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Bevezetés 

Vitatott kérdés az irodalomtörténetben a kárpátaljai magyar irodalom 

fogalmának kérdése, illetve létjogosultságának határai. Önálló kárpátaljai 

magyar irodalomról  elvben a trianoni határok óta beszélhetünk, amikor 

Kárpátalja mint politikai-territoriális fogalom  megszületett. De a csehszlovák 

éra kárpátaljai magyar irodalma részben betagozódott a Felvidék magyar 

irodalmi életébe, így igazából a fogalom létjogosulttá leginkább a második 

világháborút követően, a Szovjetunió évtizedeiben válik, amikor is az itt élő 

magyarságnak egy új politikai és szellemi közegben egy teljesen új értelmiségi 

réteget kellett létrehoznia. Ennek a csoportnak volt az a feladata, hogy erősítse, 

újjáépítse az itteni irodalmi, kulturális életet. Ennek a folyamatnak a részeként 

jött létre a Forrás  Irodalmi Stúdió is, ami sok feladatot magára vállalt, és 

tevékenykedett a magyarság érdekében, még akkor is, ha a szovjet rendszer nem 

nézte jó szemmel a működését. 

Szakdolgozatom témája a Forrás Irodalmi Stúdió története, 

különösképpen a kárpátaljai magyar polgárjogi mozgalomra gyakorolt hatására. 

A munka célja, hogy átfogó képet adjon a Forrás Irodalmi Stúdió történetéről, 

tevékenységének közéleti és polgárjogi kapcsolódásairól és jelentőségéről, 

jelentősebb, ismertebb tagjairól, szerepükről a kárpátaljai magyar irodalomban 

és a magyar érdekvédelmi szférában. 

Az első fejezet a szakirodalmi anyagokból építkezik azok 

szintetizálására törekedve. Sokan foglalkoztak már a Forrás Stúdióval, akiknek 

munkáit fontos ismerni. Ilyen például Eperjesi Penckófer János, Görömbei 

András vagy Pál György. De sok munka született  a témában maguknak a 

Forrásosoknak (S. Benedek András, Vári Fábián László, Czébely Lajos, Tóth 

István stb.) a tollából is. Ezekből az összegyűjtött, áttanulmányozott 

szövegekből készítek összefoglalást a munka első fejezetében. 

A továbbiakban a társadalomtudományokban ma már szokásosnak 

számító interjús adatgyűjtő módszerrel (strukturált interjú) dolgoztam. 
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Összeállítottam egy strukturált kérdéssort, amivel a még élő, elérhető és 

együttműködni hajlandó Forrás-tagokat kerestem fel. Mindenkivel ugyanazokat 

a kérdéseket tekintettük át, s ezeknek a hanganyagoknak az elemzéséből alakult 

ki a szakdolgozat második fejezete. Az interjúkban rákérdeztem többek között a 

Forrás Stúdió megalakulásának körülményeire – itt a tagok sokszor máshogy 

emlékeztek, vagy bevallották, hogy nem is igazán emlékeznek –, illetve hogy 

ők, az érintettek miben látják a Forrás tevékenységének jelentőségét.  

Interjút készítettem: Tóth Istvánnal, a Beregszászi Magyar Konzulátus 

főkonzuljával, Vári Fábián Lászlóval, József Attila-díjas költővel, Punykó  

Máriával, az Irka kárpátaljai gyermekfolyóirat nyugdíjba vonult 

főszerkesztőjével, valamint Czébely Lajossal, viski magyar szakos tanárral. 

Ezekben az interjúkban olyan információk is elhangzottak, amiket 

szakirodalomban eddig nem lehetett olvasni. Bár vannak dolgok, tények, adatok 

természetesen, amelyek fedik egymást (a Forrás-tagokkal már több, más 

szempontú interjú, illetve önvallomás is készült, ezeket lásd később a 

szakirodalom áttekintése során), de a munka lényegi pontja véleményem szerint 

érvényesült: új oldalról lett megvilágítva a Forrás Stúdió története, a tagjai, a 

polgárjogi mozgalomban betöltött szerepe, közélet és irodalom kapcsolata. 
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I. Fejezet 

1.1. A munka tárgya és célja 

A munka témája A Forrás Irodalmi Stúdió története, különösképpen a 

kárpátaljai magyar polgárjogi mozgalomra gyakorolt hatására. 

A munka tárgya magának a Forrás Stúdió tagjainak a viszonyulása az 

eseményekhez, a Stúdió és a közélet, a politika egymáshoz kapcsolódásához, 

személyes sorsuk alapján. Vizsgálja a munka továbbá a polgárjogi mozgalomra 

gyakorolt hatását a Stúdiónak, alkotóinak és mentoraiknak. A kutatás interjúk 

alapján történt, strukturált kérdéssorral kerestem fel az elérhető Forrás-tagokat. 

Interjúkat készítettem és ezeket dolgoztam fel a munkában.  

A munka célja: megvizsgálni, hogy személyesen a Forrás Stúdió 

tagjainak milyen emlékeik, tapasztalataik vannak a korszakról. Hogyan élték 

meg akkor magyarságukat, milyen tevékenységet folytattak a Forrás Stúdión 

belül? Volt-e ennek a szerveződésnek intézményesült formája, mikor vettek 

társadalom-politikai irányt, ez mennyire volt köreikben tudatos? Valamint 

vizsgáljuk még azt, hogy milyen hatással voltak a magyar polgárjogi mozgalom 

kibontakozására, alakulására. 

A munka menete: a strukturált kérdéssor elkészítése, az adatközlők 

megkeresése és az interjúk elkészítése majd lejegyzése, majd a gyűjtött anyag 

elemzése és rendszerezése. A kérdéseket sorra véve hasonlítjuk össze a 

mondottakat. Feltüntetjük az eltéréseket, a hasonlóságokat. Ezen kívül nem csak 

egymással vetjük össze a válaszokat, hanem a különböző tanulmánykötetekben 

korábban megjelent témába vágó interjúkkal is. Így nagyobb rálátásunk lesz a 

magára a folyamatra. 

Kutatásom során négy adatközlővel sikerült interjút készítenem (Vári 

Fábián László, Tóth István, Punykó Mária, Czébely Lajos). A Forrás Stúdió 

alapító tagjai közül többen sajnos már nem élnek (S. Benedek András, Balla 

Gyula), másokkal különböző okok miatt nem valósult meg az interjú (Fodor 

Géza, Zselicki József), a Magyarországra kitelepült és még élő Forrás-tagokat 
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pedig első körben nem céloztam meg, velük majd kutatásom következő 

fázisában tervezem az interjúzást. 

A négy elkészült interjú 188 perc hanganyagot jelent, ezek lejegyzése és 

elemzése, véleményem szerint, módot adott a témában való elmélyülésre és új 

nézőpontok keresésére. 

1.2. Szakirodalom ismertető 

A szakdolgozat első fejezete a szakirodalom elemzésére támaszkodik. 

Ezekből sokat megtudhattunk a kárpátaljai magyar irodalom helyzetéről a 

vizsgált időben, de a Forrás Stúdióról inkább csak adalékokat olvashattunk.  

A szakirodalmi áttekintést Fedinec Csilla – Vehes Mikola 2009-es 

kiadású könyvével kezdem. Címe: Kárpátalja 1919-2009. Történelem, politika, 

kultúra.1 A szakirodalom több fejezetben is tárgyalja Kárpátalja történetét, 

kultúráját erre a korszakra vonatkozóan. A harmadik fejezet 2., 8., 10. 

paragrafusaiban tematikusan ez az időszak van összefoglalva. A 2. paragrafus A 

szovjet időszak sajátosságaival foglalkozik Kárpátalján. Az oktatás és a 

tudomány külön részben van taglalva. A fejezet 10. paragrafusa kimondottan a 

magyar irodalommal foglalkozik a szovjet korszakban: hagyomány és 

újrateremtés. Ez a könyv 2010-ben ukrán nyelven is megjelent fordításban.2 

Tartalmi szempontból a két könyv megegyezik. 

Egy többszerzős kétnyelvű kronológia is megjelent Kárpátalja 

évszámokban címmel.3  Ebben két bejegyzést találunk témánkról,  egyet a 

Forrás Stúdió 1971-es beadványára vonatkozóan az alábbi szöveggel: 

„Kárpátaljai magyar értelmiségiek egy csoportja a megyei pártbizottsághoz és a 

helyi magyar nyelvű lapok szerkesztőségeihez beadványt juttatott el, melyben 

szót emeltek az anyanyelvi oktatási rendszer fejletlensége ügyében, a kárpátaljai 

magyar könyvkiadás, valamint a nyelvhasználat körében tapasztalható negatív 

                                                 
1 Fedinec  Csilla – Vehes Mikola. Kárpátalja 1919-2009. történelem, politika, kultúra. Argumentum Kiadó; 

MTA Etnika-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 
2 М. Вегеша – Ч. Фединець. Закарпаття 1919-2009 років. Історія, поліика, кулътура. Ужгород. 2010. 
3 Kárpátalja évszámokban 1867-2010/Хроніка Закарпаття 1867-2010. Ужгород Видавицтво. УжНУ 

„Говрла”. 2011. 
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diszkrimináció ellen, s felvették egy nemzetiségi érdekvédelmi és kulturális 

szervezet létrehozásának igényét.”4 Látható a Stúdió mire tett ebben a 

beadványban törekvést. A második beadványról így ír az említett szakirodalom: 

„A kárpátaljai magyar értelmiség újabb beadványt fogalmazott meg, melyet 

1600 aláírással a SZKP Központi Bizottságának címeztek, benne kulturális és 

nyelvi kötelességeiket rögzítették. A dokumentum megfogalmazói ellen 

eljárások indultak, a kérések nem találtak meghallgatásra.”5 A könyv rámutat a 

beadványok értelmére és az azt követő hatásra is. 

2008-ban jelent meg egy 600 oldalas  ukrán nyelvű Kárpátalja története 

című szakmunka, aminek sajátosságaként lehet megemlíteni, hogy sem a Forrás 

Irodalmi Stúdióról, sem az 1971-es; 1972-es beadványról nem esik benne szó.6 

Az elsődleges szakirodalom munkám megírásához Eperjesi Penckófer 

János Tettben a jellem7 című monográfiája, amiben az egész kárpátaljai magyar 

irodalom és értelmiségi réteg nehézségei kirajzolódnak. A könyv 2003-as 

kiadású, a Magyar Napló adta ki, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség 

égisze alatt. Itt olvastam a Forrás Stúdióról először, ebben találtam meg a 

Holnap is élünk kálváriájának leírását. Nemzedékenként tárgyalja a kárpátaljai 

magyar irodalmat, a dinamikusan fejlődő szellemi mozgás okát, folyamatát és 

célját írja le. Utal arra a bonyolult helyzetre, aminek Kárpátalja része, nagy 

körültekintéssel mutat be minden sajátos irodalmi kezdeményezést. Indulásnak a 

kárpátaljai magyar irodalom alakulását veszi, történelmi folyamatokkal 

kapcsolja egybe, aminek tárgyalása elengedhetetlen, ha kárpátaljai magyar 

irodalomról beszélünk. Bertha Zoltán szavait használva a Tettben a jellem: 

„gondolatébresztően, problémagazdag elemzésekkel és komplex megoldásokkal 

nyújt olyan irodalomtörténeti áttekintést a kárpátaljai magyar irodalomról, 

amely nemzeti-kulturális önismeretünket a szűkebb értelemben vett írói pályák, 

                                                 
4 Kárpátalja évszámokban 1867-2010 – 169.o. 
5 U.o. 170. 
6 Левенець Ю. та ін. ред. 2008. Закарпаття в етнополітичному вимірі. Київ: ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса. 
7 Eperjesi Penckófer János. Tettben a jellem. A magyar irodalom sajátos kezdeményei Kárpátalján a XX. század 

második felében – Budapest, 2003. 
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művek, folyamatok feltérképezésén túl bizonyos egyetemes hungarológiai 

szempontokkal és megfontolásokkal is termékenyen bővíti.”8 (hivatkozás kell 

ide, honnan az idézet,) 

A másik alapvető szakirodalmi tétel Botlik József – Dupka György „Ez 

hát a hon…”9 című könyve. Tények, adatok, dokumentumok a kárpátaljai 

magyarság életéből a második világháborútól kezdve a rendszerváltásig. Ez volt 

az első, a témámba vágó szakirodalom, amely megjelent a térségben a 

rendszerváltozás után, ebben lett elsőként leírva több tény, és addig fel sem 

említett történés a kárpátaljai magyarsággal kapcsolatban. Ebben a kiadványban 

megtalálható az Elidegenedés? című Balla László cikk, az első, valamint a 

második beadvány eredeti szövege is.  

