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Fotó: a szerző

Valamit el kell mondani - írja F erenczi Ti
ham ér kárpátaljai magyar költő a versében.
De mit? A már két éve tartó háborút, a
rossz utakat, az embert próbáló inflációt?
Vagy a táj szépségeit, a hős Z rínyi Ilona és
a gyermek Rákóczi szobrát a munkácsi vár
ban, az ungvári skanzent, a függőhidakat a
a hegyek között száguldó Tiszán? Vologyát,
aki Kissarkadról a szovjet hadsereggel ke
rült Dunaújvárosba, vagy írónkét Tiszabökényről, aki talán soha nem lépte át a faluja
határát?
Furcsa, álomszerű világba lát bele itt az
ember...
T ündérek és ördögök földje ez, meg
templomoké, Krisztus-kereszteké. Áldott
és átkozott föld, ahol 1703-ban elsőnek
bomlott ki a szabadságharc zászlója, először

író, újságíró

győztünk és először szenvedtünk veresé
get. Itt, Tiszaújlakon állt a domb, am it a
hatvannégy vármegye földjéből építettek
1906-ban, am ikor a fejedelem hamvait
hazahozták Rodostóból, ezt rombolták le
a szovjetek a rajta lévő turullal együtt, és
állították helyre Bíró Andornak, a helyi kol
hoz elnökének vezérletével 1989-ben. Es itt
hajigálta ki Esze Tamás jó háromszáz éve a
só-tiszteket a sóhivatalból.
Es mitől Kárpátalja, mikor a Tiszán innen
és túl még ugyanaz a nagy magyar Alföld
húzódik? Ráadásul a falvak Tiszaújlak után
beszorulnak a folyó és a határ közé, s ha úgy
vesszük, tőlünk, anyaországbeliektől fizikai
határ nem választ el, csupán a trianoni.
Ezen a határon megyünk át már sokad
szor, pontosabban évente kétszer rendha
gyó irodalom-, történelemórákat tartani
Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc. Matl Péter alkotása

A munkácsi vár

a kárpátaljai m agyar iskolák felsőseinek,
játékos-zenés foglalkozásokat a kicsiknek.
Az egészet egy nyíregyházi alapítvány, a
most tízesztendős Kamika szervezi, pon
tosabban egy lelkes könyvtáros, Vraukóné
Lukács Ilona. Nélküle talán soha nem lépem
át az ukrán határt...
Pedig az nem is olyan egyszerű. Van,
amikor kétórás várakozással jár, de ezúttal
úgy suhanunk át Záhonynál, hogy szinte
észre sem vesszük. A málenkájá bumáskát (kis papír) azért kitöltik, akkurátusán
ráírják a rendszámot, meg hogy hányán
ülünk az autóban, és tíz méterrel később
egy géppisztolyos katona mindezt elveszi
tőlünk. Lassan egy évtizede nem bírok rá
jönni, hogy vajon miért van erre szükség.
M iért írják, töltik, pecsételik, ha egyszer
azonnal vissza is kérik?
- Nem érted az ukrán logikát - mondja
két nappal később S. István a kocsmában,
Benén, ebben a majdnem színtiszta magyar
faluban. - Rányomja a pecsétet a határőr és
azután a vámos, így az őrkatona látja, hogy
mindkettő vizsgálaton keresztülestél, tehát
bejöhetsz az országba.
Ezt is megtudtam hát, bár még mindig
nem világos, akadékoskodom magamban,
hiszen ki sem tudnám kerülni őket a nagy
tányérsapkájukban, ami az utóbbi időben
kisebb lett, talán az oroszokkal való rossz
viszony miatt. Most egyelőre száguldanánk
a közeli Csongor felé, ha az országút nem
Csetfalvai református templom és kazettás
mennyezete

