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Idõutazás avagy
adományozó látogatás

Kárpátaljára,
a szórványban élõ

magyarok iskoláiba

„Van olyan, a ki bõven adakozik, és
annál inkább gazdagodik;
és a ki megtartóztatja a járandóságot,
de ugyan szûkölködik.
A mással jóltevõ ember megkövére-
dik; és a ki mást felüdít, maga is
üdül.”

Példabeszédek 11. 24; 25.

Mint ahogy arról e lap hasábjain is hírt adtunk
(2006/10. p. 29–32.), 2006 kora tavaszán beje-
gyezték a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtá-
rakért Alapítványt Nyíregyházán. Beszámoltunk
arról is, hogy a szervezet létrejöttét több éves
egyéni és közös munka elõzte meg. Az alapító
tagok (Bajnok Lászlóné könyvtáros, Nyíregyhá-
za; Éva Erzsébet fõiskolai oktató, Nyíregyháza;
Kalydy Zsuzsa könyvtáros, Nyíregyháza; Kovács
Ferenc író/mérnök, Osló; Kövér Tibor jogász/
könyvtáros, Budapest; Puky Miklós biológus,
Budapest; Vraukóné Lukács Ilona, Nyíregyhá-
za) 2000-tõl Nyíregyházán, 2002-tõl pedig már
Beregszászon is részt vettek határon túli peda-
gógusok és könyvtárosok képzésében, a képzé-
sek szervezésében. Az ezekben való részvétel
mellett mindenki legjobb tehetsége szerint segí-
tette hozzá a határon túli iskolai és települési
könyvtárakat magyar nyelvû szépirodalomhoz,
kézikönyvekhez. Az alapítvány létrejöttéig több
mint tizenkétezer kötet könyvet, számos folyóira-
tot és több technikai eszközt (videó, DVD-lejátszó,
szkenner, diktafon, cédés rádió) juttattunk el túl-
nyomórészt kárpátaljai településekre; de jártunk a
Felvidéken, Szatmárban és Erdélyben is.

Az alapítvány létrehozásának gondolata fo-
kozatosan érett meg. Több mint ötven telepü-
lésre jutottunk el nem csupán könyvekkel, fo-
lyóiratokkal és technikai eszközökkel, hanem

Szomszédoló

rendhagyó irodalomórákkal is. Kosztolányi,
Babits, József Attila gondolatait tolmácsolta
Berki Antal színmûvész több mint tucatnyi
település iskolájában, közösségi házában is A
nagy könyv program keretében. Ily módon
ezeket a határon túli településeket be tudtuk
vonni még a szavazásba is.

Közben elkészíttettünk egy képeslap-soroza-
tot is a Puky Miklós által készített fotók felhasz-
nálásával és Kovács Ferenc mkl (a Magyar
Kultúra Lovagja) anyagi támogatásával. A nyom-
dából egyenesen a repülõtérre hozták az elsõ
darabokat, hogy Pregitzer Fruzsina színmûvész-
nõvel – aki a határon túli magyarságnak és ala-
pítványunknak is lelkes támogatója – Oslóba
vihessük, ahová a magyar nagykövetség irodal-
mi teadélutánjára voltunk hivatalosak. Az ottani
magyar közösségbõl kerültek ki az elsõ vásár-
lók, ezzel hozzájárulva az alapítvány törzstõké-
jének megalapozásához.

Az alapítvány bejegyzése még csak folyamat-
ban volt, amikor 2005. december 21-én Bereg-
szászra, az Irka-karácsonyra több mint kétszáz
kötet vadonatúj mesekönyvet és történelmi is-
meretterjesztõ könyvet vittünk ki. (Az Irka Kár-
pátalja egyetlen magyar nyelvû irodalmi gyer-
meklapja. A szerkesztõk minden évben kétszer,
gyermeknapon és karácsonykor meghívják a leg-
szorgalmasabb olvasókat ünnepi mûsorra.)

Bánffy György Kossuth-díjas színmûvész
Ékes-érdes anyanyelvünk címmel tartott jótékony-
sági elõadást ez év márciusában, a Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi Könyvtárral és a Scola
Téka Iskolai Könyvtárosokért Alapítvánnyal
határon túli könyvtárosok számára szervezett
továbbképzés utolsó estéjén. Az est teljes bevé-
telét és az ország különbözõ könyvtáraiból fel-
ajánlott használt könyvek árusításából befolyt
összeget új könyvek, például helyesírási szótá-
rak, mesekönyvek, történelmi regények vásárlá-
sára fordítottuk.