Botlik József tollából való egy másik, ugyancsak fontos, témába vágó 

szakmonográfia: A hűség csapdájában10 című, Kovács Vilmos életművét elemző 

szakkönyv. Ez a mű 2003-ban jelent meg, Kovács Vilmos születésének 75. 

évfordulójára. A monográfiában nem az író műveinek részletes elemzése 

található, hanem az a folyamat van benne kidomborítva, ahogy Kovács Vilmos 

az 1960-as évektől a kárpátaljai magyarság szószólójává, érdekeinek 

következetes képviselőjévé vált. Kovács Vilmos életével példázza Kárpátalja 

históriáját, számos addig publikálatlan kéziratos forrást találunk ebben a 

könyvben.  

A témával kapcsolatban ki kell még emelni Tóth István A peremvidék 

világbirodalma11 című könyvét, melynek alcíme: Ukrajna, Kárpátalja: 

nemzetpolitikák és nemzettudat-hasonlatok. Nagyon sok történelmi adatot ebből 

a szakirodalomból vettem, valamint a beszélgetések, interjúk különböző 

                                                 
8 Eperjesi Penckófer János. Tettben a jellem. A magyar irodalom sajátos kezdeményei Kárpátalján a XX. század 

második felében – Budapest, 2003. 
9 Botlik József – Dupka György. „Ez hát a hon…” Tények, adatok, dokumentumok a kárpátaljai magyarság 

életéről. 1918-1991. Mandátum Kiadó 
10Botlik József. A hűség csapdájában. Kovács Vilmos emlékének. Intermix Kiadó; Ungvár-Budapest; 2003. 
11 Tóth István. A peremvidék világbirodalma. Méry Ratio Kiadó 2013. 
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személyekkel szintén jó alapot adtak a strukturált interjúkérdés-sorom 

elkészítéséhez. 

A magyarországi szakirodalmi állomány igen kevés, a kárpátaljai 

magyar irodalommal foglalkozó művel van ellátva, de ismeretes néhány. Kettőt 

szeretnénk megemlíteni, az egyik Görömbei András Kisebbségi Magyar 

irodalmak (1945-1990)12 1997-ben kiadott könyve. Ismeretterjesztő mű, 

melynek célja, hogy a nemzetiségi (kisebbségi) irodalom jellemzőire, 

remekműveire felhívja a figyelmet. Részekre van osztva és nem csak a 

kárpátaljai magyar irodalommal foglalkozik, hanem a romániai, szlovákiai, 

vajdasági tehetségekkel is. Az előszóban leírja a szerző, hogy célja az, hogy az 

anyaországi magyarok megismerjék a kisebbségi magyar irodalom 

remekműveit, valamit hogy ezeket a verseket, könyveket olvassák el, ismerjék 

meg. Ebben a könyvben olvashattunk a kárpátaljai magyar irodalom kezdeteiről, 

az első próbálkozásokról, sikerekről. Kicsit hiányos, abban a tekintetben, hogy 

csak két irodalmár van részletesen tárgyalva térségünkből, ezek Kovács Vilmos 

és Balla D. Károly.  

A másik magyarországi kiadású szakirodalom Pál György A magyar 

irodalom Kárpátalján (1945-1990)13 című könyve. Nyíregyházán lett kiadva 

1990-ben. Tehát ez egy viszonylag elég régi kiadású irodalom. Tartalmát 

tekintve kizárólag Kárpátaljára összpontosít, a történésekre, a kárpátaljai magyar 

irodalom jellemző vonásait felvázolva. Valamint nemzedékekre tagolja az itt 

irogató ifjakat. Az első nemzedékbe tartozik: Kovács Vilmos, Balla László, 

Szenes László, Csengeri Dezső, Sütő Kálmán. Az új generáció csoportjába 

sorolja: Balla D. Károlyt, Balogh Balázst, Finta Évát, Füzesi Magdát, Nagy 

Zoltán Mihályt, Vári Fábián Lászlót. Külön tárgyal még más szerzőket is, ami a 

Stúdió füzetei alcímet kapta.  Ezekről a személyekről a könyvben olvashatunk 

                                                 
12 Görömbei András. Kisebbségi magyar irodalmak (1945-1990) Nemzeti Tankönyvkiadó, Debrecen 1997. 
13 Pál György. A magyar irodalom Kárpátalján 1945-1990. Nyíregyháza, 1990. 
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életrajzi adatokat, ismerteti írásaik egy részét, valamint a kárpátaljai magyar 

irodalom jellegzetességeire hívja fel a figyelmet az írók és munkáik által.  

A témában jelent meg továbbá 2007-ben Kozma László interjúja Vári 

Fábián Lászlóval  Vereckétől Beregszászig14 címen. A könyv az író, József 

Attila díjas költő, főiskolai tanár életéről szól, versekkel tűzdelve. Olvashatunk 

benne a Forrás Stúdió szerepéről az író életében, valamint a magyar 

társadalomban. Az akkori lehetőségekről, írói kibontakozásról kapunk képet 

Vári Fábián László elbeszélése által. 

2012-ben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky 

Tivadar Intésete konferenciát szervezett a ’72-es beadvány témájában. Ekkor 

konkrétan csak a Forrás Stúdióhoz köthető második beadvánnyal foglalkoztak. 

A konferenciáról készült egy kiadvány is, Darcsi Karolina és Dobos Sándor 

szerkesztették, címe: „A ’72-es beadvány”. Nemzetiségi és oktatáspolitika a ’60 

– ’70-es években a Szovjetunióban.15 A beadvány nyilvánosságra kerülésének 

40. évfordulójának emlékére rendezték a konferenciát. A tanulmánykötetbe az 

előzőleg lezajlott kutatás eredményei és a konferencia előadásai kerültek be. Az 

ott elhangzott előadásokból kirajzolódik a korszak történeti háttere. A  kötet 

második részébe az érintettekkel készített mélyinterjúk szövegei kerültek, ami 

alapján az egész folyamat, a lehetőségek és célok rajzolódnak ki. Valamint 

olvasható a kiadványban a ’72-es beadvány teljes szövege is. 

Tágabb tudományos kontextusba helyezi a Forrás Stúdiót és jelentőségét 

Csernicskó István A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján)16 című, az Osiris 

kiadónál 1998-ban megjelent monográfiája, amely az első teljes nyelvi és 

nyelvkörnyezettani körkép a kárpátaljai magyar közösségről. Leírja, hogy az 

1960-70-es években a régióban az irodalom szerepe túlmutatott a kultúrán, 

annak nyelvpolitikai, nyelvi tervezési, kisebbségvédelmi aspektusai is voltak, 

                                                 
14 Kozma László. Vereckétől Beregszászig. Kairosz Kiadó, 2007 
15 Darcsi Karolina, Dobos Sándor, „A 72-es beadvány”. Nemzetiségi és oktatáspolitika a ’60-’70-es években a 

Szovjetúnióban. PoliPrint; Ungvár 2013. 
16 Csernicskó István: A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján). Budapest, Osiris. 1998. 
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említi a beadványok történetét és szerepét is, a régió kulturális életének 

áttekintésekor elemzi és hivatkozza Kovács Vilmosnak  és Benedek András a 

Tiszatáj folyóiratban 1970-ben megjelent írását, mely elsőként adott hírt az 

anyaországban a kárpátaljai magyar közösség nyelvi és kulturális helyzetéről és 

problémáiról. 

A korszakra vonatkozó információkat találunk még Beregszászi Anikó 

nyelvpolitikai témájú doktori disszertációjában. A  munka kárpátaljai magyar 

nyelvi tervezés kezdeti lépései című III. fejezetében kicsit más megvilágításból 

olvashatunk a kárpátaljai magyar kisebbségi létről. A Forrás Stúdió 

tevékenységét nyelvi tervezési szemszögből vizsgálja, s megállapítja, hogy a 

helyi magyar nyelvű irodalomnak az esztétika vonatkozásokon túl a kisebbségi 

létből fakadóan nyelvpolitikai szerepe is volt, nem véletlenül hangsúlyos a 

korszak költőinek munkásságában az anyanyelv témaköre. Szó van benne a 

nyelv és az irodalom identitásőrző szerepéről is a kárpátaljai magyar közösség 

tekintetében. Ennek részeként ír a Forrás Stúdióról, Kovács Vilmos szerepéről a 

térségben, s arról, hogy ezek együttvéve milyen nagy szerepet töltöttek be nem 

csak az irodalomban, hanem a nyelvi tervezésben, a közgondolkodásban is 

Kárpátalján. A fejezet egyik alpontja teljes mértékben a beadványokra 

összpontosít, történetét és céljait tárja az olvasó elé. Leírja, hogy „ebben a 

dokumentumban (az első beadványban) vetik fel először nyíltan a kárpátaljai 

magyar értelmiségiek egy magyar érdekvédelmi szervezet létrehozásának 

gondolatát a kulturális értékek megjelenítésére.”17 

Segítségünkre volt még a munka megírása során a Magyar Írószövetség 

lapja, a Magyar Napló18 2013. decemberi száma. Itt Vári Fábián László cikkét 

olvastuk, ami konkrétan a mi témánkkal foglalkozott, az Együtt című folyóirat 

indulásával (1966) és a Forrás nemzedékével. Ebben olvashatunk részletesen az 

Együtt folyóirat életre hívásáról, szerkesztésének nehézségeiről, a létrehozásán 

                                                 
17 Beregszászi Anikó. A kárpátaljai magyar nyelvi tervezésről. Célok, problémák, feladatok. Budapest, ELTE, 

2002, kézirat: 27.oldal 
18 Magyar Napló. A Magyar Írószövetség lapja. XXV. Évfolyam 2013. december 
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munkálkodó személyekről. A második rész magáról a Forrás Irodalmi Stúdióról 

szól, munkájáról, fontosságáról. A tanulmány sokat támaszkodik arra a 

kiadványra, ami úgy jelent meg, hogy a  Forrás emlékére írták: ez a Kárpátaljai 

Minerva II. kötetének 1-2. füzete19, ami 1998-ban látott napvilágot. Itt a 

különböző Forrás-tagok cikkei, visszaemlékezései, tanulmányai kaptak helyet S. 

Benedek András szerkesztésében. Szó van az Együtt folyóiratról is, valamint 

Fodó Sándor írásában a KMKSZ, azaz a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetségről, abban a tekintetben, hogy a Forrás munkássága, létezése miatt 

jöhetett létre ez a magyar érdekvédelmi szervezet. A kiadványban szintén 

megtalálható, olvasható az Elidegenedés? A Kárpátontúli Ifjúság, az egyetem 

magyar tollforgatói és Forrás Stúdió című Balla László cikk. A Forrás-tagok 

egymásról is írtak egy ismertetőt, vagy köszöntőt egymásnak a Kárpátaljai 

Minervában. 

