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KÁRPÁTALJAI KULTÚRKRÓNIKA
2015. JÚNIUS  JÚLIUS
ELISMERÉSEK
* A Magyar Színházak Kisvárdai
Fesztiválján az Emberi Erõforrások
Minisztériuma a magas színvonalú
rendezõi és társulati munkáért a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház (Kárpátaljai Megyei
Magyar Drámai Színház) Zoltán újratemetve címû elõadását díjazta.
* Földinket, Kristán Attilát a
Nemzeti Színház Kaszás Attila-díjra jelölte.

JÚNIUS
* Befejezõdött a Veres Péterrõl
elnevezett alkotótábor ifj. Hidi Endre, Kalitics Erika és Kulin Ágnes
segítségével. A tábor végén kiállították az itt készült mûveket  szobrokat, festményeket, grafikákat , amelyeket a tanárok és diákok közösen
értékeltek.
* A trianoni békediktátum aláírásának 95. évfordulója kapcsán
Ungváron a Kálvárián megkoszorúzták Posch Alajos (18841919) mártír újságíró sírját. Az Õrvidékrõl
származó újságírót az Ungvárra be-

vonuló cseh katonák gyilkolták meg
28 szúrással. Az idei megemlékezést
Dupka György, a MÉKK elnöke,
és Kövér György a Vitézi Rend kárpátaljai törzskapitánya szervezte.
* Fehérgyarmaton, a Városi Galériában megnyílt Ortutay Zsuzsanna keramikus mûvésznõ kiállítása.
* A 86. Ünnepi Könyvhét és a 14.
Gyermekkönyvnapok alkalmából
számos kárpátaljai vonatkozású kötet látott napvilágot budapesti kiadók
gondozásában: Bartha Gusztáv: Világvég. (Széphalom Könyvmûhely),
Brenzovics Mariannna: Hasadás.
(Pozsony: Kalligram), Füzesi Magda: Kapunyitogató. Gyermekversek évszakonként. (Budapest: Kráter
Kiadó), Nagy Zoltán Mihály: Fogott figurák. (Budapest: Magyar
Napló Kiadó), Vári Fábián László:
Ereimben az idõ. Versek. (Budapest:
Magyar Napló Kiadó).
* A trianoni békediktátum 95. évfordulójára emlékeztek Kaposváron
a Berzsenyi parkban. A Nemzeti
Összetartozás Napján rendezett
megemlékezésen Dupka György
történész, a Magyar Értelmiségek
Kárpátaljai Közössége elnöke mondott ünnepi beszédet, majd a Déryné
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Vándorszíntársulat és a Somogy
Táncegyüttes adott mûsort.
* Az ungvári Fuchs Angelika
zongoramûvész koncertet adott az
Ilko Galériában.
* Határon túli tagjainak és íróvendégeinek új, könyvheti köteteit
mutatta be a Magyar Mûvészeti Akadémia (MMA) a 86. Ünnepi Könyvhéten. A program elsõ részében Vári
Fábián László Ereimben az idõ címû
verseskötetét és Füzesi Magda Kapunyitogató címmel kiadott gyermekverseit mutatták be.
* A Magyar Mûvészeti Akadémia (MMA) egy egésznapos nyílt
programot szervezett Budapesten,
amely során adományokat gyûjtöttek a kárpátaljai mûvészeti iskolák
tanulói támogatására.
* Matl Péter M.S. mester-díjas
munkácsi szobrászmûvész alkotásait bemutató tárlat nyílt Budapesten,
a Várnegyed Galériában.
* Beregszászban tartotta soron
következõ kihelyezett ülését a Magyar
Mûvészeti Akadémia (MMA). A rendezvény helyszínét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola (II.
