CZINE MIHÁLY

Magyar irodalom Kárpátalján
MULASZTÁSOK ÉS KUTATÁSI NEHÉZSÉGEK
A legfiatalabb magyar nemzetiségi irodalom a második világháború után
mdult. Élete első negyedszázadáról híradások is alig szóltak. A szovjet oldalon épített műszaki zár Magyarország és a Szovjetunió között jó harminc
e
sztendeig szinte szigorúbb, áthatolhatatlanabb volt, mint az osztrák—magyar határon emelt vasfüggöny; alig-alig szűrődött át rajta valami a kárpáti j a i magyarság életéről. A Kárpát-Ukrajnában megjelentetett magyar nyelvű kiadványok belső használatra készültek; a magyar nyelvű újságok, tankönyvek, prózai és verseskötetek a magyarországi olvasó számára beszerezhetetlenek voltak; a lapokat még a kutatóintézetek, az egyetemek sem igen
rendelhették meg. Hozzáférhetetlenek voltak a Csehszlovákiában, Romániában, Jugoszláviában és a nyugaton élők számára is. Moszkvába, Leningrádba, a Baltikumba, sőt a Kaukázusba is viszonylag könnyen eljuthatott az
lr
odalom iránt érdeklődő, Kárpátalja magyar lakosaival nem szovjet ál'ampolgár író azonban csak véletlenül, ha találkozhatott. A kárpátaljai
Magyar írók előtt még behatároltabbak voltak az utak; csak a peresztrojka
nyitotta meg a Magyarországra vezető ösvényeket, a más országokban élő
rrókkal való találkozás lehetőségét. A nyugaton élő íróknak sem volt módja a kárpátaljai magyarság életével közelebbről ismerkedni, Kárpátalja az ő
f z ámukra is terra incognita, ismeretlen föld maradt. Nyugaton élő magyar
lr
ó szovjet állampolgárságú magyar íróval csak 1989-ben találkozhatott először természetesen. Magam is elégikusan jegyzem ide: Kárpátalja szomszédságában születtem, gyermekkoromban az eperfa tetejéről szerettem volna
látni a máramarosi bérceket. Beregi születésű barátaim vannak, ugyano k a t a dalokat éneklem és úgy ejtem a szavakat, ahogy ők, a nemzetisé
gi-kisebbségi irodalmak eszmélkedésem óta vonzanak, igyekeztem mindenhová elmenni, ahol magyarok nagyobb számban élnek, de Beregszászra. Ungv
árra csak 1989-ben, hatvanéves koromban jutottam el, fél napnál hosszabb
Időre. S végre már nem csak turistaként, de az irodalom munkásaként is.
Talán ennyi is érteti, miért olyan kevés a kárpátaljai magyar irodalomról érvényesen beszélő írás. Az első érdemes — máig érvényes — tanulmány
csak 1970-ben jelent meg az akkor még szigorúan kárpát-ukrajnainak nevetett kárpátaljai magyar irodalomról. Az író Kovács Vilmos, és a költőnek
induló bölcsészhallgató, S. Benedek András volt a szerzője. (Magyar irodalom Kárpát-Ukrajnában.
Tiszatáj, 1970.)
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S Z O V J E T K É P A K Á R P Á T A L J A I MAGYAR

IRODALQMRÖL

Kárpát-Ukrajna hivatalossága elvetette a történelmi valósággal és az akkori jelen tényeivel számot vető tanulmányt; szerzőit elnémították. A kárpátaljai magyar irodalomról szovjet-kárpát-ukrajnai hangsúllyal igyekeztek
terjesztendő képet formálni. Ezzel a szándékkal mutatták be a kárpátaljai
magyar irodalom első negyven esztendejét is, a Sugaras utakon (1984) című
antológiában.
Harmincöt szerzőtől közölt verset és prózát ez az antológia; a bevezetőt
a Területi Pártbizottság titkára, Mikola Szemenyuk írta, az utószót az egyetem három tanára, Petro Lizanec, Gortvay Erzsébet és Vaszócsik Vera. Nagy
alkalomra készült a kiadvány: az Ukrajnával való egyesülés 40. évfordulójára. A párttitkár bevezetőjének már a címe is beszédes: összetartozó
családban. Alaptétele: az 1944-es változással, illetve az egyesüléssel — a Kárpátontúli Terület (vagyis Kárpátalja) és Ukrajna egyesülésével — teljesült
a kárpátontúliak (vagyis a kárpátaljaiak) évezredes álma; a területet a hatalmas Szovjetunió egésze a legszebb virágzáshoz segítette; a politikai, szellemi életben megvalósult a lenini nemzetiségi politika; oktatás, kultúra,
irodalom — minden a legnagyobb rendben, minden a legszebb virágzásban
van. Az „internacionalizmus és népbarátság eszméire építő szovjet társadalom" korlátlan lehetőséget biztosít a magyar nemzetiségnek is; hagyományaik, nemzeti kultúrájuk őrzésében. Az írók — mondja a bevezető — „bár
ugyanazon a magyar nyelven írnak, amelyen a határainkon túli magyarok, műveikből egy egyetlen, mással össze nem téveszthető közösség — a
szovjet társadalom képe rajzolódik ki". „Az egykori ínség és bánat földjén"
— hangsúlyozza a bevezető — a Szovjetunió magyar polgárai jól érzik magukat. „Arról — olvashatjuk —, hogy milyen lehetőségek nyíltak az önmegvalósításra a kárpátontúli magyarok előtt a felszabadulás után, mindennél többet mond ez az antológia."
Amit Mikola Szemenyuk, a területi párttitkár általánosságban penget,
azt hangszereli Petro Lizanec, az ungvári egyetem magyar tanszékének vezető tanára — képzelt — irodalomtörténeti tézisekre. A „kárpátontúli magyar nyelvű irodalom" — ezt a fogalmat használja — „sikeres szárnyra kapásáról" beszél. „Az alig hihető fejlődési tempó kulcsa" — írja —, hogy „a
Szovjetunióban megszűnt a magyar nemzetiségű író, költő és közönség úgynevezett kisebbségi helyzete." A kisebbségi tudat helyét elfoglalta „a nagy
közösséghez, a szovjet néphez tartozás felemelő tudata"; „a szovjet hatalom a lenini nemzetiségi politika értelmében megteremtett és b i z t o s í t o t t
minden feltételt az itt élő nemzetiségek sokoldalú fejlődéséhez." Az irodalom a szocialista realizmus elvei jegyében, a szovjet valóság talaján, a gorkiji emberformálás igényével fejlődik, nagy elődökre — Lizanec felsorolása szerint — „Arany, Sevcsenko, Ady, József Attila, Puskin, Lev Tolsztoj, Majakovszkij, Solohov, Rilszkij, Ticsina, García Lorca és mások" példájára tekintve.
Szemenyuk és Lizanec voltaképpen csak összegezte a hivatalosan terjeszteni szánt ideológiát: a kárpáton túli terület és Ukrajna egyesülésével a Kárpátalján élők számára megnyílt a boldogság útja. Erről beszélt már Kárpátalja történetének első szovjet szempontú, pályadíjat nyert, magyarul is megjelentetett feldolgozása. Már a címében is: A boldogság felé (1975). Hitetni
kívánták: a kárpátaljai magyarságra is rásütött a nap.
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Nem csak szociálisan, de kulturális vonatkozásokban is. Ezer éven keresztül a magyar, majd a csehszlovák fennhatóság idején nem volt itt semmi — sulykolták —, sem művészet, sem irodalom, csak elnyomás. Az egyesülés hozta a szabadulást, a lehetőségeket. Szabadok lettek, testvériségben
élnek, a szovjet népek nagy családjában. S végre irodalmuk is született.
Volt ukrán irodalomtörténész is, aki érdekesnek találta, hogy ezen a tájon, bár
jó ezer éven keresztül magyar felségterület volt, mégis csak most, a szovjet
hatalom első éveiben jelentkezett két magyar író. Balla Lászlóra és Kovács
Vilmosra gondolt.