S. Benedek András több könyvet írt a témába vágóan. Az egyik ezek 

közül A megmaradás esélyei (Tanulmányok, esszék, kritikák)20, ami 1996-ban 

jelent meg a Hatodik Síp Alapítvány és a Mandátum Kiadónál közösen. Más az 

első írásában azzal indít, hogy milyen volt az irodalmi élet Kárpát-Ukrajnában a 

Szovjetunió évei alatt. A háború után értelmiségi réteg nélkül maradt Kárpátalja 

próbálkozásait írja le, hogy irodalmat, nemzeti irodalmat teremtsen a térségben. 

Összefoglaló és átlátható képet kapunk a térségről, az irodalmi, kultúrpolitikai 

életről.   

A másik könyv, amit szintén S. Benedek Andrásnak köszönhet az 

irodalomtörténet A Kárpátalja története és kultúrtörténete című kiadvány. Célja 

a munkának, hogy a magyarországi közvéleménynek megmutassa, hogy a 

szovjet vezetés alá tartozó Ung, Ugocsa, Bereg és Máramaros megyékkel 

kapcsolatosan nem igaz az a téveszme, hogy „idáig nem történt semmi, itt nem 

teremtek értékek”. Egyfajta ismeretterjesztő, felvilágosító jellege van az írásnak. 

                                                 
19 Kárpátaljai Minerva. II. kötet, 1-2 füzet; Budapest-Beregszász 1998. 
20 S. Benedek András. A megmaradás esélyei (Tanulmányok, esszék, kritikák); Hatodik Síp Alapítvány – 

Mandátum kiadó; 1996. 
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S. Benedek András itt nagy léptekben ugyan, de áttekinti a térség 

történetét1918-ig, majd részletesebben 1918-1944 között. Itt vázolja a korra 

jellemző változásokat, folyamatokat, a kisebbségi irodalom kibontakozásának 

eshetőségeit. A szovjet időszak írásakor a szerző nagyrészt saját emlékeire, 

tapasztalataira támaszkodik. Hangsúlyozva vannak a fiatalok útkeresési 

próbálkozásai, nehézségei, sikerei, kudarcai. Az író tényleges célja, hogy aki 

kicsit többet akar tudni a kárpátaljai magyar irodalomról, polgárjogi 

törekvésekről, az itt tájékozódhat ezekben a kérdésekben. 

Számos cikk, tanulmány megjelent a Forrás Stúdióval kapcsolatban az 

újraindult Együtt lapjain, illetve a Forrás tagjainak visszaemlékezéseit is 

megtalálhatjuk a folyóiratban. Egy ezek közül, ami a munka megírásakor  nagy 

segítségünkre volt, Czébely Lajos Vágyak eltörlése21 című visszaemlékezése. 

Az Együtt 2012/5. számában jelent meg. Itt olvasható az első beadvány 

megírásának, apropójának története, és hogy a magyar tanszéki csoport hogyan 

próbálta megakadályozni tanáruk, Fodó Sándor elbocsátását az egyetemről. 

Az itt felsorolt munkák alapul szolgáltak a strukturált kérdőív 

összeállításában és a további munkában. 

                                                 
21 Lapigazgató: Dupka György; Szerkesztőbizottság elnöke: Vári Fábián László. Együtt 2012/5. A Magyar 

Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának Folyóirata 
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II. Fejezet 

 

 

2.1. Történelmi áttekintés 

Ez a fejezet a Forrás Irodalmi Stúdió munkásságával foglalkozik, a 

kárpátaljai magyar polgárjogi mozgalom alakulására tett hatásával és 

folyamatában betöltött szerepével, a Forrás-tagok személyes élményeinek 

felidézésével, illetve a szakirodalmi adatokra támaszkodva. A Forrás Irodalmi 

Stúdió 1967-ben alakult, irodalmi munkásságuk mellett a tagjai szót emeltek a 

magyarok kollektív jogaiért is. Szakmunkám témája történelem és irodalom 

határán mozog, ami miatt elengedhetetlen ismerni az alapvető történelmi 

eseményeket a térségre vonatkozóan. A polgárjogi mozgalom miért? -  jére csak 

így kaphatunk választ. 

Kárpátalja önálló politikai története 1918 végén kezdődik. A régió 

szemszögéből az első világháború utáni legfontosabb intézkedés az volt, amikor 

1919. szeptember 10-én megkötötték a saint-german en laye-i békeszerződést. 

Ennek értelmében Podkarpatska Rus ─ ami magába foglalta Ung, Bereg, 

Ugocsa és Máramaros vármegye nagyobb részét ─ a Csehszlovák 

Köztársasághoz lett csatolva. A Csehszlovák Köztársaság a hozzá csatolt 

Podkarpatska Rusnak autonómiát ígért.22 Azonban a régió ezt az önállóságot 

sosem kapta meg a felső vezetéstől. A magát demokratikusnak deklaráló cseh 

politikai hatalomnak valójában sohasem állt érdekében autonómiát adni 

Kárpátaljának, különböző gazdasági és politikai álláspontok miatt.23 

Az állami hovatartozást megerősítette a trianoni békeszerződés: 

„Magyarország, amint azt a szövetséges és Társult hatalmak már megtették, 

elismeri a Cseh- Szlovák Állam teljes függetlenségét, amely Állam magába 

foglalja a ruténeknek a Kárpátoktól délre fekvő autonóm területét.”24 Ezek után 

                                                 
22 Fedinec Csilla. A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918 – 1944. ─ Nostra Tempora 7. Galánta – 

Dunaszerdahely: Fórum Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 2002. ─ 14. o.  
23 Tóth István. A peremvidék világbirodalma. Méry Ratio Kiadó 2013. – 24.o. 
24 Fedinec Csilla. Kárpátalja 1938-1941. – Teleki László Alapítvány; Budapest, 2004. – 15. o. 
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a térségben a magyar közösség csak nehézségek árán tudott kulturálisan 

kibontakozni. Az itteni magyarságot többszörös elnyomás sújtotta, a cseh és a 

szlovák nacionalizmus mellett az ukrán térhódításnak is áldozata lett.25 A 

későbbiekben egy rövid időre visszakerült ugyan a régió Magyarországhoz, de 

ez az idő nem volt hosszú, 1944. októberében a Vörös Hadsereg csapatai 

elfoglalták, és Kárpátalja a Szovjetunióhoz került.26 1946. január 22.-én 

Kárpátalja – új nevén Kárpátontúli terület – az Ukrán SZSZK legfiatalabb 

területévé vált.27 A Szovjetunióhoz csatoláskor a korábban ígért autonómia már 

az ígéretek között sem volt megtalálható. Egészen a gorbacsovi enyhülésig tilos, 

sőt büntetendő  cselekmény volt nyilvánosan foglalkozni az autonómia 

gondolatával vagy erre való törekvéseket tenni.28 1991-ig volt térségünk a 

Szovjetunió része. Ebben az időben a kárpátaljai magyarságnak a helyzete korán 

sem volt könnyű. Az új hatalom „bűnös népnek” nyilvánította a magyart, 

minden egyéni és közösségi polgárjogától megfosztották a magyarságot.29 

2.2. Az irodalom ébredése a térségben 

Irodalmi élet nem igazán folyt kezdetben a 20. század második felében a 

területen, az embereknek nehéz volt megérteni a sok változást. Az értelmiség 

egy részét elvitték a Gulág táborokba, másik része az anyaországba menekült. A 

magyar iskolák nagy részét bezárták, az értelmiségi utánpótlás nem tudott 

létrejönni. A felnövekvő nemzedéknek előbb meg kellett találnia saját útját, 

szembesülni kellett a kisebbségi lét lehetőségeivel. Az 1950-es években, előbb a 

városokban, majd a falvakban is megnyíltak a magyar tannyelvű iskolák, 1951-

ben pedig a Kárpátontúli Terület Kiadó magyar osztálya, majd folyamatosan 

megjelenhettek a magyar nyelvű tankönyvek és oktatási segédanyagok. 1957-től 

egyre gyakrabban kerültek be a térségre a magyarországi könyvek, folyóiratok. 

                                                 
25 Görömbei András. Kisebbségi magyar irodalmak (1945-1990) Nemzeti Tankönyvkiadó, Debrecen 1997. 
26 Pál György. A magyar irodalom Kárpátalján 1945-1990. Nyíregyháza, 1990. – 10. o 
27 Botlik József-Dupka György. „Ez hát a hon…” Tények, adatok, dokumentumok a kárpátaljai magyarság 

életéből 1918 – 1991. Mandátum Kiadó – 9.o. 
28 Tóth István. A peremvidék… i.m. - 19.o. 
29 Pál György. A magyar irodalom… i.m. - 10. o 
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Az 1960-as évekre pedig már egy intenzívebb  szellemi fellendülés kezdődött 

meg.30  A Szovjetunió  népeinek részeként a  helyi magyarság nem élvezett 

kulturális szabadságot.  1945. május 27-én újra megjelent a Munkás Újság, ami 

kommunista újságként indult újra. 1945. júliusi számában olvasható: „mi, 

magyar kommunisták, továbbra is együtt dolgozunk ukrán testvéreinkkel.” 

(Munkás Újság, 1945. július 15.)31  Ám ezt hamar meg is szüntették, a nyelvi 

korlátok miatt nem tudta ellenőrizni kellőképpen ideológiailag a hatalom. Új 

ötletük ezért az volt, hogy jöjjön létre a Kárpáti Igaz Szó, ami a Zakapratszka 

Pravda magyar fordításaként fog megjelenni. Ezt életre is hívták.32 

Később, 1965-ben részben, majd 1967-ben teljesen önálló szerkesztésű 

lett a Kárpáti Igaz Szó.33 Az ungvári területi rádiónak 1946-ban megindult a 

magyar nyelvű adása és  az 1950-es éve elején a televízió is elkezdte a magyar 

nyelvű műsorok sugárzását.34 Igaz, ennek a műsora csak évtizedek multán nőtt 

napi egy órára, aminek általában mindössze egyötöde volt eredeti magyar 

híranyag, a többi ukránból való fordítás.35 

A mai kárpátaljai területnek a múltban önálló irodalmi élete nem volt, 

annak ellenére, hogy e táj több jelentős írót és költőt adott a magyar 

irodalomnak. „Újonnan kezdeni mindent: keretet, módot, formát, irodalmi életet 

kellett teremteni. Csak a nyelv volt adott” – írta Gortvay Erzsébet a Sugaras 

utakon utószavában. Ezek a kezdeményezések, az útkeresés folyamata, 

kialakította a magyar értelmiség írói tevékenységgel foglalkozó csoportját. A 

kárpátaljai magyar irodalom a lírában tette meg az első lépéseket. Az áttörés 

Balla László Zengj hangosabban! című kötete lett.36 Az ötvenes évek elején a 

publikált magyar költészet sematikus egyhangúsága lehangoló volt. Ez 

                                                 
30 U.o. 17. o 
31 Botlik József. A hűség csapdájában. Kovács Vilmos emlékének. Intermix Kiadó; Ungvár-Budapest; 2003. – 

73.o. 
32 U.o. 
33 Tóth István. A peremvidék…i.m.  - 64.o. 
34 U.o. 65.o. 
35 Botlik József. A hűség csapdájában… - 88.o. 
36 Pál György. A magyar irodalom… i.m. - 17. o 
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jellemzően igaz volt a kárpátaljai magyar költészetre is.37 A Magyar Naplóban 

megjelent cikkében írja e korszakra visszatekintve Vári Fábián László, hogy a 

Zengj hangosabban! című Balla László verseskötet nem volt mentes a „zengő 

sztálini kórus dalaitól.”38 Erre való bizonyítékként idéz Balla egyik verséből 

Botlik József is:  

„Zengjünk hálát lelkes dalokkal 

A nagy Sztálinnak, és a pártnak. 

