
Mosom kezeimet, bár nincs miért
Az ötlet tőlem származik ugyan, hogy ide utaz-
zunk, Kárpátaljára, de nem óhajtottam cicerone 
lenni, túl sok az érzelmi kötődésem – itt születtem, 
tizenhat éves koromig minden nyaramat itt töltöt-
tem, csak haraggal tudtam Trianonra gondolni –, s 
egy percig nem lettem volna képes semminemű tá-
volságtartásra, ami talán illendő egy ilyen kollektív 
út során. A program kialakítása két férfi ú belátásán 
múlott – tőlem természetesen nem függetlenül –, 
Horkay Sámuelén, akit a beregszászi idegenvezetők 
munkaközösségének vezetőjeként az utazás előtt 
két hónappal ismertem meg, s akivel rokonszen-
veztem, és Mányi Istvánén, kuckós társaságunk 
meghatározó személyiségén, akit szerettem, s aki-
nek építész érdeklődése, tudtuk, befolyásolja majd 
a tervet. Rájuk bíztuk tehát magunkat, én semmibe 
bele nem szóltam. Ahogy szokott volt lenni, ha két 
dudás van a buszon, történnek súrlódások, melyek 
annak rendje-módja szerint el is simulnak. Jobb 
esetben.

A túra-út jól sikerült, illendő, hogy ennyi leíród-
jék mindjárt itt az elején, mivel nem biztos, hogy 
az írásomból mindez kiderül majd. Ugyanis nem 
úti beszámolót készítek, még csak nem is útinaplót 
írok, jegyzeteket inkább szabálytalanul, szeszélye-
sen kapcsolódva egy-egy élményhez, emlékhez.

A magyar-ukrán határon
Senki nincs előttünk. Kezdünk örvendezni. Majd-
csak átjutunk hamarost a magyar vámon. Vidá-
man siklik mikrobuszunk a kívánt helyre, mi meg 
játékos gesztusok kíséretében szedjük elő, ahogy 
kell, az útleveleket. A fi atal határőr végigmustrál 
minket, ő sem gondolja másképp, azonosak va-
gyunk útlevélbeli önmagunkkal, jöhet hát a vá-
mos, a beregsurányi magyar. Semmit nem viszünk, 
nyugodt a lelkiismeretünk, hamar végzünk, gon-
doljuk. Ám nem így a vámos. Ő két társával be-
szélget a hűvösben, tőlünk húsz méterre, mi meg 
fővünk a buszunkban. Kánikulai nap van. Már 
eltelt egy félóra, aztán még egy óra, Mányi Pista 
már a határőrség parancsnokságát hívja a mobil-

ján, meg a belügyminisztériumot, hogy mi van itt, 
miféle ország ez, ahol ilyesmi megtörténhet – meg-
jegyzem, mindig csak a telefonközpontig jut el, az 
istennek se tovább. Mi is mondjuk a magunkét. 
Én jószerint arról elmélkedem, hogy lám, ilyen a 
hatalom természetrajza, ha valaki vagy valakik el-
lenőrizetlenül parancsnokolhatnak, az alattvalók 
meg félnek, mindig minden megtörténhet. Mert 
lám csak, ez a vámos tudja, hogy mi ki vagyunk 
szolgáltatva neki, ő dönti el, mikor enged tovább, 
s azt is tudja, hogy mi szorongunk és kussolunk, 
azaz hallgatunk, mivel ha szólni merünk, akár szét 
is pakoltathatja a buszunkat, és akkor még tovább-
veszteglünk, tehát, ha neki beszélgetni van kedve a 
haverjaival, akkor beszélgethet büntetlenül, mun-
kaidőben. Eszembe jutott egy valamikori szovjet 
költő, Martinov vagy Jevtusenko, aki azt írta egyik 
versében, hogy Az ember általában nem nagy jelenség, 
de jelentősége mérhetetlen. Hát ezt mi most megta-
pasztaljuk.

Kik is vagyunk?
A mi kuckós társaságunk évekkel ezelőtt úgy 
döntött, hogy minden nyárból egy hetet közös ki-
rándulással tölt el és valamely Kárpátokon belüli 
ország népével, az utódállamhoz kényszerült ma-
gyarság kultúrájával, főként építészetével s ter-
mészeti adottságaival ismerkedik. Jártunk már a 
Felvidéken, Vajdaságban, Erdélyben, most jött el 
az ideje, hogy elmenjünk a sengeni határon túlra, 
szülővidékemre, Kárpátaljára.

Hát most itt vagyunk, túl a magyar vámon, ám 
még az ukrán előtt. S akik itt vagyunk, tizennyol-
can – egy barátunk vonattal jön utánunk, elfelejtette 
megnézni, hogy lejárt az útlevele –, szólóban vagy 
párosan, valamennyien ötvenen túl, sokan hatva-
non túl, Kósa Vilmáról meg becses személyemről 
nem is szólva, itt vagyunk olyanok – mind értelmi-
ségi, s nemcsak foglalkozására nézve, mérnök, ta-
nár, orvos, közgazdász –, akik először utaznak, za-
rándokolnak a történelmi Magyarországnak erre a 
huzatos tájára, akik lélekben készültek is; nem lesz 
ez az út virágvasárnapi vonulgatás.

73

HÉT NAP KÁRPÁTALJÁN. 

ÚTI JEGYZETEK

Debreczeni Tibor

O
L
V

A
S
V

A



74

O
L
V

A
S
V

A
 –

 D
eb

re
cz

en
i 
Ti

b
o
r:

 H
ét

 n
ap

 K
ár

p
át

al
já

n
. 

Ú
ti

 j
eg

yz
et

ek

Amolyan tűnődésféle volna
Gyerekkoromban, amikor először jöttem szülőfa-
lumba, Váriba, a cseh vámosok előtt kellett kipa-
kolni a táskáinkat, később a szovjetek ellenőriztek, 
most meg az ukránok. Nem emlékszem, hogy ne 
izgultam volna, lehettem ifjú, felnőtt, öreg, jöhet-
tem Záhonynál, Beregsuránynál, Tiszabecsnél, 
csoportban, egyedül, családdal, ülhettem vonaton, 
autón, buszon, ha megláttam a hatalmi jelvényt, az 
egyensapkát, én már féltem.

Most sem történt másként. Csak éppen tetőzte a 
nyugtalanságomat a tudat, hogy ez az út az én biz-
tatásomra született, s hogy az én szülővidékemre 
jövünk, gyermekkorom paradicsomába, és arra vá-
gyom, hogy minden fl ottul zajlódjék, s a barátaim, 
akik velem utaznak, jól érezzék magukat, rossz száj-
íz egy csepp se, ha majd visszatérünk. Nem mintha 
tehetnék bármiről is. A vámról meg végképp nem. 
Jeleztem én előre, a határ itt nem Hegyeshalom, de 
azért reménykedtem, csodát vártam, most minden 
másként lesz, mint szokott volt itt lenni.

Kaffka ukrán kastélyában
Az ukrán sorompó után, míg folyik a herce-hurca, 
s töltögetjük a statisztikai lapot két példányban, a 
sofőrünk a maga buszos papírjaival eltűnik. Egy 
félóra, az illető sehol, már nyugtalankodunk, csak 
nem zárták be valahová!

Utána indulok. Hatalmas ház, ahol felszívódott, 
kongó előtér, folyosók, emelet. Komótosan elsétál 
egy egyenruhás, aki maga is kámfort játszik, nyílik 
egy ajtó zajtalanul, volt vámos, nincs vámos. Ismét 
egyedül. Végre megjelenik a mi emberünk. Mi van? 
– kérdezem. De ő csak húzza a vállát, nem tudja, 
mondja, küldik egyik szobából a másikba, majd vá-
rakoztatják, mint most is, piszmognak a papírral, 
nem sietnek, ráérnek. Nekem beugrik, sokan emle-
gették, akik gyakorta járnak innen oda, hogy pénzt 
kell tenni a papírok közé meg az útlevélbe, közöl-
ték is, hogy mennyit, s akkor gyorsabban halad az 
ügyintézés. Mi ezt elmulasztottuk, hátha ezért vá-
runk. Mintha Kaffka kastélyában lennék, nem tu-
dom, mi miért történik, illetve nem történik.

Még egy óra, idegünk rángó háló, a feszültséget 
mérni lehetne.