MAGYAR TÖRTÉNELMI ÉS IRODALMI HAGYOMÁNYOK
KÁRPÁTALJÁN
Nem így van. Ha a kárpátaljai magyar irodalomnak nincs is szigorúan elkülöníthető hagyománya, mégis egy helyi színekben gazdag, egyetemes magyar kultúra örököse, ezredévre terjedő történelmi és sok száz éves irodalmi értékek továbbvivője. A magyarság történelmi útján Verecke jelenti a
legnagyobb mérföldkövet. „Verecke híres útján" vezette, már a 9. században Árpád fejedelem a népét a Kárpát-medencébe. Vagyis Európába. KárPataiján verték le a honfoglalók az első sátorfákat; a következő századokban ezen a tájon ütközött meg a magyarság a támadó besenyőkkel, kunokkal és tatárokkal. A török ellen legendásan küzdő Dobó István Szerednyén
született, a Kárpátok alól keresztesek, hajdúk indultak Dózsa György, Bocskai, Bethlen Gábor és Rákóczi György seregébe. Munkácsot Zrínyi Ilona
védte, Rákóczi Ferenc Beregszászban és Váriban bontotta ki a szabadság
zászlóit, Esze Tamás talpasai erről a tájról is gyülekeztek. A folklór, a nép
máig őrzi emléküket, számon tartják: melyik faluból és kik szolgáltak a szabadságharcos fejedelem seregében. Szolgáltak ruszinok, ukránok is. Együtt,
ahogy majd az 1848—49-es szabadságharcban, 1918—1919 forradalmaiban, és
a
fasizmus ellen harcoló partizáncsoportokban is.
A magyar irodalomban már a 13. századtól, Anonymustól kezdve jelen
v
an a kárpátaljai táj. A 16. században itt készült az egyik első magyar bibliafordítás: Komjáti Benedek már 1533-ban magyarra ültette Pál apostol
leveleit. Járt erre Bornemissza Péter, a magyar reformáció egyik legnagyobb
ír
ója, s Balassi Bálint, a reneszánsz világirodalmi nagyságú költője. Ezen a
fájón reformált Kálmáncsehi Sánta Márton. Élt itt Petrőczi Kata Szidónia,
s
Ungváron született Gyöngyösi István. A szelíd költő, Dajka Gábor is itt
tanárkodott, s Kölcsey, a Himnusz szerzője Huszt várának romjait látva fogalmazta egyik legszebb hitvallását. Petőfi versben és útileveleiben emelte
az
Öröklétbe Kárpátalját. A gyermek Bartók Nagyszőllősön hangversenyezett először, s az Ungváron tanárkodé Szabó Dezsőben rémlett föl az Elsodort
falu látomása. Kárpátalja szülötte volt a költő Pásztor Árpád, a teoretikus
^ócza János, a prózaíró Illés Béla és a sarlós Ilku Pál; ők már a múlt század végén, illetve a 20. század elején. A kisvárosi értelmiségi élet a századforduló körül már számos literátort is felnevelt Kárpátalján; Ungváron megalakították a Gyöngyösi Társaságot.
A századforduló táján Ungvár már-már egy táji irodalmi központtá válás
reményét is nyújtotta. Kétnyelvű literátus emberei (Csopey László, Szabó
Éde, Finciczky Mihály, Lehoczky Tivadar és mások) tudatosan törekedtek
a magyar—orosz, magyar-ukrán irodalmi kapcsolatok teremtésére; az orosz
ás ukrán irodalom klasszikusainak és korabeli alkotóinak egy részével az ő
fordításaikban ismerkedhettek meg az olvasók.

Trianon szétfújta Ungvár eme lehetőségeit. írástudói szétszóródtak, másutt, más területeken keresték boldogulásukat. Néhányan azért maradtak a
tájon, s új emberek is feltűntek, akik az induló szlovákiai magyar irodalmat gyarapították, de már a Kelet-Szlovákia fővárosává lett Kassához kapcsolódva. A Beregszászon, Nagybegányban és Ungvárott tanárkodé Rácz Pál
(1888—?) a Kárpáti Híradót szerkesztette, s a társadalom perifériájára szorult emberekről írt anekdotizmusba hajló, különös történeteket. Simon Menyhért (1897—1952) verseskönyvei Munkácson jelentek meg. Érdemes szerepe
volt a kelet-szlovákiai magyar irodalom szervezésében; alapítója volt — Darkó
Istvánnal együtt — a Magyar Írásnak. Az Ungváron élő Nátolyáné Jaczkó
Olga (1895—1970) szociális érzékenységgel és részvéttel ábrázolta a Kárpátok
alatt élő falvak nyomorúságos életét.
Prózában Tamás Mihály (1897—1967), Beregszász építésze alkotott legjelentősebbet. A vidéki kispolgárságot írta derűs, érzelmes színekkel. Regényeit (Mirákulum, 1932; Két part között fut a víz, 1936) a korabeli kritika
jelentékeny művekként méltatta. Részt vállalt a szlovákiai magyar irodalmi
élet szervezésében is, a Tátra és a Magyar Múzsa című folyóiratoknak volt
a szerkesztője.
A lírában Sáfáry László (1910—1943) volt a legtöbbet ígérő tehetség, a
Nyugat is közölte verseit. A kárpátaljai tájnak és a rajta élő emberek szociális gondjainak volt az érzékeny énekese. A második világháború után induló kárpát-ukrajnai, illetve kárpátaljai magyar irodalom — gyökereit keresve — először őt ébresztette. A Kárpáti Igaz Szó irodalmi mellékletének az
ő verseskötetének a címét (Lendület) írták a homlokára.
Nem csak szépírók, de történészek, pedagógusok, jogászok is munkálkodtak a két világháború között a kárpátaljai tájon. Beregszászban szerkesztett pedagógiai lapot Czabán Samu. a nagy nevelő. Kárpátaljáról kísérte
a csehszlovákiai magyar irodalom útját az akkor még fiatal Bellyei László
irodalomtörténész, s írta jogi tanulmányait Szabó Imre, a budapesti egyetem későbbi professzora. Munkácson, a kereskedelmiben tanított Sas Andor
történész, a pozsonyi egyetem majdani tanára. Tudósként és nevelőként a szlovákiai magyar irodalom harmadik indulásánál lett meghatározó
szerepe; Pozsonyban. Kárpátalján dolgozott a két világháború között — hoszszabb-rövidebb ideig — György Ferenc, Kiss László, Ják Sándor, Prearou
Margit és Heiszter András is. S végül: a második világháború éveiben Kárpátalján talált munkalehetőséget, illetve menekvést Győry Dezső és Takáts
Gyula is.
S már korábban megrendítően írt Kárpátaljáról a Stószon, Kassa mellett élő Fábry Zoltán és a sarlós Balogh Edgár. Ha keserűbben, ha más hangsúlyokkal is folytatva azt a hagyományt, amelyben Kölcsey, Petőfi és Ady,
Mikszáth, Krúdy, Móricz és Illés Béla szóltak Vereckéről és Husztról, az
ungi berkekről, a tiszaháti füzesekről és a kárpáti tüzekről. Még a magyar
festészetben is jelen volt a kivételes szépségű t á j : Munkácsy Mihály és Hollósy Simon innen is hozta színeit. Munkácsy Munkácson született, Hollósy
Técsőre tért vándorlásaiból.
VÁLTOZÁSOK A II. VILÁGHÁBORÜ UTÁN
Az első világháborút követő békekötésekig Magyarországhoz tartozó Kárpátalján — az 1910-es népszámlálás szerint — a lakosság fele vallotta magát
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magyarnak. Az első világháború utáni évtizedek nagy változásokat hoztak.