Egész boldogságunk ott csengjen a dalban, 

Zengj hangosabban!”39 

Az igényesebb irodalom azonban Kovács Vilmos 1962-es Lázas a föld, 

és az 1965-ös Holnap is élünk című regényével számítja a kezdetét.   Viszont azt 

is el kell ismerni, hogy az 1951-es év mindenképpen nagy jelentőségű, mert 

Balla László kötetet volt az első magyar nyelvű verseskönyv 1945 után 

Kárpátalján.40 Ez a kis könyvecske volt három és fél évig az egyetlen nem 

fordításos, magyarul írt kiadványa a térségnek.41 Az 1960-as évek elején a 

kárpátaljai magyar próza a költészetnél is fejletlenebb volt, és rövidebb-

hosszabb terjedelmű riportokat, publicisztikai szintű írásokat kiáltottak ki 

elbeszéléseknek, néha regényeknek. Ezt szüntette meg a Holnap is élünk 

megjelenése.42 Nem volt könnyű Kovács Vilmosnak már maga a megírása sem a 

Holnap is élünk című regényének. Nem érintkezhetett szakmabeli társaival, nem 

kaphatott segítséget, nem volt módjában alkotótársaival megbeszélnie gondjait. 

Kovács Vilmosné emlékezéséből: „kis lakásunkban fel-alá járt, majd leült, 

térdére tett valami valami keményebb fedelű könyvet, arra egy fehér lapot, és 

írt…. Az egész könyvet így írta meg. Kézzel, a térdén. A kéziratot én gépeltem 

                                                 
37 Vári Fábián László. A félelmen túli tartomány polgárai. Együtt, 2012/3. – 29. o. 
38 Vári Fábián László. Az Együtt című folyóirat indulása (1966) és a Forrás nemzedéke. Magyar Napló; XXV. 

Évfolyam – 36. o. 
39 Botlik József. A hűség csapdájában…i.m. - 83.o. 
40 Eperjesi Penckófer János. Tettben a jellem. A magyar irodalom sajátos kezdeményei Kárpátalján a XX. század 

második felében – Budapest, 2003. – 30. o. 
41 Botlik József. A hűség csapdájában…i.m. - 83.o. 
42 U,o. 105.o. 
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le, s mert sokat hibáztam bosszankodott velem eleget, de nem volt pénzünk 

gépírónőre… Elkészült a regény, volt öröm, megkönnyebbülés. Azt hittük 

szabadabb szelek fújnak. Ezt a korszakot neveztük annak idején ’olvadásnak’. 

Nem láthattuk előre a regény kálváriáját.”43 Addig, félve a szovjet vezetéstől, az 

emberek még családjuk körében is keveset emlegették a magyarság súlyos 

tragédiáját, a málenykij robotot, s 1965-ben ez irodalmi alapon kívánt 

megjelenni. Ebben a könyvében Kovács felemlegeti a magyar férfilakosság 

elhurcolását, a sok szenvedést és problémát, amelyről minden család mesélhetett 

volna, de senki sem mert, illetve rávilágított a művészlét problémásságára a 

szovjet ideológia árnyékában. Ez a regény felkeltette a közvélemény figyelmét. 

De ugyanakkor a vezetés is felfigyelt az írásra.44 

A könyv a saját idejében nagy sikernek örvendett, de rövid ideig 

mindössze, mert bár Moszkvából kedvező lektori vélemény kapott Kahána 

Mózestől, megszerkesztették belőle a kéziratot, és ezt a kész anyagot átadták 

Balla Lászlónak.  Ő azonban egy elutasító szerkesztői véleményben kifejtette, 

hogy a regény „a művészet pártirányítóival való leszámolásra szólít fel.” 

Valamint azt is írja, hogy a „regény alkalmas a nacionalista szenvedélyek 

szítására.”45 A Holnap is élünk megjelent ugyan, de rövid időn belül be is 

tiltották, és a rendszerváltozásig nem adtak ki több példányt belőle. A Holnap is 

élünket a magyarországi irodalomkritika a kárpátaljai magyar kisebbség 

regényének nevezte.46 

Tehát látható, hogy a második világháború után Kárpátalján csaknem 

húsz évig kellett várni, míg az „élő irodalmiság” legelső megnyilvánulásai 

érzékelhetővé váltak.  Ennek a kibontakozásnak szükségszerűen kellettek vezető 

egyéniségek és fórumok. A kialakulás hosszú folyamat volt, a megerősödést 

gátolta a politikai vezetés hozzáállása. Ennek az új szellemiségnek a 

                                                 
43 Botlik József. A hűség csapdájában…i.m. - 105.o. 
44 Eperjesi Penckófer János. Tettben…  i.m. – 107.o. 
45 U.o. 106.o. 
46 E. Fehér Pál. A kárpátaljai magyarság regénye. Élet és irodalom, 1965. 10. 02 
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megteremtése Kovács Vilmos és a Forrás Stúdió tevékenységéhez kapcsolódik. 

Kovács Vilmost és a Forrás fiataljainak lázas tenni akarását a hatvanas évek 

közepétől egyazon „közös ihlet” motiválta. Ez pedig a nemzetrész 

eszméltetésére irányult.47 A Forrás-tagok voltak azok, akik a kárpátaljai 

önazonosságtudat első képviselői lettek tevékenységükkel és munkásságukkal. 

Ezek a fiatalok többnyire az Ungvári Állami Egyetem magyar szakán tanultak. 

Ez a lehetőség 1963-tól volt adott a kárpátaljai magyarság számára.  A Forrás 

Irodalmi Stúdió tagjai közzé tartoztak: Balla Gyula, S. Benedek András, Vári 

Fábián László, Fodor Géza, Füzesi Magda, Zselicki József, Czébely Lajos, Tóth 

István, Punykó Mária stb.  

2.3. Az Együtt című folyóirat indulása és rövid története 

Az Ungvári Állami Egyetem magyar szakosai nevéhez fűzhető még a 

Forrásnál is korábbi, 1966-ban létrejött Együtt című folyóirat, ami „szamizdat” 

folyóiratként működött. Gépírásos módon készült, és így terjesztették a diákok. 

Ugyanazok a személyek szerkesztették, akik később létrehozták Kovács Vilmos 

segítségével a Forrást is.48 Az Együtt folyóiratot egy fiatal „költőgárda” 

felügyelte, egyes feltételezések szerint már 1965-ben létrehívták. „1965-ben a 

magyar tanszék irodalmi köre kikényszerítette a gondolatok, vélemények, 

próbálkozások írásos rögzítését, az Együttet.” 49 Ez a folyóirat írógéppel volt 

sokszorosítva, 35-40 oldalas volt, 1966 őszén alakult hivatalosan: „az Ungvár 

melletti Szürte kolhozában a betakarítási munkákat segítő diákok az esti 

beszélgetések során fogalmazták meg egy kéziratos „irodalmi folyóirat” 

kiadásának tervét.” Az első szám kb. 20 példányban látott napvilágot nem 

sokkal az alapítás után.50 Másfél évig az Együtt rendszeresen megjelent. A lap 

elismerésnek örvendett, amiért a fiatal írókat felkarolta, lehetőségeket biztosított 

nekik a publikálásra. A lap legalizálódását is felvetették, a több példányú 

                                                 
47Eperjesi Penckófer János. Tettben…  i.m. - 30.o. 
48 Eperjesi Penckófer János. Tettben… i.m. - 39.o. 
49 S. Benedek András. Teremtő mítoszok. Kárpátaljai Minerva, II. kötet, 1-2 füzet, 6. Minerva Műhely, 1998 
50 Vári Fábián László. Az Együtt…. Magyar Napló – 37. o. 
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nyomtatást, ám a pártbizottság a legalizálás helyett betiltotta.51Jelenleg csak két 

lapszámot ismerünk – írja Vári Fábián László a Magyar Naplóban -, az 1967/1-

est és az 1967/3-ast, a többi S. Benedek András birtokában található, ám vannak 

feltételezések, hogy a lap már 1965-ben jelen volt, mint ahogy már említettük. 

Hivatalosan viszont 1966 az alakulás éve. 2002-ben felvetették az Együtt 

újraindításának ötletét, ami meg is 

valósult a későbbiekben,52 a folyóirat 

azóta máig rendszeresen megjelenik, és 

az alapító hagyományokhoz hűen 

igyekszik teret, megjelenési lehetőséget 

biztosítani a pályakezdő kárpátaljai 

magyar alkotóknak. 

Az anyanyelvi művelődésnek a 

lehetőségei lassan bontakoztak ki a 

fiatal írok előtt, s szép számmal jelentek 

is meg írások. Szerencsés körülmény 

volt a kibontakozó tehetségek számára, 

hogy bővültek a publikációs 

lehetőségek. A Kárpáti Igaz Szónak 

1967-től volt rendszeres irodalmi melléklete, Neon címmel. A Kárpátontúli 

Ifjúság szívesen adott helyet a fiatalok irodalmi kísérleteinek. A Kárpáti 

Kalendáriumnak szintén volt irodalmi melléklete, négy ívnyi helyet fordítottak 

erre a célra. Több kárpátaljai fiatal író lehetőséget kapott magyarországi 

publikálásra (pl.: Fábián László, Balla Gyula, Benedek András), és írásaik jó 

kritikát kaptak az anyaországban.53 Magyarországon jelent meg az első olyan 

tanulmány, ami tudósít a kárpátaljai kisebbség helyzetéről, ami felveti a 

magyarság létkérdéseit a térségben. Ez a legendás Tiszatáj-tanulmány (szerzői 
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Kovács Vilmos és S. Benedek András), ami 1970-ben jelent meg, és elsőként 

kísérelte megmutatni az anyaországi közvélemény felé, mely évtizedekig 

hallgatott határon túl rekedt kisebbségeiről, hogy egy hermetikusan elzárt 

népcsoport számára a kijelölt mozgástérben mennyi érték lappang, és mennyi 

büszkeségre ad okot a múltja. Ez a tanulmány a későbbiekben nagy szerepet 

játszik majd a Forrásosok életében.54 

2.4. A Forrás Irodalmi Stúdió és a csoportot ért vádak 

Az Együtt megszűnésével új lehetőségeket kellett találniuk a 

fiataloknak. Fodor Géza saját visszaemlékezésében írja: „a példa adott volt: a 

Szovjetunión belül ekkor már több önképzőkör-jellegű stúdió működött.”55 Ezek 

az önképzőkörök lettek a példák, mintául szolgáltak. Egyre több tehetség tűnt 

föl. Ezeknek az irogató fiataloknak fontos volt az érdemi kritika, amit csak egy 

szakmai csoportban tudtak megkapni.56 Konkrétan a megalakulás 

körülményeiről, előzményeiről a Kárpátaljai Minervában is olvashatunk. Vári 

Fábián László tanulmányában találjuk, hogy a középiskolák igazgatói a Kárpáti 

Igaz Szó fejléces papírján kapták a „meghívót”, amelyben kérik az igazgatót, 

hogy ha az iskolájában vannak tehetséges, írogató tanulók, tegyék lehetővé 

számunkra az Ungváron való megjelenést.57 Az egyetem diákszállóján ültek 

össze ezek a tehetséges fiatalok, egymás verseit kezdték boncolgatni. Az első 

találkozásra 1967. szeptemberében került sor, a másodikra – egyben a Forrás 

megalakulására – novemberben. 58 Ezek a fiatalok nevelték egymást, bírálták 

egymás verseit, jó tanácsokkal látták el társaikat. Publikálási lehetőségeik ugyan 

szűkek voltak, de igyekeztek mindet kihasználni. Szakmai tapasztalatra tettek 

szert a Forrás összejövetelein.59 Kovács Vilmos és S. Benedek András átnézte a 
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fiatalok verseit, jegyzeteket készítettek hozzá, tanácsokkal látták el őket. A 

Forrás Stúdión belül nem csak az egymással való tapasztalat-cseréket 

gyakorolták, hanem közös gyűjtőmunkára is indultak. Néprajzkutatási akcióba 

kezdtek, 1971 nyarán több települést bejártak és népballadát gyűjtöttek.60 

A Forrásosok nagy támogatást kaptak attól a tanártól, akit mindnyájan 

nagyon tiszteltek, és aki 1967-től lett az Ungvári Állami Egyetem magyar 

tanszékének tanára. Ez a bizonyos ember Fodó Sándor volt, aki felkarolta a 

fiatalokat, és a Forrással azonos eszméket képviselt. Fodó később a kárpátaljai 

magyar polgárjogi mozgalom egyik legfontosabb szellemi vezetője lett,  majd az 

1989-ben megalakuló első magyar érdekvédelmi szervezet, a KMKSZ első 

elnöke. A magyar tanszék vezetője, Petro Lizanec kérte fel Fodót arra, hogy 

oktasson az egyetemen. Tartuból tért haza.61 

Az események sorában a következő említendő, igen fontos írás egy 

tanulmány, amely egy magyarországi lapban jelent meg. Ez a már említett 

Tiszatáj-tanulmány, címe: A kárpát-ukrajnai magyar irodalom, megírói S. 

