg  válogatott  

verseinek  gyűjteménye  Hold-
arcba  nézve  címmel  Nagy  Zol-
tán Mihály író gondozásában  az  
ungvári  Galéria  Kiadónál.  

Sütő  Mihály  dr.  1941.  no-
vember  14-én  született  Ungvá-
ron.  Jelenleg  Ungváron  él,  az  
Ungvári  Állami  Egyetem  bel-
gyógyászati  tanszékének  do-
cense.  Édesapja  Sütő  Mihály,  
asztalos.  Házastársa  Sütő  Ale-
xandra,  gyermekgyógyász.  
1958-ban tette le érettségi  vizs-
gáit  az  Ungvári  10.  sz.  Kö-
zépiskolában.  1959-ben  fel-
vételizett  az  Ungvári  Állami  
Egyetemre,  1965-ben  orvosi  
diplomát szerzett. Egyetemi  ta-
nulmányai  után  az ilosvai járá-
si  bilkei  kórház főorvosa  1968-
ig.  1968—1970  között  katona-
orvos,  majd  1970—1973  között  
elvégezte  az UÁE  orvosi  karán  
az  aspirantúrát.  Ezt  követően  
1990-ig  asszisztensként  dolgo-
zott,  1990  óta  az Ungvári  Álla-
mi  Egyetem  docense.  Kutatási  
területe:  belgyógyászat  és  kar-
diológia.  1973-ban  Ungváron  
megkapta  az  orvosi  tudo-
mányok  kandidátusa  címet.  36  
tudományos  cikket  publikált  
különböző  szakfolyóiratokban.  

Szabó  Árpád  dr.  1933.  jú-
nius  20-án  született  Fertősal-
máson.  Jelenleg  Ungváron  él,  
főiskolai  tanár.  Édesapja  Szabó  
Márton,  gazdálkodó,  édesanyja  



Tegze  Veronika,  háztartásbeli.  
Házastársa  Szabó  (Kiovics)  Ju-
dit, középiskolai  tanár.  Miután  
befejezte  a  nyolcosztályos  álta-
lános iskolát, a Munkácsi  Taní-
tóképzőben  tanult  tovább.  Ezt  
követően  felvételizett  a  Droho-
bicsi  Tanárképző  Főiskolára,  
ahol  középiskolai  tanári  kép-
zettséget  szerzett.  1961—1965  
között  a Viski  2.  sz.  Középisko-
lában  tanár,  majd  1965—1992  
között  az  ungvári  magyar  
tannyelvű  középiskola  fizika-
matematika  szakos  tanára,  
1978—1986  között  az  Ungvári  
Állami  Egyetemen  is tanít.  Ku-
tatási  területe:  tantárgypeda-
gógia,  összehasonlító  pedagó-
gia,  módszertan.  1979-ben  
megkapta a tudományok kandi-
dátusa  címet  Kijevben,  1991-
ben  a tudományok  doktora  lett.  
1991-től  tagja  az  Eötvös  Lo-
ránd  Fizikai  Társulatnak  és  a  
Magyar  Nukleáris  Társulat-
nak.  1988-ban  megkapta  az  
Ukrán  Közoktatás  Kiváló  Ta-
nára  címet.  Tudományos  folyó-
iratokban  publikált.  Kötetei:  
Prepodavanyije  fiziki  v  Vengriji  
(Ragyanszka  Skola  Tankönyv-
kiadó,  1983);  Obucsenyije  fiziki  
v  jevropejszkih  szociálisztyi-
cseszkih  sztranah  (Ragyanszka  
Skola,  1989);  Fizikatanítás  a  
szocialista  országokban  (Buda-
pest: Tankönyvkiadó,  1990).  

Szabó  Béla  az ungvári járá-
si  Szalókán  született  1940.  ja-
nuár  27-én  földműves  család-
ban,  újságíró.  Ungvári  lakos.  
Házastársa  Szabó  Márta  ház-
tartásbeli.  Az  általános  iskola  
elvégzése  után  tanulmányait  a  
Munkácsi  Tanítóképzőben  kezd-
te,  ahol  1958-ban  szerzett  ok-
levelet,  majd  1965-től  1970-ig  
az  Ungvári  Állami  Egyetem  
történelem karának  hallgatója,  
történeiemtanári  diplomát  szer-
zett.  1973-tól  1976-ig  levelezői  
tagozaton  tanul  a  Moszkvai  
Pártfőiskolán. 

1958-tól  1964-ig  pedagógus-
ként dolgozott  Korláthelmecen,  
Szürtén,  Eszenyben,  Cservo-
nén.  A  tényleges  katonai  szol-
gálat  letöltése  után  1964-től  
1967-ig  függetlenített  komszo-
molfunkcionárius.  1967-ben  a  
Kárpáti  Igaz  Szónál  kezdi  meg  
újságírói  tevékenységét  mint  
rovatvezető,  1978-től  a lap  he-
lyettes főszerkesztője,  1993-tól  
megbízott főszerkesztője. Tagja 
volt az SZKP-nak  1991-ig. Ala-
pító  tagja  a  KMKSZ-nek,  
1989—1990  között  megyei  vá-
lasztmányának  tagja.  1989-től  
1991-ig  tagja  volt  a megyei  re-
habilitációs  bizottság  magyar  
csoportjának.  írásai,  cikkei  fő-
leg  a Kárpáti  Igaz  Szóban,  ma-
gyarországi kiadványokban  lát-
nak  napvilágot,  kárpátaljai  tu-



dósítója  a Magyar  Távirati  Iro-
dának. 

Szabó  László  dr.  1927.  
szeptember  24—én született  Pá-
rizsban.  Jelenleg  Ungváron  él,  
kutató  orvos.  Édesapja  Szabó  
Sándor, műbútorasztalos,  édes-
anyja  Lefkovics  Ilona,  háztar-
tásbeli  (elhunytak). Nős, házas-
társa Basányi  Irén,  gyermekor-
vos.  1933—1946  között  Ungvá-
ron  elvégezte  az  elemi  iskolát  
és  a  gimnáziumot.  1946-ban  
felvételizett  az  Ungvári  Állami  
Egyetemre,  tanulmányait  
1952-ben  orvosi  diplomával  fe-
jezte  be.  1952—1957  között  a  
szinyáki  és az onokóci  szanató-
rium orvosa.  1967-ig az Ungvá-
ri  Közegészségügyi  és  Kurorto-
lógiai  Intézetben  tudományos  
kutató.  198(L-ig  a  Kárpátaljai  
megyei  KÖJÁL  orvosa.  1980-
tól  az Ungvári  Állami  Egyetem  
előadó  docense  és  tudományos  
kutatója, majd 1991-től  másod-
állásban  a  Kárpátaljai  Ökoló-
giai  Központban  tudományos  
kutató.  1989-től  a  Kárpátaljai  
Magyar  Kulturális  Szövetség  
ungvári  városi  szervezetének  
elnökségi tagja,  1991 óta a Kár-
pátaljai  Ruszinok  Társaságá-
nak  és  az  oroszok  szövetségé-
nek  tagja,  1993-ban  tagja  lett  
a  KMTT-nek  és  a  MÉKK-nek.  
Kutatási  területe:  a  táplálko-
zás,  vitaminellátottság,  bioké-

mia,  közegészségügy,  környe-
zetkutatás,  egészségügyi  szer-
vezés, orvos-földrajz.  1961-ben  
Moszkvában  megkapta  az  or-
vostudomány  kandidátusa  cí-
met,  1964-ben  docens  lett.  Há-
romszáznál  több  írása  jelent  
meg  különböző  folyóiratokban,  
napilapokban  (magyar,  orosz,  
ukrán  nyelven),  222  tudo-
mányos  cikket  publikált  a  volt  
szovjet  és  magyarországi  tudo-
mányos  kiadványokban.  1993-
ban  látott  napvilágot  az  Inter-
mix Kiadónál Kárpátalja  népei-
nek  demográfiája  c.  kismonog-
ráfiája. 

Szalai  Borbála  1926-ban  
született  Ungváron.  Szülőváro-
sában  él,  költő,  műfordító.  Itt  
érettségizett,  majd  az  Ungvári  
Állami Egyetemen folytatott ta-
nulmányokat.  1950-től  a  Ra-
gyanszka Skola Tankönyvkiadó 
magyar  szerkesztőségében  dol-
gozik. Kezdetben  tankönyv-for-
dítások  kontroll szerkesztését 
végezte,  1954-től  az  eredeti  
magyar  tankönyveket  és  mód-
szertani  segédkönyveket  gon-
dozza.  1960-tól  vezető  szer-
kesztő.  1954 óta publikál.  Gyer-
mekverseket ír. Öt önálló  köny-
ve  jelent  meg  a  Kárpáti  
Kiadónál  Dongó  Dani  Danája  
(1969);  Hinta-palinta  (1973);  
Giling-galang  csengettyű  
(1980); Őrködő  csillagok  (1983),  



Csipkebokor,  csipkeág  (1986).  
írásait ukrán, orosz, komi és ro-
mán  nyelvre  is  lefordították.  
Ukrán  és  orosz  klasszikusok,  
mai  írók  könyveit  fordította  
magyarra.  1980-tól  tagja  a  
Szovjetunió  írószövetségének  
és  az Ukrán  írószövetségnek.  

Szaniszló  Lajos  1961. janu-
ár  21-én  született  az  ungvári  
járási  Szürtén.  Ugyanott  él,  
egyetemi  tanár,  tudományos  
munkatárs.  Édesapja  Szaniszló  
Lajos,  elhunyt,  édesanyja  Sza-
niszló  Gizella,  nyugdíjas.  A  kö-
zépiskolát  szülőfalujában  vé-
gezte  1978-ban.  Még  ugyaneb-
ben  az  évben  felvételizett  az  
Ungvári  5.  sz. Szakiskolába,  de  
családi  okok  miatt  a  tanulást  
megszakította.  1980—1986  kö-
zött  az  Ungvári  Állami  Egye-
tem  fizika  szakos  hallgatója,  
majd  1989—1992  között  az  el-
méleti  fizika  tanszék  aspirán-
sa.  1980-tól  három  éven  ke-
resztül  a  Szürtei  Középiskola  
gazdasági  vezetője,  majd  az  
Ungvári  10. sz.  Középiskolában  
kapott  tanári  állást.  1985—  
1989 között  az  Ungvári  Állami  
Egyetem  fizika  tanszékén  mik-
roelektronikai  főmérnök,  ké-
sőbb  a  Fizikatanítási  Módszer-
tani Kabinet módszerésze.  1989  
óta az Elméleti  Fizika  Tanszék  
aspiránsa, majd tanára és tudo-
mányos  munkatársa.  Kutatási  

területe: fundamentális  problé-
mák,  elemi részecskék  fizikája,  
kölcsönhatások;  a  fizika  és  a  
medicina kapcsolata, ezen belül 
az  élőlényekre  vonatkozó  nyi-
tott kérdések  az eddig egyértel-
műen megmagyarázatlan jelen-
ségek; a világunkat,  az Univer-
zumot  leíró  egységes  elmélet  
problémája. Tudományos írásai  
megjelentek  újságokban  és  fo-
lyóiratokban. 