MAGYAR KRÓNIKA

52

lenne leírhatatlan állapotban. Gödör hátán
gödör, és a kátyúk nem olyanok, mint itt
hon, hanem mélyek, akár a kút a munkácsi
várban, amit K orjatovics Tódor podóliai fe
jedelem fúratott, még valamikor Zsigmond
király idejében.
A fejedelem Zsigmondtól kapta a várat,
ami akkor már több száz éve büszkén és
bevehetetlenül trónolt a síkság felett maga
sodó vulkanikus domb csúcsán. Kútja azon
ban nem volt, és Korjatovics mindenáron
meg akarta oldani a vízellátás gondját. Már
nyolcvan méter mélyen haladtak a kemény,
sziklás talajban, és víznek nyoma sem volt
sehol. A fejedelem ekkor felsóhajtott, mond
ván, egy zsák aranyat adna annak, aki vizet
fakasztana neki a munkácsi várban. Rögvest
elé pattant az ördög, és azonnal felkínálta
a szolgálatait, már, ha komolyan gondolja a
fejedelem, amit az imént mondott. Korjato
vics bólintott, az ördög nekiveselkedett, és
alig ásott még két métert, máris előbukkant
az éltető víz a kút alján. M ár megbánta az
uralkodó a könnyelmű ígéretét, de nem volt
mit tenni, ha egyszer megígérte a zsák ara
nyat, oda kellett adni. Ám az udvari bolond
nak jó ötlete támadt: mivel nem volt kikötve,
mekkora legyen az a zsák arany, adjon az
ördögnek olyan apró tarisznyát, amekkorát
csak varrni képesek a beregi asszonyok. így
is lett, azóta is morog a becsapott Belzebub,
ha valaki túlságosan fölé hajol a kútnak.
M i is morgunk, akár az ördög, pedig
hozzászokhattunk volna a kátyús utakhoz...
Aztán csak megérkezünk a csongori isko
lába, ahol a szürke, düledező falak között
impozáns, modern épület fogad. 2007 janu
árjában készült el, jelenleg háromszáznyolc
diák látogatja.
- Huszonhét tósztot mondtak az átadáson,
és mindegyikre inni kellett - meséli Nagy
Sándor igazgató, és ezúttal is körbekínálja az elmaradhatatlan konyakot és vodkát,
természetesen csak a foglalkozások után.
A kisebbségi létet csak bizonyos fajta derű
vel lehet jól megélni, aki erre alkalmatlan,
az vagy belepusztul, vagy elm egy innen.
Másfél év alatt tizenhét pedagógus döntött
így, tehát a meglévő huszonhat tanító kö
zött már akad szakképesítés nélküli is.
- Tulajdonképpen meg lehet érteni, hiszen
eleinte minden férfi számíthatott a behívó
ra, arról nem beszélve, hogy négy éve nem
változik a fizetésünk, sőt, az infláció miatt
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Tiszaújlaki látkép kátyúkkal

Görög katolikus kápolna Tiszabökényben

az értéke folyamatosan csökken - mondja az
igazgató. - Egy kezdő tanár nagyjából húsz
ezer forintnak megfelelő hrivnyát visz haza,
a nyugdíj előtt álló mondjuk harmincötöt.
A gáz ára pedig folyamatosan emelkedik,
jelenleg elérte a száz forintot köbméteren
ként. De nem csoda: az egész ország gazda
sága leült, gyakorlatilag két megyét kellene
teljesen újjáépíteni, az önálló Ukrán állam
kihirdetésekor ötvenhárommillió lakosból
negyvenkétmillió maradt - foglalja össze a
lényeget Nagy Sándor, de nem felejti el hoz
záfűzni, hogy az iskola állami finanszírozású,
százötven gyerek kap ingyenesen zsemlét
és teát. Az étterem és tornaterem felújításá
ra ugyan már nincs pénz, de Sopron város
támogatásával mégis elkészül majd mindez.
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Aztán rátér a régió dicső múltjára, arra,
hogy a 17-18. században ez volt az ország
politikai és kulturális szempontból legfon
tosabb része. Itt dolgozott Bornemissza Péter,\
itt élt Komjáthy Beijedek, Szent Pál leveleinek
első magyar fordítója, Gyöngyösi István szin
tén tevékenykedett errefelé, többek között
ő gyűjtötte össze az engedélyeket Thököly
Im re és az akkorra megözvegyült Zrínyi
Ilona házasságához.
Aztán lassan szedelőzködik a csapat,
Vraukóné Lukács Ilona még átadja az aján
dékkönyveket (ötven kilót lehet áthozni
személyenként), mi pedig Kissarkad érin
tetlen szépségű tava felé indulunk, de mivel
ott magyarul beszélő emberre nem lelünk,
csak a már említett, alkoholista kinézetű
Vologyára, továbbállunk a Tisza menti ma
gyar falvak irányába.
Tiszabökényben Fogarassy Gyö?-gy hajdani
birtokán skanzen, kicsit távolabb Árpád-ko
ri templom vár ránk, de a skanzen elhanya
golt, a fű nincs lekaszálva, a kerítés dülöngél.
A környék kihalt, már éppen elmennénk,
mikor egy hatalmas íMercedes gördül mel
lénk, pocakos férfi (mint kiderült: a polgármester) biztat bennünket, hogy várjunk,
mindjárt szól bőnkének, ő majd beenged
minket. M íg Irénke megjön, valahonnét
szutykos cigányfiú penderül elő, kenyérre
valót kéregét.
- Nagyon elszemtelenedtek - mondja
Irénke a romákra célozva, míg bevezet a
tájmúzeumba, ahol szegényparaszti ház, ta
nítói lak, jómódú gazda háza van berendez
ve. A kúriában kiállítás, az emberek sokat