A békeszerződést diktáló hatalmak 1919-ben a megalakuló Csehszlovákiának
juttatták Kárpátalját, az 1938-as bécsi döntés a terület magyarlakta részeit
Magyarországhoz kapcsolta vissza, 1939 márciusában a magyar kormány csapatai megszállták Kárpátalja ukránok lakta területeit is. A nagy változásoknak ezzel még nem volt vége. 1944 őszén, a Vörös Hadsereg győzelme nyomán a Munkácson összeült nemzeti bizottságok első kongresszusa Kárpátontúli Ukrajna néven úgynevezett miniállamot hozott létre. Hamarosan kérték
a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsát, hogy az ú j államot vegyék fel a szovjet
állam kötelékébe. 1946 januárjában Kárpátalját az Ukrán Szocialista Szovjet
Köztársaság tartományává — megyéjévé — szervezték át, Kárpátontúli terület néven. Így csakugyan igaz az anekdotába is fogalmazott tény: a Kárpátalján eme huszonnyolc esztendőben (1918—1946) élő ember akkor is lehetett legalább öt ország polgára, ha ki sem mozdult szülőfalujából. A főhatalom gyakori változásai, a rendkívüli történelmi megrázkódtatások a táj néprajzi arculatát is megváltoztatták: az 1945 utáni közlések, illetve népszámlálások szerint Kárpátalja nagymértékben megnövekedett lakosságának már
ö a k 16 százaléka vallotta magát magyarnak. A keserves időkben sokan inkább szlováknak mondták magukat, csak hogy szülőföldjükön biztosabban
Maradhassanak. A valószínű becslések szerint a mai Kárpátalja 1 200 000
körüli lakosából mintegy 200 000 lehet a magyar. Ennyien igénylik legalább
a
magyar kultúrát.
A Szovjetunióhoz való kapcsolódás Kárpátalja életében, történelmében
rendkívüli változásokat hozott. A táj a kis Magyarország északkeleti részéből a két földrészre kiterjedő óriási szovjet birodalom délnyugati csücskébe
merült; a rajta élő maroknyi, kétszázezernyi magyarság egy kétszázmilliósnál
ls
nagyobb néptengerbe. Olyan politikai, gazdasági, ideológiai folyamatokba
kellett beilleszkednie, amelyeket nem, vagy csak nagyon hézagosan ismert,
amelyek a nagy birodalomban akkor már majd harmincéves hagyománnyal
bírtak.
Az első esztendők különösen nehezek voltak. A háborús állapotokkal
terhelt személyi kultusz és a fellángoló szláv nacionalizmus nem csak a háborús bűnösöket, a fasisztákkal rokonszenvezőket tekintette ellenségnek, de
a
magyarokat általában is. Különösen eleinte. A magyar férfilakosságot — a
5
8—50 év közöttieket — már 1944 végén deportálták. Mintegy 40-60 ezer
embert. Ezek közül csak a szolyvai munkatáborban — óvatos becslés szerint — mintegy 25 ezer ember pusztult el. Szinte vagon-kérdéssé lett a kárpátaljai magyarság léte. Több ember pusztult el a lágerekben közülük, mint
a
második világháború frontjain, özvegyekké lettek az asszonyok, félárvaságba hullott egy nemzedék. S e megrendítő veszteségekről még csak beszélni sem lehetett jó 40 esztendeig következmények nélkül. Az elpusztítottak
temetetlenek maradtak.
A szovjet világba való tagozódás különösen megritkította az egyházi értelmiség sorait. 1941-ben 91 eklézsiában mintegy 110 lelkész pásztorolta KárPataija 140 ezernyi reformátusát, s a 60 ezernyi római katolikust 48 lelkész
szolgálta még 1945-ben is. A munkácsi görög katolikus egyházmegyének 265
Parókiája volt, s híveinek 450 ezres táborából mintegy 28 ezer tudta magát
Magyarnak. A görög katolikus egyházat a szovjet állam 1949-ben teljesen
felszámolta, likvidálta, nyilvános működését betiltotta. Templomait bezáratta,
^agy átadta a pravoszláv egyház képviselőinek. A református és a római
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katolikus egyházakat meghagyta ugyan, de csak a templomra korlátozta működésüket. Az egyházi intézményeket megszüntette, a parókiákat, plébániákat
ki kellett üríteni; még a templomok egy részét is raktárrá, vagy éppen ateista
múzeummá alakították. Azokat a görög katolikus papokat, akik nem ismerték el egyházuk megszüntetésének jogosságát és nem tagadták meg hitüket,
25 évi szibériai kényszermunkára ítélték. A 129 elítélt pap közül hatot kivégeztek, harmincan a lágerekben haltak meg. A református tiszteletesek
közül húszan voltak börtönben; ketten ott fejezték be életüket. A római
katolikus papok közül tizennyolcat hurcoltak lágerekbe. További részletezés
helyett csak az 1989-es adatokból jegyzünk ide néhányat: az 1945-ben itt
működött 48 római katolikus papból 8 él még a tájon, valamennyien hetven
éven felüliek. Az 1941-ben szolgáló 110 református tiszteletes helyett most
csak húszan teljesítenek egyházi szolgálatot; közülük tizenhármán már nem
végezhettek szabályos teológiai akadémiát. S végül egy vigaszosabb tény:
1989 decemberében a szovjet kormány visszaállította jogaiba a kárpátaljai
görög katolikus egyházat, s újra engedélyezte hívei szabad vallásgyakorlatát.

A K Á R P Á T A L J A I MAGYAR IRODALOM INDULÁSA
Ilyen helyzetben, ilyen körülmények között kellett a kárpátaljai magyar
szellemi életnek, s benne az irodalomnak újraindulni. Ha valahol, itt különösen nehéz volt az indulás. Az államfordulat során a magyar szellemi élet
teljesen megbénult, sőt szétesett. Már a magyar fennhatóság éveiben deportálták a magyar kultúrában jelentős szerepet vivő zsidóságot. A második
világháborúban sokan elpusztultak, az újabb államfordulat elől a polgári értelmiség egy része más tájakra ment. Az irodalom legígéretesebb munkásai
közül Sáfáry László már 1943-ban meghalt, Tamás Mihály előbb Angliába,
majd Ausztráliába emigrált. Győry Dezső, az első szlovák köztársaság útjelölő
költője még marad, néhány verse is megjelenik a IV. Ukrán Front magyar
nyelvű lapjában, de hamarosan elnémul, és 1950-ben már Budapestre költözik.
Az első csehszlovák köztársaságban itt élő író emberek közül csak Sütő
Kálmán maradt mindvégig Kárpátalján. Beregsomban született, 1910-ben, így
a nagy változás idején még csak 34. esztendejét járta. Parasztszülők fia volt,
napszámos sorsban élt, falujából alig-alig mozdult ki, akárcsak a magyarországi sárréti Nagy Imre. Az „örök Tiborcok" szavait fogalmazta a népköltészet közelségében, s többször Adyra emlékeztető pátosszal, olykor még a korabeli munkás irodalomra, az aktivizmus és az expresszionizmus kifejezésmódjaira is rezonálva. Első kötete (Lelkeket jöttem venni, 1936) után egy
időre elhallgatott, de a nagy történelmi fordulat után, néhány év múltán,
újra megszólalt. Megtalálni vélte a maga helyét. 1948-ban már egyik alapítója
lett faluja kolhozának, ott dolgozott nyugdíjaztatásáig. Falujában színjátszó
csoportot szervezett, maga is írt két darabot az együttes számára. Versek
azonban csak ritkán, gyengébbek és meglehetősen sematizmusra hajlók születtek a tollán. Arról, hogy Esze Tamás és Kis Albert hogyan vették birtokba
a földet és a szabadságot — és hogyan szőtték tovább az ú j rendben folyamatosan megvalósuló álmaikat.
Az induló kárpátaljai magyar irodalomnak azonban nem lehetett Sütő
Kálmán semmiképpen a zászlajává. Nem lehetett mozdítóvá, toborzóvá; neki
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magának is állandó biztatás kellett volna. Nem írt folyamatosan. 1953—1958
között írt versei kötetben 1961-ben jelentek meg (Kacagó faluvégek). Aztán
megint elcsendesedett. A fiatalok majd csak a hetvenes évek vége felé keresték, attól kezdve vett rész újra az irodalmi összejöveteleken, barátsággal
figyelve a fiatalok munkáját. 1984-ben megjelent verseskönyvében (Az életem
most széjjelosztom) csak egy új vers olvasható, a többi válogatás két előző
kötetéből. 75. születésnapjára jelentették meg versei gyűjteményét; tisztelgésül, dokumentumként.