Szemán  Ferenc  (1940).  
Ungvári festőművész. A  Révész  
Imre  Társaság  tagja.  Immár  
négy évtizede van jelen  Kárpát-
alja  képzőművészeti  életében.  
A kommunista diktatúra idején 
szembeszállt  a  sematizmussal,  
mert  lázadni.  Sajátos  öntörvé-
nyű  világot  alkotott.  Munkái  
hosszú  időn  keresztül  nem  vol-
tak  igazán  kedveltek  a  hivata-
los  kultúrpolitikusok  szemé-
ben.  Leggazdagabban  eddigi  
munkásságát  az  1990-ben  a  
Kárpátaljai Szépművészeti Mú-
zeumban  megrendezett  kiállí-
tásán  tárhatta  a  nagyközönség  
elé. 

1991-ben  megkapta  a  Hol-
lósy-díjat. 

Szemrád  Emil  1933.  au-
gusztus  28-án  született  Ge-
rényben. Jelenleg Ungváron  la-
kik,  vegyész-docens.  Édesapja  
Szemrád  Emil, tanító,  édesany-
ja  Szemrád  Erzsébet,  háztar-



tásbeli.  Házastársa  Szemrádné  
Legeza  Aliz,  az  Ungvári  6.  sz.  
Középiskola  biológiatanára.  
Középiskolai tanulmányai  után  
1951-ben  felvételizett  az  Ung-
vári  Állami  Egyetem  vegyész-
karára,  kémiatanári  diplomát  
szerzett  1956-ban.  1963—1966  
között  az egyetem kémiai  kará-
nak  aspiránsa.  1956—1960  kö-
zött  az  Ungvári  10.  sz.  Közép-
iskola  tanára,  majd  a  Mikrobi-
ológiai,  Epidemiológiai  és  Higi-
éniai  Intézet  munkatársa.  A  
kémiai  tudomány  kandidátusa,  
disszertációját  a  Kijevi  Általá-
nos  és  Szervetlen  Kémia  Inté-
zetében  védte  meg  1972-ben.  
Kutatási  területe:  szervetlen  
kémia,  szilárd  testek  kémiája,  
kristálykémia,  a  kémia  törté-
nete.  1989-ben  belépett  a  Kár-
pátaljai Magyar Kulturális Szö-
vetségbe.  1962-től  a  Mengyele-
jev Társaság  tagja.  

Százharmincöt  tudományos  
munkája jelent meg  szakfolyói-
ratokban;  tankönyveket  fordí-
tott, módszertani  füzeteket, ké-
zikönyveket  szerkesztett.  

Szepesi  Attila  1942.  április  
21-én  született  Ungváron.  
Szerkesztő, költő.  1950-től  Ma-
gyarországon  él,  szerkesztő.  
Édesanyja  dr.  Benda  Mária,  
nyugalmazott  könyvtáros,  édes-
apja dr. Szepesi Zoltán, nyugal-
mazott  jogász.  Házastársa  

Gyarmathy Edit, külkereskedő. 
Miután  befejezte  a Szegedi  Ta-
nárképző  Főiskolát,  1962—  
1970  között  a  szegedi  JATE-n  
szerzett  tanári  diplomát.  Ta-
nulmányai  befejeztével  1972—  
1976 között  a Kortárs  c. folyói-
rat,  majd  1990-ig  az  Új  Tükör  
folyóirat  szerkesztője.  199CÚ-
1991  között  szerkesztő  az  Új  
írás  c.  folyóiratnál.  1972  óta  
tagja  a  Magyar  írószövetség-
nek.  Kutatási  területe:  a  ver-
sek, az esszék és a gyerekiroda-
lom.  1973-ban  megkapta  a  
Weöres-díjat,  1976-ban  az  Ar-
tisjus-díjat,  majd  1980-ban  a  
József  Attila-díjat.  12  verses-
kötete  látott  napvilágot.  

Szivárvány.  Független  lap.  
Első  száma  1993.  augusztus  
17-én  jelent  meg.  Főszerkesz-
tője: Tóth  Károly. Az újság ma-
gyar  nyelven jelenik  meg,  min-
den  héten  kedden,  3  ezer  pél-
dányban.  Ofszetnyomás,  1  
nyomdai  ív.  Címük:  295510,  
Beregszász,  Mikes  u.  15.  Tel.:  
3-10-20. 

Szócska  Endre  1930.  már-
cius 27-én  született  Perecseny-
ben.  Ungváron  él,  orvos,  az  
Ungvári  Állami  Egyetem  bel-
gyógyászati  tanszékének  do-
cense. Apja néhai Szócska  End-
re, polgári iskolai tanár,  tanfel-
ügyelő.  Anyja  néhai  Szócska  
Endréné  Kolb Anna,  polgári  is-



kolai  tanárnő.  Házastársa  
Szócska  Endréné  Talabira  Ir-
ma,  az  ungvári  megyei  kórház  
igazgató-helyettese,  reumato-
lógus  szakorvos.  1947—1953  
között az Ungvári Állami  Egye-
tem  orvosi  karának  diákja,  a  
diploma  megszerzése  után  hat  
hónapos  orvosi  belgyógyászati  
továbbképzésen  vesz  részt  Ki-
jevben,  majd  orvos  tanári  to-
vábbképzésre  irányítják  Moszk-
vába,  illetve  Leningrádba.  
1969,  1979,  1985,  1989  és  
1953—1958 között a perecsenyi 
járási  poroskői  körzeti  kórház  
igazgató  főorvosa.  1959—1960  
között  az  ungvári  megyei  kór-
ház belgyógyászati  osztályának  
kardiológusa.  1960—1963-ban  
az  Ungvári  Állami  Egyetem  
belgyógyászati  tanszékének  as-
piránsa,  1963—1967-ben  asz-
szisztense,  1967-től  docense.  
1959-től  tagja  a  Kárpátaljai  
Belgyógyászok,  valamint  Bal-
neológusok  Tudományos  Egye-
sületének,  az  utóbbinak  elnök-
helyettese.  Kutatási  területe:  
reumatológia,  belgyógyászat,  
balneológia.  1966-ban  a  Viny-
nyicai  Állami  Orvostudományi  
Egyetemen  megszerezte  az  or-
vostudományok  kandidátusa  
címet,  1968-ban  docensi  diplo-
mát kapott Moszkvában.  Tudo-
mányos  folyóiratokban,  újsá-
gokban jelentek meg írásai.  Or-

vosi  szakkönyvek  szerkesztője  
(orosz,  ukrán  nyelven  jelentek  
meg  1990—1992  között  Kijev-
ben.) 

Szótér  László  1940.  június  
8-án  született  Beregszászon.  
Jelenleg Miskolcon  él, atomfizi-
kus,  tanszékvezető  egyetemi  
docens. Édesapja Szótér  László,  
főkönyvelő,  édesanyja  Szótér  
Lászlóné született Orosz  Erzsé-
bet,  főkönyvelő  (elhalálozott).  
Házastársa  Dr.  Szótér  Katalin,  
belgyógyász  szakorvos,  körzeti  
orvos  Miskolcon.  Az  érettségi  
bizonyítványt  1957-ben  kapta  
meg a Beregszászi  4.  sz.  Közép-
iskolában. Még  ebben  az  évben  
felvételizett  az Ungvári  Állami  
Egyetemre, melyet  1962-ben  fi-
zikusi  oklevéllel  és  fizikatanári  
diplomával  végzett  el.  1974—  
ben  a  fizikai  tudományok  kan-
didátusa lett a Leningrádi  Álla-
mi  Egyetemen.  Előtte  három  
évig  fizikus  aspiráns az Ungvá-
ri Állami  Egyetemen.  1962—63  
között középiskolai tanár Nagy-
dobronyban,  1973—1977  között  
az  Ungvári  Állami  Egyetemen  
dolgozott  különböző  beosztá-
sokban: laboránstól  (1973) a tu-
dományos főmunkatársig (1977). 
Magyarországra  történt  repat-
riálás után  (1977) egyetemi  ad-
junktus  a Miskolci  Egyetem  Fi-
zika Tanszékén,  1978-tól  egye-
temi  docens,  1979-től  pedig  



tanszékvezető  ugyanott.  1991  
végétől  a  Miskolci  Kárpátalja  
Alapítvány  elnöke.  Kutatási  te-
rülete:  atomfizika:  alacsony  
energiájú  elektron  atom  ütkö-
zések  kísérleti  vizsgálata,  ma-
gasenergiájú  ionatom  és  atom-
atom  elméleti  értelmezése.  Al-
kalmazott  lézerfizika:  lézerin-
terferrometrikus méréstechnikai 
fejlesztések.  1978-tól  az  Eötvös 
Loránd  Fizikai  Társulat  tagja,  
1985-től  a  Tudományos  Isme-
retterjesztő  Társulat  Borsod-
Abaúj-Zemplén  megyei  szerve-
zete  Fizikai  Szakosztályának  
elnöke;  1990-től  a Magyar  Tu-
dományos  Akadémia  Lumi-
neszcencia  Munkabizottságá-
nak  tagja,  1992-től  a  Miskolci  
Akadémiai  Bizottság  Matema-
tikai-Fizikai  Szakbizottságá-
nak  társelnöke.  Több  tudo-
mányos műve jelent meg.  Társ-
szerzőkkel  megjelent  jegyzetek  
Elektrodinamika,  Optika  (Bu-
dapest,  Tankönyvkiadó,  1990).  
A Miskolci  Egyetemen  megjele-
nő  Egyetemi  Közlöny  társ-
szerkesztője  1983-tól.  