Kétéves hivatalos mûködési idõnk alatt aláír-
tunk két együttmûködési nyilatkozatot határon
túli oktatási és kulturális szervezetekkel, s elõ-
készületben van a harmadik ilyen dokumentum
megfogalmazása is.
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Számos kiadót kerestünk meg, hogy új köny-
vekkel támogassák alapítványunkat, illetve raj-
tunk keresztül a határon túli iskolai könyvtára-
kat. Ennek eredményeként 2006 decemberében
közel kétezer kötet vadonatúj mese- és ismeret-
terjesztõ könyvet adományoztak alapítványunk-
nak (kb. hárommillió forint értékben). Köszönet
valamennyi adományozónak, de külön is a bu-
dapesti Coldwell és a nyíregyházi Feliciter Ki-
adónak, amelyek korábban is rendszeres támo-
gatóink voltak. A 2006-ban kapott könyvek 2007
folyamán gazdára is találtak a határ másik olda-
lán. Legnagyobb részük az Irka-gyermeknapon,
Beregszászban és az ünnepi könyvhét ideje alatt
más kárpátaljai településeken, mint például
Kaszonyban is, ahol nem elõször jártunk, ahová
író vendégeket vittünk most is. A megmaradt
könyvek a Napkút Kiadó ez évi kétszáz kötetes
gyönyörû adományával együtt a szórvány ma-
gyarság iskoláiban szereztek örömöt sok kisdi-
áknak, pedagógusnak.

A Tisza felsõ folyása mentén lévõ magyar
oktatási intézményeket december elsõ hétvégé-
jén kerestük fel. Mindenféle menetrendszerû já-
rat híján a nyíregyházi pályaudvarról, óriási há-
tizsákokkal, fogadott „taxival” indultunk Bereg-
szászba a reggeli órákban. A határt a szokásos
egy óra alatt elértük, s szinte üresen találtuk.
Ennek ellenére egy másik óránkba tellett a hiva-
talos papírok – mint személyes kilépõ, vámáru-
nyilatkozat, benzinpapír stb. – kitöltése. A váro-
si könyvtárhoz érve két autó várt bennünket.
Egyik a könyvtáros kolléganõé, Máté Magdié,
aki az egy-két hetente Nyíregyházán tett útjairól
mindig vitt egy-egy doboz könyvet át Bereg-
szászba, s õrizte lakásán mindeddig. Köszönet
érte! Így mi már csak alig ötven kötetet vittünk
a hátunkon a dokumentáláshoz és az elõadások-
hoz szükséges technikai eszközökön túl. Magunk
is meglepõdtünk, hiszen a közel ötszáz kötet
általunk elõreküldött könyv mellett mások –
folyóirat-szerkesztõségek, fõiskolai könyvtár stb
– adományait is együtt láthattuk a miénkkel.
Átrakodtunk abba az autóba – ki tudja hányad-
szor megfogva már ugyanazt a könyvet –, ame-
lyikkel elindultunk a Tatárhágó lábához megle-
hetõsen komor, ködös idõben. A távolságot, az
idõjárási és útviszonyokat szem elõtt tartva nem
állhattunk meg sok helyen. A técsõi gyönyörû,
fakazettás mennyezetû református templom zár-
va volt, s nem akadt, aki kinyissa. Így csak

Hollósy Simon szobrát nézhettük meg közelrõl.
Ami azért is érdekes, mert a róla monográfiát író
Szöllõssy Tibor ma megyénkben, Nyírmadán él, s
decemberben õ volt könyvtárunk egyik vendége,
képviselve a határon túli magyar szép- és mûvé-
szeti írókat. Az Európa közepét jelzõ emlékoszlop-
hoz már sötétben érkeztünk, de néhány fotó készí-
tésének és izmaink megmozgatásának idejére azért
megálltunk. Ezek után már csak azokról az emlé-
keinkrõl beszéltünk, melyeket még a nyári kirán-
dulások idejérõl õriztünk meg e vidékrõl.

Igazi havas-fagyos téli idõ fogadott minket
Körösmezõn, amikor megérkeztünk Szenek Ol-
gához és férjéhez, Antihoz. A jeges havon, szán-
kón húztuk be az autóból kirakott könyveket
szállásadóink udvarára, onnét velük együtt vit-
tük fel az emeletre, ahol másnap este izgatottan
szortíroztuk õket a különbözõ iskolák számára.