tanulhatnának belőle a magyarság történe
téből, ha gyakrabban látogatnák.
- Nincs erre idejük a helybelieknek - vé
li Derbák Irénke - , az anyaországi látogatók
meg alig jönnek a háború óta.
Pedig szép a tizennyolcadik században
reformátussá lett Árpád-kori templom,
most is ott ülnek a konfirmálásra váró gye
rekek, a görög katolikus fatemplom resta
urálása szintén elindult, a skanzenben lévő
kápolnáé éppen befejeződött. Nagy szükség
lenne a turistákra, mert hiába a Nagysző
lősig húzódó fóliaerdő, hiába a helybéliek
szorgalmas munkája, ha a termékeket ne
hezen tudják eladni, hiszen az oroszokhoz
nem vihetik, Magyarországra meg az uniós
előírások miatt sok a nehézség. Kicsit olyan
ez, mint a beregvári hiú szépasszony tör
ténete, aki addig itta a fiatalító forrásvizet,
m íg ura nagy szomorúságára csecsszopó
kisgyermek nem lett belőle.
A vendégek elmaradására panaszkodik
H orvátné K atalin is, aki kinyitja nekünk a
csetfalvai kazettás mennyezetű református
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Az újonnan visszatelepített Turul emlékmű Tiszaújlakon