A születő kárpátaljai magyar irodalomnak Balla László versesfüzete volt
az első megjelent terméke. Könyvét még Bakó László néven jelentette meg
a 24 esztendős fiatalember, Zengj hangosabban! (1951) címmel. A versek a
korabeli harsány pátosszal szólnak, az ukrán-orosz környezet hangjához igazodva, azzal versenyre kelve bizonyítják: a szovjet hazának a kárpátaljai
magyar költő is hűséges fia. Másként nem is igen szólalhatott volna meg a
megjelentetés reményével. Költészete így együteműnek tetszett a terület ukrán nyelvű költészetével, ö is azt mondta, hogy „ezer éven keresztül nem történt itt semmi", ő is a háborús romok eltakarításán, az emberhez méltóbb
világ kibontakozásán örvendezett, mint Jurij Hojda, Volodimir Ladizsec, Julij
Borsos-Kumjatszkij és Vaszil Gyijanics. S volt egy többlete, mint Gortvai
Erzsébet írja: a magyarság megvallása, s egyfajta morális igényesség önmagával, s a világgal szemben.
Balla László verses füzetének halovány az esztétikai hozománya, de nagyon jelentős a történeti értéke: egy népcsoport jelentette benne létezését
ás megmaradásra való igényét. Addig úgy vélhette a hivatalosság: Kárpátalján nem volt ezer évig magyar irodalom, s magyar írók most sincsenek,
rlem létező irodalomnak nincs szüksége fórumra sem. Az 1945 májusában
Uiduló Munkás újságot decemberben már megszüntették. Arra is hivatkozva:
nincsenek magyar tollforgatók, akik csinálhatnák. Évekig a Kárpáti Igaz Szót
fordították magyarra. Az 1951-ben létrehozott Területi Kiadó első időben
osak brosúrákat adott ki; főként fordításban.
A fiatal Balla László, s a Kárpátontúli Terület Képtárát szervező s igazgató Sándor László szembeszállt ezzel a felfogással. Tudták: voltak írók, s
vannak írói tehetségek Kárpátalján. Kell lenni irodalomnak is. Fórum nélkül azonban nincs irodalom.
Balla László versesfüzete már felvillantotta: lehetséges a próbálkozás.
Antológiákban igyekeznek felsorakoztatni az írásra kedvet mutatókat. így
Jelenik meg 1954-ben az Üj Hang című antológia, 1955-ben a Szovjet KárP&tontúl, 1956-ban a Kárpáti elbeszélés, s 1958-ban a Kárpátok című antológia. Eme antológiákban harmincnál is többen jelentkeztek, így Bakos RóZa
, B. Bihari Sándor, Vántus Bertalan, Zsolt Ádám, Osvát Erzsébet, Sütő Kál^dn, Sándor László, Szalai Borbála; többen csak időszerűnek vélt rigmusokrímbe szedett történetekkel. Ma már mosolyogva forgathatjuk az antológiák olykor paródiára ingerlő, sárgult lapjait, de akkor, minden gyarlóságuk
fUenére, nagy űrt próbáltak betölteni. Bizonyították a kárpátaljai magyar
"•odalom létjogosultságát. S azt, hogy az irodalomhoz, a fórumhoz szükséges szellemi erők már léteznek. Ne feledjük: ennek az irodalomnak csaku
gyan a semmi talajáról kellett indulnia. Ahogy Gortvay Erzsébet írja: csak
a
nyelv volt adott, s a vele élés lehetősége. Különben mindent egyszerre keltett teremteni: keretet, módot, formát; irodalmi életet.
Az ötvenes évek elejétől a letaglózottság érzéséből érzékelhetően ocsúdni
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kezdett Kárpátalja magyarsága. Már tudomásul vették valamennyire, hogy
lépteiket „vörös öklű plakátok" vigyázzák, hogy egy óriási birodalomban
oroszok, ukx-ánok, grúzok, azerbajdzsánok és sok más nép együttesében élnek.
Már megnyíltak a városokban, majd a falvakban is a magyar tanítási
nyelvű iskolák; nyíltak művelődési lehetőségek az ukránul nem tudóknak
is. 1951-ben megszervezték a Kárpátontúli Területi Kiadó magyar osztályát; megjelenhettek magyar tankönyvek is. 1953-ban öntevékeny színjátszó
csoport alakult Beregszászon; ebből alakult ki állami támogatással m a j d a
beregszászi Népszínház, 1962-ben. 1957-ben Beregszászon magyar nyelvű lap
indul, a Vörös Zászló. A szerkesztőség mellett megalakul egy irodalmi stúdió
is, s publikálási lehetőséget ad a lap a magyarul íróknak. S ugyancsak 1957től egyre gyakrabban és nagyobb számmal érkeztek magyarországi könyvek
és folyóiratok Kárpátaljára. Lehetőség nyílt a magyarországi lapok előfizetésére is. Az ötvenes évek végére létrejöttek azok a művelődési, irodalmi
szervezetek, amelyek segítségével megindulhatott a magyar nyelvű szellemi
és irodalmi élet. A hatvanas évek első felében még érzékelhetőbb lett a fellélegzés. 1963-ban az ungvári egyetemen megindult a magyartanárok képzése.
1965-ben önállóvá lett az addig ukránból fordított területi lap, a Kárpáti
Igaz Szó.
BALLA LÁSZLÓ (1927—)
Az ötvenes évek kárpátaljai magyar szellemi életének Balla László volt a
legfőbb mozgatója; az irodalomteremtő kísérletek legfőbb motorja. Évtizedeken keresztül szervezője és irányítója a terület művészi életének. Szobrászként kezdte, a Kárpátontúli Képzőművészeti Szalont igazgatta, volt a
tankönyvkiadó vezető szerkesztője, tanár az egyetem induló magyar tanszékén, majd 1965-től a 38-39 ezer példányszámú napilapnak, a Kárpáti Igaz
Szónak a főszerkesztője. Az ő verseskönyve volt az induló kárpátaljai magyar irodalom első műve, írt regényt, novellát, művészettörténetet, negyedszáz kötetnyi munkásságából számos könyv ukránul és oroszul is megjelent,
fordításai is ismertek. Sokáig ő volt a Szovjet Írók Szövetségének egyetlen
magyar tagja. Fontos közéleti szerepeket töltött be Kárpát-Ukrajna életében. 1985-ben például tagja volt a területi pártbizottságnak, képviselője a
területi tanácsnak, vezetőségi tagja az Ukrajnai Űjságíró Szövetségnek és az
Ukrajnai írószövetség Területi Szervezetének. Tagja volt az Ukrajnai Békevédelmi Bizottságnak, és vezetője a Kárpátontúli Békemozgalomnak.
A költő Balla László — szükségképpen, mint abban az időben szinte
minden költő — tematikus versekkel indult. Verseinek változatos ritmikája.
alliterációs gazdagsága és festői látása jó költőt ígért. Lírikusként azonban
hamarosan elnémult. Első regényei is tematikusak voltak, a kor kívánalmaihoz igazodok. A Meddöfelhökben (1964) a szekták, a jehovisták elleni küzdelemről beszélt — akkoriban hoztak párthatározatot a szekták elleni küzdelemről —, A Juventus—1 űrutasait (1963) Gagarin űrrepülése után irta. Mindkét regényt kísérletnek szánta, s voltaképpen mindkét regénye belül maradt
az ifjúsági irodalom műfajén. Tervezett egy korrajzi regényt is, de mikor
1965-ben elvállalta a Kárpáti Igaz Szó szerkesztését, szépírói terveit redukálnia kellett, mivel a lapot mindennél fontosabbnak tartotta a kárpátaljai magyarság szellemi életében. A regény „távlati" terveibe került, majd csak
nyugdíjazása után írta meg. (Azt bünteti, kit szeret, 1990).