Benedek András és Kovács Vilmos. 1970 októberében és decemberében jelent 

meg és a kárpátaljai magyar irodalom 20. századi hányattatásairól van benne 

szó.62 Ez az első, amikor a kisebbségi magyar helyzetről tudatnak a magyar 

sajtóban. Ez viszont a kárpátaljai vezetőségnek nem tetszett, írói ellen hajsza 

indult, elvesztették állásaikat.63 

A botrány tetőpontja volt, amikor megjelent Balla László Elidegenedés? 

A Kárpátontúli Ifjúság, az egyetem magyar hallgatói és a Forrás Stúdió című 

újságcikke 1971. augusztus 20-án, amely véget vetett az egész kibontakozásnak, 

a nemzeti irodalomban gondolkodó kezdeményezésnek. „A magyar burzsoá 

nacionalizmus megnyilvánulása”- írta Balla László a cikkben. A Kárpáti Igaz 

Szóban jelent meg az írás „szerkesztőségi állásfoglalás”-ként, ahogy azt már 
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1993-ban jellemezte, saját szerepét magyarázva Balla.64 Az író úgy fogalmaz: 

„Kik azok akik elidegenedtek? Nagyrészt egyetemünk hallgatói, olyan ifjak, 

akiket társadalmunk kényeztet.” A cikk nem csak a versíró fiatalokat bírálja, 

hanem a lapot, amely az elidegenedés szócsövévé vált és magát az egyetemet is, 

amiért ezt megengedte.65 

Olvasható itt, hogy a Kárpátontúli Ifjúság magyar része, ahelyett hogy 

az ukrán pontos fordítása lenne, „magyarosítva van”. Például az ukrán kiadás 

verseit más, fiatal kárpátaljai magyar költők írásaival váltják fel. Megkérdőjelezi 

Balla ebben a cikkben, hogy ehhez joga van-e egyáltalán az újságnak, hiszen 

hivatalosan egy azonos szövegű, kétnyelvű lap kiadására van engedély.66 A 

cikkben olvashatjuk, hogy a számos versből alig egy tucatról mondható el, hogy 

megfelel a szocialista realista követelményeknek. Több verset is igen kemény 

bírálat alá vesz, íróit elítéli. Nem tetszik neki, hogy ezek a poéták 

világfájdalomról, pesszimizmusról írnak. Van, hogy ezeket a verseket 

„morbidnak” nevezi.67 „A szerkesztőség politikailag hibás verseknek adott 

helyet a lap hasábjain.” Tehát az Elidegenedés? című cikk bírálja a verseket, 

azok íróit, az újságot, mely lehetővé tette megjelenésüket és az egyetem 

pártbizottságát, mert az nem neveli megfelelően politikailag a versek alkotóit.68 

2.5. A Forrás válasza a vádakra, a beadványok 

Az első komolyabb konfrontáció a  szovjet rendszerrel 1971-ben történt, 

amikor is az egyetem magyar szakos diákjai levélben fordultak az SzKP KB-hoz 

(Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága). Az egyetemen 

történő igazságtalan elbocsátásra, mely Fodó Sándort sújtotta, kértek 

magyarázatot. Ennek az eseménynek nagyon aprólékos és jól megfogalmazott 

leírása olvasható Czébely Lajos Vágyak eltörlése című 2012-es 
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visszaemlékezésében.69 Az Együtt folyóiratban jelent meg ez a visszaemlékezés 

2012-ben. Az író saját maga is érintett volt ennek a beadványnak a történetében. 

Ő kapta legépelésre a szöveget, így az megőrződött, és annak egyik példányára 

könyvtárát rendezgetve talált rá 2011 augusztusában. Ez a beadvány többek 

között annak az apropóján született, hogy Fodó Sándort 1971. február 24-én 

eltanácsolták az egyetemről. A diákok kifejtették azt a levélben, hogy jó 

pedagógusnak tartják az említetett, és igazságtalanságnak tartják elbocsátását. 

Arra kérnek magyarázatot, hogy miért történhetett ez meg? Mivel az egyetem 

vezetősége erre nem adott nekik magyarázatot, ezért fordultak egy felsőbb 

szervhez, történetesen a SzKP KB-hoz, az UKP KB-hoz, az SzSzKSz és 

USzSzK Felső és Középfokú Oktatásügye minisztereihez. Erre a beadványra 

nem kaptak választ, hanem továbbították azt az egyetem vezetőségnek, ami 

retorziókat vont maga után. Kihallgatásokra hívták be az érintett diákokat és 

fenyegetésben részesültek.70 

A valódi ok Fodó elbocsátására az volt, hogy nem az egyetemi vezetőség 

és a szocilaizmus eszméinek megfelelően szervezte a magyar fiatalságot. 

Létrehozott a magyar tanszék keretein belül egy vidékjáró népi együttest és 

szavalókórust. Ennek tömegmegmozgató hatására a KGB (titkosrendőrség) is 

felfigyelt.71 Czébely visszaemlékezésében olvasható, hogy előadásukkal több 

helyet is bejártak Kárpátalján, s mindenütt lelkesedéssel fogadták őket, 

különösen Zápszonynál érte meglepetés a társulatot. A Kossuth-nótát énekelték, 

s amikor ahhoz a részhez jutottak, hogy: „éljen a magyar szabadság!”, mindenki 

felállva énekelte. Innentől kezdődött Fodó Sándor üldözése.72 Nem csak Fodóra 

várt megtorlás. A Forrás Stúdiót „a modernizmus és apolitikusság és az elhajlás” 
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vádjával tönkretették. 1971-ben felszámolódott. A művészetszemlélete azonban 

tovább élt.73  

Az első beadvány két részre osztható: az elsőben a Forrást ért ideológiai 

vádakat utasítja vissza, második részében pedig a kárpátaljai magyarság 

problémáit veti fel.74 

Ebben a beadványban válaszolnak a Forrás-tagok az Elidegenedés? 

vádjaira, így fogalmaznak: „ ez a névtelen publikáció része egy céljában 

tisztázatlan, eszközeiben brutális kampánynak, melynek máris nem csupán 

bennünket érintő következményei vannak, más módunk véleményünk kifejtésére 

nem lévén, álláspontunkat e levélben hozzuk a címzettek tudomására.”75 A 

levelet így folytatják: „Igen tisztességtelen és semmivel sem igazolható eljárás, 

ha valaki a hatalom birtokában nyilvánosan támadást intéz, méghozzá a 

névtelenség mögé rejtőzve – vagy valakik ellen, akiről pedig eleve tudja, hogy 

nincs módjuk a védekezésre”76 A Forrásosoknak meg kellett találni a megoldást, 

ők az első beadvánnyal védekeztek a rájuk mondott vádakra. A beadvány nyíltan 

emel szót az igazságtalanság ellen, kérdéseket ad fel az Elidegenedés írójának, 

elemez, bírál. Megmelítik ebben az első beadványban, hogy a Tiszatáj 

tanulmány hazai fogadtatása sem volt méltó az írás fontosságához. 

„Szükségesnek tartjuk leszögezni, szerintünk a tanulmány a maga nemében az 

első olyan munka, amely valós képet fest irodalmunkról, kezdetétől 

napjainkig.”77  

A Forrás Stúdió élete igen megnehezedett, néhány tagját az egyetemről 

is elbocsátották, csak később tudták befejezni tanulmányaikat. 1971-ben a 

Stúdió külső nyomás hatására megszűnt.78  Ellenpólusként már korábban 

                                                 
73 Görömbei András. Kisebbségi magyar… i.m. 322.o. 
74 Beregszászi Anikó. A kárpátaljai magyar nyelvi tervezésről. Célok, problémák, feladatok. Budapest, ELTE, 

2002, kézirat: 37.oldal 
75 Botlik József – Dupka György. „Ez hát a hon…” Tények, adatok, dokumentumok a kárpátaljai magyarság 

életéről. 1918-1991. Mandátum Kiadó – 160.o. 
76 Botlik József – Dupka György. „Ez hát a hon…” i.m. – 160.o. 
77 U.o. 162. 
78 Tóth István. A peremvidék…i.m.  - 65.o. 
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létrehozták a József Attila Irodalmi Stúdiót Balla László felügyelete alatt, ami 

hirdette, hogy a kárpátaljai magyarok „szovjet magyarok”. Ám ez már nem 

befolyásolta az addig elindult folyamatot. A kárpátaljai magyar értelmiség 

polgárjogi mozgalma már kibontakozott.  

Kovács Vilmos, S. Benedek András, Fodó Sándor egy másik beadványt 

is készítettek, ami nem ismétlése volt az 1971-esnek, hanem folytatása, 

kiszélesített változata. A legfőbb fórumnak címezték, az SzKP KB Politikai 

Bizottságának. Az alkotmányos jogokra alapozva, a kárpátaljai magyarságot 

érintő globális kérdésekben témakörökre bontva pontos problémákra kért 

választ, melyet a legfelsőbb szovjet vezetéshez juttattak el, kikerülve így a helyi 

vezetés érdektelenségét.79 A beadványt több száz kisebbségi és a kárpátaljai 

magyarság problémáival azonosuló magyar értelmiségi írta alá. Az 

aláírásgyűjtést a volt Forrás Stúdiósok végezték. 

 Ebben a beadványban már nem a sérelmeiket írták le a készítők, inkább 

átfogóan jellemezték a magyar kisebbségi helyzet állását, és szót emeltek a 

kisebbségi jogokért. Kérték az anyanyelvi oktatás bővítését, valamint a magyar 

történelem oktatását és a magyar nyelvű egyetemi felvételi vizsgák bevezetését. 

Az irodalmiság ügye kilépett, a kisebbségi magyarság megmaradásának 

feltételeit kimondva, a szélesebb nyilvánosság elé. Ez lett a Szovjetunión belül 

élő magyarság legfontosabb és leghangosabb jeladása önmagáról.80 

Maga a dokumentum az oktatással kapcsolatban kifogásolta, hogy nem 

teljes az óvodai és középiskolai hálózat. A magyar nyelvű tanárutánpótlás, 

szakközépiskolai képzés, valamint művészeti iskolák pedig teljesen hiányoznak. 