Másnap térdig érõ hóban gyönyörû túrát tet-
tünk a Fekete-Tisza forrásához egy terepjáróval.
Sem autó-, sem emberi nyomokat nem láttunk.
Anti bácsi, aki túravezetõnk is volt egyben, még
ilyen idõben maga sem járt fönn, de gondolta,
hogy már ideje, hisz hetven felé jár. A huszon-
hét kilométeres távolságot nyári, kiránduló idõ-
ben két óra alatt teszi meg egy ilyen speciális
autó; néhányszor a Tisza medrén, néhányszor
félelmetes fahidakon át. Ez utóbbiak egyike
kényszerített minket is autónk hátrahagyására, s
az út további részének gyalogszerrel való meg-
tételére. A közel háromórai kemény séta során
csak szarvasnyomokat láttunk, melyek szinte a
forráshoz vezettek, hallgattuk a csendet, a fe-
nyõk titokzatos susogását. Az út utolsó szaka-
sza, ami nyári idõben tíz perc egy meredek hegy-
oldalon felfelé, no, az volt a legnehezebb! Ám
célt értünk, s nem volt hiába a fáradozás. A havas
táj is mesébe illõ volt, de az érzés, hogy egy
több országot átszelõ, de egy nemzetet összekö-
tõ folyó útjának elején állhatunk, az valami meg
nem fogalmazható örömmel töltött el bennün-
ket. S az, hogy ezt olyan idõben tettük meg,
amikor rajtunk kívül senki nem… Még sötéte-
dés elõtt elértük a valahol az erdõ közepén ha-
gyott autót, de a terepjárónak sem egyszerûen
legyõzhetõ utat már sötétben tettük meg. Biztos
ami biztos alapon azért vagy kétszer kiszálltunk,
hogy a kevésbé biztonságosnak tartott szakaszo-
kon gyalog keljünk át…

A testet-lelket alaposan megrázó utazás
Feketetisza falura beérve, gondolhatnánk, véget
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is ért. Ám a hatalmas kátyúk az aszfaltozatlan
utakon, a gyér, kilométereken át is hiányos köz-
világítás, a sötétben az utcákon elemlámpákkal
közlekedõ emberek… Nos, nem volt lélekeme-
lõ. Így – lelkileg is ráhangolódva a vidékre –
indultunk másnap az iskolákba. Hétfõn reggel
ölünkbe kaptuk (mert a hó közben elolvadt s
csak az iszonyatos jeges sártenger emlékeztetett
a két nappal korábbi helyzetre) a dobozokba,
szatyrokba rendezett könyveket, beraktuk egy
másik autóba, ami elvitt bennünket ahhoz az
épülethez, ahol az ukrán iskola magyar tagozata
mûködik Körösmezõn. Itt kerestük fel a több mint
félszáz diákot (1–6. osztály) és tanáraikat, s talál-
koztunk a magyar óvodába járó gyerekekkel is.

Mivel advent elsõ vasárnapját hagytuk éppen
magunk mögött, s a Mikulás érkezésére vártak a
gyerekek, felnõttek egyaránt, beszélgettünk a
szeretetrõl, az ünnepekrõl, s természetesen el-
mondták a verseket, amelyekkel a Mikulást kö-
szöntik majd, s elénekeltünk együtt minden ide-
vonatkozó dalt, amit mindannyian ismertünk.
Igazi ünnepi, bensõséges hangulatot teremtettünk
a gyönyörû új elõadóteremben. Hangulatos, igé-
nyesen dekorált új épület, amit anyaországiak tá-
mogatásából építettek és tartanak fenn. Nem dõ-
zsölnek, de mindenük van, ami a napi munkához,
az oktatáshoz szükséges. Most éppen egy könyvtár
kialakítását tervezik. Még étkeztetésre is futja a
szerény s nem mindig egyenletes ellátásból.