RF KMF) biztosította. A kihelyezett
képzésen az akadémia részérõl jelen
voltak: Nógrádi Péter zeneszerzõ;
Kelecsényi Csilla textil- és képzõmûvész; Szûcs Endre építész; Tóth Klára filmesztéta; Stoller Antal koreográfus, a magyar táncházmozgalom atyja; Zsigmond Dezsõ filmrendezõ;
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Kucsera Tamás Gergely, az akadémia fõtitkára; Kiss B. Attila operaénekes; Kiss Csaba drámaíró, színész,
rendezõ, színigazgató; Füzesi Magda költõ, újságíró; Vári Fábián
László költõ, író, mûfordító, néprajzkutató; Erfán Ferenc festõ- és iparmûvész; Magyar László festõmûvész;
Mojzes Ildikó, az MMA határon túli
bizottságának titkára; Pécsi Györgyi
fõosztályvezetõ; Répás Zsuzsanna
fõosztályvezetõ. Kucsera Tamás
Gergely fõtitkár röviden beszélt az
MMA tevékenységérõl. Ezt követõen Orosz Ildikó, a II. RF KMF elnöke, Kudlotyák Krisztina, a Pro
Cultura Subcarpathica igazgatója,
Barta József a KMKSZ alelnöke, Zán
Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, Vári
Fábián László, az Együtt címû kulturális folyóirat fõszerkesztõje,
Zubánics László, a KMMi elnöke és
mások tartottak bemutatkozó
beszédet. Az esemény kézzel fogható eredményeként pedig Kucsera Tamás Gergely egy 1 200 000 forint
értékû adományt nyújtott át jelképesen Vass Ilonának, a Kárpátaljai
Magyar Fõiskoláért Alapítvány titkárának, amely adományt a mûvészeti
iskolák támogatására szánják. A rendezvény a kárpátaljai mûvészeti iskolák diákjainak elõadásával és az azt
követõ fogadással zárult.
* Hidak, korok, Budapest címmel kiállítás nyílt a II. Rákóczi Fe-
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renc Kárpátaljai Magyar Fõiskolán
(II. RF KMF) az Európai Utas Alapítvány, a Magyar Mûvészeti Akadémia (MMA) és a Pro Cultura
Subcarpathica szervezésében. A kiállítás az elmúlt 300 év történelmét
mutatja be Budapest (Pest és Buda)
hídjainak történetén keresztül, felhasználva a legjobb magyar képzõmûvészek, festõk, rajzolók mûveinek másolatait és fotódokumentumokat. A tárlat szakmaiságát a Budapest Történeti Múzeummal való
együttmûködés biztosította, a tablókhoz kapcsolódó esszét Száraz
Miklós György írta. A rendezvény
megnyitóján jelen volt dr. Orosz
Ildikó, a fõiskola elnöke, dr.
Kucsera Tamás Gergely, a Magyar
Mûvészeti Akadémia fõtitkára; Módos Péter, az Európai Utas Alapítvány elnöke; Kiss B. Attila operaénekes; Répás Zsuzsanna, az MMA
nemzetközi és határon túli ügyek
fõosztályának vezetõje; Szalipszki
Endre beregszászi fõkonzul és mások. Vári Fábián László megnyitó
beszédében kifejtette: küldetésünk
van, amelyet jeles nõk és férfiak,
Budapest hídjai névadóinak halhatatlan szellemei kódoltak belénk. A
hidakat mindig újraépítik, mert az
évszázados, évezredes utak nem sorvadhatnak el, az egymásra békével
gondoló szomszédos partok összetartoznak. A szakadékokat át kell
ívelni, az erõvel elszakított utakat

össze kell kötni. Ez az egyetemes
emberi civilizáció parancsa.
* Bemutatták Nagy Zoltán Mihály A sátán fattya címû mûvét Beregszászban. Az író a 20. század
egyik legtragikusabb idõszakát írja
meg ebben a mûvében. A trilógia
elsõ részének alapján Árkosi Árpád
rendezõ készített színpadi monodrámát. Az alkotást a Magyar Mûvészeti Akadémia kezdeményezésére a
kárpátaljai közönség is láthatta a
Beregszászi Illyés Gyula Magyar
Nemzeti Színházban (Kárpátaljai
Megyei Magyar Drámai Színház). A
néhány évtizede zajló világháborút
és az azt követõ szovjet kényszer
mindennapjait eleveníti fel a darab.
Tarpai Viktória színmûvésznõ lebilincselõ elõadásában Tóth Eszter
egyszemélyes monológban mesél
számunkra. A fiatal lány elmond
minden borzalmat, amit átélt, miután az orosz katonák megerõszakolták, s méhében megfogant a muszka fattyú, a sátán fattya. Tarpai Viktória kiemelkedõ tehetsége mellett
a mûvet még inkább emelkedettebbé teszi zenei közremûködésével
Zanotta Veronika, illetve Ondraschek Péter látványtervezõi munkája.
* A Magyar Mûvészeti Akadémia Határon Túli Bizottság tagjainak a Szolyvai Emlékparkot dr.
Dupka György történész, az emlékpark felelõs titkára mutatta be, illetve tartott elõadást a kárpátaljai
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magyar és német férfiak 1944 õszén
történ elhurcolásáról és a sztálinisták megtorlási akcióiról.
* Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépmûvészeti Múzeumban
megnyílt a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Kárpát-haza Galériájának
Boldogasszony kiállítása. A kiállítást
Erfán Ferenc, a Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépmûvészeti Múzeum igazgatója nyitotta meg. Közremûködött a Cantusz Kamarakórus.
* A Magyar Írószövetségben sor
került az új arculatú Somogy kulturális folyóirat idei elsõ számának
bemutatójára. A nevezetes eseményen jelen volt Dupka György Berzsenyi-díjas alkotó, a folyóirat tanácsadó testületének tagja, a mostani szám egyik szerzõje. A jelenlévõk gratuláltak a Takáts Gyulai hagyomány folytatóinak, az új szerkesztõbizottsági tagoknak és a fõszerkesztõ Bába Ivánnak, akik arra
vállalkoztak, hogy értékõrzõ és -teremtõ lapszámokat adnak ki.
* A határtalan irodalom jegyében
zajlott le az irodalmi mûhelymunka a
Kovács Vilmos Irodalmi Társaság
(KVIT) szervezésében, ahol a kárpátaljai és erdélyi magyar irodalom találkozott egymással. A találkozót a házigazda, az EurópaMagyar Házban székelõ Kárpátaljai Magyar Mûvelõdési
Intézet (KMMI) elnöke, Zubánics
László nyitotta meg, és köszöntötte az
Erdélybõl és a Partiumból érkezett ven86
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dégeket: Karácsonyi Zsoltot, Jánk
Károlyt, Fischer Botondot és Horváth Elõd Benjámint  a Kolozsváron megjelenõ Helikon címû irodalmi
lap munkatársait. A beszélgetésen részt
vett Füzesi Magda költõ, Szemere Judit újságíró, valamint a KVIT tagjai:
Lõrincz P. Gabriella, Varga Nikolett, Shrek Tímea, Pák Diána, Ráti
Emese, Kovács Eleonóra, Csordás
László, Csornyij Dávid, Pógyor Levente és Marcsák Gergely. Füzesi
Magda a határon túli alkotók szerepének változásáról beszélt, valamint elmondta, hogy korábbi ígéretéhez híven a Kárpátaljai Hírmondó új száma
már a Kovács Vilmos Irodalmi Társaságnak szentelt KVIT-kollázs címû rovattal jelenik meg, és gratulált az oda
küldött színvonalas munkákhoz. Az
Erdélybõl érkezõ vendégeket Karácsonyi Zsolt, a Helikon folyóirat fõszerkesztõje mutatta be, majd mindannyian felolvastak verseik, rövidprózáik közül. A délutáni órákba nyúló találkozó
kötetlen beszélgetéssel zárult.

JÚLIUS
* Fuchs Andrea ungvári alkotó
grafikáit bemutató tárlat nyílt
Beregszentmiklóson, a Telegdy-Rákóczi kastély Galériájában.
* MNC Konferenciahét zajlott le
Balatonlellén a Magyar Népfõiskolai Collégium szervezésében, ahol
többek között dr. Dupka György
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történész Kárpátalja múltja, jelene
és jövõje címmel tartott elõadást.
* Megrendezték a IX. Nemzeti
Hét rendezvénysorozatot Balatongyörökön, ahol Múlt és jelen Kárpátalján címmel Marcsák Gergely
irodalmár tartott elõadást.
* Bacskai József ungvári magyar
fõkonzul kezdeményezésére kiállítás
nyílt Soltész Péter ungvári festõmûvész munkáiból Magyarország Ungvári Fõkonzulátusának nagytermében.
* Ungvár után második állomására érkezett a Kárpát-haza Galéria
által életre hívott Boldogasszony
címû vándorkiállítás. A tárlat a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Kárpáthaza Galériája és a Pro Cultura
Subcarpathica szervezésében nyílt
meg Beregszászban, a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola kiállítótermében.
* Ünnepélyes tanévzáró és diplomaosztó rendezvény volt az Ungvári
Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvû Humán- és Természettudományi
Karán, amelyen részt vett és beszédet
mondott az Ungvárra érkezett Potápi
Árpád János nemzetpolitikáért felelõs államtitkár. A politikus a diplomaosztó ünnepség után tárgyalt Zubánics Lászlóval, az UMDSZ elnökével és dr. Brenzovics Lászlóval, a
KMKSZ elnökével is. A felek megvitatták a belpolitikai helyzetet, különös tekintettel az õsszel esedékes önkormányzati választásokra.