A kulturális élet területén kifogásolták, hogy a több mint százhatvanezres 

kárpátaljai magyarságnak nincs magyar nyelvű színháza.81 Területünkön nincsen 

egyetlen magyar tannyelvű zeneiskola. Még a majdnem teljesen magyar 

                                                 
79 Császár István. „A 72-es beadvány”. Nemzetiségi és oktatáspolitika a ’60-’70-es években a Szovjetúnióban.  

Szerk.: Darcsi Karolina, Dobos Sándor, PoliPrint; Ungvár 2013. – 55.o. 
80 Tóth István. A peremvidék…i.m.  - 44.o. 
81 Császár István. „A 72-es beadvány”… i.m. – 55.o. 
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lakosságú beregszászi szakiskolák is mind ukrán tannyelvűek. Mi több, ezekben 

a tanintézetekben nincs magyar tannyelvű tagozat sem.82 Számos  magyar 

településen a kultúrházak és a könyvtárak vezetői sem beszélték a magyar 

nyelvet. 83 

A beadvány szövege (amit a „72-es beadvány” című kötetben 

mellékletként megtekinthetünk szkennelt formában, vagy az „Ez hát a hon…” 

című munkában is megtalálható) így hangzik a magyar iskolai oktatásra nézve: 

„területünkön hivatalosan nincs magyar nyelvű óvoda. Különösen súlyos 

probléma ez ma, amikor a gyerekeket már az óvodában meg kell tanítani írni, 

olvasni.84 Kevés lehetőség adódott arra, hogy a magyar gyerekek már az óvodai 

neveltetésüket anyanyelven kapják, s ezzel a kiindulóponttal az iskolai 

oktatásban sem kapták meg megfelelő jogaikat, lehetőségeiket. 

A Forrásosokat ellehetetlenítették ugyan, de voltak, akik így is folytatták 

munkájukat. Eszmeiségük és tevékenységük nem múlt el hatás nélkül, sorra 

küldték a különböző beadványokat a hatalomnak, ki akartak csikarni olyan 

engedményeket, amely a magyarság asszimilálódását le tudta volna lassítani.85 

A nyolcvanas években politikai változás történik, az enyhülés korszaka 

köszöntött a Szovjetunióra. Ez a szunnyadó polgárjogi mozgalmat felerősítette, 

és megalakultak a kárpátaljai magyarság érdekvédelmi szervezetei, a KMKSz, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, később majd a KMPSz, azaz a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség. A KMKSz alakuló gyűlésén 

közfelkiáltással Fodó Sándor lett az elnök, ami mutatja azt, hogy kik melyik 

eszmerendszert képviselték a kisebbségek érdekvédelme tekintetében. 

Látható, hogy a Forrás Stúdió működéséből szinte lineárisan levezethető 

a ma működő kárpátaljai magyar érdekvédelem. Ennek a kezdetei, ahogy a 

                                                 
82 82 Botlik József – Dupka György. „Ez hát a hon…” i.m.– 170.o. 
83 Császár István. „A 72-es beadvány”… i.m. – 55.o. 
84 . „A 72-es beadvány”. Nemzetiségi és oktatáspolitika a ’60-’70-es években a Szovjetúnióban.  Szerk.: Darcsi 

Karolina, Dobos Sándor, PoliPrint; Ungvár 2013 – 140.o. 
85 Tóth István. A peremvidék…i.m.  - 44.o. 
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polgárjogi mozgalom gyökerei is, a Forrás tagoknál keresendők, a fiatal írok 

tevékenységében, írásaiban és bátorságukban. 

A Forrás Stúdió egykori tagjai Fodó Sándorral közösen hívják életre a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget 1989-ben, és mindannyian évekig 

tevékenyen részt vettek/vesznek a működésében. Többnyire mindannyian az 

alakuló helyi alapszervezetek, illetve középszintű szervezetek választott elnökei 

lettek, munkájukkal segítették a kulturális élet fellendülését a falvakban is. 

Sokan még ma is aktív szerepet vállalnak a szervezet működésében. Közvetve a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség is a Forrásosok munkájából nőtt ki, a 

szervezet a kárpátaljai magyar oktatás problémáinak megoldását célozta meg, és 

annak javításán fáradozik még ma is. 
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III. Fejezet 

3.1. Az interjúzás menete 

A szakdolgozat harmadik fejezetében az általam elkésztett interjúk 

anyagait fogom elemezni, valamint összevetem a szakirodalomban ismert 

interjúkkal. A interjúzás strukturált kérdéssor alapján történt. A kérdéseket 

tematikákra osztottam, és a feldolgozás ezek szerint, tematikusan történik. 

Az alábbi kérdések hangzottak el az interjúk során: 

I.Életút 

1. Hol született? 

2. Milyen végzettséget szerzett és hol? 

3. Jelenleg hol dolgozik? Milyen munkát végez? 

 

II. Egyetemi évek 

4. Miért választotta a magyar szakot továbbtanuláskor? 

5. Írja le nekem az ott uralkodó hangulatot. Hogyan jött ki diáktársaival, 

tanáraival? 

6. Milyen volt abban a helyzetben, légkörben magyarnak lenni? 

7. Volt-e külön csoportosulások, szervezetük? 

8. Volt-e polgárjogi mozgalomra tett tudatos törekvés? Informálisan 

megfogalmazódtak-e Önökben a lehetőségek? 

 

III. Forrás Stúdió 

9. Hogyan történt a Forrás megalakulása? 

10. Hogyan került Ön kapcsolatba a tagokkal, magával a stúdióval? 

11. Hogyan zajlott a működése a mindennapokban? 

12. Milyen ideológiai alapokra helyezték akkor Önök a Forrás Stúdiót? Mit 

kívántak elérni, terjeszteni? 

13. Miben látja a Forrás tevékenységének jelentőségét? Mi az amiben 

maradandót alkottak? 
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14. Ön hogy érzi, a Forrás Irodalmi Stúdió hogyan járult hozzá az Ön egyéni 

művészi kiteljesedéséhez? 

15. Miért alakult át társadalom-politikai irányba a Forrás tevékenysége? 

16. Önt, személyesen hogyan érintette a Forrás körüli botrány? A Stúdió 

betiltása? 

17. Hogyan íródott meg az első, majd a második beadvány? Önnek milyen 

szerepe volt az iratok létrejöttében, felső vezetőséghez való eljuttatásában? 

18. Ezek után hogy történt a Forrás feloszlatása? 

19. A megtorlás milyen formában vonatkozott Önre? Hogyan alakult az Ön 

személyes alkotói pályája? 

20. Milyen úton haladt ezután? 

21. Milyen nehézségei adódtak a Forrásban betöltött szerepe, tevékenysége 

miatt? 

 

IV. Utóélet  

22. Ön hogy látja, a Forrás-mozgalomnak a kárpátaljai magyar polgárjogi 

törekvésekre gyakorolt hatása meddig ér? Lehetséges-e, hogy a 

rendszerváltozással ezek a problémák már nem aktuálisak Megváltoztak? 

 

3.2. A megkérdezettek életrajzi adatai:  

Vári Fábián László – 1951. március 16-án született a Nagyszőlősi 

járásban, Tiszaújlakon. Nagyszőlősön érettségizik és 1968-ban kerül az Ungvári 

Állami Egyetemre, magyar nyelv és irodalom szakra. 1972-től sorkatonaságot 

teljesít a szovjet hadseregben, 1978-ban fejezi be az egyetemet. Volt a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára. 2002-től az újraalakult 

Együtt folyóirat szerkesztőbizottságának a tagja.86 Az interjúban elmondja, hogy 

jelenleg már nyugdíjban van: „azt hiszem, most már megérdemlem a pihenést. 

Meg hát nem pihenés az tulajdonképpen, a ami a, amivel az én életem telik, 
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hanem sokat járok rendezvényekre, különböző meghívásokat kapok és hát ezzel 

telnek a napjaim.”87 Előre jelezte az interjúban, amikor a korai évekre 

kérdeztem rá, hogy egy emlékezésregénnyel készül, amiben gyermekkori 

élményeit, emlékeit kívánja leírni.88 

Tóth István – A kárpátaljai Bátfán született 1951-ben. Nevelkedni 

Gálocsba nevelkedett (ez egy ungvári járási település).  Megszakítva egyetemi 

tanulmányait elvitték katonának, építőszázadba.89 Elmondta az interjú során azt, 

hogy az ungvári egyetemen három évet tudott elvégezni, sosem kapott papírt, 

tanulmányait a Nyíregyházi Főiskolán fejezte be. Arra a kérdésre, hogy most 

mivel foglalkozik, a következő választ kaptam: „jelenleg a 

külügyminisztériumban dolgozom és helyileg Beregszászban tartózkodom, 

vezetem az itteni konzulátust.”90 

Punykó Mária – 1947- novemberében született Beregszászban. 1970-

ben az Ungvári Állami Egyetemen szerez magyar nyelv és irodalom szakos 

tanári diplomát. 20 évig volt a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

gyermeklapjának, az Irkának az alapító főszerkesztője. „Januártól nem 

dolgozom, hanem a megérdemelt nyugdíjas éveimet töltöm.”91 Azt is hozzáfűzte 

az interjúban, hogy annál rosszabb nincs, mint nem dolgozni.92 

Czébely Lajos – 1951. októberében született Visken. Arra a kérdésre, 

hogy jelenleg mivel foglalkozik, a következőt válaszolta: „egész életemben 

tulajdonképpen tanítok, először 21 évig a beregszászi járásban, Gáton 

dolgoztam. (…) Magyar szakos tanára vagyok a Kölcsey Ferenc Középiskolának 

most is, már mint két éve nyugdíjas.”93 

Az első kérdéscsoportban személyes adatokra kérdeztem rá, születési 

dátum, hely, tanulási folyamatok. Ebből kiderült, hogy a Forrás Stúdió általam 
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megkérdezett tagjai többnyire egy korosztályból valók, az 1960-as években 

jártak egyetemre. A második kérdéscsoport már az egyetemi éveik felé fordul. 

Ezen belül az első kérdés az volt, hogy miért választották épp a magyar nyelv és 

irodalom szakot? Erre az adatközlőim többnyire egységesen elmondták azt, 

hogy más lehetőség nem is igazán volt akkor a térségben. 1963-ban megnyílt az 

Ungvári Állami Egyetemen a magyar szak és ők az ebből adódó lehetőségeket 

kihasználták. És mindezek mellett még az egyéni okok is részt vettek a Forrás-

tagok életében a pályaválasztásnál. Így például Vári Fábián László elmondta, 

hogy neki nem volt egyértelműen biztos hogy a magyar szakot fogja választani, 

mert: „Nehéz döntés volt, hogy magyar szakot választottam, mert a francia 

tanárom engem francia szakra készített elő, és azt hiszem, hogy azt meg is 

ígértem neki, hogy megpróbálom a francia szakot. Azonban ekkor én már tagja 

voltam a Forrás Stúdiónak és későbbi barátaim, azok szinte mind kivétel nélkül 

magyar szakosok voltak. Meg aztán magam is úgy láttam jónak, hogy ha ugye 

verseket írok, és akkor már jelentek is meg írásaim a területi sajtóban, akkor 

még is csak a magyar szak fog hozzám igazán közel állni, és az irodalomhoz 

kapcsolódó szükséges ismereteket, megszerzendő ismeretetek ott tudom majd 

jobban elsajátítani. Tehát ezért döntöttem úgy, hogy magyar szakon folytatom.94 

Ebből a mondatból kiderül, hogy az adatközlő már az érettségiző évében, a 

Forrás Stúdió kezdetétől annak tagja volt, összejövetelein részt vett. Ez már a 

pályaválasztásban is befolyásolta valamilyen szinten. Magáról a felvételi 

menetéről és akadályairól egy vele készített interjúkötetben már korábban 

olvastam. A Kozma László által írt könyvben, ami Vári Fábián László életével 

foglalkozik, szintén meg van említve a francia szak lehetőségének gondolata, a 

következő mondattal hozzáfűzve: „Egy darabig azon gondolkodtam, hogy 

magyarra vagy inkább franciára jelentkezzem-e? A magyar mellett döntöttem, a 

felvételi kérelmet is így adtam be, ám egy nem mindennapi csavarral kis híján 

                                                 
94 VFL.01 



 35 

majdnem mégis francia szakos lettem.”95 A könyvben olvasható, hogy már a 

felvételi ideje alatt, két vizsga között, összetűzésbe keveredett három hölggyel, 

akik nem diákok voltak. Leszólította a magyar tanszék egyik tanárát a lányával. 