S akkor végre! Elindulhatunk.
S tizenöt percen belül már Beregszászban is va-

gyunk.

Jé, ilyen közel van!
Akik még nem autóztak errefelé, csodálkoztak: 
ilyen közel lenne az országhatárhoz a hajdani me-
gyeszékhely? Hát ilyen közel van! Jómagam nem 

szűnök mondogatni, ugyan miféle gonosz erő mű-
velte ezt a Trianont! Miféle bűnöket büntetett az Is-
ten?! Magyarabb város nem kellett Beregszásznál, 
s akik húzták a határokat, a térképen irónnal, vajh 
tudták, hogy etnikailag homogén népközösséget 
rendelnek idegenek alá?

Ugyan ki kérdezett? Senki nem kérdezett. Ma 
sem kérdez. Jaj az alávetettnek. A nép, az istenadta 
nép hatalmi játékok tárgya, itt a Tisza mentén is. 
Aki eddig magyar hazájában élt, 1920 után cseh-
szlovák, majd szovjet, most meg ukrán törvények-
nek kell hogy engedelmeskedjék.

El szoktam mondani, soha eszébe nem jutott 
volna a szüleimnek, hogy engem Tibor névre ke-
reszteljenek, ha éppen nem Csehszlovákiában jö-
vök a világra, Beregszásztól 12 kilométerre. Sándor 
lettem volna, József vagy Béla, mint az őseim. Vé-
gül is kerestek és találtak egy nevet, amelyet nem 
lehet átfordítani, amely csehül és magyarul is így 
hangzik: Tibor.

Juhász Gyula Trianon című költeménye is 
eszembe jut, két sor belőle, melyet ide írok:
„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá!”

Horkay Sámuel
Kitűnő férfi ú az idegenvezetőnk, Horkay Sámuel 
Beregszászból. Nyugdíjas mérnök, a beregszászi 
tanárképző főiskola tanára, a Kárpátaljai Magyar 
Idegenvezetők Munkaközösségének elnöke. Tár-
gyi tudása kitűnő, remekül fogalmaz, s mint egy 
jó dramaturg, mindig tudja, érzi, hol és mikor kell 
váltani hangnemet, stílust. Két hónappal ezelőtt 
jártam Beregszászban, jó sorsom akkor hozott vele 
össze. Ráéreztünk egymásra. Meg is kértem, állít-
son össze valamiféle jó programot a társaságunk 
számára, egy hétre valót.

Ő várt minket Beregszászban, ő jött velünk az 
utunkon, vele voltunk öt napon át.

Azon túl, hogy Sámuel mesterfokon gyako-
rolta új szakmáját, tetszett nekem azért is, mert 
úgy gondolkodott, ahogy. Ahogy egy nemzeti 
érzelmű kisebbségitől, egy felelős értelmiségi-
től elvárható. Ahogy én is gondolkodom. Nem 
hiszem, hogy a társaságunkban lett volna bárki 
is, aki lényegi kérdésekben vele egyet ne értett 
volna, de tudott irritálni. Egyeseket. Magabízása 
tetszhetett agresszívnek? Népművelői szándéka 
soknak?

Nagybocskó környékén jártunk, amikor Samu, 
Korvin Ottóról, a Tanácsköztársaság ismert bel-
ügyes vezéréről, Szamuely Tibor társáról beszélt 
annak apropóján, hogy az illető Korvin az említett 
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településen született. Akkor történt, hogy a busz 
végében ülők közül bekiabált valaki, hogy nem ké-
rünk a szemináriumból, mire valaki középről meg-
jegyezte, hogy ő meg kér.

Már itthon történt, hogy nézegettem a kárpát-
aljai református templomokról készített szép albu-
mot, s mit olvasok benne? Horkay Barna reformá-
tus nagyszőlősi lelkész, Horkay Sámuel édesapja 
1948 és 1955 között nem a székhelyén, Nagyszőlő-
sön fungált, hanem Szibériában. Ott raboskodott. 
Samu erről szemérmesen hallgatott.

Megértettem, mért nem kedveli Horkay Samu a 
bolsevik Korvin Ottót – mivel hogy a „szemináriu-
mából” az is kiderült, tényleg nem kedveli a tizen-
kilences népbiztost.

Munkács, a magyar történelem metaforája
Délután már a munkácsi várban kószálunk. Jó-
magam úgy nézelődök, mint ki itthon van. Az 
utóbbi két esztendőben háromszor is járhattam 
itt.

Mondottam is valakinek, akivel együtt róttuk 
a lépcsőket, s kiállító teremtől kiállító teremig lép-
deltünk, meg amíg hallgattuk a várbeli turul em-
lékmű történetét, mondottam, ahhoz, hogy jól ért-
sük a magyar történelmet, nem kellene mást tenni, 
mint tanítani a munkácsi vár históriáját. Ha rajtam 
múlna, minden erővel segíteném a tantestületeket, 
szervezzenek iskolai, illetve osztálykiránduláso-
kat Munkácsra. Itt minden az ezer éves nemzeti 
múltról beszél, meg a szabadságküzdelmekről, a 
hősiességről és a bukásról, a politikáról meg a ki-
szolgáltatottságról. Munkács nemcsak valóság, de 
metafora is. Idegenvezető azért kellenék, írnám ki 
előre, mivel, noha itt minden a magyar nemzeti 
múltról szól, a feliratok mégis csak ukrán nyelven 
olvashatóak.

Ezek az utód-államok! Ők a hatalom, ők a több-
ség! És semmi nagyvonalúság. Mitől ilyen pitiáne-
rek? A rossz lelkiismerettől? Birtokolnak valamit, 
ami nem volt az övék, ettől?

Sétálunk Munkács főterén. Végre restaurálják 
az épületeket, melyek szépek, melyeket még a 
monarchia idején építettünk. Mi. És nem ők. De 
hovatovább már csak ők lakják. Abból következ-
tetek, hogy a járókelők zömében szláv nyelveken 
beszélnek.

Ülök a munkácsi Rákóczi-kastély, az úgyneve-
zett Fehér-ház előtt, ülök, s mert mást nem tehetek, 
elmélkedek, itt is, ama régi dicsőségről. Meg arról, 
hogy jaj a legyőzötteknek.

A kurucmozgalom bukása után a Rákóczi-kas-
tély a Schönborn család birtokába került.

Helyezkedni tudni kell – a Schönbornok
Folytatom az elmélkedést Beregváron (mai nevén 
Karpati), az impozáns Schönborn-kastély előtt, 
alatt.

Harcok errefelé nem voltak, épségben maradt 
a festői környezetben épült tizenkilenc hektárnyi, 
angolparkkal körülvett kastély, ez a 19. század vé-
gén épült historizáló épület, a maga ötvenkét he-
lyiségével, háromszázhatvanöt ablakával, tizenkét 
bejáratával, négy tornyával. A Schönborn család a 
jövedelmet, amiből a kastélyt felépítette, a korábbi 
kétszáz évben szerezte. És jócskán jutott nekik a Rá-
kóczi birtokból is, nemcsak az áruló Károlyiaknak. 
Beregszász városa is a Schönbornoknak adózott. 
A Habsburgok kegyet gyakoroltak, egyszersmind 
büntettek. Büntették a Rákóczi pártján álló várost 
és jutalmazták a király pártján álló arisztokratát.

Ezek a Schönbornok mindig tudták, ki mellé áll-
janak, hogyan helyezkedjenek, hol érvényesíthetik 
legjobban érdekeiket.

Miként a mi uraink.

Vegyes házasságok
Az első két éjszakát Szolyván töltjük egy barátsá-
gos család barátságos házában. Miközben min-
dennel ellátnak, jókat beszélgetünk, igaz, csak a 
ház urával, aki éppen azokban a napokban készül 
állás változtatására. S azért csak vele, mivel ő be-
szél magyarul. Ugyanis magyar és református. 
A feleség ukrán és görögkeleti. A leszármazottak 
az apanyelvet már nem beszélik. Técsőn is, ahol a 
következő két éjszakán szállunk, a véletlen hozta, 
olyan családhoz kerültünk, ahol a férfi  volt ukrán s 
az asszony magyar. Nyilván ezért, a leányuk hibát-
lanul beszélte az anya- és apanyelvet is.