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Inkább a rövidebb műfajt, a novellát, a tollrajzot művelte. Nem csak
azért, mert lapszerkesztői lekötöttsége nem tette lehetővé a nagyobb lélegzetű próza írását, de azért is — maga vallja —, mert a „pangás korának egyre nyomasztóbb irodalompolitikai merevsége" gyakran elvette az író kedvét a nagyobb vállalkozásoktól. így tervezett regényének alakjai is kezdtek
„átszivárogni" a novellákba, a tollrajzokba. Novellái — különösen eleinte
— tematikai és ábrázolási módban is a szovjet ú j hullámmal tartották a rokonságot; többször riportszerű leírással adtak képet a szovjet világban élő
magyarokról.

Balla László munkásságának mérlegét nagyon nehéz megvonni. Ö indította a kárpátaljai magyar irodalmat, ő volt a fórumteremtő, az írókat verbuváló — de ő volt többször az ú j törekvések gáncsolója, sőt olykor megsemmisítője is. Kovács Vilmos és a vonzásában élő fiatalok ellen a hatvanas
évek végén, a hetvenes évek elején ő f ú j t a a kürtöt; ugyancsak szerkesztőként és művelődéspolitikusként. Versben, regényben, novellában vitathatatlan tehetséggel indult, de egyik műnemben sem érnek fel a művei a tehetsége
szintjéig.

A rejtvény megfejtéséhez az írótárs, Kovács Vilmos megfigyelése segíthet leginkább. Balla László úttörő író volt — mondja Kovács Vilmos —, de
bizalmi szerepe volt az irodalompolitikában is, legalábbis mint közvetítőnek.
Hiába tudta volna íróként a művészet, a nemzetiség igazabb útját, művelődéspolitikusként, szerkesztőként, szervezőként az akkor irányt szabó merev,
dogmatikus szempontokat (is) érvényesítenie kellett. S neki magának is, íróként is, saját írásaiban is valami olyasmit produkálni, a korabeli mintákhoz
igazodót, az elismert példákhoz hasonlót, amivel félreérthetetlenül bizonyította a maga írásainak fontosságát és egy szerveződő irodalom, a kárpátaljai
Magyar irodalom létjogosultságát.
Számvetésében Balla László is kritikusan beszél sok évtizedes munkájáról. Áldja sorsát, hogy részese lehetett a kárpátaljai magyarság életépítésének, de keserűséggel és önváddal gondol arra, hogy az egyes eredményeket
— olykor nem is jelentőseket — mennyi kompromisszummal, megalkuvással,
hatalomnak tett engedménnyel, olykor önmagán való erőszakkal, „az akkori
Politikai irányvonallal való szolidaritás melldöngető vállalásával" érte el.
Totális fényben (1983) című kötetének első és záró novellájában szinte példázatszerüen adja cselekvéseinek magyarázatát. A szilvafatörzsbe oltott barackíaalanyok sorsát ismertetve személyes vallomást fogalmaz: „Mert vajon igazi
hűség-e az, ha inkább pusztulni engedi a rügyeket, amelyeket a régi fáról
hozott, semmint, hogy megadva magát az alanynak — sőt annak részévé
válva —, kibontsa őket, felnevelje itt, az új törzsön a régi anya fiait, unokáit, dédunokáit, boldoguláshoz vezesse őket, teljesítve a sejtekbe írt ősi parancsot: gyümölcsöt hozni. Igen, talán ezért vállalni kell mindent. Vállalni
az
t is, hogy csélcsapnak, következetlennek gondolják, olyannak, aki megadja
Magát sorsának. Mert a sok parancs közt, amely utunkat megszabja, van egy
fegfőbb parancs: az élet."
Az erkölcsi parancs — véli Balla László —: az élet folytatása. Minden
körülmény között. „A példázat — ezt már Pál György értő anulmányából
feézem — derűs optimizmussal hirdeti, hogy az idegen, szilvafatörzsbe oltott rügy baracktermést fog hozni. És így, bár más törzsön él, mégis hű
Marad önmagához, ahhoz a törzshöz, amelyből származott, amelyről egyszer kényszeredetten levált, de az életet adó termés, a végeredmény szerint a
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régi törzshöz tartozik. Fejlődni, terebélyesedni, egyre nagyobb és bővebb
termést kell hoznia a kárpátaljai magyar irodalomnak és művészetnek is az
új törzsön, az új társadalmi és művészi közegben."
KOVÁCS VILMOS (1927—1977) ÉS KÖRE
A Balla Lászlóétól eltérő elképzelések és utak is mutatkoztak az induló
kárpátaljai irodalomban. Ezt a mást legelőször és leghatározottabban Kovács Vilmos képviselte. Már a történelmi fordulatot is másként érzékelte:
apját, bár munkásember volt és kommunista, elhurcolták, mint magyart, sokezer magával. Az ő sorsa is különös fordulatokkal haladt: volt könyvelő a
terménybeszolgáltatásnál, végrehajtó-bizottsági titkár szülőfalujában, Gáton,
adóügyi referens az „adóprés" éveiben, majd az ungvári Kárpáti Kiadó magyar osztályának lett a vezető szerkesztője. Ügy érezte, „egy kis zárt közösség szószólója, s egy világ sorsát intéző roppant birodalom idegvégződése
lett". A másodszülött fiú helyzetében.
Először ő szólalt meg Kárpátalján azzal az igénnyel, hogy „e nagy kor
rangjához" mérje a verset. Neve nem szerepelt az ötvenes évek antológiáiban, ösztönös költőiségével egyszerre „robbant be" az irodalomba, 1957-ben.
Üj volt a költői magatartása. Csak ritkán volt harcos a hangvétele, inkább
megértő, meditáló hangon szólt. Nem agitált, hanem dalolt; inspirátora nem
a kötelességtudat volt, hanem az ihlet. Szélesebb volt a láthatára: a jelen
mellett befogta a múltat és a jövőt; a pillanat mögött az örökkévalóságot.
A mindennapok kérdései és a lét problémái együttesen foglalkoztatták. Költészetében a tárgyi világnak kevés szerepe volt; a tárgy — mint Kiss Ferenc
megfigyelte — nála csak ürügy volt „egy iszonyatos vádbeszéd elmondására". Vállalta a magyar költészet teljes örökségét Balassitól Weöres Sándorig
és Nagy Lászlóig, ő már tudta, érezte: a „megváltó rend" késve érkezett az
alvégre, „égre emelt ökléből kihullott valahol a simogató szándék". Az emberért és az emberiségért emelt szót, a klasszikus kötöttséget és az újító szándékot ötvöző művészi formát kereste. Az ő első verskötete (Vallani kell, 1957)
volt az első olyan könyv Kárpátalján, amelyik a 20. kongresszus hozta frissebb lélegzetvétellel szólt a szülőföldről, a mindennapokról, a történelemről
és a jövőről. A népköltészet közelségében, impresszionisztikus festői látással.
Tudta: a költőnek vallani kell, „tiszta szívvel és fedetlen fővel." Ez volt az
ars poeticája.
Kovács Vilmos elsősorban költő volt — négy verseskönyve jelent meg —,
a nagy vihar azonban regénye (Holnap is élünk, 1965) és az S. Benedek
Andrással közösen írt tanulmánya körül támadt. (Magyar irodalom KárpátUkrajnában. Tiszatáj, 1970.) Festőhőse egy kisvárosi művészi szövetségben
tisztázni szeretné a múltat, értelmesen berendezni a jelent, és előkészíteni az
értelmes jövőt. Első szembenézés ez a regény a kárpátaljai valóságos állapotokkal, főként a dogmatizmussal, s a művészet vulgárszociológiai értelmezésével. A regény címe nem csak a másnapot jelentette, de azt a mélységes hitet is, hogy népe megmarad ezen a földön. Hogy lesz holnapja.