Szöllősy  Tibor dr.  1940. au-
gusztus  2-án  született  Bereg-
szászon. Jelenleg Técsőn  él,  or-
vos-ideggyógyász.  Szülei:  Var-
ga Ilona nyugdíjas, Szöllősy Já-
nos  elhalálozott.  Házastársa  
Orosz Vlászta német-orosz  sza-
kos  tanárnő.  1957-ben  érettsé-

gizett  a  técsői  orosz  tannyelvű  
középiskolában.  1958—1964  
között az Ungvári  Állami  Egye-
tem  orvosi  karának  hallgatója,  
sub auspiciis regis  minősítéssel  
kapott  diplomát.  1964  augusz-
tusa  —  októbere  között  a  gyer-
tyánligeti  körzeti  kórház  főor-
vosa.  1964  októberétől  1965 jú-
liusáig  sorkatonai  szolgálatot  
teljesít.  A  tényleges  katonai  
szolgálat  letöltése  után  Técsőn  
1965—1980  között  osztályosor-
vos,  1981-től  kórházi  és  járási  
ideggyógyász-főorvos,  közben  
megszerzi  a  kandidátusi  mini-
mumot.  1987-től  legfelsőbb  
szak-minősítéssel  rendelkezik.  
1987-ben  a  técsői  Hollósy  Si-
mon Kör alapítója, majd elnöke, 
1989-ben  a  KMKSZ  egyik  ala-
pító  tagja,  1990-ig  a  KMKSZ  
alelnöke;  1992-től  a  Magyar  
Szellemi  Védegylet  elnökségé-
nek tiszteletbeli  tagja;  1991-től  
a  Széchenyi  Társaság  tagja.  Az 
1993  áprilisában  megalakult  
Magyar  Értelmiségiek  Kárpát-
aljai  Közösségének  főtitkára.  
Kutatási  szakterülete  az  ideg-
gyógyászat: az agy  sérüléseinek  
biokémiai  paraméterei.  Érdek-
lődési  területe  a  művészet-tör-
ténet;  Hollósy  Simon  festőmű-
vész  técsői  éveinek  feldolgozá-
sába fogott. Helytörténeti  kuta-
tásokat  is  végez,  az  öt  
Felső-Tisza  vidéki  kiváltságos  



város  (Huszt,  Técső,  Visk,  Má-
ramarossziget,  Hosszúmező)  és  
vonzásterületük  múltjának  fel-
tárását vállalta  magára.  1978-
ban  kitüntették  a  Vörös  Ke-
reszt  és Félhold  tiszti-érmével,  
1991-ben a Széchenyi Társaság 
emlékérmével,  1993-ban  a  La-
kitelek Alapítvány-díjával.  írá-
sai  a  Kárpáti  Igaz  Szóban,  a  
Kárpátaljában,  a  Kárpáti  Ka-
lendáriumban  és másutt  láttak  
napvilágot.  1988-tól  állomá-
nyon kívüli  tudósítója  a  Kárpá-
ti  Igaz  Szónak,  munkatársa  
1990-től  a  Kárpátaljának,  tu-
dósítója  a  Pesti  Hírlapnak  
1991-től,  1993-ban pedig mun-
katársa  lett  a  Pánsíp  c.  folyói-
ratnak. 

Sztálinizmus  áldozatai-
nak  szolyvai  emlékparkja.  
1990.  október  14-én  a  KMKSZ  
Választmánya  Tiszapéterfal-
ván  nyilatkozatot  fogadott  el,  
amely  elválj a,  hogy  az  ukrán  
parlament  mondja  ki  az  1944  

őszén  elhurcolt  magyar  férfiak  
búntelenségét,  kollektív  reha-
bilitálását  és kérjen  bocsánatot  
a  kárpátaljai  magyarságtól.  Itt  
fogadta  el  azt  az  emlékezetes  
felhívást, hogy induljon  gyűjtés  
az  egykori  szolyvai  lágerteme-
tő,  a  haláltábor  helyén  létesí-
tendő  emlékpark  és  emlékmű  
finanszírozására.  Itt  több  mint  
20  ezren  nyugszanak  tömegsí-
rokban, köztük, civilek  és kato-
nák,  magyarok  és  nem  magya-
rok.  1990.  november  24-én  
Szolyván  a  leendő  emlékpark  
területén  a KMKSZ  szervezésé-
ben  alapkőletételre  került  sor.  
A park építésének tervrajzát az 
ungvári  Asztalos  Éva  készítet-
te.  Építését  Tóth  Mihály,  a  te-
rületi  tanács  képviselője,  a  be-
regszászi  járási  elnöki  megbí-
zott  irányításával  végzik,  
1992-től  a  parképítési  munká-
latokat  az  ungvári  Kárpátalja  
Alapítvány  részvételével  foly-
tatják. 



T 

Tar Béla  1965-ben  született  
a munkácsi járási  Szernye  köz-
ségben,  ahol  jelenleg  is  lakik.  
Földműves  családból  szárma-
zik. Az általános iskola elvégzé-
se  után  különböző  munkákat  
végez.  1978-ban  a  Munkácsi  
Vasbetonelemgyár  dolgozója,  
később az Ungvári  Zakarpatyje  
Kiadónál  nyomdász,  majd  
visszatér  szülőfalujába.  A  
KMKSZ  tagja. Versei  az  1980-
as  évektől jelennek  meg  a  kár-
pátaljai  lapokban,  időszaki  ki-
adványokban és antológiákban. 
Versei  kiadásra  várnak.  

Tárczy  Andor  1954.  április  
24-én született Ungváron  mun-
káscsaládban.  Szülővárosában  
él,  költő,  lapszerkesztő,  műfor-
dító. A helyi  magyar  tannyelvű  
középiskola  elvégzése  után  
1971-től  egy ideig fotós,  zenész 
és festő.  Katonaéveinek  letölté-

se után  1974-től  a Kárpáti  Igaz  
Szó  c.  napilap  munkatársa,  
majd  a  tájékoztatási  rovat  ve-
zetője.  Tanulmányokat  folyta-
tott  a  Lembergi  Ivan  Franko  
Állami  Egyetem  újságírói  ka-
rán.  1992-ben  megvált  a  Kár-
páti  Igaz  Szótól,  a  Tárogató  c.  
havi  élclap főszerkesztője, majd 
a  Kárpátalja  c.  havi  lap  szer-
kesztője.  Első  versei  1975-ben  
jelentek  meg  a  Kárpáti  Igaz  
Szóban.  Több  költeményét  
orosz,  ukrán  és  mordvin  fordí-
tásban  publikálták.  Magyaror-
szágon  is bemutatkozott.  Mind  
gyakrabban  jelentkezett  novel-
lával.  Megzenésíti  kárpátaljai  
költők  verseit.  Alapító  tagja  a  
József  Attila  Alkotóközösség-
nek.  Önálló  versesfüzete  jelent  
meg  a  József  Attila  Irodalmi  
Stúdió  Könyvtára  sorozatban  
Ölelkező  évszakok  címmel  



1985-ben  a  Kárpáti  Igaz  Szó  
gondozásában.  1993-ban  lát-
nak  napvilágot  szatirikus  no-
vellái  az Intermix Kiadó gondo-
zásában. 

Tárogató.  1990  végétől  egy  
ideig  a  KMKSZ  által  alapított  
lapként  lát  napvilágot.  1992-
től  független  szatirikus  maga-
zinként  jelenik  meg.  Főszer-
kesztője  Tárczy  Andor,  felelős  
kiadója  Ivaskovics  József.  Ese-
tenként  könyvkiadással  is  fog-
lalkozik. 

A  lap  főszerkesztő-helyette-
se Palkó István, fő munkatársa: 
Balogh  Csaba.  Levélcím:  
294005,  Ungvár,  Csapi  köz  l/a.  
Az  Ungváron  megjelenő  lapot  
különböző  magyarországi  ala-
pítványok  támogatják,  illetve  
kárpátaljai  Kft-k  szponzorál-
ják. 

Társ.  1991 áprilisában  meg-
jelent  a  Társ,  mint  a  KMKSZ  
diák-tagozata  lapjának  első  
száma.  Felelős szerkesztője  Zu-
bánics  László.  A  nyomdai  kivi-
telezés  a magyar  történészhall-
gatók  egyesületének  irodájá-
ban,  Litkei  József  közreműkö-
désével  készült.  A  Társ  
elsősorban  a  diáksághoz  kíván  
szólni,  de találnak benne  olvas-
nivalót  az iskolások  és  a  dolgo-
zó  fiatalok  is.  Bár  elkészült  a  
második  szám  anyaga  is,  a  
nagyszámú  bírálat  miatt,  illet-

ve  a közreműködés  hiánya  mi-
att  nem jelent  meg.  A  lap  pro-
filja  híven  tükrözte  az  ungvári  
diákság  sokrétűségét,  történel-
mi tanulmányok, versek,  novel-
lák,  rövid  riportok  is  helyet  
kaptak  benne.  

1992-ben  az  ungvári  ma-
gyarszakos  diákok  Harso(g)na  
címmel  szatirikus  diáklapot  in-
dítottak,  főszerkesztője  Cser-
nicskó  István.  

Tisza  Dal-  és  Táncegyüt-
tes.  1985-ben  a nagyszőlősi  já-
rási  Tiszapéterfalvi  Határőr  
Agrárcég  keretében  a  korábbi  
kis létszámú együttesek  tagjai-
ból  125  tagú  amatőr  magyar  
dal-  és  táncegyüttes  alakult,  
amely  a  Tisza  nevet  vette  fel.  
Vezetőjük  a  vi ski  származású  
Pál  Lajos  lett,  aki  a zenei  kon-
zervatórium elvégzése után  egy  
ideig Kijevben dolgozott. Reper-
toárjuk  a Tiszahát  sajátos  ma-
gyar  dal-  és  zenei  kincsét  tük-
rözi.  Megalakulásuk  óta  egy-
mást  követik  fellépéseik  Kár-
pátalja  városaiban  és  
falvaiban,  illetve  a  szomszédos  
országokban. 

Tiszapéterfalvi  Képtár.  
1987 augusztusában  az  egykori  
György  Kastélyban  avatták  fel  
a  vidék  máig  is  egyetlen  ilyen  
jellegű  képtárát.  Alapítója  és  
tulajdonosa  a helyi  Határőr Ag-
rárcég.  Az  állandó  tárlaton  kö-



zel  200  mű  látható,  többek  kö-
zött  Koczka  András,  Kontrato-
vics  Ernő,  Balla  Pál,  Med-
veczky  Miklós  és  Medveczkyné  
Luták  Edit,  Horváth Anna,  Sü-
tő János,  Habda László,  Kassai  
Antal,  Petky  Sándor  és  mások  
alkotásai. 