Hogy van-e a történetnek tanulsága? A tapasz-
talatok azt mutatják, hogy idegen többségi közeg-
ben akkor tanulja meg a gyerek a kisebbségi nyel-
vet, ha az anya is kisebbségi. Az apák általában 
az anyanyelvi neveléssel nem foglalkoznak. Kósa 
Vilma Angliába disszidáló ötvenhatos unokatest-
vérének egyik gyermeke sem beszél magyarul. Én 
meg nem beszélek németül, tehát nem erősítem a 
szabályt, holott édesanyám német anyanyelvben 
nevelkedett, szepességi cipszer lévén. Ám Váriba 
jött férjhez, egy Tisza-menti magyar községbe, s 
minthogy apámmal más nyelven, mint magyarul 
nem tudott beszélni, minket, fi ait – hárman vol-
tunk fi úk – már nem is igyekezett németre tanítani.

A magyarok siratófala – Szolyván
Szolyvát borvizéről emlegettük gyerekkorunkban. 
Később már más miatt is.
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Itt alakították ki a hős szovjet felszabadítók az 
1944-ben gulágba hurcolt magyarok első gyűjtőtá-
borát. Innen vitték tovább a Szovjetunió belső vidé-
keire azokat, akiknek nem sikerült itt elpusztulniuk. 
Sokan már itt meghaltak. Névtelenül kaparták el 
őket, nem tudom, kinek a nagyobb dicsőségére.

Az emlékkertben vagyunk – állítólag alattunk 
a tömegsír –, hogy lerójuk kegyeletünket. 1989 
óta már szabad. Jómagam nem először járok itt. 
Az emlékoszlopon ugyanis – most már végre van 
ilyen is – olvashatom nagybátyám, Debreczeni La-
jos nevét, akit társaival együtt Váriból hajtottak 
ide, háromnapi munkát hazudva. Ő innen még to-
vább jutott, majd egy ukrajnai barakkban, tífusz-
ban pusztult el. Az elhurcolt nagybácsi, édesapám 
testvéröccse, nekem Sanyi bácsi mindössze 36 éves 
volt, mikor elpusztult. S én erre csak most döbben-
tem rá, hogy olvastam a nevét, meg a születési év-
számot az emlékoszlopon. Három apró gyereket 
hagyott árván, a harmadik azután született, hogy 
az apa meghalt.

A Szovjetunió összeomlása előtt nem volt ildo-
mos beszélni magáról az elhurcolásról sem, hát 
még az elhurcoltról. Mintha annak lett volna szé-
gyenkeznivalója, akit elvittek, aki özvegyen ma-
radt. Meg a félárva gyerekeknek. A Tiszakürtön 
lakó Debreczeni Csaba a Szolyvára hurcolt Sanyi 
bácsinak az unokája. Közvetett képe sincs a nagy-
apjáról. Az első fényképeket én mutattam neki. 
A gulág tabutéma volt. Nem beszéltek róla.

Hát most itt vagyunk, itt vagyok Szolyván, az 
emlékparkban. Koszorúzunk, énekelünk, jóma-
gam a sírással küszködöm.

Szülőföldem szép határa
Nékem szülőhazám ez a kis országrésznyi terü-
let, melyet Kárpátaljának neveznek, s noha életem 
első tizenhat évének minden nyarát itt töltöttem, 
Beregszászon túl nem jutottam. Ungváron, Mun-
kácson se jártam. Később, szovjet időkben, gépko-
csival rendelkező beregszászi rokonom – mekkora 
élmény volt – elvitt Vereckére, de Husztra el már 
nem jutottam, mivel más rajonhoz, más megyéhez 
tartozott, s hogy oda bemehessünk – ez volt a rend 
–, kellett volna, hogy legyen külön engedélyünk.

Pedig most tapasztalom meg igazán, hogy itt 
Kárpátalján semmi nincs messze. Nem is értem, 
a szüleim – vonattal mehettünk volna – mért nem 
vittek el a közeli nagyobb városokba. Nem bírta a 
pénztárcájuk – ami lehetséges, egy tanítói fi zetés –, 
vagy nem is gondoltak rá, hogy mekkora élmény 
lehet a városnézés kamasz, gimnazista fi uk számá-
ra! Így aztán én szülővidékem bérces Kárpátokját 

nem is láttam. Csak énekeltem róla a korabeli ha-
zafi as nótákban.

Végre itt vagyok
Most aztán tobzódom a hegyes-völgyes, folyó-
medres, vízeséses táj látványában. Nem szűnök 
meg gyönyörködni. Samu pedig mondja, merre 
nézzünk, mit fi gyeljünk, s közli a csúcsok neveit 
és méreteit, a folyókét, amelyek mentén haladunk, 
hallgatom is érdeklődéssel, de csak azt jegyzem 
meg, amit diákként annak idején az iskolában 
megtanultam, például, hogy Beszkidek, Vihorlát 
meg Tarac, Talabor, Nagyág. Istenem, adok hálát a 
Mindenhatónak, nem semmi az, ahogy mondanák 
a fi atalok, hogy magam hetven év után még látom 
is, amit régóta tudok.

Ülök társaimmal a kis buszban, s nem befolyá-
sol hangulatomban, hogy esik-e az eső vagy per-
zsel-e a kánikula, én csak ülök és nézek, s amikor ki 
kell szállni, kiszállok, tudomásul veszem, hol va-
gyunk, gyalogolni nem gyalogolok, mivel a lábam 
még fáj, míg a többiek túráznak a Sipot vízeséshez, 
én ülök, és csak iszom a tájat, mohón, hogy bepó-
toljam hatvan év mulasztását. Végre itt vagyok a 
tágasan értelmezett szülőföldemen.

Jártam a Magas Tátrában, anyai őseim földjén, a 
Tátrát csodáltam is, de nem éreztem magaménak, 
a váratlan hegyóriások inkább riasztottak, jártam 
Erdélyben is, ahol minden otthonosnak tetszett, de 
érzelmi-családi kötődés híján nem melegedtem át, 
nem eléggé, de itt Kárpátalján minden személyes, 
még az is, ami nem az.

Két óra Galíciában
Kifelé megyünk az Uzsoki hágón. Őseink egykoron 
befelé jöttek hazát foglalni, mi most kifelé tartunk, 
nem a hazából, mert ahol vagyunk, nem a hazánk. 
Uzsoki hágón innen és túl, ez biz Ukrajna. Kárpát-
aljáról megyünk Galíciába, majd onnan a Vereckei 
hágón át vissza Kárpátaljára.

Az út rossz, látnivaló nincs, mintha az eső is 
esne, de nekem az út így is élmény. Látom, ahogy 
mondani szokták, lelki szemeim előtt az egykori 
fi lmhíradót a kisvárdai moziban. Az uzsoki és a ve-
reckei hágónál ölelkeznek a lengyel és magyar ka-
tonák, teszik ezt 1939 márciusában, ekkor kapunk 
lehetőséget arra, hogy visszafoglaljuk Kárpátalját, 
hogy újra honvéd álljon a bérc fokán. És állt. Mi-
csoda eufória! Közös lengyel-magyar határ.

És eszembe jut. Nem telik el egy év sem, s ugyan-
ezen a határon százezer lengyel menekül Magyar-
országra. Miután Németország meg a Szovjetunió 
lerohanja szegényeket.
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És eszembe jut – láttuk az Árpád vonalat, a ki-
épített védelmi rendszert –, hogy a szovjet hadse-
reg itt soha nem tudott betörni. A magyar honvé-
dek 1944-ben azután vonultak csak vissza, miután 
a román árulás lehetővé tette, hogy Erdély felől 
özönöljenek a ruszkik, ahogy akkor mondták, ha-
zánk területére.

És eszembe jut az első világháborús nóta: „Mi-
kor mentem Galícia felé, még a fák is sírtak…” Úr Is-
ten! Mennyi magyar pusztult el itt 1914 és 1918 
között! Tanúskodnak az első világháborús szob-
rok szerte az országban, többek között Tiszakür-
tön is. Míg mi itt túrázunk, éppen zajlik az ünnep-
ség, visszaállítják közadakozásból az 1946-ban 
ledöntött műemléket. Eredeti formájában, az ere-
deti helyre.

És szembe jut a nagyságos fejedelem, itt hagyta 
el Magyarországot, menvén ekkor Lengyelhonba.

