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Mankovits Tamás
Volt egyszer egy lap…
A Kárpátalja első két évfolyama (1990–1991)

Kötődéseim Kárpátaljához

Apai ágról felvidéki származású va-
gyok� Ősi családi fészkünk Balázsvágás 
(Blažov) volt a 16� századtól� (1952-ben 
az egész települést földig rombolták, le-
törölték a térképekről is, mert katonai 
területté nyilvánították a helyét� 2014 
óta lehet újra beszélni róla, és mióta 
feloldották a tilalom alól, elmenni az 
eredeti helyszínre� Nagyszüleim Ber-
zevicén (Brezovica) éltek, nagyapám a 

munkácsi ruszin gimnáziumban taní-
tott, annak igazgatója is volt� Édesapám 
Beregszászban érettségizett, festőmű-
vész, s angol–orosz szakos középiskolai 
tanár volt� A hajdúdorogi görög katoli-
kus képzőben tanított 1948-tól, majd 
miután azt Nyíregyházára helyezték át, 
az általános iskolában tanítottak édes-
anyámmal� Gyerekkorunkban – amikor 
lehetett – jártunk nagyanyámhoz, Ber-
zevicére� Ő és édesapám sokat meséltek 
Kárpátaljáról� Eljutni azonban soha nem 
sikerült, pedig őseink közül Blazsovszky 
(Mankovits) György Gábor (Balázsvágás, 
1705 – Ungvár, 1742) munkácsi püs-
pök (1738–1742), s Mankovits Mihály 
(Balázsvágás, 1785 – Ungvár, 1853) 
festőművész, a Munkácsi Görög Kato-
likus Egyházmegye művészeti vezetője 
Kárpátalja területén éltek, dolgoztak, s 
ott is vannak eltemetve�

Amikor 1988-ban megengedték a szabad 
kiutazást a Szovjetunióba, így Kárpátal-
jára is, én is mehettem� Filmeket készí-
tettem, dolgoztam a televízió külpolitikai 
szerkesztőségének külső munkatársa-
ként� 1989 elején megismerkedtem az 

Az alábbi írás egy igazi sajtótörténeti kuriózumot mutat be. A magyarországi 
első szabad választásokkal szinte egy időben indult el a Kárpátalja c. folyó-
irat, amely elsősorban a helyi magyarság tájékoztatásának feladatát vállalta. A 
magánkezdeményezésre létrejött, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség-
hez (KMKSZ) kötődő lapot Miskolcon szerkesztették – így próbálva védekezni a 
befolyásolási kísérletek ellen. Az alapító-főszerkesztő most az újság keletkezési 
körülményeit, illetve az első két évfolyamban megjelent számokat idézi fel. Azt 
az időszakot, amelyről túlzás nélkül állítható, hogy sorsfordító volt a kárpátaljai 
magyarság számára. Hogy csak a legfőbb címszavakat idézzük fel: függetlenné 
váló Ukrajna, a nemzeti ébredés jelei itt és ott, a múlt szenvedéseinek feltárásá-
ra tett kísérletek, népszavazás az autonómiáról.
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akkor alakuló Kárpátaljai Magyar Kul-
turális Szövetség (KMKSZ) tagjaival, ve-
zetőivel: Fodó Sándorral, Dupka Györ-
ggyel, Móricz Kálmánnal, Debreczeni 
Mihállyal� Filmet készítettem a Piszt-
raházán épülő radarállomásról, amit a 
Panorámában „szupertitkos tésztagyár-
ként” be is mutattunk� Beszámoltunk a 
Kárpátaljáról elhurcoltakról, az első jel-
képes temetésről Szalókán� Kárpátaljai 
barátaink kérték is, hogy menjünk el, 
mert nem voltak benne biztosak, hogy 
a hatóságok engedélyezik – ha azonban 
ez tévékamerák előtt zajlik, akkor nem 
mernek fellépni ellene� Mile Lajossal 
mentünk oda� Televíziós megbízólevél-
lel, illetve sajtóigazolvánnyal viszonylag 
szabadon járhattam át a magyar–szovjet 
határon, sokat hoztam-vittem a kárpát-
aljai barátaimat� Így kerültem kapcso-
latba a Magyarok Világszövetségével, 
melynek akkor Randé Jenő volt az elnö-
ke, Szabó László a titkára� A Magyarok 
Világszövetsége 1987-ig tulajdonképpen 
a magyarok megfigyelését végezte, ek-
kor irányította rá a figyelmét a határon 
túli magyarokra� A magyar rendszer-
változtatás előtt már a határon túli ma-
gyar szervezeteket kezdték el szervezni, 
megfigyelni, ellenőrizni és támogatni� 
Így bábáskodtak a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség megalakulásánál 
és működésénél is� Ez idő tájt ismer-
kedtem meg a Határon Túli Magyarok 
Hivatalával, amelynek vezetője Tabajdi 
Csaba volt� Jómagam az MDF miskolci 
és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szer-
vezetének egyik alapító tagja voltam� 
Én vittem ki Furmann Imrét, Serfőző 
Simont, Mile Lajost és másokat is Kár-
pátaljára, s tartottuk a jó kapcsolatot 
a kint élő értelmiséggel� 1989 végén 
Jeszenszky Géza meghívott az MDF Kül-
ügyi Bizottságába� Itt ismerkedtem meg 
többek között Keskeny Ernővel, akivel 
a Szovjetunió területén élő magyarok-
kal foglalkoztunk� Amikor Jeszensz-
ky Géza lett a külügyminiszter, Ernő a 
9-es, Szovjetunióval foglalkozó főosz-
tályt vezette� 1990 tavaszán tüntetést
szerveztünk az asztélyi Barátság-kert-
ben, Ungvárra a megyeháza elé, ahol a

szovjet katonai parancsnokság tárgyal-
ni jött a megyei vezetéssel, akik szintén 
tiltakoztak a pisztraházai radarállomás 
megépülése ellen� Miután rohamosan 
romlott a Szovjetunió gazdasági állapo-
ta, és egyre több tiltakozási mozgalom 
indult meg többek között a fegyverkezés 
ellen is, ez az állomás sem épült fel telje-
sen, hanem éveken keresztül torzóként 
éktelenkedett Pisztraháza határában�

Tevékenységem miatt sok atrocitás ért� 
Ezért 1991-től diplomáciai védelmet 
kaptam, s mint „a külügyminiszter meg-
bízottja” több miniszteri, államtitkári 
és egyéb hivatalos utat szerveztem, ve-
zettem� 1994 tavaszán a magyarországi 
választásokon az MSZP–SZDSZ koalíció 
győzött, Kovács László lett a külügy-
miniszter, aki diplomata státuszomat 
azonnal vissza akarta vonni� Egy par-
lamenti beszélgetés után végül is meg-
hagyta védettségemet, így az 1994� év 
végén fejeztem be küldetésemet�

A Kárpátalja c. lap indulása

Fodó Sándor, a KMKSZ elnöke és Dupka 
György, a szervezet titkára 1989 őszén 
kértek arra, hogy próbáljunk támogatást 
szerezni egy saját lap elindításához, mert 
a helyi lapok – így a Kárpáti Igaz Szó is 
– cenzúrázva, lényeges dolgokat elhall-
gatva tudósítanak a szövetségről� Bár
ez idő alatt Kárpátalján lehetett magyar
sajtót olvasni, az ott élő magyarságról
nem, vagy alig tudósítottak� A Magyarok
Világszövetsége nem támogatta elkép-
zelésüket� 1990 márciusában-áprilisá-
ban döntöttem úgy, hogy saját költsége-
men elindítjuk a Kárpátalja című lapot�
Miskolcon iparművészként kerestem
a kenyeremet, megengedhettem
magamnak� Javarészt kárpátaljai
újságírók, írók, történészek, tanárok
írták a cikkeket, a lapot Magyarországon
szerkesztettük és nyomtattuk – így
nem tudták cenzúrázni, befolyásolni
a megjelent írásokat� Tulajdonképpen
sajtótörténeti kuriózum volt (a lap Ma-
gyarországon lett bejegyezve)�
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Az első szám 1990� április 30-án jelent 
meg, ebben az évfolyamban összesen 
tizenhat látott napvilágot� Az induló 
szám szerkesztőbizottságának tagjai 
voltak: Fodó Sándor elnök (a KMKSZ 
elnöke, korábban magyartanár az egye-
temen, Ungvár); Móricz Kálmán titkár 
(újságíró, a Kárpáti Igaz Szó szerkesz-
tője, Ungvár); Dupka György (író, költő, 
Ungvár); Mankovits Tamás (iparművész, 
Miskolc); Szöllősi Tibor (orvos, Técső), 
Gulyás István (történelem szakos tanár, 
Miskolc)� A negyedik számtól a szer-
kesztőbizottság elnöke Fodó Sándor, a 
két főszerkesztő Mankovits Tamás és 
Móricz Kálmán, a szerkesztők Horváth 
Sándor, Kőszeghy Elemér, Tárczi Andor, 
a munkatársak Dupka György, Gulyás 
István, Prófusz József, Szőlősi Tibor 
lettek� Később csatlakozott a laphoz a 
kitűnő újságíró, Bornemissza Eszter, 
Nagy Zoltán Mihály író és Markovics 
Mátyás fotós�

A lap megjelentetését a következő szerve-
zetek támogatták: Határon Túli Magyar-
ságért Alapítvány (az Illyés Alapítvány 
jogelődje), Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium, Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Tanács V� B�, Kean College of 
New Jersey, „A csehszlovákiai magyar 
kultúráért” Alapítvány, Nehézipari Mű-
szaki Egyetem Miskolc, Magyarországi 
Evangélikus Egyház Déli Egyházkerü-
lete, Magyar Ortodox Egyház (Nyíregy-
háza), DUNAPACK Rt�, MTA-Soros Ala-
pítvány, Illyés Alapítvány, Ady Endre 
Sajtóalapítvány, M� E� OXNARD (Ka-
lifornia), Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, B� A� Z� Megyei 
Közgyűlés, Lakitelek Alapítvány, József 
Attila Kulturális és Szociális Alapítvány, 
Fidesz�

Az 1990-es évfolyam

Első szám (Április 30.). Az első szám-
ban a KMKSZ tisztújító közgyűlését 
Furmann Imre, a Magyar Demokra-
ta Fórum országos elnökségének tag-
ja Üzenet Kárpátaljának című írásával 
köszöntöttük�

Hírt adtunk arról, hogy Kárpátalján le-
zajlottak az első szabad tanácsi válasz-
tások, ahol a KMKSZ mint civil szervezet 
többek között a Kárpátaljai Területi Ta-
nácsba is állíthatott jelölteket� 29 kép-
viselőjelöltből 11 be is jutott a területi 
tanácsba, majd csatlakozott hozzájuk 
három – szintén KMKSZ-tagsággal is 
rendelkező – magyar, így 14 tagú frak-
ció alakulhatott Tóth Mihály vezeté-
sével� (Ennyi magyar azóta sem került 
be a területi tanácsba�) Dupka György 
szervezőkészségének köszönhetően a 
KMKSZ fizető tagjainak száma egy év 
alatt 20 000 főre emelkedett�

Ebben a lapszámban közöltük Diny-
nyés József daltulajdonos üzenetét is� 
Hírt adtunk arról, hogy első alkalommal 
mutatkoztak be a kárpátaljai magyarok 
képviselői – Dupka György, Vári Fábián 
László írók, költők, Tóth Lajos, Kolozs-
vári László festőművészek, Túróczy Ág-
nes, Ivaskovics József és Bassa Sándor, 
az ungvári színház művészei – a miskol-
ci Herman Ottó Múzeumban�

Második szám (Május). Csatlakozott a 
munkatársak sorába Horváth Sándor 
költő, újságíró (Kárpáti Igaz Szó), Ko-
csis Elemér újságíró (Kárpáti Igaz Szó), 
Kőszeghy Elemér újságíró (Kárpáti Igaz 
Szó), Tárczy Andor költő, újságíró (Kár-
páti Igaz Szó), Debreczeni Mihály tanár, 
Markovics Mátyás fotós és Prófusz Jó-
zsef fotós, újságíró� A második számtól 
kialakult egy koncepció a lap működ-
tetéséről: elindult a Barangolás rovat, 
ahol egy-egy kárpátaljai település, tér-
ség mutatkozott be, beszámoltunk a 
KMKSZ eseményeiről, helyt adtunk az 
egyházak és a kulturális élet híreinek�

Beszámolót közöltünk a KMKSZ kül-
döttgyűléséről, megszólaltattuk Fodó 
Sándort, a magyarországi vendégek kö-
zül Für Lajos leendő magyar honvédelmi 
minisztert, valamint hírt adtunk a má-
jus elsejei újabb, a pisztraházai katonai 
objektum elleni tüntetésről�
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Mivel görög katolikus papi családból 
származom, szívemen viseltem, segítet-
tem a kárpátaljai hittestvéreim sorsát� 
1949� február 17-én döntést hoztak 
templomaik elvételéről, a papok egy ré-
szét elhurcolták, kivégezték, az egyház 
működését ellehetetlenítették – így azt a 
görög katolikusok csak titokban, kons-
piratív módon tarthatták fenn� Szeme-
di János püspök urat is titokban szen-
telték pappá� Az egyház életben tartása 
atyai barátom, dr� Ortutay Elemér atya 
áldozatos munkájának volt köszönhe-
tő� A rendszerváltáskor szerették volna 
visszakapni az ungvári nagytemplomot, 
a püspöki palotát, s egyéb ingatlanjai-
kat� Ekkor kezdtük követeléseiket nyil-
vánosságra hozni�

Ekkor már a fél Kárpáti Igaz Szó a Kár-
pátaljának dolgozott� Kifejezetten érde-
kes volt, hogy az újságírók a Kárpátaljá-
ba tiszta lelkiismeretük szerint írhattak, 
míg a Kárpáti Igaz Szóban az ottani el-
várások, a cenzor szája íze szerint fo-
galmazták meg sok esetben ugyanarról 
az eseményről tudósításukat� Akik nem 
dacoltak a Kárpáti Igaz Szóval, azok az-
tán nem maradtak a Kárpátalja szer-
kesztőségében, aki viszont maradt – Mó-
ricz Kálmán, Horváth Sándor, Kőszeghy 
Elemér, Tárczy Andor –, állandó atroci-
tásnak volt kitéve�

Harmadik szám (Június 9.). Beszámol-
tunk a KMKSZ választmányi üléséről, 
ahol megválasztották a még hiányzó el-
nökségi tagokat a hét körzeti elnök mel-
lé� Fodó Sándor négy tagot jelölt: Dupka 
Györgyöt, Móricz Kálmánt, Tóth Mihályt, 
Túróczy Istvánt�

A kárpátaljai képviselők interpelláltak 
Gorbacsov elnökhöz a pisztraházai ka-
tonai objektum építése ellen� A Szovjet-
unióban egyre rosszabb lett az ellátás, 
benzin- és élelmiszerhiány lépett fel�

Negyedik szám (Június 23.). Fontos do-
kumentumot közöltünk, a KMKSZ alap-
szabályát� Szó esett az egyre jobban 
erősödő elvándorlásról is� Az ungvári 

KMKSZ elnöke, Kövér György a városi 
tanács elnökhelyettese lett, ezért Kiszeli 
Tihamért választották a helyi szervezet 
elnökévé� Az akkori szovjet helyzetről 
Tárczy Andor A félelmek országa címmel 
közölt érdekes írást�

„Igen, az vagyunk� A félelmek áttekint-
hető, illetve kulisszák mögötti szövevé-
nyében élünk�

A vezetés fél a néptől� Ellenkező esetben 
tudna rendesen vezetni� A nép viszont a 
vezetéstől tart, felemás döntéseitől, so-
rozatban gyártott, ám nagyon suta tör-
vényeitől�

A párttagok félnek az informálisoktól, az 
ellenzéktől� Az informálisok tartanak a 
párt folytatódó egyeduralmától, a párt-
hatalom átmentésétől, többek között a 
tanácsokba�

A hívők félnek a hitetlenektől (bár egyre 
többen viselnek a nyakukon látványo-
san keresztet – divatból?) A hívők félnek 
egymástól is, azaz a más felekezetű hí-
vőktől�

A nép fél a katonaságtól, a katonaság fél 
a néptől� Pontosabban a vitéz tábornok-
matuzsálemek félnek (jól fizető állásuk 
kényszerű feladásától – az ellenségkép 
kiszínezésével ma is könnyen kapja meg 
valaki a marsallbotot) a néptől�

Az emberek félnek az árak emelkedésé-
től, a helyzet rosszabbodásától� A kor-
mány tart az emberektől, mivel azok fé-
lik az inflációt�

Az emberek félnek önmaguk, gyerme-
keik, sorsuk, jövőjük – röviden: a létbi-
zonytalanság – miatt�

Ez már (nem mintha ezelőtt nem lett 
volna) a totális félelem országa�

Mindenki fél mindentől és mindenkitől�

Csak egyvalamitől nem fél senki: a tör-
vénytől…
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(Igaz, a törvénytisztelethez – tiszteletet 
parancsoló törvények kellenek�)”

Ötödik szám (Július). Közöltük a Ma-
gyarok Világszövetsége és a KMKSZ vá-
lasztmányának nyilatkozatát, miszerint 
a Vereckei-hágón a millecentenáriumra 
(1996-ra) helyreállítják az 1896-ban, a 
millennium évében a magyar–lengyel 
határon közadakozásból épített emlék-
művet� Tudósítást közöltünk a MVSZ és 
a KMKSZ választmányának vereckei ki-
rándulásáról�

A Határon Túli Magyarságért Alapítvány 
félmillió forint támogatást adott a lap 
megjelentetéséhez� (Az alapítvány kura-
tóriumi titkára ekkor Tabajdi Csaba volt�) 
Erről a lapban a következőket írtam:

„A kedves olvasó talán nem is tudja, 
hogy milyen nehéz egy lap megjelente-
tése� Nincs elegendő tőke, ami a folya-
matos megjelentetést biztosítja, s a szer-
kesztők, munkatársak – akik kárpátaljai 
írók, újságírók, közéleti emberek – nem 
főállásban, hanem munkaidejükön kí-
vül, mostoha körülmények között dol-
goznak, sőt egyiküket-másikukat még 
akadályozzák is a munkában� Pedig a 
KMKSZ-nek kell egy orgánum, amely 
folyamatosan információkkal látja el a 
tagjait, a magyar nyelvű lakosságot, és 
nem utolsó sorban az anyaországot�

Ugyanis az elmúlt 45 év alatt a kárpát-
aljai magyar kisebbségről, a hivatalos 
pártkapcsolatokon kívül, szinte semmi 
információt nem kaphattak az anyaor-
szágban�

Hosszú ideig a Kárpátalján élő magyar-
ság sem tudott komolyabb kapcsolatot 
kiépíteni még településenként sem� Tu-
lajdonképpen alig több mint egy éve, a 
KMKSZ megalakulásával kezdődhetett 
meg az a folyamat, amely egységes nem-
zetiséggé alakítja az itt élő magyarságot, 
s így bátran küzdhet a Kárpátalján élő 
nemzetek egyenjogúságáért, illetve a 
magyar kisebbség legalapvetőbb jogai-
nak kivívásáért�

A lap Miskolcon jelenik meg, végső soron 
ez biztosítja a politikai és ideológiai szu-
verenitását� A KMKSZ ajándékként kap-
ja, terjesztését az aktivistái végzik (ára 
50 kopek)� A szövetség külön számlájára 
befolyt összeget többek között az aláb-
bi célokra fordítjuk: a Magyarország-
ról érkező tudományos munkatársak 
(történelmi-, néprajzi-, vallástörténeti-, 
közművelődési szakemberek) tevékeny-
ségének segítésére, könyvek kiadására, 
alapítványok támogatására, és ebből az 
összegből fizetjük a honoráriumot is�

A lap eddigi kiadását magántőkéből fi-
nanszíroztuk� De küldtünk pályázatot, 
kérelmet a magyar alapítványokhoz, in-
tézményekhez, kérve támogatásukat a 
lap hosszabb távú megjelentetéséhez� A 
napokban kaptuk a Miniszterelnöki Hi-
vataltól a következő levelet:

»Tisztelt Mankovits Tamás!

Ezúton értesítem, hogy a kuratórium 
1990� június 14-ei ülésén úgy döntött, 
hogy a Kárpátalja című lap megjelente-
tését 500 ezer forinttal támogatja�

Az összeg átutalását az MHB Kurátor 
Kft� végzi (1056 Budapest, Belgrád rkp� 
24� III� em� t: 1181-686)� Kérem, sür-
gősen tudassa vele az Önök számlaszá-
mát�

Felhívom szíves figyelmét a támoga-
tás rendeltetésszerű felhasználására, 
amelyről a Kuratórium írásos tájékozta-
tást kér� Kérjük, hogy a lapban tüntes-
sék fel a támogatás tényét�

Budapest, 1990� június 18�

Üdvözlettel:

Tabajdi Csaba, a kuratórium titkára«

Ezáltal túlléptünk az első nehézségeken� 
Köszönjük a Határon Túli Magyarságért 
Alapítvány támogatását�”
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Írtunk a sztálinizmus áldozatairól, el-
kezdtük településenként közölni a láge-
rekben elpusztultak névsorát� Szó esett 
a görög katolikusok rehabilitációjáról, a 
vagyon visszaszolgáltatásáról, s a helme-
ci római katolikus templom építéséről�

Hatodik szám (Augusztus). Tudósítot-
tunk a tiszaújfalui Rákóczi-emléknapi 
népünnepélyről� Sokat foglalkoztunk a 
„’44-ben elhurcoltakkal”, beszámoltunk 
arról, hogy Ungvárra megérkezett Fe-
renczy Béni Petőfi-szobrának másolata, 
melynek felállítását Ungvár központjá-
ban tervezték�

A puccs nem sikerült című riportban az 
észtországi Munkácsy Mihály Magyar 
Kulturális Egyesület vezetőjét, Bán Ist-
vánt kérdeztük az észtországi helyzetről�

Hetedik szám (Augusztus). Közöltük azt 
a szerződést, amelyet a KMKSZ kötött 
a Református Egyházzal, miszerint két 
oldal terjedelemben adunk helyt az egy-
házi híreknek, tudósításoknak�

Riportot készítettünk Urbánszky Ernő-
vel, az SZKP küldöttével Gorbacsov és a 
Kaspirovszkij-jelenség, volt egyszer egy 
SZKP? címmel� Beszámoltunk az Ukrán 
Legfelsőbb Tanács üléséről, melyen Le-
onyid Kravcsukot választották meg el-
nöknek�

A kárpátaljai magyarság és a történel-
mi pillanat címmel közöltünk politikai 
elemzést Kovács Miklós tollából� Győz-
tek a pisztraháziak, mivel a Szovjet Mi-
nisztertanács döntött arról, hogy nem 
épül katonai objektum Pisztraházán� A 
tüntetéseket szervező, akkor még Piszt-
raházán szolgáló Mihail ortodox atya 
barátom nagy kegyben részesült, telje-
sült vágya: áthelyezik szülőfalujába, Ró-
kafalvára� Javítottuk hibáinkat, s meg-
próbáltunk jobban figyelni a részletekre�

Nyolcadik szám (Szeptember). Először 
került nyilvánosság elé A történelem 
igazságot szolgáltat című írásban Alek-
szej Korszun ezredesnek, a Területi Ál-

lambiztonsági Főosztály (KGB) helyettes 
vezetőjének beszámolója a Központi Kü-
lönleges Állami Levéltárban tett kutatá-
sáról� Badalón a hozzátartozók előtt is-
mertette a faluból a lágerekbe elhurcolt 
és ott elpusztult férfiak sorsát� Hol, mi-
lyen lágerben voltak, milyen betegség-
ben vagy végelgyengülésben haltak meg, 
mikor, hol temették el őket�

Megjelentettük a lapban a Szerencs 
határában balesetet szenvedett Tőkés 
László püspök úr hozzánk intézett leve-
lét� Tudósítottunk az Asztély és Bereg-
szász határában fekvő Barátság-kertben 
megrendezett Európa-napról, melynek 
fő szónoka Katona Tamás, a Külügy-
minisztérium államtitkára volt� Interjút 
közöltünk a Lvovi (Lembergi) Magyarok 
Kulturális Szövetségének elnökével, Ilku 
Marion József iparművésszel�

Kilencedik szám (Szeptember). Magya-
rok, ruszinok – egy az utunk! címmel a 
magyar–ruszin kapcsolatról, annak tör-
ténetéről Szabó László írását jelentettük 
meg a lapban�

A kárpátaljai magyarság és a kárpátal-
jai magyarok címmel Kovács Miklós írt 
politikai elemzést a Felső-Tiszavidékről� 
Rahóról „…Ők ott fenn, Rahón, mindig is 
magyarul imádkoztak…” címmel jelent 
meg Szöllősi Tibor Maháki Éva tanár-
nővel készített interjúja� E lapszámban 
Balla D� Károly és Tárczy Andor egy-egy 
versét, valamint Kádas Katalin grafiká-
ját is közöltük�

Tizedik (Ünnepi) szám (Szeptember 29.). 
Az ünnepi szám az 1990� szeptember 
29-i Petőfi-szoboravatásra készült� Fe-
renczy Béni Petőfi-szobrának másolatát
Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság el-
nöke avatta fel Ungváron�

Petőfi két napot töltött életében Kárpát-
alja földjén� Kerényi Frigyes barátjának 
levélben számolt be élményeiről� A levél-
részleteket szó szerint közöltük� Emiatt 
engem a Zakarpattya Szálloda halljában 
hazaárulóztak és antiszemitáztak, s a 
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tönkretételemről beszéltek, hosszú ideig 
szidalmazva – a Petőfi által írt levélrészlet 
utolsó bekezdése okán� Közöltem velük: 
nem vagyok hajlandó Petőfit cenzúrázni, 
még az ő kedvükért sem� Petőfi Sándor 
egy verset is írt Kárpátalján (A munkácsi 
várban), 1847� július 12-én�

Ebben a lapszámban a miskolci költő, 
Serfőző Simon Petőfi-keresőben című 
versét, és Pető János miskolci képzőmű-
vész grafikáját is közöltük�

Tizenegyedik szám (Október). Beszámol-
tunk az ungvári szoboravatásról, amely 
hatalmas népünnepély volt� Megemlé-
keztünk Ferenczy Béniről és szobráról�

Felhők a Bródy-villa felett címmel Bor-
nemissza Eszter készített interjút Petro 
Lizanec professzorral, a Szovjet Hunga-
rológiai Központ vezetőjével, valamint 
Váradi-Sternberg János professzorral, 
akit Lizanec elbocsátott állásából� Én is 
hozzászóltam Váradi-Sternberg profesz-
szor mellett az interjúhoz: „Göncz Árpád 
köztársasági elnök tiszteletére a Hunga-
rológiai Központban tartott fogadáson 
elhangzott köszöntő is másként hang-
zott volna – talán magyarabbul – Vára-
di-Sternberg professzor úrtól, mint ahogy 
azt Lizanec professzortól hallhattuk…”

Tizenkettedik szám (Október). Önren-
delkezést – de mindenkinek! címmel 
jelent meg Móricz Kálmán írása, mely-
nek felcíme: Kárpátalja mint autonóm 
köztársaság?

Budapesten megalakult a Justitia Hu-
mana Hungariae, amelynek alakuló ülé-
sén a KMKSZ háromtagú küldöttséggel 
vett részt: ott volt Dupka György, Milo-
ván Sándor és jómagam� (Mindhárman 
a szervezet alapító tagjai lettünk�) 
Itt vetítették le Málenkij robot című 
dokumentumfilmemet, amely az 1944 
novemberében Szalókáról elhurcoltak 
és elpusztultak jelképes síremlékének 
avatását örökítette meg� A közelgő RUH 
(Ukrán Népi Mozgalom)–kongresszus 
kapcsán Petro Szkunc ukrán költővel 

készítettem interjút A haladó magyar 
erőkkel megtaláljuk a kapcsolatot… 
címmel� E lapszámban megemlékeztünk 
Bereg megye tudós kutatójáról, Lehocz-
ky Tivadarról�

Tizenharmadik szám (November). Egy ki-
tűnő újságíróval, Bornemissza Eszterrel 
bővült munkatársaink köre� Ébredezik 
a cigány kultúra – erről (is) szólt interjú-
ja Ádám Aladárral, az Ungvári Cigány-
szövetség elnökével, az írás címe: Rom 
kamél te traji! (A cigány élni akar!). Ba-
rangolás rovatunkban nyelvrokonaink-
ról közöltük a hantik földjén járt Bán 
István beszámolóját�

Felhők itt is, ott is címmel visszatértünk 
a Szovjet Hungarológiai Központhoz, 
miután a Nemzetközi Hungarológiai 
Szimpóziumon Vaszócsik Vera, az Ung-
vári Állami Egyetem tanára becsmérel-
te lapunkat� Közöltük a Nemzetközi 
Előkészítő Intézet docensének, dr� 
Kozma Endrének Kárpátaljáról szóló 
értekezését� (A szerző 1986 márciusá-
tól 1989 júniusáig az Ungvári Állami 
Egyetem magyar lektora volt�) Ebben 
az írásában bírálta az egyetem Filo-
lógia Tanszékét és a Hungarológiai 
Központot is� Részt vettem a RUH II� 
kongresszusán, amelyet 1990� október 
28–30� között rendeztek Kijevben� Ott 
készítettem interjút Dmitro Pavlicskó-
val, az ismert ukrán irodalmár-politi-
kussal (ő fordította Petőfi verseit uk-
ránra, később az első független Ukrán 
Köztársaság Parlamentje Külügyi Bi-
zottságának elnöke lett)�

A Chicagóban megjelenő irodalmi folyó-
irat, a Szivárvány tízéves évfordulóját 
Csobánkán, a Pilis egy gyönyörű 
völgyében fekvő, svábok által lakott 
falujában rendezte� Alkalmam volt az 
akkor épp 80 éves Faludy Györggyel 
interjút készíteni, ebből közöltünk 
részletet, majd Faludy György CLXXIII. 
szonett (Egy kollaboráns íróhoz) című 
műve következett�
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Tizennegyedik szám (November 24.). 
„Keressétek fel a sírom a szolyvai völgy-
ben…” – Dupka György közölt részleteket 
a túlélők visszaemlékezéseiből� A Baran-
golás című rovatban a kárpátaljai zsidók-
ról írtunk� Hírt adunk a KMKSZ elnöksé-
gi üléséről, ahol többek között a Kárpáti 
Igaz Szón belüli vitákról is szó esett�

Együttműködési megállapodást kötött a 
KMKSZ és a Magyar Lapkiadók Egyesü-
lete, hogy ha már nem jelennek meg a 
magyarországi lapok Kárpátalján, lega-
lább remittendaként átjussanak�

A történelmi igazság helyreállításáért 
című riportban Móricz Kálmán hat kérdést 
tett föl Dalmay Árpádnak, a Beregszászi 
Járási Tanács elnökhelyettesének, a 
KMKSZ járási szervezete elnökének� 
Siklós Imre tudósított arról, hogy Bu-
dapesten, a Nemzetek Házában meg-
alakult a Magyar–Ukrán Társaság Karig 
Sára író, műfordító elnökletével�

Felhívással fordultunk Beregszász népé-
hez, hogy az 1990� november 25-én tar-
tandó népszavazáson szavazzanak arra, 
hogy a város visszakapja eredeti nevét: 
Berehovo helyett Beregszász legyen�

Tizenötödik szám (December). Éljen „Be-
regszász”! – 14 478 szavazóból 12 457-en 
Beregszász mellett tették le a voksukat�

A Szolyván megtartott, az elhurcoltak-
ról való megemlékezés kapcsán a ma-
gyar történelmi egyházak képviselői, 
Dióssy Géza Kornél római katolikus 
pap, dr� Ortutay Elemér görög katoli-
kus pap, Gulácsy Lajos református lel-
kész, Laborczi Géza evangélikus lelkész 
beszédeiből idéztünk� Indulatok nélkül 
a jövőt szolgálva címmel beszámolót is 
közöltünk a szolyvai megemlékezésről, 
majd a KMKSZ választmányi üléséről�

Közöltük Balla Gyulának a Kovács 
Vilmos Irodalmi Díj kuratóriumához 
intézett igencsak vitriolos hangú 
nyílt levelét� Megalakult a KMISZ, a 
Kárpátaljai Magyar Ifjúsági Szövetség, 

amelynek első elnöke Kerekes-Nagy 
Gáspár lett�

Van idő, amikor építeni kell, van, amikor 
szétbontani címmel készítettem interjút 
Ludwig Schwarcz-cal, a Kárpátaljai Né-
metek Szövetségének felelős titkárával�

Tizenhatodik szám (December). Karácso-
nyi lapszám� Horváth Sándor Karácso-
nyi vívódás című írása után magam így 
köszöntöttem az olvasót:

„Ha Önre gondolok, akkor a több mint 
negyven évig elfelejtett honfitársamra 
gondolok�

Arra, aki hosszú évekig nem állhatott a 
karácsonyfa elé, mert nem volt szabad�

Arra, aki nem tudhatta, mikor lehunyt 
szemmel eltűnt szeretteit idézi, élnek-e, 
gondolnak-e Önre�

Mit is írhatnék, üzenhetnék Önnek – 
talán az első szabad – Karácsony előtt, 
Újév küszöbén? Ezernyi mondat között 
mindig Nagy László Adjon az Isten című 
verse kering gondolataim körül�

Úgy döntöttem, ennél tömörebben, vi-
lágosabban én sem kívánhatnék jót és 
szépet Önnek�

Szeretetben gazdag Karácsonyt és Újé-
vet kívánok!”

Tartalmas interjút közöltünk Az egység 
helyreállt címmel a KMKSZ elnökével, 
Fodó Sándorral, majd dr� Ortutay Ele-
mér atya írását jelentettük meg, „Apa-
ge, Satanas!” – Távozz tőlem, Sátán! 
címmel�

A Visszatekintésben a KMKSZ 1990� 
évi fontosabb eseményeire emlékezünk 
vissza�

Mit üzen Karácsony? címmel Kőszeghy 
Elemér szólaltatta meg Balla D� Károly 
költőt (Érdemes magunkba szállnunk), 
Kálmán Ferenc tanárt (Benne élt a gye-
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rek lelkében) és Soós Kálmán történészt 
(Egy nemzedéknek kell felnőnie)� Rész-
letet közöltünk Nagy Jenő tanár túlélő 
visszaemlékezéséből, amelyben arról írt, 
hogy Illés Béla írónak is köze volt a de-
portálás szervezéséhez, hiszen a II� Ukrán 
Front politikai komiszárjának, Leonyid Il-
jics Brezsnyevnek az adjutánsa volt�

Miskolc és Kárpátalja: egy új időszak 
kezdete – Bornemissza Eszter számolt 
be Alekszej Korszun ezredes, a Terüle-
ti Állambiztonsági Főosztály (KGB) he-
lyettes vezetőjének Miskolcon rendezett 
nemzetközi sajtótájékoztatójáról, ame-
lyet azért kellett megszerveznünk, mert 
a Központi Különleges Állami Levéltár-
ból kihozott dokumentumok miatt el-
járást indítottak ellene� Így védtük meg 
attól, hogy a még mindig erős szovjetha-
talom megsemmisítse�

Az 1991-es évfolyam

Első szám (Január). Interjút közöltünk 
Fodó Sándorral, amelyben a KMKSZ 
1991-es programjairól, terveiről érdek-
lődünk� Az már látható volt, hogy ez az 
év politikailag és gazdaságilag egyaránt 
mélypontot jelent majd� Fodó kissé op-
timistán nagy tervekről szólt – legfon-
tosabbként a március elejére tervezett 
összmagyar konferenciát emelve ki�

Ungváron a Hungarológiai Központ épü-
lete tulajdonképpen a Bródy család vil-
lája volt, Debreczeni Mihály Bródy And-
rás özvegyével és fiával, ifjabb Bródy 
Andrással készített interjút� Hírt adtunk 
arról, hogy előkerült a sztálinisták által 
ledöntött Perényi-emlékmű, és nagyon 
mostoha körülmények között megtalál-
tuk Dayka Gábor szobrát is�

Második szám (Február). A gazdaság ál-
lapota tovább romlott, pénzcserére ke-
rült sor� Érződött, hogy nem sokáig ma-
rad egyben a szovjet birodalom� Közben 
a KMKSZ elkezdte kidolgozni a kárpát-
aljai magyar autonómia alapelveit� Ezt 
közöltük is lapunkban�

Interjút készítettem Viktor Begy técsői 
ügyvéddel, ukrán parlamenti képvi-
selővel, a RUH egyik alapítójával� Meg-
hívásomra nem hivatalos látogatáson 
járt Magyarországon� Kérésemre fogad-
ták őt a Miniszterelnöki Hivatalban, a 
Külügyminisztériumban, a Művelődé-
si és Közoktatási Minisztériumban, az 
MDF-központban, valamint a Magyar 
Országgyűlésben találkozhatott a par-
lamenti pártok képviselőivel� Közöltük 
M� Takács Lajos Jegyzetek a Biroda-
lomról című, kétrészes elemzésének első
részét, A peresztrojka és a glasznoszty
vége címmel�

Harmadik szám (Február). Ungvárt ősi 
városnak titulálták, s a városalapítást 
1100 évvel korábbra datálták, erről 
Móricz Kálmán kitűnő írását közöltük 
a lapban� Horváth Sándor interjút 
készített Skotnyár Józseffel, a Lembergi 
Magyarok Kulturális Szövetségének 
titkárával, emellett bemutatjuk a kijevi 
magyarokat is� Közben Fodó Sándor 
indult az időközi területi tanácsi 
választáson, kampányoltunk is mellette�

Ebben a számban folytattuk M� Ta-
kács Lajos írását Ukrajna és Kárpát-
alja: bizonytalan a jövendő címmel� 
Természetesen most is, mint korábbi 
számainkban, további sztálini lágerek-
ben elpusztult magyarok településen-
kénti névsorát is közöltük�

Negyedik szám (Március). Szövetségben 
minden haladó erővel. Legfőbb kincsünk: 
az egység – ezzel a címmel tudósított 
Móricz Kálmán a KMKSZ ünnepi ülé-
séről, melyen már jelen voltak A Kár-
pát-medencei magyarság a 20. század 
végén című konferencia résztvevői is� 
Magyarok a század végén. Csak mi te-
remthetünk itt igazi hazát címmel közöl-
tünk tudósítást az Ungváron megrende-
zett magyarságkonferenciáról�

Fodó Sándort beválasztották a területi 
tanácsba� Nagy tervekkel indult az újabb 
megmérettetés felé�
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Magyarnak maradni Kazahsztánban 
címmel Bornemissza Eszter készített 
interjút Leskó Lászlóval, a Kazahsztáni 
Magyar Kulturális Szövetség elnökével� 
Közöltük Skultéty Csaba atyai jóbará-
tom Magyarok Lembergben című írását, 
mely a Lvovi Magyarok Kulturális 
Szövetségének ünnepi közgyűléséről 
szólt, ahol magam interjút készítettem 
Ilku Marion Józseffel, az LMKSZ elnöké-
vel, Bán Istvánnal, az Észtországi Ma-
gyar Kulturális Egyesület elnökével, va-
lamint Nagy Bélával, az RMDSZ Bihar 
megyei elnökével, romániai parlamenti 
képviselővel� Folytattuk a Révész Imre 
Társaság tagjainak bemutatását�

Ötödik szám (Március). Újabb magyar 
szoborral gyarapodott Kárpátalja: 
Beregszászon felavattuk Körössényi 
Tamás budapesti szobrászművész 
Petőfi-szobrát� A szobrot a Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium államtitkára 
avatta fel� Horváth Sándor interjút kö-
zölt Lengyel László gazdaságpolitikus-
sal� A Barangolás rovatban Szöllősi 
Tibor bemutatta a sokarcú Técsőt� E 
számban megjelentettük Móricz Kálmán 
Galambos Gyulával, a Pax Romana el-
nökével készített interjúját is�

Hatodik szám (Április). A Barangolás ro-
vatban Vári Fábián László költőt mutat-
tuk be a vele készült interjú, valamint 
két verse segítségével� Beszámoltunk 
arról, hogy a Miskolchoz tartozó Göröm-
bölyön felavatták Bacsinszky András 
(1732–1809) munkácsi püspök, göröm-
bölytapolcai apát emléktábláját� Göröm-
böly tősgyökeres lakossága ruszin szár-
mazású� Erről beszélt Horváth György 
görög katolikus esperes a vele készített 
interjúban� Úgy tűnt, a Dayka-szobor 
rehabilitálása jó úton indult el� Kárpát-
alja felértékelődött – vallotta Skultéty 
Csaba a Horváth Sándor által vele ké-
szített interjúban�

Hetedik szám (Április). Üdvözöltük a 
KMKSZ második közgyűlését, a szám 
ebből az alkalomból jelent meg� Lapunk 
egyéves fennállásáról Jubileumi meditá-

ció címmel Nagy Zoltán írását közöltük� 
Megjelent első reklámunk: az I� Ungvá-
ri Nemzetközi Vásárt hirdettük, amelyet 
1991� június 15� és 23� között rendeztek�

A KMKSZ elkészítette javaslatát az 
USZSZK nemzetiségi kisebbségeiről szó-
ló törvénytervezetével kapcsolatban� Kö-
zöltük a 2� fejezetet a kárpátaljai magyar 
autonómia alapelveiről, valamint Váradi-
Sternberg János professzor Kárpátalja 
városainak és mezővárosainak címere-
iről szóló írását� A lap támogatója lett 
a Dunapack, amely papírral segítette a 
Kárpátalja megjelentetését�

Nyolcadik szám (Május). Újra lesz 
Helmecnek temploma – olvashattuk a 
Kárpátalja címlapján� A helmeci római 
katolikus templomot tankokkal rom-
bolták le, a falu közössége pedig Rudolf 
Mihály miskolci építész tervei alapján 
elhatározta, hogy újra felépíti� Galicin 
Pétertől, az első Ungvári Nemzetközi Vá-
sár igazgatójától megtudtuk, hogy több 
mint száz résztvevője lesz a vásárnak�

Megjelent Dupka György, Horváth Sán-
dor és Móricz Kálmán Sorsközösség 
című könyve, amelyet Czébely Lajos 
mutatott be a lap olvasóinak� Móricz 
Kálmán beszámolt a KMKSZ második 
közgyűléséről� Kozma Endre összegyűj-
tötte Kovács Vilmos Kárpátalja múlt-
járól és magyar földrajzi neveiről szóló 
írásait� Váradi-Sternberg János profesz-
szor újabb címereket mutatott be, ezút-
tal Szerednye és Csap címerét� A Révész 
Imre Társaság tagjai közül Hidi Endrét 
mutattuk be� Újabb támogatót sikerült 
megnyerni a lap számára: az MTA–Soros 
Alapítványt�

9. szám (Május). A kárpátaljai holo-
caustról Váradi-Sternberg János pro-
fesszor írását közöltük� Ő jegyezte a Sa-
lánk a Rákóczi-szabadságharcban című
dolgozatot is�

Hosszan foglalkoztunk az 1944-ben 
Kárpátaljáról elhurcolt magyarokkal� A 
magyarországi napilapokról – tudniillik 
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akadozott a remittendaszállítás – Ba-
lázsi Tiborral, a magyar Országgyűlés 
Kulturális Bizottsága Sajtó Albizottsága 
elnökével beszélgettem, amely során az 
anyaország felelősségét is firtattam�

Szöllősi Tibor Zseniális torzó címmel 
interjút készített Németh Lajos akadé-
mikussal, Hollósy Simon-szakértővel� 
Debreczeni Mihály a Kárpátalján, Tisza-
sásváron született Lator Lászlót, az Eu-
rópa Kiadó szerkesztőjét kérdezte ifjúsá-
gáról, életútjáról�

A kitelepítés elmaradt… Jelentkezzenek 
a lágerek túlélői! címmel Móricz Kálmán 
készített interjút Dupka Györggyel, 
a KMKSZ felelős titkárával, a területi 
rehabilitációs bizottság tagjával�

Csatáry György levéltáros megható leve-
let közölt az 1944 őszén sztálini lágerbe 
elhurcolt Petróczy Sándor özvegyétől:

„Tisztelt Uram!

Az egyik szomszédom jóvoltából elolvas-
tam a KMKSZ Kárpátalja című lapjának 
decemberi számában a Szigorúan bizal-
mas (volt) című írását� Meghatódottsá-
gomat nem tudom leírni, csak elzokog-
ni, mivel az én megboldogult férjemről, 
Petróczy Sándor villanyszerelőről van 
benne szó� A cikk minden szava igaz� 
Hogy milyen »gyors« tempóban intézték 
akkoriban a 3 napos munkára elhurcolt 
magyarok ügyét, arra igen jó példa az én 
férjem kálváriája�

1944� november 19-én, Erzsébet napján 
hajtották el a többi összegyűjtött férfi-
val együtt Petróczy Sándort is és csak 
egy év múlva, 1945� november 19-én, 
ugyancsak Erzsébet napján hozta haza 
egy orosz katona� Hozta, mert ő nem tu-
dott a lábára állni, járni pedig végképp 
nem, tehát vonszolta magával a szülői 
házig a 28 éves élő halottat� A teste 30 
kilóra fogyva, a feje pedig háromszoro-
sára dagadva� Itthon hosszú ideig bete-
geskedett, de a család szerető gondosko-
dása, meg a fiatal szervezet élniakarása, 

úgy ahogy meggyógyította, de az átélt 
borzalmakat elfelejteni sohasem tud-
ta� Visszakerült a régi munkahelyére, a 
villanytelepre� Élete végéig ott dolgozott 
becsülettel�

Köszönöm, hogy leközölte e levéltári 
adatot, megörökítve férjem nevét a szen-
vedésben�

Tisztelettel: özv� Petróczy Sándorné”

A Dayka-szoborról Valami elindult… 
címmel közöltünk újabb híreket� A 
mellszobrot a KMKSZ helyi szervezete 
elszállíttatta a vár gazdasági udvaráról�

Tizedik szám (Június). A fejedelem örö-
kösei – Salánkon felavatták Rákóczi és 
Mikes emlékművét� Ott készített interjút 
Horváth Sándor Laborczi Géza nyíregy-
házi evangélikus lelkésszel, a magyar 
Országgyűlés képviselőjével� A Muzsi-
kás is részt vett az emlékműavatáson, 
Bornemissza Eszter Hamar Dánielt, az 
együttes vezetőjét szólaltatta meg�

Ebben a lapszámban beszámoltunk az 
ukrán államfő, Leonyid Kravcsuk, Ana-
tolij Zlenko külügyminiszter és Dmitro 
Pavlicsko, az Ukrán Legfelsőbb Tanács 
Külügyi Bizottsága elnökének magyar-
országi látogatásáról� Zsidóemléktábla-
avatás volt Nagyszőlősön� Csak együtt 
van hatalmunk a gonoszság felett címmel 
Móricz Kálmán tudósított az esemény-
ről�

„Változások kora� Fizetett apparátus 
és székház nélkül nem megy” – vallotta 
Fodó Sándor, a KMKSZ elnöke a Hor-
váth Sándor által vele készített interjú-
ban� Csatáry György levéltáros Kuruc 
zászlóbontás Beregszászban anno 
1703. május 22-én címmel a Rákóczi-
szabadságharcról írt� Tisza folyónk ne-
véről Kovács Vilmos „üzenetét” olvas-
hattuk� A kárpátaljai képzőművészeket 
bemutató sorozatunkban Jankovics 
Mária textil-iparművész, a Révész Imre 
Társaság tagja szerepelt�
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Tizenegyedik szám (Június). Beregszá-
szon a Kossuth Lajos Középiskola előtt 
felavattuk Kossuth Lajos mellszobrát� 
Az ünnepség után interjút készítettem 
a Somogyi Árpád Munkácsy-díjas szob-
rászművész alkotását felavató Katona 
Tamás külügyi államtitkárral� Az írás Itt 
mindig gazdagodom címmel jelent meg�

Móricz Kálmán interjút készített Fodó 
Sándorral, a KMKSZ elnökével (Ismét 
jönnek a magyarországi lapok!)� A Ba-
rangolás rovatban A falu, amely vissza-
szerezte nevét címmel jelent meg Bor-
nemissza Eszter Eszeny faluról szóló 
interjúja� Kovács Vilmos újabb „üzene-
te” két földrajzi név, Munkács és Latorca 
kapcsán született�

Ebben a lapszámban közöltük azt a nyi-
latkozatot, amely a Magyar Köztársaság 
és az Ukrán Szovjet Szocialista Köztár-
saság együttműködésének elveiről, a 
nemzeti kisebbségek jogainak biztosítá-
sáról szólt� A Magyar Köztársaság nevé-
ben Jeszenszky Géza külügyminiszter, 
az USZSZK részéről Anatolij Makszimo-
vics Zlenko írta alá� Az utolsó oldalon 
Forró napok címmel beszámoltunk az 
első Ungvári Nemzetközi Vásárról, ahol 
a lapunk is kapott egy pavilont�

Tizenkettedik szám (Július). Megörökí-
tettük a szovjet hadsereg kivonulásá-
nak utolsó pillanatait a hegyeshalmi 
határátkelőhelyen� A KMKSZ badalói 
alapszervezetének elnöksége sürgősen 
kérte a járási és területi elnökség kihe-
lyezett ülését Badalóra, mivel a KMKSZ 
tagjait sorozatos atrocitások érték Sepa 
Vaszil képviselő részéről� Beszámoltunk 
a rahói választmányi ülésről és arról is, 
hogy Kárpátalján turnézott a miskolci 
Dióbél Meseszínház (Csabai János szín-
művész vezetésével)�

Tizenharmadik szám (Július). Rákóczi 
népeinek találkozóján. Ünnep az esőben 
címmel tudósítottunk arról, hogy Tisza-
újlakon a turulmadaras kuruc emlék-
műnél a Rákóczi-szabadságharcról em-
lékeztek meg Kárpátalja magyarjai�

Bornemissza Eszter Kiss Máriával, a 
Nemzetközi Előkészítő Intézet határon 
túli magyar hallgatók referensével készí-
tett interjút (Budapest várja őket)�

Ébredező, lábadozó egyház címmel 
Móricz Kálmán beszélgetett dr� Ortutay 
Elemér teológiai tanárral, görög katolikus 
pappal� A Magyar Környezetvédelmi 
Egyesület Kiskunhalason szervezte meg 
szakmai, szaknyelvi továbbképzését, 
amelyre 85 magyar pedagógust hívtak 
meg Kárpátaljáról, Felvidékről és Vajda-
ságból� Kántor Sámuel főtitkárral és két 
kárpátaljai pedagógussal, Kun Zsuzsá-
val (Csap) és Kohutné Orosz Erzsébettel 
(Nagydobrony) az egyesületről, a tovább-
képző tábor jelentőségéről beszélgettem�

Tizennegyedik szám (Augusztus). A Kár-
pátaljai Magyar Kulturális Szövetség 
Választmánya 1991� június 30-án mó-
dosította alapszabályát� Szülővárosom, 
Hajdúdorog könyvtára Mészáros Ká-
roly nevét vette föl, aki az 1848–49-es 
szabadságharc egyik tudósítója volt, s 
szintén itt született� Mészáros Károly 
unokája, az Ungváron élő Fedinisinecné 
Mészáros Ilona tanárnő volt a díszven-
dég� Őt elkísérték Ungvárról Hajdúdo-
rogra az ungvári könyvtár munkatársai�

Ebben a lapszámban írtunk a KMKSZ 
székházáról, amelyet közel egy éve utalt 
ki a Városi Tanács, és még mindig nem 
történt vele semmi� Kívül-belül igen 
romos volt, komoly felújításra szorult� 
Ungvár komoly gondokkal küszködött 
az ivóvízellátás területén, mivel elfogyott 
a fertőtlenítéshez szükséges klór� Jelez-
tük Miskolc városának, Csoba Tamás 
polgármester úrnak Ungvár nehéz hely-
zetét, nem is késett a segítség� Miskolc 
városa és a Miskolci Vízművek hosszabb 
időre elegendő klórgázszállítmánnyal 
segítette ki a kárpátaljai nagyvárost�

Tizenötödik szám (Augusztus). Komoly 
hírek érkeztek a Szovjetunióból: Gor-
bacsovot puccsal akarták megdönteni� 
Erre azonnal reagált az Ungvári Városi 
Tanács, és tiltakozott az események el-
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len a KMKSZ is� A Területi Tanács el-
nökhelyettese is összehívta a rendkívüli 
ülést, a helyi sajtó azonban kivárt, és 
nem közölte időben a tiltakozásokat – 
kivéve a Kárpátalját� A számban interjú 
jelent meg Viktor Beggyel, az Ukrán Par-
lament képviselőjével� Hírt adtunk arról, 
hogy Vjacseszlav Csornovil, a Lembergi 
Területi Tanács elnöke Kárpátalján járt, 
és tárgyalt a KMKSZ elnökségével is� A 
magyar külügyminiszter, Jeszenszky 
Géza felavatta az ungvári magyar kon-
zulátust� Móricz Kálmánnal készítet-
tünk vele interjút� A záhonyi határon to-
vábbra is áldatlan állapotok uralkodtak, 
gyakran kilométeres sorok álltak�

Csatáry György tollából újabb kárpátal-
jai történelmi dokumentumot hoztunk 
nyilvánosságra, miszerint a napóleoni 
háború idején, 1805-ben Kárpátaljára 
menekítették a Szent Koronát� Ungvá-
ron Bacsinszky András püspök adott 
helyt a koronának s a koronaőröknek, 
báró Splényi Józsefnek és báró Perényi 
Lázárnak, majd Ungvárról Szerednyére, 
gróf Butler kastélyába került a korona�

Tizenhatodik szám (Augusztus). Megpe-
csételődött az Ungvári Területi Tanács 
előtti téren álló Lenin-szobor sorsa� Le-
vették a talapzatáról… Sokat foglalko-
zunk a háromnapos puccs eseményei-
vel� Most különváltak a demokratikusan 
gondolkodók és a hithű kommunisták� 
Erről írtam Bibó István: …demokratá-
nak lenni annyi, mint nem félni… című 
írásomban�

Interjút közöltünk Vaszil Prokopeccel, 
az Ungvári Városi Tanács 
elnökhelyettesével� Beszámoltunk ar-
ról, hogy Váradi-Sternberg Jánost a 
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 
Lotz-díjával tüntette ki� Megkezdődött 
a helmeci templom építése� Dr� Ortutay 
Elemér görög katolikus lelkész, tanár a 
Budapesti Római Katolikus Hittudomá-
nyi Akadémián átvette aranydiplomáját� 
Bagu Balázs Bátyú múltját mutatta be 
írásában� Elkészültek a szolyvai emlék-
park tervei�

Tizenhetedik szám (Szeptember). A mu-
zsalyi domb alatt rejtőző nagy mennyi-
ségű aranyról szóltak a hírek (Kié lesz 
a muzsalyi arany?)� Megindultak a ta-
lálgatások, a felmerülő kérdésekre mi 
is kerestük a válaszokat� Beszámoltunk 
dr� Seregély István egri érsek kárpátaljai 
útjáról, a csapi, a második világháború 
ártatlan áldozatainak emléket állító em-
lékmű avatásáról� Lapunk meghívására 
Kárpátalján vendégszerepelt a Miskolci 
Prológus Színház Alapítvány társula-
ta� Ungváron, Beregszászban és Mun-
kácson léptek fel� Hírt adtunk arról is, 
hogy szeptember 20-án Ungváron, szep-
tember 21-én Beregszászban szintén la-
punk meghívására a Miskolci Nemzeti 
Színház vendégszerepelt, Móricz Zsig-
mond Nem élhetek muzsikaszó nélkül 
című darabját mutatva be�

Tizennyolcadik szám (Szeptember). Két-
száz éve született gróf Széchenyi István� 
Csatáry György a Kárpátaljai Állami Le-
véltár anyagaiból gyűjtött össze Széche-
nyivel kapcsolatos írásokat�

A Beregszászi Járási Tanács népszava-
zást kezdeményezett a magyar autonóm 
körzet létrehozásáról� Hosszasan foglal-
koztunk a kérdéssel� Beszámoltunk a 
KMKSZ zápszonyi választmányi ülésé-
ről� Csatáry György levéltáros kutatá-
sai alapján kiderült, hogy volt korábban 
egy szintén Kárpátalja nevet viselő lap, 
amely 1889� október végén, Munkácson 
jelent meg� A Dayka-szobor még mindig 
rehabilitálásra várt, bár a városi és a te-
rületi tanács támogatta a szobor eredeti 
helyén való felállítását – a Lenin-szobor 
eltávolításáról ugyanakkor nem hoztak 
határozatot� Beszámoltunk a Miskolci 
Nemzeti Színház ungvári és beregszá-
szi vendégszerepléséről, mindkét helyen 
zsúfolásig megtelt a nézőtér, s óriási si-
kert arattak a színészek�

Tizenkilencedik szám (Október). Meg-
alakult az Ukrajnai Magyar Demokrata 
Szövetség� A szövetség elnöke Fodó Sán-
dor, két társelnöke Vígh János, a Ma-
gyarok Kijevi Egyesületének elnöke és 



Rendszerváltó Archívum 2017/4

48

w
w
w.
re
to
rk
i.h

u

Ilku Marion József, a Lembergi Magyar 
Kulturális Szövetség elnöke lett� Velük 
készítettem interjút lapunk számára� 
Korábban a területi tanács kommunis-
ta vezetői nem engedték be ülésükre a 
Kárpátalja tudósítóját� Móricz Kálmán 
munkatársunk nagy nehezen mégis be-
jutott, így tudósíthatott az utolsónak 
tűnő ülésről�

Végigkísértük kárpátaljai látogatá-
sán dr� Horváth Balázs tárca nélküli 
miniszter urat� Van fontosabb is, mint 
a rongy életünk címmel beszélgetést 
közöltünk dr� Ortutay Elemér teológiai 
tanárral� A KMKSZ vezetőségén belül 
több lemondás is történt: Szabó László, 
Móricz Kálmán és Tóth Mihály távozott� 
A lemondás körüli mendemondákat 
próbáltam tisztázni Fodó Sándor elnök 
úrral�

Huszadik szám (Október). Szeptember 
19-ére virradó éjszaka ismeretlen szemé-
lyek letépték a nemzeti zászlót és címert
a Magyar Köztársaság Ungvári Konzulá-
tusáról� Erről írt Móricz Kálmán�

Merjünk nagyok lenni… – Széchenyire 
emlékeztek Beregszászban� Móricz Kál-
mán Tóth Mihályt, a területi tanács 
KMKSZ képviselőcsoportjának vezetőjét 
a tanácsban kialakult feszült helyzetről 
kérdezte� Horváth Sándor Povázsai Sán-
dor ungvári konzullal készített interjút� 
Móricz Kálmán az Ungvári Járási Gaz-
daszövetség elnökével, Ádám Barna-
bással beszélgetett arról, hogy néhány 
elszánt kistermelő saját földjein gazdál-
kodva felvette a versenyt a nagyüzemek-
kel� Beszámoltunk a Zádor Dezső Zenei 
Társaság munkájáról�

Huszonegyedik szám (November). Rész-
letet közlünk Németh Zsolt Fidesz-kép-
viselőnek a határon túli magyarokkal 
kapcsolatos parlamenti felszólalásából�

Nem oszlott fel a területi tanács, de ar-
ról határozatot hozott, hogy december 
1-jén Kárpátalja lakossága népszavazá-
son dönt majd arról, hogy legyen-e au-

tonómia� Ülésezett a választmány Nagy-
dobronyban� Fodó Sándor beszédét egy 
drámai bejelentéssel kezdte: „Tévedtem� 
Csalódtam Sepában�” Ez válasz volt 
azokra a kérdésekre, amelyek már ko-
rábban is firtatták a KMKSZ elnökének a 
Baktai Agráripari Kutatóintézet igazga-
tójához, parlamenti képviselőhöz fűződő 
kapcsolatait azok után, hogy a badalói 
KMKSZ-alapszervezet egyöntetűen meg-
vonta tőle a támogatást, ráadásul a kép-
viselő a területi tanácsban sem állt ki a 
vidék autonómiája mellett�

A fa gyökereivel válaszol a szélre… – a 
Kárpátaljai Magyar Művelődési Napok 
záróakkordjaként Técsőn újra meg-
rendezték az Aranyősz a Tisza mentén 
kórustalálkozót� A Kossuth-szobornál 
dr� Kálmán Attila, a Magyar Köztársaság 
Művelődési és Közoktatási Minisztériu-
ma politikai államtitkára mondott be-
szédet� Íjgyártó István, a Miniszterelnöki 
Hivatal főtanácsosa felolvasta Antall Jó-
zsefnek, a Magyar Köztársaság minisz-
terelnökének levelét� Kárpátalján járt 
Katona Tamás, a Magyar Külügyminisz-
térium politikai államtitkára� Jómagam 
végigkísértem útját, amelyről interjút is 
készíthettem vele� Nagyszőlősön újra-
avatta báró Perényi Zsigmond szobrát, 
Ungváron pedig a területi, illetve a vá-
rosi tanács vezetőivel találkozott� A Ré-
vész Imre Társaság tagjai közül ebben 
a számban Erfán Ferenc festőművészt, 
üvegtervező iparművészt mutattuk be�

Huszonkettedik szám (November). Két 
igennel szavazzunk! – így buzdította 
Kárpátalja lakosságát a KMKSZ a Kár-
pátalja címlapján� Kire szavazzunk? 
Mire szavazzunk! – Független Ukrajna, 
autonóm Kárpátalja – címmel írt a közel-
gő választás esélyeit, következményeit 
latolgatva Móricz Kálmán�

Ungváron november 17-én megnyitot-
ták a magyarországi Általános Értékfor-
galmi Bank Rt� képviseletét� Az avatá-
son részt vett Kupa Mihály is� A magyar 
pénzügyminiszterrel Bornemissza Esz-
ter készített interjút� Tudnak rólunk 
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– ezzel a címmel közöltük a lapban azt
a beszélgetést, melyet Horváth Sándor
folytatott Kálmán Attilával, a Magyar
Köztársaság Művelődési és Közoktatási
Minisztériumának államtitkárával�

Huszonharmadik szám (December). Az 
ukrajnai népszavazás eredménye: a sza-
vazók 90,2%-a a függetlenség mellett 
szavazott, az ezzel párhuzamosan tar-
tott elnökválasztáson Leonyid Kravcsuk 
61,59%-os szavazati aránnyal lett az 
Ukrán Köztársaság elnöke� Magyaror-
szág keleti szomszédja december 1-jétől 
nem a Szovjetunió, hanem a 601 000 
négyzetkilométer területű, 52 millió la-
kosú, független Ukrán Köztársaság lett� 

Kárpátalja önkormányzati státuszára 
közel 80%-os igen szavazat született, a 
Beregszászi járás választópolgárai elsöp-
rő többséggel foglaltak állást a magyar 
nemzetiségi körzet megalakítása mellett� 
Az ukrajnai népszavazáson magyar or-
szággyűlési képviselők is részt vettek az 
Európai Biztonsági és Együttműködési 
Értekezlet megbízásából, s Beregszászon, 
Técsőn, Nagyszőlősön, Ungváron 
végeztek ellenőrzéseket� Tirts Tamást, 
a Fidesz parlamenti képviselőjét az itt 
szerzett tapasztalatairól kérdeztem� El-
maradottságból erény címmel a Magyar 
Gazdakörök Országos Szövetségének 
elnökével, Kozma Huba MDF-es 
országgyűlési képviselővel kétnapos 
kárpátaljai látogatásáról készítettem 
interjút� Beszámoltunk Nagy Zoltán 
Mihály Sátánfattya című könyvének 
megjelenéséről�

Huszonnegyedik szám (December). Ka-
rácsonyi lapszámunk Barangolás rova-
tában Magyar oktatás a végeken címmel 
Bilics Éva írt a Felső-Tisza vidék oktatá-
sáról, helyzetéről�

Rendszerváltás a Magyarok Világszö-
vetségében – Csoóri Sándorral, az új 
elnökkel készítettem interjút� Laborczi 
Géza országgyűlési képviselő vezetésé-
vel SZDSZ-küldöttség járt Kárpátalján, 
Horváth Sándor interjúja jelent meg er-
ről (A segítőszándék nyilvánvaló)� Orosz 
Ildikót, a nagydobronyi középiskola 
igazgatóját választották meg a Kárpátal-
jai Magyar Pedagógus Szövetség elnöké-
vé, Móricz Kálmán beszélgetett vele eb-
ből az alkalomból�
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