Tiszapéterfalvi  magyar  
falumúzeum.  Kárpátalja  
egyetlen,  szakmai  szinten  is el-
ismert,  tetemes magyar  gyűjte-
ménnyel  rendelkező  falumúze-
uma a nagyszőlősi járási  Határ-
őr Agrárcég tiszapéterfalvi  mú-
zeuma.  A  néprajzi  tárgyakat  a  
tiszaháti  Fogarassy  nagybirto-
kos család  1890-ben  épült  kas-
télyában  és  kertjeiben  rendez-
ték be. Létrehozója,  az anyagok 
lelkes  gyűjtője,  feldolgozója  és  
egyben  első  igazgatója  Bíró An-
dorné.  1970.  január  16-án  fo-
gadta  az  első  látogatókat.  A fa-
lumúzeum  parkjában  skanzen  
is  létesült.  Az  épületeket  kora-
beli berendezésükkel  együtt te-
lepítették  át a jövő  nemzedéké-
nek.  Egy vízimalom,  egy közép-
gazda  és  egy  zsellér  háza  mel-
lett  ott  áll  a  századeleji  
iskolaépület  is.  

TOLL-díj.  Hatodik  Síp  c.  
irodalmi folyóirat magyarorszá-
gi  szerkesztői  alapították  a  
TOLL-díjat  1990-ben  azzal,  
hogy  minden  évben  a  folyóirat  
alapításának  évfordulóján  sor  

kerül  a  díj  átadására.  1990  ok-
tóberében első alkalommal Vári  
Fábián  László  költő  nyerte  el.  
Németh  István, a lap budapesti 
felelős  szerkesztője  a TOLL-díj 
átadásakor kifejtette: „Vári  Fá-
bián  László  költészete  olyan  
irodalmi  értéket  képvisel,  
amelynek  jelentősége  immár  
túlnőtt  Kárpátalja  határain  és  
az  általa  képviselt  esztétikum  
és  szellemiség  az  egyetemes  
magyar  művelődés  léptékével  
mérve  is  figyelemre  méltó."  
1991-ben  a  TOLL-díjat  Penc-
kófer  János  beregszászi  írónak  
ítélték  oda  a  Hatodik  Síp  c.  fo-
lyóiratban  publikált  színvona-
las  novelláiért.  

Tóth  István  1951.  szeptem-
ber 27-én  született  Bátfán.  Je-
lenleg  Budapesten  él,  iroda-
lomkritikus,  tudományos  mun-
katárs.  Édesapja  Tóth  István,  
nyugdíjas, édesanyja Kis Anna, 
elhalálozott.  Házastársa  Pén-
zes  Éva,  titkárságvezető.  Kö-
zépiskolai  tanulmányai  után,  
1969-ben  felvételizett  az  Ung-
vári  Állami  Egyetem  magyar  
nyelv és irodalom  szakára,  ahol  
magyartanári  diplomát  kapott.  
1976-ban települt át Magyaror-
szágra.  1977—1984  között  ta-
nulmányait folytatta a nyíregy-
házi  Bessenyei  György  Tanár-
képző  Főiskola  történelem-
népművelés  szakán.  1990-ig  a  



budapesti Állami Gorkij Könyv-
tár könyvtárosa,  1990 óta a Te-
leki László Alapítvány  Dunatáj  
Intézetének  tudományos  mun-
katársa.  Kutatási  területe:  iro-
dalomkritika,  műfordítás,  poli-
tológia. 

Tóth István  1947. július  17-
én született Csetfalván.  Ungvá-
ri lakos, vegyészmérnök,  vállal-
kozó.  Értelmiségi  családban  
született,  apja  Tóth  István  ta-
nár, gazdasági  vezető  volt,  any-
ja  Riskó  Mária,  háztartásbeli,  
házastársa  Lipót Zita  orvos.  

Nagypaládon  végezte  az  ele-
mi  iskolát,  Nagyszőlősön  a  3.  
sz.  magyar  középiskolában  
érettségizett,  majd  felvételizett  
az  Ungvári  Állami  Egyetemre,  
fizika-kémia  szakon  tanult,  itt  
szerzett  vegyészmérnöki  diplo-
mát.  Tanulmányai  befejeztével  
az  Ungvári  Gépgyárban  galva-
nikusként  helyezkedett  el,  
1970-től  a  helyi  műszergyár-
ban  üzemmérnök,  majd  1988-
ig a laboratórium vezetője. Újra 
munkahelyet  vált,  1991-ig  az  
Állami  Minőség  felügyelő  és  
Szabványügyi  Hivatalban  veze-
tő  beosztásban  dolgozik.  1992  
áprilisától  az Intermix Kit igaz-
gatóhelyettese,  kereskedelmi  
referens. 

1990-től  tagja  a  KMKSZ-
nek,  1991-ig  az ungvári  városi  
szervezet titkára, majd választ-

mányi  tagja.  1990-től  az  ung-
vári  városi  tanács  képviselője.  
Tagja az itt megalakult  magyar 
frakciónak. 

Az  egyetemi  tanulmányok  
befejezése  után  kutatási  terü-
lete  a  környezetvédelemmel  
kapcsolatos.  Káros  és  vegyi  
anyagoknak  a  légtérben  való  
kimutatásával,  munkahelyi  
környezetvédelmi  kérdések  ta-
nulmányozásával  foglalkozik.  
E témakörből  három  találmány  
résztulajdonosa. Alapító tagja a 
MÉKK-nak,  a  gazdasági  veze-
tési  társaság  ungvári  magán-
szektorának  csoportvezetője.  
Tagja  a Vállalkozók  Nemzetkö-
zi  Szövetsége  ungvári  csoport-
jának. Tudományos írása jelent 
meg  A  vegyészeti  konferencia  
anyagai  tézisekben  című ukrán 
gyűjteményben  1986-ban.  

Tóth  Károly  1963.  október  
27-én  született  Sárosoroszi-
ban, újságíró. A Tiszaújlaki  Kö-
zépiskola  és  a  Lembergi  Egye-
tem  újságírói  szakának  elvég-
zése  után  a  beregszászi  járási  
lapnál,  a  Beregi  Hírlapnál  he-
lyezkedett  el  1985-ben.  1993  
tavaszáig  a  lapnak  szerkesztő-
je.  Érdeklődési  területe  az ifjú-
sági  színjátszás.  Novellákat  ír,  
mintegy 25 novellája jelent meg 
a különböző kárpátaljai  kiadvá-
nyokban. 



Tóth  Mihály  1954.  október  
5-én  született  Mezőkaszony-
ban.  Ungváron  él,  építészmér-
nök,  a  területi  tanács  képvise-
lője.  Gyerekkorát  Zápszonyban  
töltötte.  Szülei:  id. Tóth  Mihály  
nyugdíjas  munkás,  édesanyja  
néhai  Tóth  Ilona.  Házastársa  
Tóthné  Dudinszky  Mária,  
könyvelő.  A  Beregszászi  2.  szá-
mú  Középiskolában  érettségi-
zett,  majd  felvételizett  a  Dnye-
propetrovszki  Építészeti  Főis-
kolára,  ahol  építészmérnöki  
diplomát  szerzett.  A  tényleges  
katonai  szolgálat letöltése  után  
különböző  beosztásban  (mér-
nökként,  főmérnökként)  dolgo-
zik  a  megyei  kommunális  gaz-
daság  rendszerében,  először  
Beregszászon,  Munkácson.  
Ungváron  a  főosztály  főmérnö-
keként  tevékenykedett.  Egy  
ideig Beregszász  polgármestere  
volt,  1992-től  Ukrajna  elnöké-
nek  beregszászi  járási  megbí-
zottja.  1990-től  a  KMKSZ  je-
löltjeként  megválasztott  képvi-
selő  a  beregszászi  járási  és  a  
megyei tanácsban. A megyei  ta-
nács  magyar  képviselőcsoport-
jának  elnöke.  Alapító  tagja  a  
KMKSZ-nek,  1989-től  állandó  
választmányi  tagja,  1990-től  
1992-ig  a KMKSZ  alelnöke.  

Alapító  tagja  a  Magyar  Ér-
telmiségiek  Kárpátaljai  Közös-
ségének,  ezen belül  megválasz-

tott elnöke a gazdasági  vezetési  
társaságnak. 

Tubáné  Almássy  Magdol-
na  1940.  február  27-én  szüle-
tett Beregszászon. Jelenleg  Bá-
tyúban  él, a helybeli  középisko-
la igazgatóhelyettese,  a területi 
tanács  képviselője.  Édesapja  
Almássy  Géza,  főkönyvelő  (el-
halálozott),  édesanyja  Almássy  
Julianna,  nyugdíjas.  Férje  Tu-
ba  Endre,  a  Beregszászi  kom-
munális  gazdaság  bátyúi  fiók-
intézetének  vezetője.  A  Bereg-
szászi  4.  sz.  Középiskolában  
érettségizett  1957-ben.  Még  
ugyanebben  az  évben  felvételi-
zett  az  Ungvári  Állami  Egye-
tem matematika  karára,  1962-
ben  kapott  tanári  diplomát.  
1962—1968 között a Bátyúi Kö-
zépiskola  matematikatanára,  
1976-ig  igazgatóhelyettese,  
1982-ig igazgatója, később újra 
matematikatanára,  majd  1990  
óta  igazgatóhelyettese.  1972—  
1990  decemberéig  a  Szovjet-
unió  Kommunista  Pártjának  
tagja.  A  Kárpátaljai  Magyar  
Kulturális  Szövetségbe  1989-
ben  lépett  be.  Tagja  a  Kárpát-
aljai  Magyar  Pedagógusszövet-
ségnek  1992-től. Kutatási terü-
lete  a  hagyományőrzés.  1976-
ban  kitüntették  a  Tisztelet  
Jele-rendjellel,  1984-től  Veze-
tő  Tanári  címmel  rendelkezik.  



Turóczy  István  1951.  ápri-
lis  7-én  született  Nagyszőlő-
sön, ungvári lakos,  közgazdász,  
banktisztviselő.  Apja  Turóczy  
Endre vasúti forgalmista, anyja 
Volenszky  Ilona, munkásnő,  el-
hunyt.  Házastársa  Kertész  Er-
zsébet, pedagógus. A nagyszőlő-
si 3. sz. középiskolában  érettsé-
gizett,  1968—1973  között  az  
Ungvári  Állami  Egyetem  mate-
matika  karán  szerzett  diplo-
mát,  kibernetikusként.  1974-
ben  ugyanezen  az  egyetemen  
közgazdászi  diplomát  szerez.  
Tanulmányai  befejeztével  a  
megyei takarékbanknál  helyez-
kedik  el,  ahol  először  revizor,  
később könyvelő,  majd  az  igaz-
gatóság  revíziós  csoportjának  
vezetője.  Jelenleg  az  igazgató-
ság  főkönyvelője.  A  KMKSZ  
megalakítását  kezdeményező  
csoport  alapító  tagja.  1989-től  
1992-ig  a  KMKSZ  elnökségi  
tagja,  illetve  gazdasági  vezető-
je.  1992-től  a  KMKSZ  megyei  
ellenőrző  bizottságának  tagja.  
Egyetemi  évei alatt kutatási te-
rülete:  az  elemi  részecskék  tö-
meges  meghatározása.  1993-

ban  az  Magyar  Értelmiségiek  
Kárpátaljai  Közösségének  ala-
pító  tagja,  gazdasági-tervezési  
társelnöke.  Pénzügyi-gazdasá-
gi  problémákkal  foglalkozó  írá-
sai jelentek  meg  a helyi  lapok-
ban.  Több  nemzetközi  konfe-
rencia  meghívott  előadója,  
résztvevője.  Az  ungvári  városi  
tanács  képviselője.  