És Balassi Bálint is eszembe jut, meg a versei, a 
Lengyel citeráslány és a Búcsúja hazájától. Erre járt ő 
is egykoron.

Verecke esőben
Mikor a vereckei hágóhoz érünk, zuhog az eső. 
Esőköpeny vállra, esernyő a fej fölé, majd min-
denki megy az emlékezés oszlopához. Csak az in-
validusok maradnak. Van köztünk olyan valaki, 
aki Verecke miatt jött. Elsősorban ezért. Látni Ve-
recke híres útját. Koszorút tenni az emlékmű elé. 
Itt énekelni el a Himnuszt, ha nem hangosan, hát 
magában.

Nincs egy disszonáns hang sem.

Ruszinok
Ruszin földön járunk itt a hegyek közt. Jöttünk 
ruszin görög katolikus templomokat csodálni. Fa-
templomokat, gótikusokat. Az uzsokit például, de 
sokat, másokat is. A bedekker is ajánlja, hogy néz-
zük. Mivel remekművek. A társaságunkban lévő 
építészmérnök el is magyarázza, mitől remekmű-
vek. Kívülről nézvést tényleg gyönyörűek. Aztán 
belépünk a templomba. Az uzsokiba például, s 
bent minden csicsa, burjánzó giccs.

Apropó! Ruszinok. Jól megvoltunk egymással. 
Nincs feljegyzés arról, hogy valaha is ellenfelek 
lettünk volna. Együtt harcoltak magyarok és ru-
szinok a nagyságos fejedelem zászlaja alatt is. 
S milyen érzékenyen búcsúzik tőlük a nagyságos 
fejedelem. S ők titkot belőle nem csinálnak, vissza-
várják. A népballadáik is bizonyítják. A Habsbur-
gok büntetik őket.

És a negyvennyolcas szabadságharc önkénte-
sei közt is ott találjuk őket. 1920-ban pedig, éppen 

Sopron példájára, aláírást gyűjtenek, harminc ez-
ret, s azt kérik, ne csatolják őket Csehszlovákiához. 
Ők a magyarokkal akarnak együtt élni, miként a 
korábbi századokban.

Valamelyik hegyvidéki ruszin falu utcáján hala-
dunk, lassan. Tehéncsorda megy előttünk. Követ-
jük, kerülgetjük. Egy pásztor asszony ballag utána. 
Egyik kezében ostor, másik kezében mobilkészü-
lék. Éppen telefonál.

Húsz év előtti történet – Ungvárról Ungváron
Ungvár, ungvári vár. Meleg van, fáj a járás. De 
azért megyek, ahová csak kell. Járkálok a várban, 
járkálok a többiekkel, beljebb és feljebb, kiállítás-
ról kiállításra. S most, hogy emlékeznem illenék, 
csak foltokat látok, minden összemosódott, mint 
egy popartos tablón. A skanzenben is sétálunk. 
Én inkább üldögélek. Aztán a városban is, az Ung 
partján, de semmi, semmi, amire emlékeznék. Arra 
csak, hogy sört szeretnék inni, melyről végül is le-
beszélem magam. Minek, hogy majd meg kelljen 
állni a kedvemért pisilni?

Beugrik, de ez élesen, hogy jártam én már itt a 
rendszerváltás hajnalán, amikor Göncz Árpád és 
Kucsma elnök együtt avatták fel az ungvári Petőfi  
szobrot. Valamiképpen bekerültem egy kulturális 
küldöttségbe, melyet a Magyarok Világszövetsége 
szervezett, s emlékszem, nem kellett órákat vár-
nunk Csapnál, noha kilométereken át állt a sor, és 
előkelő hotelben laktunk, és fogadásokra jártunk, 
és eljátszottam, hogy fotoriporter vagyok, s méte-
rekre közelítettem meg a két elnököt, és senki nem 
igazoltatott, és fi lm sem volt a gépemben, és ami-
kor végigmentünk Ungvártól Péterfalváig, bizto-
sított úton haladtunk, az emberek, árokszélre hú-
zódtak, járműveket nem is láttunk.

De hogy mi történt 2009. július 8-án, Ungváron 
jártamban! Hiába is töröm a fejem, többre annál, 
mint amit leírtam, nem emlékszem.

Svájc lehetett volna
Ismét megállapítom, gyönyörű ez a táj, úgy is ír-
hatnám, fenséges. Jól mondták eleink, kis Svájc is 
lehetne ez a Kárpátalja. Lehetne, lehetne, ha nem 
ide alkotja a teremtő, ha kevésbé huzatos földrész-
re helyezi, ha a nagyhatalmak nem játszadoznak 
vele kényükre-kedvükre. De játszadoztak. Így lett 
Kárpátaljából negyven évre Kárpátokon Túli Terü-
let. De játszadoznak, így lett belőle Ukrajna.

Ez a vidék semmi máshoz nem hasonlítható, 
csak Erdélyhez. De talán annál is szebb.

Mondják, hogy a gazdag ukránok ezt már tud-
ják. Vásárolnak, építkeznek.
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S tényleg, van itt minden, tiszta vizű patak, áfo-
nya, gomba, köveken ugráló folyó, ásványvíz, víz-
esés, sílesikló, és tó, a szinevéri tó és kastély és vár-
rom, nemcsak a huszti, de itt a nevickei is.

A nevickei. Most fedezem fel. Ahhoz képest, 
hogy rom, mondom magamnak, egész tűrhető ál-
lapotban leledzik. Jobban, mint a huszti. El lehet 
képzelni, és el is tudom, milyen lehetett fénykorá-
ban, amikor még vár volt. Az ember, ha nem fá-
radt bele, morfondírozhat, hogy van ez nálunk, 
homo sapienseknél, valamit felépítünk, hogy aztán 
leromboljuk! Én láttam Debrecent és Budapestet 
az angolok szőnyegbombázása után. És meg kell 
állapítanom, hogy a rombolást itt az angolokhoz 
képest mintha humanisták vitték volna véghez. 
A nevickei várban nem tartózkodott senki, amikor 
rommá tették. Mondják, hogy az erdélyi fejede-
lemség meg a Habsburgok háborúzásának áldoza-
ta Nevicke. Debrecen, meg Pest, meg Európa két 
óriáshataloménak. Ennyi a különbség. A lényeg: az 
emberfaj sárkányfog vetemény.

Técsőn vagyunk
Técsőn vagyunk. Itt szálltunk meg, hogy rövidebb 
úton kalandozhassunk kelet felé, Rahónak, és még 
feljebb, a Tisza forrásvidékére.

A huszadik század első felében a város kilenc-
ven százaléka magyar ajkú, ma a lakosság egyhar-
mada. A magyarok a reformáció hívévé szegődtek. 
1526-ban már protestáns prédikátort hallgattak. Az 
egyház, a református, ma is élő.

Amit még megjegyeztem, életének utolsó há-
rom évében itt élt a nagy festő, a nagybányai iskola 
alapítója, Hollósy Simon. Szobra van. És nem dön-
tötték le.

Hát ebben a patinás, régi magyar városban reg-
gelizünk és vacsorázunk, este, reggel, idegesítő 
neonfényben. Ha Hollósy korában létezik már ne-
onfény, szabad akaratából biztos nem efféle hely-
re tér be iszogatni. Mivel hogy szeretett iszogatni! 
Nekünk azonban nem volt szabad akaratunk.

A szálláshellyel megint csak szerencsénk van. 
Itt is jókat beszélgetünk. Amit megtudunk! Bir-
kózik a kisember a megélhetésért, mindegy, hol 
él, ha olyan, teszi a dolgát, megfogja a munka vé-
gét, taníttatja a gyerekét, piacozik, mint a háziasz-
szonyunk. Ő például hetente jár át Nyíregyházára, 
s amit ott vesz, eladja itt. Már nyugdíjas, teheti. 
S tudja azt is, hogy a határőröket, vámosokat ola-
jozni kell. A kapitalizmus, mondják, itt is megoszt-
ja az embereket. Aki szegény, az a legszegényebb.