A szecessziós Arany Páva hotel és étterem Beregszászon
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templom ajtaját. V agy tíz éve jártunk itt,
akkor egy kisfiú hozta a kulcsot, ma már
egyetemre jár Magyarországon, ugyanúgy,
mint a benei lelkész fia, aki a sárospataki
kollégium lakója.
- Régebben két busz is megállt itt heten
te - mondja Katalin, ez a törékeny alkatú
fiatalasszony, alig hinni róla, hogy két gyer
mek édesanyja. - Nyugodtan jöhetnének,
mert nem érezni a háborút, ezer forintért
megszállhatnak a házakban, még reggelit
is kapnak hozzá.
Horvátéknak nyolc hektár földjük van,
gazdálkodnak, állataik vannak, gyermekei
ket magyar iskolákba járatják, mint általá
ban az itteni magyarok, akik szinte mind
egyöntetűen azt vallják, hogy jók a magyar
iskolák Ukrajnában, ide kell járatni a gye
rekeket, nem ukrán iskolába.
íg y vélik a benei kocsmában is, ahol
amúgy vagy fél órát nevettek, keseregtek
azon a jó beregiek, hogy a színtiszta magyar
faluban miképpen tudtam az egy szem uk
rán családot kifogni szállásadónak.
- Ott ballag a tanár úr a túloldalon, ő
szervezi a falusi vendéglátást, akárhányan
szívesen fogadtak volna titeket - zsörtölődik
a már említett S. István, aki a társaság kö
zéppontja. Nem csoda, korábban régiségek
kel kereskedett, ma már „csak” konyhafel
szerelésekkel, rengeteget utazik Budapestre,
Pozsonyba, s dől belőle a szó.
- A háború akár tíz évig is eltarthat - fe
leli a kérdésemre, hogy mi várható ebben
az áldatlan konfliktusban - , de most már
nem viszik el, csak a húsz és huszonhét év
közöttieket, és a sorozáson szerződnek ve
led, ha azt nem írod alá, nem kényszeríthetnek, mert önkéntes zsoldoshadsereg van.
Persze, kiabálnak majd, presszionálnak, de
nem vihetnek el. Ha aláírod, akkor viszont
börtönbe csukhatnak, amennyiben nemet
mondasz. íg y vitték el az egyik sógoromat,
pedig gyomorfekélye van, autóbaleset m i
att vasalt a válla. Egy évre hívták, de most
mondták neki, hogy számítson újabb há
rom hónapra. Szerencsésnek mondhatja
magát mégis, mert a legprofibb munkácsi
ezredhez került, ahol ők vannak, ott viszszahúzódnak a szakadárok. De ti ezt nem
tudjátok, milyen embertelen állapotok van
nak ott! Faraklapokon alszanak, hogy mást
ne mondjak. A másik sógorom nem írta alá,
őt nem tudták elvinni.
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- Igazi ukrán az egyik sógornőm - mond
ja felháborodottan - , egyetemet is végzett,
mégsem érti, mi van a nyolcesztendős fiam
olvasókönyvébe írva! Nem volt soha ukrán
intelligencia, nem volt igazi írásbeliség,
most találják ki a nyelvtant! A magyar gye
rek, ha ukrán egyetemre akar menni, felső
fokú nyelvvizsgát kell tennie, gyakorlatilag
semmi esélye nincs a továbbtanulásra.
A többiek bólogatnak, nem szomorú
an, inkább beletörődve. Ok valamennyi
en dolgoztak már Magyarországon, de itt
szeretnének élni a Borzsa folyó partján. A
gyerekek meg elmennek majd...

- Ráadásul törvényt hoztak - mondja még
István - arra, hogy nem lehet szidni az ál
lamfőt! Tehát, ha én Porosenkót bírálom,
akkor leültethetnek érte. Nem, besúgás
nincs, ezeket a dolgokat senki nem veszi
komolyan - feleli a kérdésemre, hogy nem
fél-e a feljelentéstől.
Mint ahogy azok az ukránok sem félnek,
akik az egyik faluban beköltöztek egy idős
magyar asszony házába, mert ő éppen a fi
ánál töltötte a hétvégét, Magyarországon.
Kipakolták az összes bútort, bevitték a saját
jukat, és most ott laknak. És csodálkoznak,
hogy az asszony bírósághoz fordul.
Valamit el kell mondanom - írja a költő.
Kárpátalját 1920 óta nevezik így. Előtte volt
Bereg, volt Ung és Ugocsa. És volt M áramaros. Jelenleg béke van, olcsó a benzin, és
a népek, akár ruszinok, ukránok, oroszok
vagy magyarok, kedvesek a vendégekhez.
Háromszáz forintért árulják az epret az útszélén, és megkínálnak a borukból.
Hazafelé már leadtuk a bumáskát, az
ukrán vámos mégis forgatja az útlevelemet.
- Gáspár - mondja. - K irály - és mo
solyog. Lassan leesik, hogy a három ki
rályokra céloz. Én is mosolygok, és arra
gondolok közben, hogy bár ezredannyit
tehetnénk a fogyatkozó magyarokért Kár
pátalján, mint a háromkirályok az evangé
liumokban. ■

A csongori iskola új épülete

Egy ukrán kislány

tbo 'íx

Eperárusok az útmentén

Majd arról kezd beszélni, hogy igenis
m eg kell m aradni itt m agyarn ak, m a
gyar iskolába kell küldeni a gyerekeket.
A m ellette ülő B alogh L ászló h elyesel,
neki is két gyereke van, azok szintén itt
tan uln ak. De am ikor arra kerül a szó,
mi lesz később, m indenki ú g y véli, az
egyetem et, főiskolát már M agyarorszá
gon kell elvégezni.
Istvánnak sok ukrán barátja, üzletfele
van, de szerinte néha az ukránok is szé
g yellik bevallani a nem zetiségüket, in 
kább orosznak adják ki magukat. Ráadásul
baj van az ukrán nyelvoktatással is.
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