Turóczy  László  1953.  szep-
tember  19-én  született  Nagy-
szőlősön.  Jelenleg  Nagyszőlő-
sön él, vállalkozó,  a nagyszőlősi 
ipari  kombinát  kísérleti  és  ter-
vezőrészlegének  vezetője. A  kö-
zépiskolát  szülővárosában  vé-
gezte,  majd  az  Ungvári  Állami  
Egyetem  matematika  karára  
felvételizett,  1976-ban  kapott  
diplomát.  Egyetemi  tanul-
mányai  után  egy tanévben  a ti-
szaújlaki  2. sz. középiskola  ma-
tematikatanára,  majd  1977—  
1983-ig  az ungvári  szolgáltatási  
irányítóközpont  számítógép-
központjánakigazgatója.  1983-
tól  a  Nagyszőlősi  Ipari  Kombi-
nát mérnöke, később a kísérleti 
és  tervezőrészleg  vezetője.  



U 

Ukrajnai  Magyar  Demok-
rata  Szövetség  (UMDSZ).  
Ukrajna  függetlenségének  ki-
nyilvánítása  után  mind  sürge-
tőbbé vált a köztársaság  terüle-
tén  élő  magyarság  tömörítése,  
így  alakult  meg  1991.  október  
5-én  Kijevben  a  Kárpátaljai  
Magyar Kulturális Szövetség, a 
Lvovi  (Lembergi)  Magyar  Kul-
turális  Szövetség  és  a  Magya-
rok  Kijevi  Egyesülete  részvéte-
lével  az  Ukrajnai  Magyar  De-
mokrata  Szövetség  (UMDSZ).  
Tisztségviselői:  elnöke  Fodó  
Sándor  (a  KMKSZ  elnöke),  a  
két  társelnök:  Vígh  János  (az  
MKE elnöke) és Ilku Marion Jó-
zsef (az LMKSZ elnöke). Az ala-
kuló  ülésen  vendégként  részt  
vettek az észtországi  Munkácsy  
Mihály  Kulturális  Egyesület  
(Tallinn)  és  a  Hungária  Ka-
zahsztáni  Magyar  Kulturális  

Szövetség  (Alma-Ata)  képvise-
lői  is.  Az  UMDSZ  székhelye  
Ungvár.  Mint  országos  szerve-
zet  képviselőjelölteket  indíthat  
a  parlamenti  választásokon.  
Mint jog-  és érdekvédelmi  kép-
viselet  állást  foglal  a  magyar-
ság  helyzetének  kérdéseiben  
minden  hivatalos  fórumon,  re-
gionális  és  országos  szinten  
egyaránt.  Kiveszi  részét  az  ál-
lamhatalmi  és  közigazgatási  
szervek  tevékenységéből.  Az  
UMDSZ  első  közgyűlését  1992.  
január  18-án  tartották  Ungvá-
ron,  ahol  főtitkárrá  a  kijevi  
Vass  Tibort  választották,  aki  
megbízást kapott  arra,  hogy  az  
UMDSZ-t  képviselje  Kijevben  
Ukrajna  valamennyi  vezető  
szervében,  illetve  fórumain.  

Ungvári  Hungarológiai  
Központ.  1989.  november  10-
én Ungváron  az egykori  Bródy-



villában  megkezdte  működését  
a  Szovjet  Hungarológiai  Köz-
pont  az  Ungvári  Állami  Egye-
tem  keretében.  Ma:  Ungvári  
Hungarológiai  Központ.  Igaz-
gatójává  Petro  Lizanec  nyel-
vészprofesszort nevezték ki, he-
lyettese  Soós  Kálmán,  munka-
társai:  Horváth  Katalin,  He-
gyes  Angéla,  Debreceni  Anikó,  
ifj.  Bíró  Andor,  Ivaskovics  Má-
ria és mások.  Még  ebben  az év-
ben  az  Ukrán  Oktatásügyi  Mi-
nisztériumtól  10  státust  kap-
tak,  de  lehetőség  nyílt  arra  is,  
hogy  a  kandidátusok,  illetve  a  
tudomány  doktorai  a fő  állásuk  
mellett részt vehessenek  a Köz-
pont munkájában. A munkatár-
sak  számát  korábban  25—30-
ra kívánták  emelni,  ám  ez nem 
történt  meg.  Az  Ungvári  Hun-
garológiai  Központ  feladatait  
négy  témacsoportban  jelölték  
meg: szervezési, pedagógiai,  tu-
dományos  és  kutatóközpont.  
Egyben  információs  központ-
ként kívánták  működtetni.  

Ungvári  Kárpátalja  Ala-
pítvány.  1991  december  elején  
alakult,  eleinte  a Miskolci  Kár-
pátalja  Alapítvány  testvérpár-
jaként.  1992 januárjában  hiva-
talosan  bejegyezték  az  ungvári  
önkormányzatnál.  Elsőrendű,  
kizárólagos  feladatául  a  Kár-
pátalján,  illetve  Ukrajnában  
élő  magyarok  szolgálatát,  kul-

túrájának  megőrzését  és  fej-
lesztését  vállalta  el.  Időről  idő-
re  az  Alapítvány  kuratóriuma  
dönt  a  felgyülemlő  pénzössze-
gek  felhasználásáról.  Az  Ala-
pítvány  ügyvezető  igazgatója  
Horváth Sándor költő, újságíró. 
Első  ülését  1992.  március  25-
én  Ungváron  tartotta,  amikor  
is  fölvállalta  a  szolyvai  emlék-
park  építését  Tóth  Mihály  ku-
ratóriumi  elnök  irányításával.  
Azóta  központi  feladatává  vált  
a parképítés koordinálása és az 
építéséhez  szükséges  pénzösz-
szegek  előteremtése  a  kárpát-
aljai  gazdasági  szervezeteknél.  

Ungvári  Tankönyvkiadó.  
1946  júliusában  Ungváron  
megalakult  az  Ukrajnai  Ra-
gyanszka Skola Tankönyvkiadó 
magyar  szerkesztősége,  amely  
a kárpátaljai  magyar  iskolákat  
látja  el  tankönyvekkel.  Évente  
több  mint  25—30  féle  tan-
könyvet,  módszertani  kiad-
ványtjelentetnek  meg  sok  ezer  
példányban.  A  legismertebb  
tankönyvszerzők  között  kell  
említenünk  a közelmúltban  el-
hunyt  Drávai  Gizella  és  Csen-
geri  Dezső tanárokat. A magyar 
nyelvtankönyvek,  irodalmi  ol-
vasókönyvek,  módszertani  köny-
vek  szerzői  Balla  László,  Gort-
vay  Erzsébet,  Kótyuk  István,  
Szalai  Borbála,  Horváth  Kata-
lin,  Bagu  Balázs  és  mások.  A  



szerkesztőség  vezetője  Ivasko-
vics  Mihály,  munkatársai:  Ku-
lin Katalin, Kótyuk Vera, Jánki 
Endre, Varga Béla, Kovács Ber-
talan,  Balázs  Jolán,  Petró  Ibo-
lya,  Pavlik  Erzsébet,  Perduk  
János,  Tárczy  Éva  és  Kuhár  
Bogdana.  Ukrajna  függetlensé-
gének  kinyilvánítása  után  fo-
lyamatosan  átszervezik  a  ma-
gyar  szerkesztőség  tevékenysé-
gét.  Az  ungvári  tankönyvkiadó  
ma  Oszvita  néven  szerepel.  

Ungvári  rádió  és  televízió  
magyar  szerkesztősége.  A  te-
rületi  rádió  Kárpátalján  1946-
ban kezdte meg magyar  nyelvű  
adásait.  Naponta  egyórás  mű-
sort  sugároz  magyar  nyelven,  
szombaton  színes  irodalmi-
közéleti  információs  csokorral  
jelentkezik.  Vasárnap  többórás  
fizetett  kívánságműsort  sugá-
roz.  Ez  a  rádió  legnépszerűbb  
műsora. 

1966 derekától  a  Kárpátaljai  
Televízió  is  megkezdte  a  ma-
gyar  nyelvű  műsorok  sugárzá-
sát.  Hetente  kétszer,  hétfőn  és  
vasárnap  kerül  képernyőre.  
Havonta  egyszer  válogatással  

jelentkeznek  az  elmúlt  hetek  
legsikeresebb  műsorszámaiból.  
A magyar szerkesztőség vezető-
je  Rohály  Gyula,  munkatársai:  
Petykóné  Andor  Ágnes,  Kulin  
Zoltán,  Debreceni  Mihály,  Ko-
czák  Szilvia  és  mások.  

Levélcím:  294000,  Kijevi  
part  24.  Tel.:  3-32-03  

Ung-vidéki  Hírek.  Ungvá-
ron  1957. március  1-től hetente 
háromszor  jelenik  meg  az  uk-
ránból  fordított  Vohnyi  Komu-
nyizmu  (A  Kommunizmus  Fé-
nyei)  c.  járási  és  városi  újság,  
mely  az  Ukrajnai  Kommunista  
Párt  Kárpátontúli  Területi  
ungvári járási bizottságának  és  
a  képviselők  járási  tanácsának  
lapja.  1990—tői az ungvári  váro-
si  tanács,  illetve  pártszervezet  
lapja.  1991 januárjától  az  ung-
vári  városi  tanács lapgazdai jo-
gait  megszüntette.  1990  őszén  
vette  fel  az  Ung-vidéki  Hírek  
nevet.  A  lap  magyar  kiadásá-
nak  felelős  szerkesztője  Krü-
zsely  Veronika.  

Címe:  294000,  Szobránc  u.  
84  sz.  



V 

Vajdaffy  Richárd  1931.  
február  2-án  született  az  ung-
vári  járási  Szerednyén.  Jelen-
leg  Ungváron  él,  nyugalmazott  
cégigazgató.  Házastársa  Vaj-
daffy Aliz,  mérnök.  Miután  be-
fejezte  a  középiskolát,  1960—  
1965 között Kereskedelmi  Főis-
kolán  tanult.  Tanulmányai  
után  1968—1989  között,  nyug-
díjbavonulásáig  egy  kereske-
delmi  cég  igazgatója.  1989  óta  
tagja  a  Kárpátaljai  Magyar  
Kulturális  Szövetségnek.  