* A magyarországi Bethlen Gábor
Alapítvány tizennyolc olyan kárpátaljai magyar pedagógus munkáját ismerte el oklevéllel és a támogatók jóvoltából külön-külön százezer forint
nagyságú pénzjutalommal, akik sokat
tesznek vagy tettek a kárpátaljai közösségek érdekében. Jánosiban, a Helikon Hotelben megszervezett díjátadó
ünnepségen az elismerõ okleveleket és
a díjakat személyesen Lezsák Sándor,
a Magyar Országgyûlés alelnöke, a
Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriumi elnöke adta át Vári Fábián László
költõvel, Keskeny Ernõ kijevi magyar
nagykövettel és Bacskai József ungvári magyar fõkonzullal, valamint Molnár Eleonórával, a Kárpátaljai Népfõiskolai Egyesület elnökével közösen.
A következõ pedagógusok részesültek
elismerésben: Majnek Antal római
katolikus püspök javaslatára Béres Attila (Ungvár), Ferku Viktória (Bene),
Hnatik-Riskó Márta (Beregszász),
Morozjuk Judit (Kõrösmezõ), Nagy
Ernõ (Rát), Nagy Eszter (Rát),
Nazarovics Valentina (Ungvár),
Smocer Erika (Rahó); a Kárpátaljai
Népfõiskolai Egyesület javaslatára Bak
Éva (Nagydobrony), Bimba Éva (Barkaszó), Hurik Ilona (Csap), KatonaBimba Tímea (Szernye), Palkó Katalin (Tiszasalamon); Vári Fábián
László javaslatára Bagu Gizella (Bátyú), Sõtér Géza (Nagypalád), Pécsi
Dezsõ (Bene), Tóth Jenõ (Kaszony),
Fehér Ferenc (Mezõvári).
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* Lezajlott a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság havi mûhelybeszélgetése a beregszászi Európa-Magyar
Házban.
* Lezajlott a Turul ünnepség a
KMKSZ szervezésében Tiszaújlakon
és a tiszabökényi kuruc emlékmûnél.
Az emlékmûnél Barta József, a
KMKSZ alelnöke köszöntötte az ünnepség vendégeit, majd felszólítására egyperces néma fõhajtással emlékeztek a rendezvény résztvevõi az
ukrajnai harci cselekmények áldozataira. Ünnepi beszédet tartott: Csutora Zsolt, a magyar Külgazdasági
és Külügyminisztérium keleti nyitásért felelõs helyettes államtitkára,
Petei Judit, a Nagyszõlõsi Járási
Állami Közigazgatási Hivatal elnöke, Ladiszlav Lecovics, a Kárpátaljai Ruszinok Szövetségének elnöke.
Végül dr. Brenzovics László, a
KMKSZ elnöke, Ukrajna Legfelsõbb
Tanácsának képviselõje ünnepi beszéde kezdetén köszönetet mondott a jelenlévõknek, hogy a nyugtalanító hírek ellenére jelentõs számban részt
vesznek a KMKSZ ünnepségén. Kijelentette: Az, hogy itt vagyunk
együtt, azt jelenti, hogy mi nem félünk itt, Kárpátalján magyarnak lenni. A Turul-ünnepség a Szózat eléneklésével ért véget, majd mindenki elhelyezhette koszorúit és virágait
az emlékmû talapzatán.
* A Pro Cultura Subcarpathica
(PCS) civil szervezet negyedik alka88
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lommal rendezte meg hagyományõrzõ fesztiválját, a KurucFesztet a
péterfalvai Vidámparkban. Ünnepi
mûsort adtak elõ a XX. Kárpátaljai
Népzenei, Néptánc és Kézmûves Tábor, valamint a Pál István Szalonna,
a Hagyományok Háza és a PCS szervezésében megvalósuló népzenei, néptánc és népi ének mesterkurzus résztvevõi. A pódiumon kívül többek között sátort vertek a kézmûvesek, különbözõ szolgáltatások, köztük a
KVIT-sátorban az Együtt c. irodalommûvészet-kultúra folyóirat, az
Intermix Kiadó újabb könyvei is az
idelátogatóknak bemutatásra kerültek.
A KVIT-sátor vendégei voltak többek
között dr. Szöllõsy Tibor, Zselicki
József, Dupka György, Csordás
László, Marcsák Gergely, Shrek
Tímea, Lõrincz P. Gabriella.
* A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) közötti, mintegy húsz
éve megromlott viszony helyreállításán dolgozik a Potápi Árpád
János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelõs államtitkára,
aki errõl Budapesten tartott sajtótájékoztatóján beszélt.
* A Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárával
tárgyalt az UMDSZ elnöke. Zubánics
László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke Beregszászban,
az Európa-Magyar Házban fogadta
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Csutora Zsoltot, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium keleti
nyitásért felelõs helyettes államtitkárát, illetve a kíséretében lévõ diplomatákat, köztük Bacskai József és
Szalipszki Endre fõkonzulokat.