Ebből konfrontáció is keveredik, javasolják neki, hogy inkább francia szakra 

iratkozzon. A dékán felajánlja neki, hogy ha ír oroszul egy szabályos 

magyarázatot, akkor még lehet a magyar szak tanulója. Ez meg is történik, és 

így került Fábián László magyar tanszékre diáknak.96 A diákavatáskor a dékán, 

aki később tanította is Fábián Lászlót, úgy adta át a diákigazolványát, hogy nem 

jó tanulást és sok sikert kívánt, hanem jó magaviseletet.97 Tehát ő már igen 

korán szerzett magának egy negatív hírnevet, amit később,  - ahogy ő is jelezte 

az interjúban – csak fokozott az, hogy aktív tagja volt a Forrás Stúdiónak, és 

hogy elmaradtak a pártos versei. A tanulmányait végül mégis a barátai között 

kezdte meg, és a hosszú évek alatt csak még szorosabb lett ez a barátság, és a 

Forrás Stúdió is összekötötte többekkel. 

A szakválasztás másoknak sem volt egyértelmű. Volt, akit a történelem 

is nagyon érdekelt, ám felvilágosították arról, hogy nem biztosan azt tanítják 

majd, ami a valóság, hanem ami a Szovjetunióban számít annak. A történelem 

szak vonzotta Tóth Istvánt, valamint Czébely Lajost is, mindkettőt más okból. 

Czébely Lajos az interjúban elmondta, hogy: „maga a vidék, főként a Viski vár, 

a Huszti vár, aztán az apám első világháborús emlékei, a nagyapám és 

sorstársainak az első világháborúban átélt eseményei (…), a kárpátaljai 

magyarság sorskérdései irányába terelték a figyelmemet. (…) Történész 

szerettem volna lenni, de felvilágosítottak, hogy ha én azt hiszem, hogy a 

magyar történelemről, meg a valós történelemről fogok ott tanulni, nagyon 

tévedek, úgyhogy inkább irodalomtanárnak készültem, mert az irodalom 

elvontságában is több valóságismeret kecsegtetett engem, mint az akkoriban 
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tanított történelemben.” 98 Tóth Istvánt szintén érdekelte az irodalom mellett a 

történelem, és ő ezzel kapcsolatban azt jegyezte meg, hogy azt akkor nem is 

lehetett magyarul tanulni. Így a magyar nyelv és irodalom szakot választotta.99 

Punykó Máriánál már kicsit más volt a helyzet, ő gyerekkorában nagyon 

sok minden akart lenni, számos dologgal szimpatizált. „én kislány koromban is 

olyan voltam, hogy nagyon-nagyon sok minden érdekelt. Az olvasmányaimtól 

függően, hol geológus akartam lenni, mert olyan regényt olvastam, hogy a 

Kazahsztánba vagy hol kutatnak. Hol archeológus, de hol manöken vagy 

színésznő, szóval sok minden érdekelt és valóban minden, ami érdekes. De azért 

elég hamar az úgy azért körvonalazódott, hogy én bizony pedagógus leszek.”100 

Saját elmondása szerint segítségére volt a szakválasztásban az is, hogy már 

gyerekkorában kiderült, hogy jól tud kontaktust teremteni az emberekkel. Az 

emberekkel való munka volt neki a megfelelő. Valamint azt is elmondta, hogy 

nagyon meghatározó tanárnője volt a középiskolában, aki már korán felkarolta 

tehetségét. „Én Drávai Gizi101 néninek voltam a tanítványa és nem csak az 

iskolába, hanem ötödikes koromtól ő fogta a kezem.”102 Amellett, hogy 

színvonalas oktatást kapott az említett tanártól, amellett ő lett az ifjú Marika 

néninek a példaképe is. Tehát szakválasztását nagyban befolyásolta Drávai 

Gizella és a családjából hozott könyvszeretet, olvasásszeretet: „édesapám nagy 

olvasó ember volt és az valahogy a mi nemzeti azonosságtudatunkkal, 

identitásunkkal egybeesett. Ez olyan egyenest vezetett oda, hogy ha egyszer 
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magyar vagyok itt Kárpátalján, és van magyar szak, akkor magyar szakos 

legyek.”103 

3.3. Egyetemi évek 

A második kérdéscsoporton belül, tehát az egyetemi éveken belül a 

következő kérdés az adatközlők felé az volt, hogy meglátásuk, tapasztalatuk 

szerint milyen volt az egyetemen uralkodó hangulat? Hogyan emlékeznek az 

egyetemi évekre, milyen volt ott tanulni, hogyan jöttek ki tanáraikkal, 

csoporttársaikkal? Erre mindannyian elmondták, hogy jól beilleszkedtek a 

diákközösségbe, hamar barátokat szereztek. Viszont megjelenik egyfajta 

kettősség is az adatközlőknél, mert Czébely Lajos például megemlíti, hogy 

kettősség volt jellemző azokra az évekre és a tanulmányokra is az egyetemen. A 

pozitívum az volt számára, hogy „ha nem is teljes mértékben, de azzal 

foglalkozom amit szeretek.”104 A negatív oldala az egésznek maga a hatalom, a 

vezetés volt. „Mindig éreztették, hogy köszönettel tartozom a szovjet szocialista 

rendszernek, ugye azért, hogy a múltba ugye az ukránokat elnyomó 

magyarságnak a tagja vagyok, mégis felsőfokú intézetbe járhatok.”105 Elmondja 

az interjúban, hogy ezt az egyetemen örökösen éreztették. Tóth Istvánnak is 

vannak erre vonatkozó emlékei, elmondja, hogy lehetett akkor tapasztalni, hogy 

a Kárpát-medencében a magyarokat „nem annyira szerették.”106 Valamint, hogy 

a környező országoknak voltak, ha nem is kimondottan ellenséges, de cseppet 

sem barátságos politikái nemzetünkkel szemben. Ez nem volt olyan dolog, amit 

akkor nyíltan kimertek volna mondani, de az egyik diák úgy került be a Forrás 

Stúdió tagjai közé, hogy az efféle meglátásait elmondta egy fórumon: „működött 

ott egy irodalmi kör, a magyar filológián, és az mondjuk nem volt egy ilyen, 

tehát aki azt vezette nem volt magyar elkötelezettségű, de mégis csak volt egy 

ilyen irodalmi kör. (…) És lehetett tapasztalni, hogy azért a Kárpát-medencében 
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bennünket nem annyira szerettek.”107 Ezt Tóth István előadta azon a bizonyos 

irodalmi körön, aminek az lett a következménye, hogy Fodó Sándor ment oda 

hozzá, és invitálta be őt a saját körükbe, azaz a Forrás Stúdióba. 

A pozitív dolgokat azért mindannyian érezték és tapasztalták. 

Egyöntetűen nyilatkoznak arról, hogy az a baráti társaság, az a csoportszellem 

kiemelkedő volt. Sok barátot szereztek maguknak. „A diáktársaim igazán 

rendes fiatalemberek és leányok voltak, a csoportba jól beilleszkedtem, és 

rögtön barátokat szereztem, olyan barátokat, akikkel azóta is igen jónak 

mondható a kapcsolatom” – mondta el nekem Vári Fábián László. Nem csak 

saját csoportjukban ismerkedtek, de a Forrás Stúdió keretein belül is. A 

Stúdióban pedig az évfolyamokról vegyesen voltak a tagok, irogató, tanulni 

vágyó fiatalok, akik valami többet akartak. Ezt Punykó Mária a 

következőképpen fogalmazta meg: „mi magyarok kevesen voltunk, egy 

évfolyamon 20 ember volt összesen, tehát abban a nagy szláv világban, ez egy 

olyan kis mini közösség volt, és kimondatlanul bár, de mi éreztük az 

összetartozást.”108 A több az a magasabb képzésre, az írásra, alkotásra, a 

pártirányítástól való elhatárolódásra értendő. Elmondja azt, hogy akkor magyar 

szakra járni élmény volt. A legszebb éveket töltötte az egyetemen, úgy 

fogalmazta meg a kérdésre a választ. 

Tóth István azt is megjegyezte, hogy elsőként a városi életet kellett 

megszokniuk, valamint a tájegységek beszédben jelentkező különbözőségét. 

Ahogy ő fogalmazott: „egy kicsit furcsa volt számomra, hogy ők furcsán 

beszélnek magyarul, tehát mindenféle rossz ragadványokkal, rossz ragozással, 

mifelénk ez nem volt szokás, tehát ez nekem újdonság volt.”109 És ezen felül még 

azt is kiemelte, hogy élmény volt magyar szakon tanulni és a legtöbb tárgyat 

magyar nyelven. Ezt pozitívként említi, és hogy egy stabil, fiatal 

értelmiségiekből álló közösségbe is beilleszkedett olyan fiatalon. „Volt egy 
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legendás hírű tanárunk, Fodó Sándor, aki hát egy nagyon friss, eleven európai 

szemléletű személynek számított itt Ungváron. Ez egyrészt az ő mentalitásának is 

köszönhető volt. (…) friss eszméket hozott Fodó Sándor és az ő társaságához 

tartozni, az egy nagyon jó dolog volt.”110 Fodó Sándor nagy szerepet kapott a 

magyar szakosok életében, mindannyian felnéztek rá, nagy szaktekintélynek is 

számított. Ahogy az előző fejezetből az is kiderült, hogy bár nem volt a Forrás 

Stúdió tagja, de működését koordinálta, segítségére volt az irogató fiataloknak, 

sok folyóiratot hozott be Magyarországról. Vári Fábián László elmondta az 

interjúban, hogy amellett, hogy egy rendkívül felkészült pedagógus volt Fodó 

Sándor, foglalkozott a magyarság helyzetével, nemzetiségi kérdéseivel. 

Valamint elmondja az interjúban, hogy: „az akkori szovjet ellenzéki 

gondolkodókkal is kapcsolatot tartott, ezek a kapcsolatok a tartui egyetemi 

környezetből származtak, de nem csak észtekkel, hanem örményekkel is. Tehát 

olyan ellenzéki gondolkodókkal, akik az akkori szamizdat szerű lapokban 

publikáltak és hát gyakran Ungváron is találkozott ezek közül valakivel.”111 

Ebből a megnyilatkozásból megtudhatjuk, hogy Fodó Sándor is az ellenzékhez 

tartozott, a magyarságért dolgozott, a diákjai fejlődéséért. Tehát adott volt az 

egyetemen a hallgatóknak egy összetartó közösség, amelyen belül mindenki 

lehetőséget kapott az egyéni kibontakozásra. 