Vári  Fábián  László  1951.  
március  15-én  született  Tisza-
újlakon  munkáscsaládban,  pe-
dagógus,  költő,  folklorista.  A  
középiskolát  Nagyszőlősön  fe-
jezte  be  1968-ban,  majd  felvé-
telizett  az  Ungvári  Állami  
Egyetem  magyar  nyelv  és  iro-
dalom  szakára.  1972-ben  ta-
nulmányait  megszakítva  be  

kellett  vonulnia  a  szovjet  had-
seregbe  sorkatonai  szolgálatra.  
Leszerelése  után  másfél  évig  a  
Beregszászi  Vasgyárban  dolgo-
zott.  1976  januárjától  magyar  
nyelvet  és  irodalmat  tanít  Me-
zővári  község  középiskolájá-
ban.  Diplomát  1978-ban  kap  
levelező  tagozaton.  Alapító,  és  
választmányi  tagja  a  KMKSZ-
nek,  három  éven  keresztül  a  
mezővári  alapszervezet  elnöke,  
majd  1992-től  megválasztják  a  
KMKSZ  alelnökének.  Alapító  
tagja  és  elnöke  a  Kárpátaljai  
Magyar  Néprajzi  Társaságnak.  
A Magyar  írószövetség  Kárpát-
aljai  írócsoportjának  tagja.  

Versei  1968 óta jelentek  meg  
a  helyi  kiadványokban,  vala-
mint  magyarországi  és  romá-
niai  folyóiratokban.  A  Forrás  
Stúdió  tehetséges  tagjaként  
folklórkutatásokkal  is  jeleske-



dett,  kárpátaljai  népdalok  és  
népballadák  feltárásán  dolgo-
zik.  1983-ban  Magyarországon  
megkapta  a  Kilencek  díját.  
1991-ben  Pro  Cultura  Hunga-
rica,  1992-ben  Magyar-Művé-
szetért díjat kapott. Három ver-
seskötete  jelent  meg,  az  első  
Széphistóriák  címmel  a Kárpáti 
Kiadónál  1991-ben,  a  második  
Kivont  kardok  között  címmel  a  
Mandátum—Magvető  Kiadónál  
(Ungvár—Budapest)  1992-ben.  
Ugyancsak  1992-ben  jelent  
meg  a  Vannak  ringó  bölcsők  
(Kárpátaljai  magyar  népballa-
dák)  című  gyűjteménye  az  In-
termix  Kiadó  gondozásában.  
Előkészületben  a  Kárpátaljai  
magyar  népdalok  c.  gyűjtemé-
nye. 

Varga  Béla  1956.  február  
24-én  született  az  ungvári  já-
rási Szalókán. Jelenleg  Eszeny-
ben  lakik,  tankönyvszerkesztő.  
Édesapja  Varga  Béla,  pálya-
munkás  (elhunyt),  édesanyja  
Somogyi  Olga,  háztartásbeli.  
Házastársa Vargáné Géresi Ro-
zália,  háztartásbeli.  Az  általá-
nos  iskolát  szülőfalujában  vé-
gezte,  majd  a  Csapi  1.  sz.  Kö-
zépiskolában  tanult  tovább  
1971—1973 között, utána felvé-
telizett  az  Ungvári  Állami  
Egyetem  biológiai  karára,  ahol  
1978-ban  szerzett  diplomát.  
Egyetemi  évei  után  Kijevben,  

mint  műszaki  tolmács  tevé-
kenykedett  1980-ig, majd  Ung-
váron  két  évig  növényvédelmi  
állami  felügyelő.  1982—1986  
között  a csapi  és szalókai  vasút  
vízügyi  osztályának  laborveze-
tője.  1986-tól  az  Ungvári  Osz-
vita  tankönyvkiadó  szerkesztő-
je. 

A Kárpátaljai  Magyar Kultu-
rális  Szövetség  alapító  tagja,  
majd  egy  éven  keresztül  vá-
lasztmányi  tag,  később  a  
KMKSZ  sajtófigyelője.  Cikkei,  
tudósításai  a  Világszövetség  
hasábjain  jelentek  meg.  Bioló-
giai,  fizika,  kémia  tan-
könyveket  szerkeszt  és fordít.  

Vass  Tibor  1954.  szeptem-
ber  13-án  született  Feketepa-
takon. Jelenleg Kijevben él, épí-
tészmérnök.  Édesapja  Vass  Ti-
hamér,  édesanyja  Jana  Berta  
—  nyugdíjasok.  Házastársa  
Vass  Jekatyerina,  kereskedel-
mi  dolgozó.  Érettségi  után  
1971-ben  felvételizett  a  Kijevi  
Építészmérnöki  Egyetemre.  
Tanulmányait  1976-ban fejezte 
be. Ungváron  dolgozott  1977-ig  
a  megyei  tanács  építészeti  osz-
tályának  mérnökeként.  1977-
ben  átköltözött  Kijevbe;  1981-
ig  a kijevi  restaurációs  műhely  
munkavezetője  volt,  majd  a  ki-
jevi  Laura-kolostor  mérnöke,  
osztályvezetője,  később  főigaz-
gató-helyettese.  A  Magyarok  



Kijevi  Egyesületének  alelnöke,  
az  Ukrajnai  Magyar  Demokra-
ta Szövetség  főtitkára.  

Vaszócsik  Vera  1932-ben  
született Ungváron, értelmiségi 
családból  származik,  iroda-
lomtörténész,  az  Ungvári  Álla-
mi  Egyetem  magyar  filológiai  
tanszékének  docense,  a  filoló-
giai  tudományok  kandidátusa.  
A  középiskola  befejezése  után  
tanulmányait  az  Ungvári  Álla-
mi  Egyetemen  folytatta,  a  dip-
loma  megszerzése  után  meg-
védte kandidátusi  disszertáció-
ját.  Tanulmányai  befejeztével  
először  könyvtáros,  majd  az  
Ungvári  Állami  Egyetem  filoló-
giai  tanszékének  tanára.  Ma-
gyar  irodalomtörténetet  oktat.  
Kutatási  területe:  ukrán-ma-
gyar irodalmi  kapcsolatok.  Ala-
pító tagja a Kárpátaljai  Magyar  
Tudományos Társaságnak.  Uk-
ránul  és  oroszul  írt  cikkeinek  
jegyzékét  a  Hungarológia  az  
Ungvári  Állami  Egyetemen  c.  
bibliográfia  tartalmazza  (Ung-
vár,  1990).  

Veres Péter  1943-ban  szüle-
tett  a  beregszászi  járási  Cson-
kapapiban.  Festőművész-grafi-
kus.  A  helyi  általános  iskola  
elvégzése  után  az  Ungvári  
Iparművészeti  Szakiskolában  
szerzett  szakképesítést,  ezt  kö-
vetően  különböző  beosztások-
ban  dolgozik.  Alapító  tagja  a  

Kárpátaljai  Magyar  Kulturális  
Szövetségnek,  részt  vett  a  Ré-
vész  Imre  Társaság  megalakí-
tásában.  Kiállításai:  1968  —  
megyei  őszi  tárlat,  Ungvár;  
1974  —  megyei  Őszi  Tárlat  
Ungvár;  1976  —  Megyei  Őszi  
Tárlat,  Ungvár;  1983 —  Bereg-
szász;  1988 — Ungvár;  1991  —  
ELTE,  Budapest,  Révész  Imre  
Társaság,  Ungvár;  1992  —  Al-
kotó  Művészek  az  Olimpiai  Si-
kerért, Budapest; VSZM, Buda-
pest;  Borsa  Stúdió,  Budapest;  
Hadtörténeti  Múzeum,  Buda-
pest;  1993  —  Árkád  Galéria,  
Budapest,  Hatvani  Múzeum.  

Vígh  János  1947.  január  
21-én  született  Ungváron.  Je-
lenleg  Kijevben  él,  építész.  
Édesapja  Vígh  János,  mérnök,  
édesanyja  Szempliga  Margit  
formatervező.  Házastársa  De-
niszova  Ládá festőművésznő.  A  
középiskolát  szülővárosában  
végezte,  majd  nem  sokkal  ez-
után  Kijevbe  költözött.  Felvé-
telt  nyert  a  Kijevi  Állami  Mű-
vészeti  Főiskola  építészeti  sza-
kára,  melyet  1970-ben  fejezett  
be. Egyetemi tanulmányai  után  
a Kijevprojekt — tervezőintézet  
főépítésze,  majd  1973-tól  
1978-ig  a  Kijevi  Állami  Művé-
szeti  Főiskola  tanára.  Ezután  
középületek  tervezésével  fog-
lalkozott (a magyar és a francia 
nagykövetség  Kijevben,  kon-



certtermek,  nemzetközi  üzlet-
központok,  stb.),  1978-tól  az  
Ukrán  Építészek  Szövetségé-
nek  tagja,  1990  óta  alelnöke.  
Elnöke  a Kijevi  Magyarok  Szö-

vetségének  és  társelnöke  az  
Ukrajnai  Magyar  Demokrata  
Szövetségnek.  1987-ben  meg-
kapta  az Ukrajna  érdemes  épí-
tésze  címet.  



Z,  Zs 

Zádor  Dezső  Zenei  Társa-
ság.  1991 márciusában  alakult  
meg  Ungváron  a  zenészek  és  
zenekedvelők  Zádor  Dezső  Tár-
sasága.  Célja:  a  helyi  magyar  
zene-,  illetve  előadóművészek,  
zenetudósok  és  zenepedagógu-
sok  összefogása,  érdekképvise-
lete és az egyetemes magyar ze-
nei  életbe való bekapcsolása.  A  
Társaság  alapítói  Márton  Ist-
ván  zeneszerző,  Boniszlavszky  
Tibor zenei előadó, Grigora Éva 
zenetanár, Pál Lajos zenetanár. 
A  társaság  elnöke  dr. Árpa  Ist-
ván  zenetörténész,  titkára  Bo-
niszlavszky  Tibor.  A  társaság-
Zádor  Dezső  zenei  díjat  alapí-
tott. 

Zubánics  László  1971.  má-
jus 20-án  született  beregszá-
szijárási  Gut községben.  Édes-
apja  Zubánics  László,  édesany-
ja  Zubánicsné  Szatmári  Ilona  

—  földművesek.  A  nyolcosztá-
lyos általános iskolát szülőfalu-
jában  végezte  1979—1986  kö-
zött.  A  Makkosjánosi  Középis-
kolában  tanult  tovább,  ahol  
1988-ban  érettségizett.  Még  
ugyanebben  az  évben  felvették  
az  Ungvári  Állami  Egyetem  
történelem karára. Kutatási  te-
rülete: Kárpátalja története he-
raldikai  összefüggésekben.  A  
Társ c. lap szerkesztője, ifjúsági 
vezető. 