A regény sorsa az akkori irodalmi állapotokat jellemzően alakult. Mikor
született — 1963-ban írta Kovács Vilmos —, a „társadalmi megújulás friss
szellői" fújdogáltak, mire megjelent, 1965-ben, már a 20. kongresszus indította folyamatokat fékezni kezdték. A kéziratot másodszor, harmadszor, so74

kadszor is lektorálták; az első menetben tizennégyen. Aztán a területi pártbizottságra vitték. Onnan visszaküldték a kiadónak. A kiadó közölte: a regény annyira bírálja a személyi kultuszt, hogy kiadhatatlan. Másnapra változott a vélemény: talán mégis megjelenhet, de a biztonság kedvéért olvassa
el egy írókból, újságírókból, egyetemi emberekből álló kilences bizottság.
A kilenc frissen felkért lektor közül öten egyáltalán nem, vagy csak gyengén
tudtak magyarul. Végre megjelent a könyv, kétesztendős hercehurca után.
2500-as példányszámban. De már akkor vége volt az olvadásnak, már felerősödtek a repressziós törekvések. Kovács Vilmos regénye szokatlanul új
volt. túllépett az akkor szokásos témákon: az emberi lét értelmét kereste, s
egy nemzetiségi közösségnek is hangot adott. Ezért is került a támadások kereszttüzébe a regény; hamarosan be is vonták.
A támadások azonban tovább folytak Kovács Vilmos ellen, különösen a
Tis zatájban megjelentetett tanulmányáért támadták. Pedig már akkor nyilvánvaló volt: a kárpátaljai magyar irodalom Kovács Vilmos regényével került be az egyetemes magyar irodalomba. A Holnap is élünknek — jól látta
M. Takáts Lajos — a hatvanas évek valósággal számot vető, nemzeti önismeretet tápláló regényei között a helye. Darvas József Részeg esője, Lengyel
József Igézője, Sarkadi Imre Gyávája és Dobos László Messze voltak a csillagok című regénye mellett.
Kovács Vilmost és szerzőtársát azzal vádolták, hogy nem a szocialista
irodalomkritika szemszögéből szólt a kárpátontúli magyar kultúra hagyományairól, nem tárta fel „a múlt sötét tanulságait", azok figyelembevétele
n
élkül látott a jelen vizsgálatához. Bírálták versei „túlságosan pesszimista"
hangvételét, a „kellő pártosság" hiányát. A tanulmányt a területi pártbizottság számára ukránra is lefordították. Szomorú következménye lett a hecckampánynak: Kovács Vilmos az irodalmi élet peremére szorult, voltaképpen
megfosztották a publikálás lehetőségétől. Hogy felszínen maradhasson, még
az
önkritikát szorgalmazó követelésnek is engedett. Ez sem segített sokat
1977-ben, már súlyos betegen, kénytelen volt Magyarországra áttelepülni.
Szerzőtársának, S. Benedek Andrásnak sem volt maradása Kárpátalján.
Budapestre távozásával teoretikus készültségű esszéistát, ígéretes költőt és
unzetlen szervezőt veszített a kárpátaljai irodalom. Gondolatait, s Kovács
Vilmos örökségét az otthon maradó Vári Fábián László, Fodor Géza és Dupka
György őrizte tovább.
A Kovács Vilmost támadó írások a dogmatikus szemlélet jegyében születi k . Kovács Vilmos és köre a teljes magyar irodalmi hagyományt és a teljes
világirodalmat vállalta, a dogmatikus gondolkodás igazában csak a szovjet
lr
odalmat és a magyar irodalom szocialista vonulatát, azon belül is főként
Elés Béla, Zalka Máté, Hidas Antal és Gergely Sándor műveit, úgy vélve,
kogy csak az igazán forradalmi magyar, ami a Szovjetunióban jött létre. Kovács Vilmos a magyar irodalom egészében gondolkodott, a tízéves jubileumát
ünneplő szlovákiai Irodalmi Szemlével vette fel a kapcsolatot, tanítványai,
karáti köre a magyarországi folyóiratok, a Tiszatáj, az Alföld, a Forrás, az
° j Forrás és a Napjaink felé is tájékozódott. Kovács Vilmos és tanítványai
— túl a társadalmi kérdéseken — az általános emberi kifejezésére is törekedtek, és a korszerű kifejezési lehetőségeket keresték. A fiatal költői gárda
(Balla Gyula, Balla Teréz, Balogh Balázs, Benedek András, Fábián László,
Bodor Géza, Zselicki József) nagyobb részt még egyetemista volt, az ungvári
egyetem frissen indult magyar tanszékének a diákjai. Már több nyelven, oro75

szul és ukránul is tudtak tájékozódni, s egy korszerű értelmiségi magatartás
és életforma kialakítására törekedtek. Már oldódott a kisebbségi tudatuk, természetesnek szerették volna tudni, hogy másokéval egyenlő jogaik és kötelességeik vannak. Nem sokkal a szovjet „új hullám" után jelentkeztek, s ők is,
mint magyarországi és erdélyi nemzedéktársaik, a Kilencek és a Kapuállítóban jelentkező erdélyiek, szolgálni akartak és nem kiszolgálni. A költészetben
a Kovács Vilmos által jelzett úton kívántak haladni, ötvözve a klasszikus
kötöttségeket és az új törekvéseket, vallva mindenről, megénekelve a magányt és a bánatot is.
Eleinte bizakodhattak költészetük eredményes bontakozásában. Publikációs lehetőségeik javulónak tűntek. írásaikat közölte a Kárpátontúli Ifjúság.
Maguk is folyóirat indításával próbálkoztak: 1965-ben megjelentették az
Együttct. Csak kéziratban ugyan, de a hallgatólagosan elfogadott négy példány helyett negyvenben. S a folytatás reményében.
A Kovács Vilmos elleni támadások azonban évekre megakasztották ennek
a nemzedéknek a kibontakoztatását. Már nem csak Kovács Vilmost támadták,
de a vonzáskörébe tartozó fiatalokat is. A hetvenes évek elején elkezdődött
visszarendeződés következtében mozgásterük egyre szűkebb lett. A lokális
kultúrpolitika verseik egy részében elidegenedést, bomlasztást, pesszimizmust,
éietuntságot vélt felfedezni; a szocialista realizmustól idegen tendenciákat.
Problémapendítéseikben, újra törekvő igyekezetükben a magyar nacionalizmus „újraéledését" sejtette. A Kárpáti Igaz Szó — a hivatalos lap — a szovjet valóságtól való elidegenedéssel vádolta őket. Következésképp a Kárpátontúli Ifjúság sem közölte többé írásaikat. Nem csak Kovács Vilmos került az
irodalmi élet perifériájára, az írószövetség helyi csoportja sem vállalta tovább a vele rokonszenvező fiatalokat. 1971-ben valósággal megfojtották a
Kovács Vilmos hoz közel álló, 1967-től oly eredményesen működő, oly sok fiatalt formáló Forrás Stúdiót. Tagjai a könyvkiadás, a publikálás tekintetében
— hosszú évekre — nemkívánatos személyek lettek. Fekete bárányok. Vári
Fábián Lászlónak például kétszer is visszautasították a megszerkesztett verseskönyvét. Bár már a hetvenes évek legelején a legígéretesebb lírát írta,
verseskönyve majd csak a jövőben jelenik meg, 1991-ben: Magyarországon.
Közben húsznál is több esztendő telt el. Az egykori stúdiótagok közül többen
abbahagyták, majd befejezték egyetemi tanulmányukat, kedvüket vesztették,
elhallgattak vagy Magyarországra költöztek. Kibontakozásuk mindenképpen
évtizedeket késett.
A J Ó Z S E F ATTILA IRODALMI S T Ú D I Ó
A megszüntetett Forrás Stúdió helyébe még ugyanabban az esztendőben,
1971-ben új stúdiót hoztak létre. A József Attila Irodalmi Stúdiót, a Kárpáti
Igaz Szó égisze alatt. Mint a szocialista irodalmak történetében már többször
is történt: az új stúdió, az új fórum szervezője ugyanaz a szerkesztő volt,
aki —- talán nem is csak a maga jószántából — a régi közösséget, a Forrás
Stúdiót szétverni segített.