Nagyon elkel ám a támogatás, mert rohamo-
san fogy a magyarul is tudni akarók száma, óri-
ási az asszimiláció. Igen kevés a tiszta magyar
házasság, ami egy egészséges többnemzetiségû
országban nem lenne baj. Ott nem, ahol az Ág-
nest Ágnesnek keresztelik, ha a szülõk úgy akar-
ják, s nem Oxanának, ahogy hivatalos. Az óvo-
da mûködtetéséhez kevés a magyar gyerekek
száma, ezért itt a beszélgetés meglehetõsen ve-
gyes nyelven folyik, de természetesen a foglal-
kozásokat magyarul vezetik. Az óvodában és az
iskolában is nagyon kevés a könyv s egyéb do-
kumentum, ami az anyanyelv és a kultúra meg-
õrzéséhez szükséges. Itt még van teendõ bõven.

Az ide ajándékba hozott könyvekkel csökkent-
ve terhünket ismét bepakoltunk egy Lada sze-
mélyautóba, s mielõtt a kazah sofõrrel s elma-
radhatatlan segítõnkkel, Antinkkal elhagytuk
volna az ukránok által Jaszinának nevezett tele-
pülést, szakadó esõben még átmentünk a Feke-
te-Tiszán egy asszonyvallató hídon, hogy egy

dombtetõre felkapaszkodva megnézzük a görög-
keleti templomépítészet egy, a XIX. század ele-
jérõl származó gyöngyszemét. Benne a Szent
István királyt ábrázoló zászlóval, amelyen elsõ
királyunk felajánlja a Magyarországot jelképezõ
Szent Koronát Máriának.

Az élmények, a hangulatok fogva tartottak,
de a feladat hajtott bennünket. Rahóra indultunk.
A mûemlékekben szegény városban, a Fekete-
és a Fehér-Tisza összefolyásánál az elõzõ hely-
színünkhöz képest kétszer annyi, kb. ezerötszáz
fõnyi magyar anyanyelvû kisebbség él. Az otta-
ni magyar iskolában már kilenc osztály mûkö-
dik. Az egyes évfolyamokra járó tanulók szá-
ma azonban nem gyarapszik. Sõt, az új okta-
tási rendelet miatt néhány tanulót szülei év
elején átvittek az ukrán iskolába. Pedig itt is
szép, felújított épületben, jól felszerelt tanter-
mekben folyik az oktatás, de – sajnos – ez
egyre inkább kevésnek tûnik. Itt azokkal a
gyerekekkel találkoztunk, akik az ünnepi mû-
sorra készültek; mindenki elmondta az általa
tanult verset, énekeltek s énekeltünk együtt is.

Rahón mûködik egy vasárnapi iskola is, ami-
nek – s mellette számos magyar irodalmi-mûve-
lõdési közösségnek is – szíve-lelke Bilics Éva
néni. Õt otthonában kerestük fel, mert az útvi-
szonyok miatt sem õ, sem a magyarul is tudni
akaró ukrán gyerekek nem tudtak eljutni az is-
kolába. Az õket segítõ/támogató könyvadomá-
nyokat Éva néninél hagytuk, aki tervei szerint az
egyébként szerény karácsonyi csomag gazdagab-
bá tételére szánta azokat. Bízunk abban, hogy
sokan már el is olvasták a szünidõ alatt. Kár,
hogy idõnk rövidre szabott volt, mert az egykori
pesti lányt elhallgattuk volna nagyon sokáig. Ám
azzal az erõt adó gondolattal köszöntünk el, hogy
szebb idõjárást választva jövünk ismét, és
hosszabb idõre. Remélhetõleg már a tavasszal.

A határtól csak százhetven kilométerre fekvõ
település hangulata számunkra már meglehetõsen
idegen, amit csak fokozott a komor, sáros, esõs
idõjárás, de érezve a nyelv összetartó erejébe vetett
hitet, az azért való küzdést, tenniakarást, hittel,
melegséggel töltött el bennünket is.