A kényszerűség és a szegénység leleményessé 
tesz. Itt is. Kőhegyi Pista barátunk meséli a máso-

dik reggelen, nevetve meséli, hogy úgy nézzünk 
rá, mint ki a szállásáról társaival együtt mentőko-
csival érkezett. Ő történetesen hordágyon feküdt, 
hátul a betegtérben. Mentőt hívott a házigazda, 
jöjjenek, mert baj van. Azok jöttek. Látták, beteg 
nincs. Patáliát nem csaptak. Szót értettek. Cso-
magokat be, ők négyen szintén be, kinek hol volt 
hely. A mentősök jól jártak, ők is. És időben ér-
keztek.

Egyébként, tessék megfogózni, az első Kos-
suth-szobrot Técsőn állították fel.

Ami átsuhan
A Tisza mentén haladunk keletnek, Rahó felé, Kö-
rösmező felé, a Tatár hágó felé. Egyre keskenyedik 
a folyó. Noha tudom, hogy ez így van rendjén, így 
természetes, mégis csodálkozom. Az én képzetem-
ben a Tisza megmaradt olyannak, amilyennek Vá-
rinál láttam, meg amilyennek Tiszakürtnél látom.

*
Sohse jártam Aknaszlatinán. De a nevét gyer-

mekkorom óta ismerem. Tanultuk, már az elemi-
ben, hogy ott sót bányásznak, s hogy az mekkora 
kincs, és hogy Aknasuhatagon is van sóbánya, s 
hogy ezeket elvették tőlünk, s hogy egyik a csehe-
ké, a másik a románoké, és hogy ez is Trianonnak 
köszönhető.

Ha akkor, kamasz koromban jön egy Kossuth, 
és lelkesít, bizony elmegyek harcolni, beállok, mint 
egy vörössipkás.

Vágytam rá, hogy lássam ezt a sóbányát, most, 
hogy erre járunk.

Ám a sóbánya zárva. Elöntötte a víz.
*

József Attila 17 éves korában írt egy verset. Nem, 
nem, soha! a címe. Irredenta költemény, jellemző a 
korszakra is, meg a korhangulatra is. Mint éltük 
meg Trianont, erre példa. Ide másolom a költe-
mény első szakaszát:
„Szép, kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége,
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!”

*
Rahó nevére is a negyvenes évekből emlékszem. 

Miután visszavettük ezt az országrészt. Utóbb ide 
hívták be a magyar katonákat, akiket frontszolgá-
latra küldtek. Az útról most is jól láthatjuk az egy-
kori laktanyákat. Kósa Vilma is emlékezik. Itt szol-
gált az édesapja.

*
Még egy név ugrik be. Németmokra. Megnézem 

a térképen, hol is van. Egy ugrásnyira járunk tőle, 
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Técső után, ha elkanyarodnánk, hamar odatalál-
nánk. A negyvenes években itt dolgozott Petri 
János bácsi, itt volt erdőmérnök, s itt volt feleség 
és anya, Horvay Lívia – rokonom – német-francia 
szakos tanárnő.

*
Kevert lakosságú vidéken járunk. Megtudjuk, 

hogy a falvakat románok, ruszinok és magyarok 
lakják.

Alksóapsán egy gyönyörű gótikus fatemplom, 
kívülről, belülről hibátlan. 1561-ben épült, ám 
mai formáját a 18. században nyerte el. A kom-
munista időszakban múzeumot csináltak belőle, 
csak a közelmúltban kapták vissza a görög kato-
likus hívek.

*
Hatalmas, frissen épült emeletes házakat látunk 

az utak mentén. Románokéi. Ők építik. Jó volna 
tudni, mitől gazdagok.

*
A Fehér és Fekete Tisza összefolyásánál meg-

állunk. Fel kell sétálnunk a folyót keresztező vas-
úti hídra, hogy teljes pompájában láthassuk ezt a 
nagyszerű ölelkezést. Páratlan élmény. Azt már 
kevésbé nevezném annak, hogy legalább száz ki-
sebb-nagyobb cigánygyerek kísér minket és erő-
szakosan kéreget. Kísérőnktől tudjuk, szinte sza-
kosodtak erre. Reggeltől estig várják a kiránduló 
buszokat. Miután felszálltunk a miénkre, karmuto-
gatással fejezik ki elégedetlenségüket. Egyik-másik 
köp is utánunk.

*
Függőhíd. Gyalogosoknak. Alattunk a folyó, a 

híd meg, ahogy lépdelünk, leng. S lehet himbál-
ni, direkt módon is. Asszonyvallatónak nevezik. 
A pásztorok, ha hazajöttek ősszel a hegyekből, a 
híd közepére küldték a feleséget, s miközben ők 
lendítgették a „könnyű szerkezetet” jobbra-balra, 
vallatták az asszonyt, hűséges volt-e, vagy csapo-
dár. Így mondják.

*
Kevés jelzőm van arra, hogy láttassam, amit a 

szemem rögzített, milyen fenséges a természet, 
völgy, folyó, hegy, ahogy egymásba kapaszkod-
va teremt bennem harmóniát, s aztán a fák, bok-
rok, virágok, nem is folytatom. Örülök, hogy ide 
is eljutottam, a Máramarosi Kárpátokba, ide Kö-
rösmezőre és a Tatár hágóhoz, a magyar történe-
lemből ismert helyekre. Katonai jelenlétünk nyo-
ma még itt van, egy őrbódé, bunkerek, harckocsi 
akasztó gúlák, mind jelzik, hogy 1944-ig magyar 
baka állt a bérc fokán. Itt vannak a sírok is, az el-
esettek sírjai.

Ramzsa Tódor
Nagybocskón született a ruszin Ramzsa Tódor is, a 
mártírhalált halt és nemrégiben boldoggá avatott 
munkácsi görög katolikus püspök.

A szovjethatalom, amely kedvezett a görögkele-
ti ortodox egyháznak, a Rómához kapcsolódó gö-
rög katolikust következetesen pusztította. Az ateis-
ta hatalom nyomásának ellenálló Ramzsa Tódor 
püspököt 1947-ben meggyilkolta, majd 1949-ben 
az egyházat is betiltotta, a görög katolikus templo-
mokat átadta az ortodoxoknak, az egyház 130 pap-
ját meg sztálini lágerekbe hurcolta.

Csak a rendszerváltozás után rehabilitálták 
őket.

Huculok
Az út menti réteken karám mögött legelésző lo-
vak. Hucul lovak, mondja Sámuel. Hegyi lovak-
nak emlegették az őseink. Utána néztem, mit 
olvashatok erről az interneten. Kitűnő teherbírá-
súak, és ősi típus, írják. A honfoglalás-kori sírok-
ban talált csontmaradványok arra engednek kö-
vetkeztetni, hogy ilyesféle lovakon jöttek őseink a 
Kárpát-medencébe.

A huculokról meg tudni lehet, hogy a 16–18-ik 
században szivárogtak be Galícia felől a Márama-
rosi hegyekbe, s hogy lovasok voltak. A szakiro-
dalom úgy tartja őket számon, mint a kárpátaljai 
szláv népcsoport egyikét, akik különböző néven 
léteznek, nevezik őket ruszinnak, ruténnek, lemák-
nak, bojkónak és természetesen huculnak. Ők is 
görög katolikusok. Kiváló fakitermelők lettek, hí-
res tutajosok. 1919-ben még a hucul köztársaságot 
is kikiáltották. Harminc ezren vannak.

Mindez a hucul lovak emlegetéséről jutott 
eszembe. De ha már szóba hoztam őket, hadd ír-
jam le, hogy kamasz koromban élőben is találkoz-
tam velük. Váriban a Borzsa torkolatánál, a Gidáli 
csárdánál mindig kikötöttek fenyőfákból ácsolt 
tutajaikkal. Még irigyeltem is őket, a halinaruhás, 
izmos férfi akat, utaznak a Tiszán, világot látnak, 
tutajon a kunyhójuk, a csárdában esznek-isznak, s 
lemennek Szegedig.

Utóbb jutott tudomásomra, hogy valamikor Ti-
szakürtnél is kikötöttek, sőt gyakorta itt volt a vég-
állomás. A parton fatelep találtatott további értéke-
sítés céljából.