* A Kárpátaljai Népfõiskolai Egyesület (KNE) szervezésében vidékünkön turnézott a Pécsi MárkusZínház
társulata. A 23 éve sikeresen mûködõ
bábszínház Tiszasalamonban, Nagydobronyban, Barkaszón és Ráton mutatta be Benedek Elek Égig érõ fa címû
meséjét.
* Holozsi Imrét nevezték ki a
városi tanács Mûvelõdési Fõosztályának vezetõjévé Beregszászban.
* A Kisebbségekért  Pro
Minoritate Alapítvány 26. alkalommal rendezte meg a Bálványosi Nyári Szabadegyetemet az erdélyi
Tusnádfürdõn. A szabadegyetem kárpátaljai politikusoknak, szakembereknek is lehetõséget teremtett a tartalmas párbeszédre és közös megoldások keresésére olyan problémák terén, melyek közvetlenül érintik az
anyaország és a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzetét. A szabadegyetemen részt vett és elõadást tartott
Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke,
Kulin Zoltán, a Kárpátalja Megyei
Állami Televízió- és Rádiótársaság
vezérigazgató-helyettese, Orosz Ildikó, a Rákóczi-fõiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség el-

nöke, Brenzovics László ukrajnai
parlamenti képviselõ, a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség elnöke.
* Tíz évvel ezelõtt az LMKSZ tagjai emlékkeresztet allítottak a Lvivmegyei Sztárij-Számbor melletti
Szozány faluban, ahol a malenykij
robot-ra elhurcolt magyar és német
származású kárpátaljai lakosok ezrei
sínylõdtek és haltak meg az NKVD
elosztó-táborában. A malenkij robot/
elhurcolás 70. évfordulójára emlékezve, a Szövetség tagjai rendezték a
helyszint, felújították az emlékkeresztet. Ezúttal ünnepi megemlékezést
tartottak a környék lakosaival együtt.
A rendezvényt megtisztelték a polgármesteri hivatal, a szambori járási tanács és a lembergi közigazgatási hivatal képviselõi is. A megemlékezést
Szarvas Gábor, az LMKSZ elnöke
nyitotta meg. Az itt elhunyt magyar,
német és más nemzetiségû rabok lelki
üdvéért a helyi görögkatolikus papok
mondtak imát. Ezt követõen beszédet
tartott dr. Dupka György történész,
a Szolyvai Emlékpark felelõs titkára,
Vida László Magyarország Ungvári
Fõkonzulátusának konzulja, Strömpl
András, az LMKSZ alelnöke,
hadisírkutató és mások. Majd neves
lembergi elõadómûvészek- Lába
Marianna, Almási Zoltán, Scsur
Sándor közremûködésével lágerdalok, megzenésített lágerversek, magyar népdalok és klaszikus zenei mûvek hangzottak el. Az emlékrendez89
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vény gyertyagyújtással és koszorúzással ért véget. Elhangzott és támogatásra talált Dupka György ama javaslata, hogy a helyi önkormányzat és az
ungvári magyar fõkonzulátus és az
ukrán és magyar civil szervezetek támogatásával létesüljön a Szolyvai
Emlékparkhoz hasonlóan egy védett
emlékhely és Mihajlo Beleny neves
szobrász kivitelezésében kerüljön felállításra egy figurális emlékmû, azok
tiszteletére akik túléve a szolyvai
megsemmísítõ tábort, idehurcolták, a
Sztarij Szambori elosztótáborban
pusztultak el végelgyengülésben, járványos betegségben, éh- és fagyhalálban. Az idevonatkozó levéltári anyagok alapján kijelenthetõ, hogy több
mint 250 ezer hadifogoly, internált
civil, letartóztatott és szovjetellenesnek vádolt értelmiségi volt itt
fogvatartva 1944-1947 között, mintegy 3 ezer halottat temettek el az itteni lágerhez közeli jeltelen tömegsírokban. A sztálinizmus áldozatainak
Szolyva után a második nagy fogolytemetõje, ahol többségében a Kárpátmedence térségébõl elhurcolt magyarok, svábnémetek, illetve szászok, köztük ruszin, lengyel és ukrán patriótáknak lett végsõ nyughelye.
* A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete által megrendezésre került a II. Rákóczi Ferenc életét és
az általa vezetett szabadságharcot bemutató Fejedelem címû történelmi
musical a beregszászi Amfiteátrumban.
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