Tervezett látogatásaink utolsó helyszíne az
Ukrán–Magyar Kulturális, Oktatási és Informá-
ciós Központ volt. Itt – többek között – eredeti-
leg csak ukránul beszélõ gyerekek birkóznak a
magyar nyelvvel, akiknek szülei már nem, de
nagyszülei ismerték, beszélték anyanyelvünket.
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Ezen állomáson tett látogatásunk többszörösen
is érdekes volt. Egyrészt találkozhattunk lovag-
társammal, Nyejzsmák Emmával (A magyar kul-
túra könyvtáros lovagjai. – In: Könyvtári Leve-
lezõ/lap, 2007/3. p. 7–9.), aki az intézetet mû-
ködteti a Falvak Kultúrájáért Alapítvány támo-
gatásával és foglalkozik a fiatalok magyar nyelvre
való tanításával. Másrészt, mert a Kultúra Lo-
vagrendje Missziós Tanodája oktatóinak mun-
kájába is bepillanthattunk. Õk október 8-ától egy-
hetes turnusokban váltották egymást, és nem
csupán Emma munkáját segítették, hanem kijár-
tak Gyertyánligetre, Tiszabogdányba, Kevelére
és a Terebesfejérpatakon vasárnapi iskolákban
tanító pedagógusok munkáján is könnyítettek. A
másik kuriózum az volt, hogy együtt énekelhet-
tünk, játszhattunk a hozzánk hasonló missziót
teljesítõ lovagtársaimmal és magával Nick Fe-
renccel, a lovagrend elnökével is. Azt reméljük,
hogy e missziós munka közbeni személyes talál-
kozó is hozzásegít bennünket közös feladataink
megfogalmazásához. Azon feladatokra gondolok,
melyek ezen területek támogatását célozzák meg.

Valamennyi helyszínen adományoztunk kézi-
könyveket közösségi használatra, illetve a tanulók
és pedagógusok létszámának megfelelõ mennyisé-
gû mesekönyvet, szépirodalmi kötetet, az ovisok-
nak karácsonyi kifestõt, játékokat, s természetesen
csoki Mikulást is. Puky Miklós alapítótag-társunk
minden helyszínen vetített képekkel illusztrálta s
mutatta be alapítványunkat, s azokat az építészeti
és természeti csodákat, melyek a Kárpátalján élõ
gyerekek számára is remélhetõleg elérhetõk, s né-
hány kép erejéig bepillanthattak a világörökség ré-
szét képezõ képzõdményekbe, alkotásokba is.

Bár a napsütés hiánya miatt ke-
vés fotót tudtunk készíteni, a téli táj
hangulatát visszaadót azért mégis.
Azzal a reménnyel tettük ezt, hogy
anyagot gyûjtsünk egy esetleges új
képeslaplap-sorozat elkészítéséhez,
melynek az árusításából befolyó
összeget szintén az alapítvány támo-
gatására tudjuk majd fordítani. Bár
voltak pillanatok, melyek megismé-
telhetetlenek – pl. száguldó lovas-
szekéren ülõ család, igazi ukrán téli
öltözékben, ahol a nagykendõt vise-
lõ fiatalasszony fülén ott a mobilte-
lefon – s nem tudtuk õket megörö-
kíteni, de sajnos számtalan fotót ké-

szíthettünk a Tiszán Magyarország felé hömpöly-
gõ szemétrõl, fõleg mûanyag flakonokról, me-
lyeknek egy része egy-egy hídpillérnél fenna-
kadt, s szépen halmozódott. Megörökíthettünk
volna a negyvenes-ötvenes korosztályban is na-
gyon halvány emlékként élõ teherautókat, de a
legmodernebb jármûveket és kirakatportálokat is.
Egyik pillanatról a másikra zuhantunk vissza év-
tizedeket, vagy repültünk elõre ugyanannyit. Ami
viszont elgondolkoztató: a Nyíregyháza-Budapest
és a Nyíregyháza-Körösmezõ közötti távolság kö-
zel azonos. Elõbbi megtételéhez maximum há-
rom óra szükséges, utóbbi esetben ennek szinte
duplája.

Utunkat saját erõbõl fedeztük, hogy az ala-
pítvány vagyonát teljes egészében az alapító
okiratban megfogalmazott célokra használhas-
suk fel. S hogy nem vagyunk egyedül, akik
idõt, energiát, pénzt nem sajnálva vágnak bele
ilyen missziós munkába, mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy már a hazajövetelünk óta
eltelt rövid idõszak alatt is többen ajánlották
támogatásukat. Ha van még, minden további
felajánlást szívesen fogadunk!

Az elmúlt évek tapasztalatait összegezve
2008-as munkatervünk is elkészült, amiben meg-
fogalmaztuk legfontosabb teendõinket a követ-
kezõ évre. Feladat van bõven, de szerencsére egy-
re bõvül azoknak a köre is, akik megismerik mun-
kánkat, együtt gondolkoznak és tesznek velünk.
Bízunk abban, hogy a szórvány magyarság felé
fordulásunk is hasonlóan vonzza majd a támo-
gatókat! (Az alapítvány elérhetõsége: kamika07
@freemail.hu)

Vné Lukács Ilona
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