Rokonaim, a beregszásziak az ötvenes évek 
vége felé mintha nem lettek volna valami jó véle-
ménnyel róluk. Azt mondták; barbárok, erőszako-
sok, és félni kell tőlük. Samu meg most, hogy autó-
zunk, dicséri őket. Visszatérő jelző: megbízhatók, 
vállalkozók. A lányaik állítólag igen szépek.
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Vissza a buszhoz
Említettem az elején, miféle feszültség vibrált a 
buszban. Samu, kötve magát a módosított prog-
ramhoz, egyedüli döntnökként cselekedett. A tár-
saság markáns hangadói fellázadtak ez ellen. 
Olykor szópárbaj tanúi voltunk. Ettől meg Samu 
vibrált, s egyszer kiborult előttem, hogy ő így nem 
tudja folytatni.

Mondtam neki, tegyen gesztusokat.
– Mifélét? – kérdezte.
– Beszéld meg a másnapi programot a mi hang-

adónkkal. Legyen párbeszéd köztetek, és nem pár-
viadal.

Ekként történt. És minden rendbe jött. Azóta jó 
a hangulat.

Elérzékenyülök
Az ötödik napon nyugatnak indulunk, Vári irá-
nyába. Ott lesz ugyanis a következő szállás Az út 
során egy-egy görög katolikus fatemplom megte-
kintésére még kiszállunk – Mihalko, Danyilovka –, 
de jómagam már csak annak örvendezek, hogy sík 
területen autózunk, a Tisza mentében, magyarok 
lakta vidéken. Otthon is érzem magam, mormo-
lom hát a Nem tudhatomot, a verset a szelíd Radnó-
titól, hogy „nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis 
ország, messze ringó gyermekkorom világa”, meg azt: 
„S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, 
virágát is tudom…”

A viski református templom fehérsége, puritán-
sága körbefon, rám zuhognak az élmények, s már 
énekeljük is a zsoltárt, és diktálok előtte, hogy min-
denki zenghesse: „Perelj Uram perlőimmel, Harcolj 
én ellenségimmel”. Kőhegyi Pista meg mondja, s mi-
lyen jól: „Magyarok, tinéktek szólok!”

S ha akarunk, meg is rendülhetünk, mert milyen 
aktuális ez a 17-ik századi szöveg, Zrínyi Török áfi -
uma! Jómagam mit tegyek, el is érzékenyülök.

Ironikus játék a Huszttal, Kölcsey versének utolsó so-
rával
Huszt várát most nem mászom meg. Két hónap-
pal ezelőtt még könnyedén kapaszkodtam, de ez 
az artrózis! Elvonulok a hűvösbe, a fűbe fekszem, 
az úti csomagból eszem valamicskét, olvasok is, 
de hát a hely szelleme, Kölcseyt idézem, a Husz-
tot mondogatom, de sokszor tanítottam a Huszt-
ból azt a nevezetes sort, hogy „Hass, alkoss, gyara-
píts, s a haza fényre derül”, ám játszadozni kezdek 
a gondolattal, ha ma élne a költő, ugyanígy írná 
a versét!

A reformkorszak költőjének fejében valószí-
nűen meg se fordult a gondolat, hogy alkothat és 

gyarapíthat valaki úgy is, hogy elfeledkezik a ha-
záról. De ma?

Lehet, hogy a befejező sor így hangzana: Hass, 
alkoss, gyarapíts, s te magad fényre derülsz.

Halmos Bélával
Nótázva, feldobottan jön a hegyről lefelé a társa-
ság. Micsoda véletlen, mondják, fenn a várnál kivel 
találkoznak össze, Halmos Bélával, meg a tánchá-
zas csoportjával! Péterfalváról rándultak ide, Béla 
ott oktat. Néptáncot. Ittenieket, meg ottaniakat 
együtt. Remek idea, derék tett. S mintha csak cáfol-
ni akarna ez a véletlen – Halmos Béla szerint ugyan 
minden szükségszerű –, azt sugallja nekem, hátha 
nem csalfa tünemény, hogy egyszer még fényre 
derülhet ez a kis haza is. Ha lesznek Halmoshoz 
hasonló fi ai.

Estére mi is átmegyünk Péterfalvára – közel van 
Várihoz, a szállásunkhoz –, a művelődési házba, 
a táncházba. Szívmelengető élmény. Több százan 
ropják. A mieink is.

A két Kiss Ferenc
Kiss Ferenc, a neves irodalomtörténész, Kósa Vil-
ma diákkori barátja Debrecenből, itt született, Ti-
szapéterfalván. 1945-ben a zöld határon szökött 
át mint tizenhat éves gimnazista diák, illegálisan. 
Most legálisan helyeztetett ki az emléktábla, mely 
hirdeti az ittenieknek meg az idelátogatóknak, 
hogy innen indulva futotta be rövidre szabott pá-
lyáját a jeles irodalmár.

A jeles apa jeles fi a, Kiss Ferenc, a népzenész és 
zeneszerző. Mikor már lehetett – mesélte nálunk, a 
Kuckóban –, szép nyarakat töltött itt, Péterfalván a 
nagyszüleinél.

Hogy éppen itt működik a táncház tábor, nyilván 
nem véletlen. Tán összefügg még azzal is, hogy a 
népben-nemzetben gondolkodó irodalomtörténész 
Kiss Ferenc itt született, s hogy a népben-nemzetben 
gondolkodó muzsikus Kiss Ferenc időnként haza-
járt apja szülővidékére, a nagyapai házba.

Petrőczy Kata Szidónia és Wass Albert találkozása a 
huszti vártemplomban
A huszti református lelkész is fenn volt a várrom-
nál Halmos Béláékkal, ám mire a vártemplom elé 
gurulunk, ő is leérkezik. És mesél.

Rendbe hozott, restaurált, középkori eredetű, 
15. századi gótikus templom a huszti. Falain fres-
kók a magyar királyok képeivel. Márványtáblán 
olvasható, hogy itt nyugszik Petrőczy Kata Szid-
ónia, az első jelentős magyar költőnő, és férje, a ku-
ruc generális, Pekry Lőrinc.
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Nem tehetjük meg, hogy ne énekeljünk zsoltárt, 
illendően, és nem tehetjük meg, hogy ne kérjük 
meg Kőhegyi Pistát, mondaná el ama Wass Albert 
verset arról, hogy a kő marad.

Egy jelentős, nemes, erdélyi család jelentős író-
személyiségének verse hangzik el ebben a temp-
lomban, amelyben egy jelentős, nemes, erdélyi csa-
lád jelentős költőszemélyisége nyugszik. Talán ez 
sem véletlen.

Kegyeleti hely lehetne a nagyszőlősi Perényi-kastély
Perényi-tanya, olvasható a vasútállomás neve, ha 
netán vonaton közlekedsz Nyíregyháza és Vásá-
rosnamény között. Kósa Vilma szülőfaluja mel-
lett, Nagydoboson pedig létezik egy Perényi nevet 
viselő kastély is. S most, hogy eljutottunk a régi 
Ugocsa megye székhelyére – tudjuk, Ugocsa non 
coronat –, Nagyszőlősre, hosszasan nézelődünk az 
itteni Perényi-kastély előtt.

Az előbb történelmi családneveket említettem. 
Ám nekünk, a haza keleti részéből származóknak 
aligha van fontosabb, becsesebb és tiszteltebb név 
a báró Perényiekénél. Nem e jegyzet helye, hogy 
jelentőségüket a középkortól az újkorig ecsetel-
jem – minden elolvasható róluk, ha másutt nem, 
az interneten –, de nem tehetem, hogy ne szól-
jak Perényi Zsigmondról. Innen, Nagyszőlősről 
indult el 1848-ban, hogy Kossuth mellett a haza 
ügyét szolgálja – ő írta alá Debrecenben a trón-
fosztásról szóló dokumentumot –, innen ment el, 
mondom, hogy soha többé ne térhessen vissza. 
Nem sokkal az aradi vértanúk kivégzése után, 
Budapesten, felakasztották. Isten tudja, meg a 
történészek, hogy a tábornokokhoz hasonlóan 
mért nem esik szó róla az október 6-i megemlé-
kezéseken.

Hát mi most tisztelgünk az emléke előtt, mint 
Kossuth is tette, aki kimagasló alaknak és mesteré-
nek nevezte, írván: „leborulok emléked előtt”.

Tűnődöm, mért nem válik kegyeleti hellyé a 
nagyszőlősi Perényi-kastély? A szabadságszerető 
magyar nép kegyeleti helyévé! Min múlik?