Zselicki  József  1949. febru-
ár  27-én  született  az  ungvári  
járási  Kisgejőcön  parasztcsa-
ládban.  A  helybeli  iskolában,  
majd  az  Ungvári  magyar  
tannyelvű  középiskolában  ta-
nult.  Egy  évig  esztergályos,  
1967-től  a  Kárpátaljai  Ifjúság  
munkatársa.  Alapító  tagja  és  
elnöke  volt  az  1967  novembere  
és  1972 februárja között  műkö-



dő  ungvári  Forrás  Ifjúsági  Iro-
dalmi  Stúdiónak.  Az  Ungvári  
Állami  Egyetem  magyar  nyelv  
és  irodalom  szakán  szerzett  
diplomát  1973-ban.  Kezdetben  
Dercenben,  aztán  a  Nagygejőci  
Általános  Iskolában  tanít.  Ki-
sebb-nagyobb  megszakítások-
kal,  1966-tól publikál  a kárpát-
aljai  magyar  nyelvű  kiadvá-
nyokban. Magyarországi  folyói-
ratokban  és  napilapokban  is  
szerepelt költeményeivel.  Tagja 
volt  a  József  Attila  Alkotókö-
zösségnek,  alapító  tagja  a  
KMKSZ-nek, majd három  éven  
keresztül  a KMKSZ ungvári já-
rási szervezetének  elnöke, illet-
ve  választmányi  tagja.  1993-
ban  jelenik  meg  első  verseskö-
tete  az  Intermix  Kiadó  gondo-
zásában. 

Zseltvay  Viktor  1923.  ápri-
lis  24—én  született  Ungváron.  
Szülővárosában él. Biológus. Az 
Ungvári  Állami  Egyetem  tudo-
mányos főmunkatársa. Édesap-
ja Zseltvay Viktor,  tanítóképzői  
igazgató,  édesanyja  Jeles  Mar-
git,  háztartásbeli.  Házastársa:  
Zseltvay Anna ugyancsak bioló-
gus,  az  egyetem  laboránsa.  
1942 és  1945 között a  Budapes-
ti Állatorvosi  Egyetemen  tanul.  
Az  államfordulat  után  hazatér  
szülővárosába,  1947-ig  a  Lem-
bergi  Állatorvosi  Egyetemen  
folytatja  tanulmányait,  1949-

ben  a  Leningrádi  Bakterioló-
giai  Egyetemen,  majd  1973  és  
1976  között  a  Moszkvai  Talál-
mánykutatási  Egyetemen  fejt  
ki  tudományos  kutatómunkát.  

Egyetemi  tanulmányai  befe-
jeztével  1947—1960 között bak-
teriológusként  dolgozott,  1985-
ig  a  Kárpátaljai  Kurortológiai  
Kutatóintézet  tudományos  fő-
munkatársa,  1985—1989  kö-
zött  az  ungvári  városi  kórház  
laboratóriumának  vezetője,  
majd  az  Ungvári  Állami  Egye-
tem  tudományos  főmunkatár-
sa. Kutatási területe:  helminto-
lógia,  mikrobiológia,  szpeleote-
rápia,  immunológia,  alimentá-
ris immunoreguláció.  1964-ben  
a  Lembergi  Állatorvosi  Egyete-
men megkapta  a biológiai  tudo-
mányok  kandidátusa  címet,  
1980-ban  pedig  az  Össz-szö-
vetségi  Feltaláló  címet.  1947—  
1960  között  tagja  volt  a  Hel-
mintológiai  Társaságnak,  
1960—1985  között  a  Mikrobio-
lógiai  Társaságnak,  1993  óta  a  
Kárpátaljai  Magyar  Tudo-
mányos  Társaság  tagja.  1970-
ben  a Munka  Jelese,  1971-ben  
az  Egészségügy  Jelese,  1971-
ben  Minőségi  Munkadíjat  ka-
pott,  1970-ben  az  Ukrajna  
Népgazdasági  Kiállítás  okleve-
lét majd  1980-ban  az  Országos  
Népgazdasági  Kiállítás  okleve-
lét  kapta  meg.  A  megjelent  tu-



dományos  munkáinak  száma  
186.  Huszonkét  találmányáról  
szabadalmi  okiratot kapott,  ta-
lálmányai  alapján  három  gyá-

rat  építettek  és  négy  földalatti  
kórházat  a  bronchiális  asztma  
gyógyítására. 



Utószó 
Úttörő  munkára  vállalkoztunk,  amikor  megjelentetjük  a  Kár-

pátaljai  magyar  személyiségek  és  intézmények  adattárát:  hasonlót  
eddig  sem  vidékünkön,  sem  a  szomszéd  országokban  nem  adtak  
ki. A harmadik  évezred küszöbéhez  érkezve összeállításunkat  egy  
tudatos  gyűjtőmunka  első  lépésének  tekintjük.  Mindehhez  inspi-
rálást a Magyar Értelmiségiek  Kárpátaljai  Közösségének  (MÉKK)  
alakuló  ülése  adott.  Közszolgálatot  vállalunk,  hogy  e szervezet  és  
más  testvérszervezetek  és  magyar  intézmények  együttműködése  
eredményes  legyen.  Tudomásul  vettük  azt  is,  hogy  a  kárpátaljai  
magyarság  pozíciójának  erősödésével,  a kisebbségi  intézmények,  
fórumok,  körök,  stb.  bővülésével  mind  több  és  több  magyar  sze-
mélyiséggel,  intézmény  nevével  találkozik  az  olvasó.  

Az  általunk  közreadott  adatbank  segítsége  nélkül  mindeddig  
felületes ismereteink voltak egymásról, intézményeinkről,  megkö-
zelítőleg  sem  tudtuk  azt,  ki  milyen  tevékenységet  folytat  a  kár-
pátaljai  magyarságért,  milyen  módon  működhetünk  együtt.  

Ezúttal  köszönetet  mondunk  a  Kárpáti  Igaz  Szó  szerkesztősé-
gének, hogy  közölte  több  ízben  is felhívásunkat  és  a  kérdőíveket.  
Távlati  célunk:  a  kárpátaljai  magyarság  lexikonának  kiadása.  
Olyan  személyiségek  jelentkezését  vártuk,  akik  úgy  érzik,  tesz-
nek,  vagy  tenni  akarnak  szülőföldjükért  a kultúra,  a gazdaság,  a  
tudomány,  hitélet,  illetve  az  élet  bármely  más  területén.  Sokan  
reagáltak  és  írásban  is  eljuttatták  címünkre  a kitöltött  kérdőíve-
ket,  ezeket  feldolgoztuk  és  közreadjuk  adattárunkban.  A  kézirat  
lezárása után befutott adatokat csak a következő javított,  bővített  
gyűjteményünkben  közöljük.  

Külön  köszönetet  mondunk  Szöllősy  Tibornak,  Keresztyén  Ba-
lázsnak,  Füzesi  Magdának,  Botlik  Józsefnek  és  másoknak,  akik  
részt  vettek  az  adatlapok  összegyűjtésében  és  értékes  tanácsaik-
kal segítették munkánkat. Kiadványunk olyan személyiségek  élet-
rajzát is tartalmazza,  akiknek  adatait korábban  megjelent külön-
böző  gyűjteményekből  vettük  át  és  szerkesztettük  meg.  Éppen  
ezért  az életrajzok  nem egységesek,  ettől  eltekintve  lényeges  ada-
tok  közlését  tartottuk  fontosnak.  Mindez  elősegíti  önismeretünk  
elmélyítését,  értékrendünk  bővítését.  Az  összmagyarsághoz  való  



tartozás  érzését  pedig  szervesen  beépíti  tudatunkba.  Tehát  e  
könyv  részben  összefoglalója  és  tükre  annak  a  szellemi  teljesít-
ménynek,  amely  1944  után  a második,  és  1991  után  a  harmadik  
kisebbségi  korszakban,  történelmi  helyzetünkben,  itt  a  Kárpátok  
alján  létrejött.  Szellemi  vívmányainkat  csak  összefogással,  önzet-
lenül  egymást  segítve  őrizhetjük  meg,  illetve  gazdagíthatjuk  to-
vább. 

Könyvünk adattárának bővítéséhez, kiegészítéséhez,  pontosítá-
sához minden adatot, észrevételt — a második kiadás  reményében 
—  a  továbbiakban  is  köszönettel  fogadunk.  Kérjük  tisztelettel,  
hogy minden érdekelt és érintett éljen ezzel a lehetőséggel  és vegye 
fel  velünk  a  kapcsolatot,  s járuljon  hozzá  a  Kárpátaljai  Magyar  
Adatbank  gyarapításához.  

Tisztelettel 
Dupka  György  

Intermix  Kiadó  
294000,  Ungvár  
Petőfi  tér  14/72.  
Tel.:  3-71-76  



Az INTERMIX KIADÓ KÖNYVEI 

(1992—1993) 
A  KÁRPÁTALJAI  MAGYAR  KÖNYVEK  SOROZATBAN  

EDDIG  MEGJELENT:  

1. Fodor Géza:  Erdőn,  mezőn  gyertyák  (Versek).  
2.  Füzesi  Magda:  Biztató  (Versek).  
3. Hitéletünk őre. Görög  katolikus  imakönyv  (Sajtó  alá  rendezte  

Szabó  György  gör.  kat.  lelkész).  
4. Kisebbségi ének a beregi rónán. Kárpátaljai  írók  antológiája  

(1919—1944).  (A jegyzeteket,  az utószót és  a kronológiát 
írta:  Dupka  György,  az  összeállításban  részt  vett  Vára-
di-Sternberg  János)  

5.  Kovács  Vilmos:  Testamentum.  (Válogatott  versek.  Összeállí-
totta  és  az  utószót  írta:  Fodor  Géza)  

6.  Vári  Fábián  László:  Vannak  ringó  bölcsők.  Kárpátaljai  ma-
gyar népballadák.  (A népballadákat  gyűjtötték: Vári  Fá-
bián  László  és  a  Forrás  Stúdió  tagjai.  A  bevezetőt  és  a  
jegyzeteket  írta:  Vári  Fábián  László.  A  zenei  anyagot  
hangszalagról  lejegyezte: G. Horváth József és Rudas Pé-
terné  Bajcsay Márta A zenei jegyzeteket készítette:  Pak-
sa  Katalin.)  