Bármilyen indítékból is cselekedett, a József Attila Stúdió munkája is
érdemesnek bizonyult. A pangás éveiben a kárpátaljai magyar írás folytonosságát, ha korlátok között is, fenntartotta. A Kárpáti Igaz Szó, amelynek
égisze alatt működött, állandó publikációs lehetőséget biztositott a fiatalok76

nak, hónapról hónapra, a lap Lendület című rovatában. Mintegy harminc
tagja volt a József Attila Stúdiónak, s három antológiát adott ki. (A várakozás legszebb reggelén, 1972. — Szivárványszínben,
1977. — Lendület, 1982.)
A Kárpáti Igaz Szó úgy szedte — folytatólagosan — az egyes költők verseit,
mindig ugyanazon az oldalon, ugyanazzal a tükörrel, hogy azokból — az olló
segítségével — tenyérnyi versesfüzeteket lehetett összeállítani. Ily módon lett
főbb kárpátaljai költőnek mégiscsak verseskönyve.
Sajnálatosan sokáig hiányoztak a József Attila Stúdióból a szétvert Forrás Stúdió tagjai. Néhányukat ugyan szívesen látta volna Bállá László maga
's az új szervezetben, de a fiatalok — bár az ú j stúdió nevét jónak tartották, s tudták, hogy szükség van egy közösségre, amelyben az írással jelentkezőkkel foglalkozni lehet — csak akkor fogadták el a hívást, mikor a József
Attila Stúdió — Balla D. Károly, Dupka György és Horváth Sándor vezetésével — újjászületett. A Forrás Stúdió egykori mozgatója, Fodor Géza is tagja
lett 1985-ben a József Attila Stúdiónak.
Amit a József Attila Stúdió kívánt, az még a szocialista realizmuson belüli elképzelés volt, amit a fiatalok felmutattak: már egy igazabb irodalom
érlelődését jelentette. Még kötelező volt az építés dicsérete, a párt megéneklése, a pirospozsgás színezés — a versek egy részében többen alkalmazkodtak
is e kívánalmakhoz —, de már keményedett a tekintet, komorultak a színek,
ás felerősödött a szülőföldhöz való hűség dallama. Még a számszerű gyarapodás is ígéretes volt. Már csillantotta a kritikusban a reményt: a szivárvány
valamennyi színe-árnyalata benne lesz majd a kárpátaljai magyar irodalomban. Ebben az antológiában jelentkezett — többek között — Finta Éva, Füzesi Magda, Balla D. Károly, Dupka György, Horváth Sándor és Nagy Zoltán
Mihály. A nagy reprezentálásnak szánt antológia, a Sugaras utakon (1984) is
özeket a reményeket táplálta, bár a nemzeti sorstudat és létérzékelés még
csak haloványan mozdulhatott benne. A szerkesztés, a nagypolitika még minden módon az össztársadalmi, szovjet hangsúlyokat szorgalmazta.
A ..PANGÁS" ÉVEI
Nehéz idők jártak. A hatvanas évek közepétől-végétől kezdve, ha még
voltak is apróbb részeredmények, a merevedés, sőt a „visszarendeződés" tendenciái mutatkoztak; az oroszosítás százféle taktikája is egyre jobban érvényesült. Az oktatás alakulása egymaga is érzékelteti eme tendenciákat: 1968ban 93 iskolában volt magyar a tanítási nyelv, tíz esztendővel későbben, 1978ban már csak 72-ben, újabb három év múltán, 1981-ben már csak 62-ben.
A megmaradó magyar iskolákban is egyre több orosz vagy ukrán tannyelvű
osztályokat létesítettek. Az indoklás szerint a „szülők kérésére"; a testvériség,
az internacionalista nevelés, a „népek barátsága" bizonyítékaként. S a magyar gyermekeknek a magyar pedagógusokat a magyar iskolában is Iván Ivaöovicsnak meg Mária Joszifovnának kellett szólítani...
A kultúrpolitika egyre inkább visszatért az ötvenes évek gyakorlatához.
Á Kovács Vilmos körüli vita, a Forrás Stúdió felszámolása már ezt jelezte.
Á nemzetivel szemben az össztársadalmit hangsúlyozták, minden nemzetisé
gi megmozdulást a szovjet társadalomtól való elidegenedésnek, sőt nacionalizmusnak minősítettek. Volt, aki szülőföldje elhagyására kényszerült, máSc
>k passzív rezisztenciába húzódtak — a nyílt ellenállást azonnal megtorol77

ták volna. Egyesek — ahogy Fodó Sándor, a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség vezetője írja — ..a hatalmi struktúrával összeszövődve igyekeztek 'fentről segíteni' (megkérdőjelezhető eredménnyel); mások szembefordultak nemzetükkel, janicsárokká váltak, megint mások — ez talán a legfájdalmasabb veszteségünk — elfogadták az egyfajta, sajátos szovjet internacionalizmusnak hirdetett eszmét, amely valójában pánszlávizmust, rusztifikálást
jelentett, prédául dobva magukat és gyermekeiket az asszimilációnak, a nemzeti nihilizmus rombolásának."
PERESZTROJKA ÉS NEMZETISÉG
Ennek a folyamatnak a peresztrojka vetett véget. A meghirdetett változások, az átalakítás programja nem érte készületlenül a kárpátaljai magyarságot: legjobbjaik tájékozottak voltak a világ dolgaiban, és már régóta élt
bennük a humánus változtatás igénye. Már 1972-ben is kérték nemzetiségi
jogaikat a szovjet vezetéstől, kétezer aláírással; akkor nem sok eredménynyel. Most, a peresztrojka jöttével újra léptek. 1989 januárjában alakították
meg az ukránok a maguk nemzeti szervezetét, a Sevcsenko Anyanyelvi Társaságot, s februárban már Kárpátalja magyarsága is létrehozta a maga működő irodalmi és művelődési köreiből — a beregszászi Illyés Gyula, az ungvári Drávai Gizella, a munkácsi II. Rákóczi Ferenc, a técsői Hollósy Simon,
a nagyszőllősi Bartók Béla, s a gát-derceni Kovács Vilmos Körből, illetve
embereiből — a maga párttól független, autonóm, érdekvédelmi egyesületét,
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget; barátságban a megfelelő ukrán
és ruszin szervezetekkel.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség máris történelmi jelentőségű
eredményeket ért el. Alapszabályba rögzítették, hogy a magyar nemzet részének tekintik magukat. Elfogadtatták a szovjet hatóságokkal a nemzeti
szimbólumok szabad használatát. Megülhetik a magyar nemzeti ünnepeket; éneklik a Himnuszt és a Szózatot minden nagy rendezvényükön. A magyar nyelvet minden szinten egyenrangúvá akarják tenni az ukránnal és
az orosszal. Több magyarlakta járásban az ügyintézés már magyar nyelvű
is; a vezető állások betöltésénél kötelező a magyar nyelv ismerete. A kisebbségben élő magyar népcsoportok közül ma talán a legmélyebb pontról
induló kárpátaljai magyarság él a legszabadabb légkörben.
Az 1989-es esztendőben a kárpátaljai magyarság élete — ahogy VáradiSternberg János, a magyar—orosz, a magyar—ukrán kapcsolatok tudós professzora írja — csakugyan bővelkedett a csodákban. Bevezették az iskolákban
a magyar történelem kötelező oktatását. Magyar nyelvű óvodák és iskolák
nyíltak. Fél évszázados tilalom után a sajtóban megjelentek a magyar helységnevek. Tiszaújlakon visszaállították a Rákóczi egykori győztes csatájára
emlékeztető turulos emlékművet. Beregszászon felavatták Illyés Gyula szobrát, Ungváron szovjet hungarológiai központ kezdte meg működését. S november 26-án, vasárnap 1 órakor Beregszászon és Ungváron, Csapon és Visken, Tiszapéterfalván és mindenütt, Kárpátalja minden helységében megkondultak a harangok és meggyúltak a gyertyák az 1944-ben elhurcoltak, a
lágerekben elpusztultak emlékezetére. A frissen felállított kopjafák mellett,
ha csak jelképesen is. Kárpátalja népe végre eltemethette halottait.
