
 

Ámorth Angelika (1995) – egyetemi hall-

gató, Nagysz�l�s

Babics Imre (1961) – költ�, szerkeszt�, 

Bakonysz�cs

Bakos Kiss Károly (1977) – költ�, Bereg-

újfalu

Barcs János (1927) – költ�, író, Szigethalom

Barna T. Attila (1971) – költ�, író, publicis-

ta, Budapest

Bartha Gusztáv (1963) – író, költ�, gazdál-

kodó, Nagybereg

S. Benedek András (1947–2009) – író, 

költ�, m�vel�déstörténész

Cseh Sándor (1949–2013) – író

Csordás László (1988) – PhD-hallgató, 

Eszeny

Csornyij Dávid (1991) – f�iskolai hallgató, 

Beregszász

Dupka György (1952) – történész, író, 

szerkeszt�, Tiszabökény

Ébert Tibor (1926–2015) – drámaíró, író, 

költ�, zene m�vész

Erfán Ferenc (1959) – fest�- és iparm�-

vész, Ungvár

Filep Éva (1968) – tanár, Mez�vári

Györke László (1947) – újságíró, Nyíregyháza

Horváth Anna (1924–2005) – szobrászm�-

vész, keramikus, érmész, grafi kus, közíró

Käfer István (1935) – irodalomtörténész, 

bibliográfus, szlovakológus, Budapest

Kertész Dávid (1993) – f�iskolai hallgató, 

Csap

Kopriva Nikolett (1996) – egyetemi hallga-

tó, Munkács

Kovács Eleonóra (1989) – PhD-hallgató, 

Szalóka

Kovács Sándor (1954) – szakíró, fotós, fi l-

mes, térképszerkeszt�, Budapest

L�rincz P. Gabriella (1982) – rendezvény-

szervez�, Beregszász

Magyar László (1955) – képz�m�vész, 

Ungvár

Marcsák Gergely (1990) – tanár, PhD-hall-

gató, Ungvár

Matl Péter (1960) – szobrászm�vész, Mun-

kács

Nagy Katalin (1951) – kutató, m�fordító, 

Budapest

Nagy Zoltán Mihály (1949) – költ�, író, 

szerkeszt�, Csonkapapi

Németi Anett (1985) – családanya, Stol-

berg (Németország)

Pák Diána (1989) – tanárn�, Karácsfalva

Pálfi  Ágnes (1952) – költ�, esszéíró, szer-

keszt�, Buda pest

Pógyor Adrián (1989) – diplomás segéd-

munkás, Tiszaújlak

Pógyor Levente (1986) – f�iskolai hallgató, 

Tiszaújlak

Pusztai-Tárczy Beatrix (1987) – újságíró, 

Beregszász

Ráti Emese (1997) – egyetemi hallgató, 

Csongor

Réti János (1949) – fest�- és grafi kusm�-

vész, Ungvár

Shrek Tímea (1989) – tanárn�, Beregszász

Stanczik-Starecz Ervin (1955) – író, 

m�fordító, antropológus, tanár, Buda-

tétény

Stumpf-Benedek Anna (1979) – könyv-

tárostanár, Budapest

Surján László (1941) – orvos, politikus, 

Budapest

Szabó Palócz Attila (1971) – író, költ�, 

újságíró, Budapest

Szemán Ferenc (Öcsi) (1937–2004) – fes-

t�m�vész

Szentgyörgyi László (1957) – publicista, 

Marosvásárhely

Szondi György (1946) – bolgarista, m�for-

dító, kiadóvezet�, Budapest

Szöll�si Tibor (1940) – nyugdíjas orvos, 

Nyírmada

Turai Kamil (1952) – fi lozófus, költ�, m�-

fordító, Kecskemét

Varga Nikolett (1996) – f�iskolai hallgató, 

Csepe

Vári Fábián László (1951) – költ�, m�fordí-

tó, néprajzkutató, Mez�vári

E számunk szerz�i



„A diktatórikus rendszerek k�falait igen gyakran az írók és más alkotó-

m�vészek kezdik bontogatni, mégpedig azzal a természetszer� képes-

ségükkel, hogy – a hazug ideológiától undorodva – a tiltások ellenére a 

valóságot akarják megmutatni.” (Vári Fábián László)

„D. M. Manuilszkij, a szovjet katonai központi adminisztráció egyik ve-

zet�je Kárpátalja bekebelezésében jelent�s szerepet szánt a helyi szár-

mazású személyekb�l toborzott, az NKVD által felügyelt, a Komintern 

által is támogatott partizánmozgalom ukrajnai törzse által kiképzett, 

majd a Kárpátokban bevetett egységeknek is” (Dupka György)

„Hiába háborogsz, kölyök. Bebizonyítottam, hogy nem vagyok gyáva. 

Anyád megözvegyült, mert így akartam. És micsoda n�! Még mindig. 

Negyvenkét évesen. Én negyvenöt vagyok. A  gyászév letelik. Utána 

anyád az enyém lesz!” (Nagy Zoltán Mihály)

„A  Duna-medencében a magyarokkal szinte a kezdetekt�l együtt él� 

valamennyi nép és nemzetiség közül a ruszinok sorsa a legsajátosabb. 

Sohasem volt önálló államiságuk, bármiféle területi elhatárolódásuk. 

Nemzeti identitásukat, önálló entitásukat görög katolikus vallásuk, 

(…) egymáshoz közel álló nyelvjárásaik, gazdag és színes szellemi és 

tárgyi néprajzuk, valamint a sok évszázados magyar–ruszin együttélés-

b�l fakadó történelmi tudatuk határozza meg.” (S. Benedek András)

„Ismeretes a mondás, hogy az angolokat és az amerikaiakat semmi sem 

választja el egymástól, csak a közös nyelv. Szlovákokat és magyarokat 

semmi sem választja el egymástól, mint a közös történelem. Tegyünk 

valamit, hogy ez ne így legyen!” (Surján László�–�Käfer István)
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