A kastélyról magáról ezt olvasom Kovács Sán-
dor Bús düledékeiden című könyvében „ A Perényi 
család a 16. században, ezen a helyen négy sarokbástyás 
földszintes, reneszánsz stílusú udvarházat építtetett. 
Ezt a 17. században, megtartva a négy sarokbástyás el-
rendezést, barokk stílusban átépítették. Az udvarházra 
emeletet húztak, új tetőzetet kapott, a sarokbástyákból 
pedig szép, négyszögű valódi saroktornyok lettek… 
A pár éve szépen felújított kastély az egész vidék egyik 
legszebb kastélya.”

Esze Tamás komája a tiszaújlaki Turulnál
Kiszállunk a buszból. A tiszaújlaki Turul emlék-
műnél. Van mire emlékezni. Itt is.

Ezen a helyen vívták meg a kurucok első győz-
tes csatájukat 1703-ban. A turul szobrot ennek em-
lékére állíttatták fel, 1906-ban. 1945-ben, ahogy 
Kárpátaljából Szovjetúnió lett, az emlékművet le-
döntötték. Akkor, amikor a civil magyar elhurcol-
tak közül sokan már nem is éltek. 1989-ben épült 
újjá, a rendszerváltozás hajnalán.

Énekelünk. Itt is. Én meg elmondom Ady ver-
sét, az Esze Tamás komáját. Nem is gondoltam, hogy 
tudom könyv nélkül. Hogy az hogy szólt! Hogy 
szólt az utolsó szakasz: „Rákóczi, akárki, jöjjön va-
lahára! Kígyóinknak Esze komám, lépjünk a nyakára!” 
Magam is beleborzongok.

Érdekesnek is, jellemzőnek is mondhatom, nem 
emlékszem a turul emlékműre, megálltam-e előtte 
1943-ban, 15 éves koromban, amikor erre kerékpá-
roztam. Váriból jöttem a Tisza töltésén Csetfalváig, 
onnan Tiszaújlakon át Bökényig, az itt lelkészkedő 
keresztapámat, Sütő Dezsőt meglátogatni. Az biz-
tos, senki a fi gyelmemet fel nem hívta, miféle ez az 
emlékmű, mit jelképez.

Ahogy a csetfalvai református templom kazet-
tás mennyezetéről sem tudtam. Említhette volna 
apám, nagyapám, bárki, hogy ilyen és ilyen ér-
téket képvisel, s mikor elkerékpározok mellette, 
álljak meg, nézzem meg. Hogy a kazettás meny-
nyezet rokon a tákosival, ugyanazon mester ké-
szítette.

Hagytak felfedeznivalót öregségemre is.

A borzsovai elágazásnál
A borzsovai leágazásnál elbúcsúzunk Horkay Sá-
mueltől. Mindent köszönve, szeretetben váltunk 
el. Itt ad át új vezetőnknek, Filep Évának. Vele me-
gyünk Váriba.

Emlékezetes a hely, ahol megálltunk, mivel 
hajdanán, Váriból jövet mikor ide értünk, gyalog, 
kerékpáron, kocsin vagy szekérrel, mehettünk in-
nen jobbra is, de balra is. Ha jobbra indultunk, a 
nagyapánk szőlejébe értünk, ha meg balra, az édes-
apánkéba, meg a nagybátyánkéba. Mindkettő éden 
volt, mi fi úk, Attila és Béla öcsém is, mindkettőbe 
szerettünk járni, kosarazni, szüretelni.

Most Vári felé haladunk, Borzsován keresztül. 
Hogy ismerem én ezt az utat! De talán soha nem 
izgultam úgy, mint most. Mit fognak szólni a ba-
rátaim, tetszik-e nekik a község! Hogy fogadnak a 
vendéglátók!

Nagyon akarom, hogy kínos emlékkel senki ne 
távozzon az én falumból.
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Vári és az emlékek
Aggodalmaskodnom nem kellett volna, de hát én 
már ilyen vagyok. Mindig ilyen. A családi házak-
ban, ahol elszállásoltak bennünket, mindenki ott-
hon érezte magát. Mi szem-szájnak ingere, meg-
adatott.

S a lélek is gazdagodhatott. Vári Fábián Lász-
ló, a kitűnő költő, aki itt él Váriban, volt szíves 
bemutatni a hatalmas és gyönyörű református 
templomot, és szólt a település történetéről is. Ne-
kem hízott a májam, hogy tőle tudhatták meg az 
én barátaim, milyen nevezetes is ez a hely, aho-
vá idegenvezetőink jóvoltából, a falusi turizmus 
keretén belül mi most eljutottunk, ahol jómagam 
szerencséltettem megszületni annak idején, 1928-
ban, amikor ezen a színtiszta magyar vidéken ép-
pen a csehek regnáltak, és Prága volt a főváros. 
(Még áll az egykori kántortanítói lakás, átalakí-
tottan ugyan, ahol több mint egy napig vajúdott 
velem édesanyám, ahol az első indulatos sírást 
bömböltem ki magamból.)

Itt volt az Anonymusnál is emlegetett Borzsova 
vára, a Borzsa folyó torkolatánál, ahol a folyó be-
leömlik a Tiszába. Itt volt a kuruc mozgalom köz-
pontja is. Tarpa, Vári, Badaló, ezt a három nevet 
emlegetik a történészek, amikor a szabadságharc 
kezdeteit elemzik.

És hát itt élt több mint hatvan éven át a mi nagy-
apánk, Debreczeni Sándor igazgató tanító, aki a 19. 
században született, a kiegyezés előtt, majd élt a 
történelmi Magyarországon, Csehszlovákiában és 
a Horthy Magyarországon, végül meghalt a Szov-
jetunióban, a legszörnyűbb időszakban, 1950-ben, 
szegény. Ő nemcsak tanított, de köztiszteletben 
álló férfi úként még a tűzoltó egyesületnek is elnö-
ke volt, meg a helyi takarékszövetkezetnek is, és 
akire én olyan büszke voltam. Ha kiállt a ház kapu-
ja elé, és szívta szipkából a cigarettáját, mindenki 
köszöntötte, aki elhaladt, sőt meg is álltak egy pár 
szóra, és tanácsot kértek tőle, és mosolyogtak rá, és 
én éreztem, a nagyapám nem akárki ember.

És mára el van feledve, mondhatnám, nyoma 
sincs. Apámnak sincs, aki itt volt tíz évig kántor-
tanító, de már a nagynénémnek is alig, aki óvó-
nő volt a hatvanas évekig, és Sanyi bácsinak meg 
pláne nincs, aki adóügyi jegyző volt, ő igaz, fel 
van vésve az emlékoszlopra a többi elhurcolttal 
együtt, azokkal, akik elpusztultak a szovjet holo-
kauszt során, ám az emlékezetben már nem talál-
ható ő sem.

Az én kamaszkori társaim, nyári barátaim is 
mind meghaltak, Salamon Ödi is, meg Salamon 
Sanyi is. Beszélek a mostani polgármesterrel, aki, 

kiderül, az én egykori pajtásomnak, Salamon Sa-
nyinak a fi a, lelkendeznék neki, hogy az apja meg 
a nagybátyja így meg úgy, de látom, nem mozdul 
a szövegemre.

A község úgy egészében, a templom előtti tér-
rel, a templomával meg a régi utcákkal, házakkal, 
a Borzsa-híddal, a töltéssel, meg a folyókkal, meg 
azzal, ahogy rálátok a muzsalyi hegyre, meg a csil-
lagos égre, ez még az enyém, de mert hiányoznak 
az emberek, akikkel beszélgethetnék régvolt dol-
gokról, közös ismerősökről, az őseinkről, megál-
lapítom szomorúan, a szülőfalumban én már nem 
vagyok otthon.

Éreztem én ezt eddig is, de igazából csak most 
döbbentem rá.

Vári Fábián László
Szerettem volna bemutatni Vári Fábián Lászlót, ha 
már Váriban vagyunk, az én utazó barátaimnak, 
hadd tudják, milyen felelős értelmiségi ez az álta-
lam sokat emlegetett férfi , a jeles népballada gyűj-
tő, a költő, egyszersmind szerettem volna, ha érzé-
kelik, mindenütt lehet sugározva élni.