7.  Nagy  Jenő:  Megaláztatásban.  (A  kárpátaljai  magyar  férfiak  
deportálása  1944 őszén). Magnófelvétel  alapján  lejegyez-
te:  Dupka  György.  

8.  Rákóczi  virágai.  Kárpátaljai  történeti  és  helyi  mondák.  
Összeállította,  a jegyzeteket  és  az  utószót  írta:  Keresz-
tyén  Balázs.  

9. Egyetlen bünük magyarságuk volt. Emlékkönyv  a  sztáliniz-
mus  kárpátaljai  áldozatairól  (1944—1946).  Összeállítot-
ta  és jegyzetekkel  ellátta:  Dupka  György.  

10. „Sötét napok jöttek..."  Koncepciós  perek  magyar  elítéltjeinek  
emlékkönyve.  1944—1955.  Összeállította  és jegyzetekkel 
ellátta:  Dupka  György.  



11.  Botlik  József  —  Dupka  György:  Magyarlakta  települések  
ezredéve  Kárpátalján  (Nagymonográfia).  

12.  Ivaskovics  József  —  Tóth  Lajos:  Tavaszváró.  Kárpátaljai  
magyar költők megzenésített versei (Ivaskovics József ze-
néje, Tóth  Lajos  grafikái).  

13. Dr. Árpa István: A  tiszaháti  nemzetiségek  életéből.  (Pillanat-
képek  múltunkból).  

14.  Biblia  gyermekeknek.  Jankovics  Mária  illusztrálásában.  
Utószót  írta Nagy János  ungvári  ref.  lelkész.  

15.  Katekizmus.  Görög  katolikus  hívők  és  hittanosok  számára.  
Az  eredeti  spanyol  kiadás  ukrán  fordítását  magyar  
nyelvre  átdolgozták:  dr.  Ortutay  Elemér,  Szabó  György,  
Perduk  Zita.  

16. Dr.  Szabó  László:  Kárpátaljai  demográfiai  adatok.  (Kismo-
nográfia). 

17.  Gortvay  Erzsébet:  Ezer  évig  nem  volt  itt  semmi1?  Irodalmi  
publicisztika. 

18. Boniszlavszky  Tibor:  (Magyar)  zenei  élet  Kárpátalján  (Kis-
monográfia). 

19. Keresztyén Balázs. Irodalmi barangolások Kárpátalján. (Mo-
nográfia,  illusztrációkkal).  

20. Az Ungvári Hungarológiai  Intézet Tudományos  Gyűjte-
ménye.  (A Magyar  Filológiai  Tanszék  fennállásának  30.  
és  az  Ungvári  Hungarológiai  Központ  5.  évfordulójára).  
Összeállította:  Lizanec  Péter,  Horváth  Katalin.  

21.  Csatáry  György:  Levéltári  kalászatok.  (Tanulmányok,  szö-
vegközlemények,  levéltári  vizsgálódások).  

22.  Elő történelem.  A  sztálini  haláltáborok  túlélőinek  vallomá-
sai.  (1944—1957).  Dupka  György  összeállításában.  

23.  Nagy  János:  Altalános  református  hittankönyv  (6—14  éves  
kárpátaljai  gyerekek  részére)  Fekete-fehér  és  színes  il-
lusztrációkkal. 

24. Sors, megírva. A Magyar  írószövetség  Kárpátaljai  írócsoport-
jának  antológiája.  Összeállította  és  az  utószót  írta:  Fü-
zesi  Magda.  

25. Dupka  György — Horváth  Sándor:  '56 Kárpátalján.  Doku-
mentum gy új temény. 



26.  Útravaló.  Gyűjtemény  bérmálkozóknak  és  hittanosoknak.  
Összeállította  Bohán Béla, az ungvári rém. kat.  templom 
plébánosa,  Károlyi  Lajos  róm. kat.  lelkész,  Bárdos  Ilona  
hitoktató. 

27.  Tények,  adatok  a  KMKSZ  történetéből.  (1989—1993).  
Összeállította  és jegyzetekkel  ellátta:  Dupka  György.  

28.  S.  Benedek  András:  A  tettenérhető  történelem.  Kárpátaljai  
nemzetiségi  és kultúrtörténeti  vázlat.  

29. Kárpátaljai magyar személyek és intézmények adattára.  
Összeállította  és írta: Dupka  György.  

ELŐKÉSZÜLETBEN: 

30. Bagu Balázs: Népismeret.  Tanterv a kárpátaljai óvodák, elemi 
és  általános  iskolák  számára.  

31.  Zselicki József:  Rokonom  a  csillag.  Tóth  Lajos  illusztrációi-
val.  (Vers).  

32. Kárpát-medencei  magyar paletta.  Técsői  Hollóssy  Napok,  
1993.  Összeállította:  Szöllősy  Tibor.  

33.  Leszja  Ukrajinka:  Erdei  rege.  Mesedráma  három  felvonás-
ban. Ukránul  és magyarul. Ukránból fordította és az utó-
szót  írta:  Kótyuk  István.  

34. Arany János:  Toldi.  Ukránul  és magyarul. Magyarról  ukrán-
ra fordította:  Skrobinec  Jurij.  

35. Király Benedek Lőrinc:  A  hős  turulmadár.  Meséim  kicsik-
nek és nagyoknak.  Irodalmi  szerkesztői: Tárczy Andor és 
Palkó  István.  Illusztrálta:  Jankovics  Mária  és  Krájlics  
Sándor. 

36. Dr.  Ortutay Elemér:  Holnap  is felkel  a  nap.  Emlékeim.  
37.  Nagy János:  Üzenet  az  éter  hullámain.  Emlékeztető  levelek.  
38. Kovács Elemér:  Kárpátaljai  életképek.  (Riportgyújtemény).  
39. Tárczy Andor:  Mitől  nem  ér  az  égig  (Szatirikus  novellák).  
40.  Dr.  M.  Takács  Lajos:  Aprópénz  a  történelem  színpadán  (A  

kárpátaljai  magyar  nyelvű  sajtó  1945—1948).  
41.  S. Benedek András: „Itt  élned,  halnod  kell"  Kárpátaljai  iro-

dalmi  olvasókönyv.  



42. Bagu Balázs — Fakász Mihály — Csatáry György és má-
sok: 1948-as  kárpátaljai  emlékkönyv.  Tanulmányok,  szö-
vegközlemények. 

43.  Orosz Ildikó: A  kárpátaljai  magyar  iskolák jelene  és  problé-
mái  (Kismonográfia).  

44. Hodinka Antal: Ruszin  népdalok.  (Ruszinul).  Az  előszót  Ud-
vari  István, az  utószót  Ivan  Turjanica  írta,  az  összeállí-
tásban  részt vett dr. Árpa István. (Magyar nyelvű  rezüme)  

45. Vári  Fábián László:  Kárpátaljai  magyar  népdalok.  
46.  Keresztyén  Balázs:  Magyar  művelődési  hagyományok  kár-

pátaljai  lexikona.  
47. Acta Hungarica. Az  ungvári  Hungarológiai  Intézet  3.  számú  

gyűjteménye. 
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A  KÁRPÁTALJAI  KÖNYVKERESKEDELEM  

1.  Az  INTERMIX  Kft.  1992-től  több  millió  forint értékben  Magyar-
országról  Kárpátaljára  könyveket  és  sajtótermékeket  hozott  be,  me-
lyek az INTERMIX-szel  szerződésben  álló Kárpátaljai  Fogyasztási  Szö-
vetkezet  üzleteibe  kerültek:  

az  ungvári Járási 
Szürtén 
Homokon 
Nagydobronyban 

a  munkácsi Járási 
Beregrákoson 

a  nagyszőlösi Járási 
Tisza új lakon 
Tiszapé terfalván 
Feketeardóban 
Királyházán 
Salánkon 
Nagyszőlősön 

a  beregszászi  járási  
Bátyúban 
Mezőkaszonyban 
Gáton 
Makkosjánosiban 
Nagyberegen 
Muzsalyban 
Mezőváriban 

2.  A  Kárpátaljai  Sajtóterjesztő  hálózat  kioszkjaiban  kerültek az  ol-
vasókhoz. 

3.  Az  INTERMIX  bázisüzlete  a  kiadóval  együttműködő  ungvári  
DRUZSBA  könyvesbolt  (Ungvár,  294000,  Korzó sétány,  tel.:  3-22-96).  

Állami  könyvesboltok  Munkácson,  Beregszászon,  Nagyszőlősön,  
Huszton,  Técsőn  szintén  átvesznek  árusításra  magyar  könyveket.  

4.  Könyvek,  lapok  terjesztéséből  a  KMKSZ  alapszervezetei  is  kive-
szik  részüket.  

5.  Kiadványainak  zömét  díjmentesen,  adományként  átadja  a  kár-
pátaljai  magyarlakta  helységek  könyvtárainak,  iskoláinak  és  más  in-
tézményeknek. 







Uttöro  munkára  vállalkoztunk,  amikor  megjelentetjük  
a  Kárpátaljai  magyar  személyiségek  és  intézmények  
adattárát:  hasonlót  eddig  sem vidékünkön,  sem  a  szom-
széd  országokban  nem  adtak  ki.  A  harmadik  évezred  
küszöbéhez  érkezve  összeállításunkat  egy  tudatos  gyűj-
tőmunka  első  lépésének  tekintjük.  Mindehhez  inspirálást  
a  Magyar  Értelmiségiek  Kárpátaljai  Közösségének  
(MÉKK)  alakuló  ülése  adott.  Közszolgálatot  vállalunk,  
hogy  e  szervezet  és  más  testvérszervezetek,  és  magyar  
intézmények  együttműködése  eredményes  legyen.  Tu-
domásul  vettük  azt  is,  hogy  a  kárpátaljai  magyarság  
pozíciójának  erősödésével,  a  kisebbségi  intézmények,  
fórumok,  körök;  stb.  bővülésével  mind  több  és  több  
magyar '  személyiséggel,  intézmény  nevével  találkozik  
az  olvasó...  

...Kétségtelen,  hogy  a  kötetbe  bekerült  mintegy  há-
romszáz  szócikk  korántsem  ad  teljes  képet  a  kárpátaljai  
magyarság  mai  szellemi  arculatáról,  az  életrajzi  adatok  
nem  teljesek,  az  összefüggő  címszavak  is  szűkresza-
bottak,  az  úttörés  nehézségei  lépten-nyomon  jelentkez-
nek.  Ha  viszont  legalább  némi  segítséget  nyújt  az  
érdeklődő,  az  ismerettár  iránt  nyitott  olvasónak,  máris  
betölti  hézagpótló  rendeltetését.  

A szerkesztő 