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HATODIK S l P
1989 augusztusában végre megjelent Kárpátalja első magyar folyóirata
is. „Üj kenyér egy kisebbség asztalára" — mondja a beköszöntő írás címe.
„Célunk — fogalmazza a szerkesztőbizottság —, hogy folyóiratunk hozzájáruljon a kárpátaljai magyar irodalom folytonosságának fenntartásához, fejlődéséhez és népszerűsítéséhez..., hogy a magyar nyelvet legnagyobb örökségünknek és Kárpátalját szülőföldjüknek tekintő szépírókat és közírókat nívós fórumhoz juttassuk, teret adjunk másutt nem, vagy csak nehezen érvényesíthető törekvéseknek..., hogy e régió szellemi arculatát, múltját és jelenét felmutassuk, értékeit és hiányosságait egyaránt vállalva, s tudva, hogy az
Egészbe való illeszkedésünk minősége újra és újra megmérettetik."
Nemesebb programmal nem is indulhatott volna Kárpátalján az első magyar folyóirat. Hatodik Síp — mondja a cím. Harmonikusan kíván illeszkedni
a sokágú magyar irodalomba.
A Hatodik Síp egyetlen folyóirata a kárpátaljai magyarságnak. Így különösen sok feladattal kell megbirkóznia, akárcsak indulása idején a szlovákiai Irodalmi Szemlének. Nem csak az élő szépirodalom közlése a feladata,
de — sok egyéb között — a hagyatékápolás, a szociográfia, a történelmi
tanulmányok, az emlékezések, sőt a folklór közvetítése is. Egy irodalom fölnevelése; egy népcsoport szellemi erőinek a jó működtetése.
A Hatodik Síp szerkesztői tudják feladataikat: a friss termés, az élő
alkotók bemutatásával egyidejűleg ébresztik a múlt érdemes alkotóit, a statisztikai adatokban is bemutatott jelen mellett közölnek karácsonyi betlehemes játékot is; jó harminc esztendőn keresztül tilos volt még a falvakban
is a betlehemezés. S ösztönzésként meghirdették a Toll-díjat — az év legjobb írásának jelképes elismeréseként —, s irodalmi ösztöndíj és alapítvány
létrehozását tervezik. Szeretnék, ha a költők mellé felsorakozna a kispróza
művelőinek, a kritika- és tanulmányíróknak a tábora... Már azt is bejelentették, hogy Dajka Gábor Társaság néven létrehozzák a kárpátaljai magyar
irodalmárok „szabad társulását". Mert pátriájuk magyar szellemi térképéről
jelenleg még hiányzik egy szakmai jellegű, érett alkotókat tömörítő csoportosulás, amelynek megalakulása, működése serkentőleg hathatna más kulturális intézmények tevékenységére is. Az alapítók elődjüknek tekintik az 1971hen megszüntetett Forrás Stúdiót, s meríteni kívánnak az ugyancsak megszűnt
beregszászi Vörös Zászló Irodalmi Stúdió és a József Attila Irodalmi Stúdió
hagyományaiból is. Az alapítók — Balla D. Károly, Vári Fábián László, Horváth Sándor, Nagy Zoltán Mihály, Dalmay Árpád — egyenlő jogok alapján
kívánják összefogni a tagságot.
A Hatodik Sípnak Balla D. Károly (1957—) a főszerkesztője. Teoretikus
igényű, természettudományos érdeklődésű költő; a sokágú magyar irodalom
e
gységét, a magyar és világirodalom összetartozását vallja, vállalva a magyar
®s világirodalom minden értékes hagyományát. Már első kötetében (Álmodj
Ze
nét, 1979) szenvedélyesen kereste az élet jelenségei mögött az értelmet.
„Igazságai mögött — irta róla Gortvay Erzsébet — kristálykemény hitből és
konok tagadásból gyúrt következetes ember áll, aki őszinte hévvel, önzetlen
elszántsággal kész építeni a jövő értelmes, tökéletes világát és benne saját
magát."
Az elszántság és következetesség jellemzi mindenekelőtt Vári Fábián László
(1951—) személyiségét és munkásságát. Indulása óta, a hetvenes évek elejétől
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kezdve azonos emberi tartással és esztétikai elvekkel írja verseit: megrendelésre,
felső sugallatra soha nem írt egyetlen sort sem. 1980-ban azért utasította el
a kiadó verseit, mert „egyetlen mai témájú, a jelent éneklő mai verset" sem
talált benne, egyetlen szót sem „a békéről, a barátságról, a pártosságról",
1985-ben meg azért, mert hiányolta „a korszak problémáival foglalkozó írásokat". Vári Fábián László mindenekelőtt a történelem üzeneteire figyelmez;
a folklór és a szürrealizmus vonzásában írja verseit. A Nagy László-i örökséget viszi tovább; az erdélyi Farkas Árpád kárpátaljai rokonaként. Foglalkozása szerint tanár, s a kárpátaljai népballadák rendszerezésén dolgozik.
Dupka György (1952—) életrajza mozgalmasabb: volt pék, idénymunkás
és újságíró, jelenleg — 1990 végén — a József Attila Alkotókör alelnöke, a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség felelős titkára, az 1944 őszén elhurcolt magyar férfiak rehabilitálásával foglalkozó munkacsoport tagja, az ungvári városi és területi tanács képviselője. Társadalmi megbízásokból. Vállalásainak a puszta felsorolása is jelzi: mennyi feladatot kell vállalnia a kárpátaljai írónak a felgyorsult történelemben. Dupka György költőként a megmaradás énekese, helytörténészként a kárpátaljai magyarság történelmével és
jelenével foglalkozik. Múltunk és jelenünk (1987) cimmel írt riportkönyvet,
Horváth Sándorral. Most — Horváth Sándorral és Móricz Kálmánnal együtt
— jelentést készít a peresztrojka éveiről.
Talán a felvillantott arcok is jelzik, milyen sorsban, milyen célokra tekintve dolgozik a Hatodik Síp gyarapodó írói tábora. Kárpátalján, Rákóczi
földjén élve, otthont kívánnak építeni. A „pro libertate" szellemében.
Törekvéseik mögött értő, a szépre és az emberire kiváltképp szomjas
közösséget tudhatnak. A kárpátaljai magyarság anyagi helyzete, társadalmi
megbecsülése — a körülményekhez képest — igazodott az idők során, idegenségérzete valamelyest oldódott, szellemileg azonban szinte mindig sivatagot érzett maga körül. Még leginkább az irodalomban érezhette magát
otthon, a szívben, a „magasban" épített hazában. Talán ezért is olvasnak
oly szívesen mindent, amihez csak hozzájuthatnak. A magyar irodalom valamennyi ágát ismerni szeretnék. Vallják Sütő Andrással: „Kultúrában, irodalomban nincsenek területi elcsatolások. Amit lent határsorompók választanak
el, az egy változatlan szellemi égbolt magasában találkozik."
Az irodalomnak, a művészetnek talán sehol sincs lelkesebb közönsége,
mint Kárpátalján. A négy magyarlakta járásban — a beregszásziban, az ungváriban, a munkácsiban, a nagyszőllősiben — 630 műkedvelő dal- és táncegyüttes és színjátszó kör működik. Az alkalmak, amelyeken az irodalom, a
zene jelen van, szinte mindig népünnepéllyé nemesednek: a Rákóczi-emlékmű
újraállítására, az Illyés-szobor átadására talán húszezren is összeseregelltek.
Számukra az irodalom, az anyanyelv a legnagyobb kincs. Mint valamikor
Kosztolányi, ők is életük legnagyobb csodájának tudják, hogy minden reggel
anyanyelvükön szólhatnak. Ünnep számukra, ha magyarul magyar műveket
olvashatnak. A nyelv, az irodalom segítségével őrzik legbiztosabban emberi
értékeiket és magyarságukat. Ady hitét vallva: „A magyarság szükség és érték az emberiség és az emberiség csillagokhoz vezető útja számára."
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