A kuckósok többnyire műszaki végzettségűek, 
nem az irodalom a kenyerük, örültem, hogy néhá-
nyuk az indulás előtti napokban ismerkedni kez-
dett Fábián Lacival. Megkeresték őt az interneten. 
Szívós Zsuzsi a találkozón verseket is mondott 
tőle. Ám nem gondolták, s ez a találkozás utáni 
beszélgetésekből derült ki, hogy egy jelentős sze-
mélyiséggel találkoznak, akinek karizmája van, aki 
nemcsak fontos költő, de remek interpretáló is, és 
ami fontos, felelős gondolkodó, többszázezres kö-
zösség képviselője. (Az is utóbb derült ki, hogy 
többen úgy gondolták, az író–olvasó találkozó, 
melyet a programba beiktattunk, valami miatt az 
én heppem, s ha már az öreg annyira akarja, hát 
legyen.) Pompás délután volt, ébresztő, elgondol-
koztató.

Álljon itt egy költemény a költőtől:

Illyés Gyula fejfája előtt

Hazámtól távol,
Hozzád sírközelben
Tőled kérdezem,
mi végre hát?
S ha nem mondtad elégszer,
hiába mondtad,
hogy ezerszer jaj
a nyelvehagyottnak,
mert biccen a szó már
a száj szögletén.
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Te sem is tudhatod,
ki vagyok én,
mert csak a kérdésre
kapcsol az agy:
„Melyik nép
fogadott gyermeke vagy?”

Eleitől fogva
génjeinkben hordva:
anyaország, anyaöl,
anyatej, anyanyelv

Mienk vagy!
Beszélünk fuldokolva,
ha szakad a sírás,
ha harsan az elv.
Makacs szánkra fegyelmet
izzó jogarral égess,
csak őrizz meg bennünket, édes,
édes anyanyelv!

Vári és a temető
A társaság beautózott Beregszászba. Ismerked-
nek a várossal, nevezetességeivel. Meg vásárol-
nak. Hogy mit érdemes, erről több szó esett az út 
során. Mondták, sajtot, füstölt sajtot, meg tapaszt 
a reumás derékra, aztán szárított gombát, esetleg 
vodkát.

Jómagam maradtam. Én azt a Beregszászt sze-
retem, amelyiket gyermekoromban ismertem meg, 
amelyik még nem volt mocskos, amelyikből hiány-
zott a szocreál, amikor a Vérke vize még tiszta volt, 
amelyikben más szót, mint magyart még nem lehe-
tett hallani, amelyik lakva volt rokonokkal, nagy-
nénikkel és nagybácsikkal és unokatestvérekkel.

Nekem ez a Beregszász idegen.
Akkor már inkább Vári. Körbekerékpározom a 

falut. Hogy kiépült az árvíz után! A palajon leg-
inkább. És sok az új, nagy ház is, a község olyan ré-
szein, ahol egykor, az én időmben szántóföld volt.

És hát itt a temető, nagyapám sírjával. Kapával, 
koszorúval kerékpározom ki. S végre találok vala-
kit, aki felvállalja a sír gondozását, leveszi a lelki-
furdalás terhét rólam. És remélni merészelem, bár-
mikor érkezem is, nagyapám emlékéhez méltónak 
találom a sírhantot.

Félbeszakított vigadozás a Tisza-parton
Az utolsó estén a Tisza-parton vigadozunk. Kondér-
ban, szabad tűzön fő a gulyás, s mihelyt kiérünk, tá-
lalnak is. Édesapám jutott eszembe. Fenséges, mond-
ta volna, ha megkóstolja házigazdáink remeklését.

Ittunk is, nótáztunk is, jól éreztük magunkat.

8 órakor azonban szedni kellett a sátorfánkat, a 
terület ukrán határzóna, velünk szemben a Tisza 
túlsó partja már Magyarország. Nem maradha-
tunk tovább.

Az élmény megszokhatatlan. Abszurd.
– De hiszen itt minden olyan, a kertek, a ház ud-

vara, mint nálunk, odaát! – ezt Mányi Pista mondta.
– Trianon, Trianon – válaszoltam.
A cseh időkben határátlépésivel a Tiszán még át 

lehetett csónakázni. Váriból Tiszakóródra, onnan 
vissza, vagy Csetfalváról Milotára meg Csécsére. 
A szovjet korszakban aztán leereszkedett a vasfüg-
göny. Félig, ha felhúzták az ukránok.

Itt tartunk.

Az ukrán nyelvtörvény
Vári Fábián László ama író–olvasó találkozón, ahol 
több mindenről esett szó, szólt a készülő ukrán 
nyelvtörvényről is. Mi itthon a szlovákok magyar-
ellenes törvénytervezetével vagyunk elfoglalva, 
alig esik szó arról, mire készülnek az ukránok. 
Felsőfokú nyelvvizsgát követelnek minden érett-
ségizőtől, bármiféle főiskolán, egyetemen tovább-
tanulni szándékozó magyar fi ataltól. Ha ezt tör-
vényerőre engedik, azt eredményezi majd, hogy a 
magyar iskolák kihalnak, a szülők ukránba adják a 
gyermekeiket, hogy kicsi kortól kezdve anyanyelvi 
szinten tanulják az ukrán nyelvet, ne legyen hátrá-
nyuk, ha majd tovább akarnak tanulni. Mi követ-
kezik mindebből? A teljes asszimiláció. Eltűnik az 
a pár százezer magyar is, aki éppen még van, léte-
zik, küzd, ügyeskedik a szülőföldjén.

Belém akaszkodnak az emlékek még az utolsó napon is
A társaság úgy dönt, mielőtt átlépnénk a határt, 
menvén hazafelé, még kirándulunk Nagyberegre 
meg Kígyósra. Nem is emlékszem, mi végett, talán 
beregi hímzést nézni, meg effélét vásárolni. Temp-
lomlátogatás lett belőle, nekem meg emlékidézés. 
Nagyberegen is éltek rokonaink, s egyszer kocsi-
val el is mentünk hozzájuk, ez idéződött meg, az 
a hosszú utazás. Hosszú lehetett lovas kocsival, de 
most autóval! Pár perc Beregszásztól.

És Kígyós. A templom. Itt fungált unokatest-
véreim édesapja, a gulágot járt református lelkész, 
Huszti Béla bácsi. Emlékét tábla hirdeti. Hogy örü-
lök! Nagyon szerettem, jókat lehetett véle beszél-
getni. Azt mondotta nekem, miután visszatért a 
nyomorúságból – kálváriáját meg is írta –, hogy 
soha nem érezte olyan fontosnak magát, mint a 
fogságban, soha nem volt olyan hitet adó, élni aka-
rásra biztató az evangelizációja, mint a gulágban, a 
reménytelenség idején.
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És emlékezni kezdtem, és a hölgy is emlékez-
tetett, aki kinyitotta a templomot, hogy mintegy 
tizenöt évvel ezelőtt én már jártam itt, a nagykő-
rösi színpadosaimmal léptünk fel – köztük egy 
idevalósi kislánnyal –, a Tiszaladányi jeremiádot 
mutattuk be, épp az elhurcoltakról szóló doku-
mentumdrámánkat, s hogy az milyen megrendí-
tő volt.

Hát persze! Innen is elhurcolták a magyarokat, 
mint Tiszaladányból. A hívek emlékeztek, mint én 
most.

Hazafelé
Nem minden szorongás nélkül vágunk a határnak. 
Haza akarunk menni. A hetedik napon haza is aka-
runk érni. Végül sikerül. Másfél óra alatt átjutunk a 
határon, s onnan már semmi akadály.

Még megállunk Tákoson, a „mezítlábas katedrá-
list” megtekinteni, s módot kínálni az elmélkedés-
re és eszmélkedésre, azoknak mindenekelőtt, akik 
látták az odaáti csetfalvai táblaképes mennyezetű 
templomot. Amikor a mester készítette a fakazet-
tákat, Tákoson és Csetfalván, nem volt határ, nem 
volt útlevél. Nem több a távolság, mint húsz-hu-
szonöt kilométer a két templom között. Ma is eny-
nyi, csak most határ húzódik.

Rövid mondatok a végére
Valaki azt mondta, gyönyörű volt az út, de nem 
felhőtlen. Megterheltük a lelkünket. A múltunkkal, 
a közelmúltunkkal s a nem sok jóval kecsegtető jö-
vővel.

Tiszakürt, 2009. augusztus 8.