A más csoportokkal való kapcsolatra Czébely Lajos tért ki, aki elmondta 

azt, hogy jó viszonyban voltak az ukrán, valamint az orosz csoporttal is. 

Valamint a tanárokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy: „a tanárokkal is jó 

viszonyban voltam, ha nem is mindenbe egyezett a véleményünk. Ez attól is 

függött, hogy melyik tanár mennyire volt lojális a hatalommal szemben.”112 A 

tanáraik nem voltak sokkal idősebbek náluk – ahogy azt az egyik megkérdezett 
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is elmondta – hisz egy fiatalon induló szakról volt szó, ahová többnyire friss 

erőket vett fel tanítani a tanszékvezető.113 

Az interjúban a következő kérdés a magyarságuk megélésére 

vonatkozott: milyen volt abban a légkörben magyarnak lenni? Tehát egy szinte 

teljesen homogén szláv környezetben. Hogyan lehetett érvényesülni és milyen 

nehézségeik voltak? Punykó Mária szerint az akkori magyaroknak sokkal 

felemelőbb érzés volt magyarnak lenni, mint manapság.  „Tartást adott, mi 

büszkék voltunk arra, hogy mi magyarok vagyunk és ez nem járult semmiféle 

sovinizmussal vagy nacionalizmussal, de mi másként éltük meg a 

magyarságunkat mint ma ahogy megélik.”114 Az egyetemen is különlegesnek 

érezték magukat, hisz egy kis csoport voltak egy sokkal nagyobb közösségben. 

De ebben a helyzetben ez feladatokkal is járt az akkori diákoknak. 

Ebben a kérdésem Tóth Istvánnak volt egy igen pontos 

helyzetmeglátása, miszerint azoknak az embereknek, akiknek nem volt 

különösebb speciális etnikai vagy nemzetiségi igényei, annak tulajdonképpen 

nem volt rossz. Ez egy igen nagyszámú középréteg volt, akik demokrácia és 

mindenféle szabadság nélkül el tudtak lenni.115 Viszont az egyetemi hallgatókat, 

valamint egy bizonyos réteget ezek a korlátozások igenis zavarták. Nem voltak 

jogaik a magyaroknak, az élet szinte minden területén szenvedtek valamilyen 

negatív szabályozástól. Ezt fogalmazta meg az interjúban Czébely Lajos is, 

miszerint egy örökös ellenzéki hangulat uralkodott, egy hosszú évekig tartó 

ellenzéki szerepet vállaltak magukra a Forrásosok, és azok, akik szót emeltek a 

kárpátaljai magyarság helyzetéért.116 „És ez az életérzés, mert annak is lehet 

nevezni, végigkísérte az egész életemet. (…) Ezek a dolgok nem könnyítették meg 

a sorsomat egyáltalán. Ellensúlyozták, mondjuk a barátaim, meg az egyes 

tanáraim, de túlságosan nem jól éreztem magam, ezt be kell vallanom, abban az 
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időben.”117Tehát látható az, hogy nincs az általam megkérdezettek között 

teljesen összhang, nem csak a szépre emlékeznek az egyetemi évekből. Ott volt 

a kirekesztettség, a negatív megkülönböztetés, a szovjet szocialista realizmus az 

oktatásban is megjelent, ahogy az élet más színterein is. 

A témakör következő kérdésével az általuk alapított csoportosulásra 

kérdezek rá. Itt abban az időben a párt irányítása, vagy legalább a felügyelete 

nélkül nem lehetett formálni semmit. Az egyik Forrás-tag megjegyezte, hogy 

ekkor már enyhébbek voltak a feltételek a Szovjetunióban, „lompos volt már az 

a diktatúra, olyan tohonya az egész”118 De azért akármit nem tehettek meg ezek 

az egyetemisták. Létrehoztak egy szervezetet, egy baráti társaságon alapuló, 

tanulni vágyó, együtt gondolkodó kört, a Forrás Irodalmi Stúdiót. Czébely Lajos 

meglátása, emlékei szerint, ezek a fiatalok általában református szülők 

gyermekei, akik hozták otthonról a vallást, és még abban a tiltó rendszerben is 

gyakorolták hitüket. „és egy pár szóból megértettük egymást, hasonló 

gondolkodásúként közelebb kerültünk egymáshoz.”119 „Ez egy ilyen elit 

csoportnak számított az egyetemen belül is.”120 Punykó Mária elmondta, hogy 

az évfolyamán volt egy különös tehetségű diák, aki tulajdonképpen az egésznek 

a szellemi vezetője lett, aki szakmailag is a legfelkészültebb volt. Ő Stumpf 

András volt, későbbi nevén S. Benedek András.121 Többször készült 

előadásokkal a Forrás-összejövetelekre, amiből diáktársai sokat tanulhattak. 

Irodalomtörténeti, módszertani előadásokat tartott.122 

Volt még egy másik csoport is, egy Fodó Sándor által irányított 

műkedvelő csoport is. Ide több mint száz ember járt, próbáltak, gyakoroltak, 

előadásokra készültek. Sok Forrás-tag ide is kapcsolódott, volt aki innen került 

be a Stúdióba.123  
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Valamint korábban a beszélgetéskor utalt arra Tóth István is, hogy ő is 

egy másik körből került a Forrásosok közé. Egy irodalmi kör is működött akkor 

az egyetemen, ami nem volt magyar elkötelezettségű ugyan, de volt, aki a 

megkérdezettjeim közül is tagja volt.124 

Tehát ezeknek, a fiataloknak voltak ugyan lehetőségei, de egyik 

eshetőség sem elégítette ki teljesen az elképzeléseiket. Részben ezért is hoztak 

létre egy olyan csoportot, egy önszerveződési kört, ami a magyarságuknak, a 

vallásosságuknak, az alkotói szabadság igényének is megfelelt. Nem csak a 

Forrás volt az egyedüli, amit a Forrás tagjai kezdeményeztek. Már az előző 

fejezetben a szakirodalmi anyagok alapján említettem az Együtt című 

folyóiratot, s erről a mozzanatról az interjúim alanyai is szóltak néhány szót.  

A szakirodalomban a következőket olvashatjuk a folyóirat létrejöttéről: 

1966-ban létrejött Együtt című folyóirat, ami „szamizdat” folyóiratként 

működött. Gépírásos módon készült, és így terjesztették a diákok.125 Ugyanazok 

hozták létre, akik egy évvel később a Forrást is életre hívták. „És azok a fiatalok 

akik részt vettek a Forrás munkájában: S. Benedek András, Vári Fábián László, 

Sari József, Zseliczki József, Czébely Lajos, Balla Teréz, Punykó Mária stb. Ők 

pedig kitaláltak maguktól valamit és meg is csinálták. Tehát ilyen néhány 

példányba sokszorosított irodalmi folyóiratot adtak ki, az Együttet, amelynek 

megjelent 3-4 száma.”126 Ma már nehéz elképzelni, hogy valamit ahány 

példányban szeretném megkapni, annyiszor gépelem le. Mert egyszerűsítve 

vannak a dolgok, a nyomtatás megkönnyíti a dolgát a diáknak. Akkor ezt a 

szerkesztő tagok csak úgy tudták megoldani, hogy legépelték egy bizonyos 

példányszámban. Az egyik legszínesebb leírást az Együtt szerkesztéséről 

Punykó Mária mondta el az interjú alatt. A kiadás körülményeiről, nehézségeiről 

szólt néhány szót: „az évfolyamtársamnak az apja tudott könyvet kötni, akkor 

megtanultuk bekötni, de akkor már akartuk, hogy legyen illusztráció is. És akkor 
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Muszka Laci készített linómetszetet. (…) Egy nejlonsálam volt, akkoriba ezek 

mind értékek voltak és akkor azt feláldoztam és azon szűrtük át a festéket, meg 

ilyenek. Szóval ezek lázas évek voltak.”127 Amellett, hogy nagy munka volt az 

Együttel foglalkozni, sok kellemes élmény is kapcsolódik a megkérdezetteknek 

hozzá. Ma mindössze két példánya van meg az Együttnek, az egyiket Vári 

Fábián László őrzi.128 

A második témakörben az utolsó kérdés az, hogy volt-e a polgárjogi 

mozgalomért tett tudatos törekvésük a tagoknak? Mindannyian egyet értettek 

abban, hogy eleinte semmilyen polgárjogi aktivizmus nem volt jelen a Forrás 

Stúdióban. Punykó Mária felvetette azt az eshetőséget is, hogy nem is voltak 

teljesen tisztában azzal, hogy mit is jelent maga a szó: „nézze, nem hiszem, hogy 

nagyon ismertük volna ezt a kifejezést. (…) Mi csak akartunk valamit, mi csak 

azt akartuk, hogy a magyar név megint szép legyen. Azt akartuk, hogy a 

szülőföldünkön érvényesüljön a magyar kultúra ” – mondta el az interjúban.129  

Czébely Lajos úgy fogalmazta ezt meg, hogy mivel a legtöbben irogató fiatalok 

voltak, nem foglalkoztak eleinte politikai vagy kisebbségi kérdésekkel. Erre 

csak később kényszerültek rá.130 Ezek a fiatalok (Balla Gyula, Benedek András, 

Győrke Laci, Fábián László) azért álltak szembe a hatalommal, mert 

igazságtalannak tartották a mellőzésüket és még igazságtalanabbnak a cenzúrát. 

Mert fontos volt a hatalomnak, hogy verseik, prózájuk a „vörös vezérfonal” 

mentén húzódjon, és nem sok esélyt kaptak más témájú versek 

megjelentetésére.131 

Az első komolyabb ellenségeskedés nem is a hatalommal történt, hanem 

két személy között, akik közül az egyik a Forrás Stúdióhoz kapcsolódott erősen, 

a másik pedig inkább a hatalomhoz. Ez a két személy, akik között erős ellentét 

feszült, Kovács Vilmos és Balla László között volt. „Ezeknek az ellentéteknek az 
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éleződésében közrejátszott az is, hogy a Holnap is élünk nyomdai megjelenését  

Balla László mindenképpen megpróbálta megakadályozni. Ennek ellenére, a 

regény a sok pozitív légköri vélemény hatására megjelent, de a viszony kettejük 

között azt hiszem, hogy nagyon megromlott. Balla László nem nézte jó szemmel 

azt, hogy Kovács Vilmos köré csoportosulunk.”132 Vári Fábián László innen 

indítja a polgárjogi mozgalom valószínűségét, hisz ezekből az ellentétekből 

születik meg majd később az Elidegenedés? cikk Balla László tollából, amire a 

Forrásosok válaszolnak az első beadvánnyal. És a szakirodalom egy része is úgy 

véli, hogy ez az első mozzanata a kárpátaljai magyar polgárjogi mozgalomnak. 

Az interjú alatt Czébely Lajosnak is volt egy igen hasonló megjegyzése, 

miszerint: „egy nagyon rossz viszony és hangulat volt Kovács Vilmos és Balla 

László között. (…) Rivalizálás volt, vagy egyszerűen Balla, mint a hivatalos 

szovjet gondolat meg irodalom képviselője Kárpátalján, azt a feladatot kapta, 

hogy a nyiltabban író embereket kikezdje. Nem tudom, de arra gondolok, hogy 

emiatt alakult át később, a ’70-es évek közepére ilyen társadalmi-politikai 

harccá.”133 

3.4. A Forrás Irodalmi Stúdió az interjúk tükrében 

A harmadik kérdéscsoport magára a Forrás Stúdióra kérdezett rá, a 

működésére, a polgárjogi törekvésekre, a beadványok megírásának menetére. A 

szakirodalomban is ezekről találtuk a legtöbb adalékot, és célom az, hogy nem 

csak egymással vetem össze az interjúkat, hanem a már olvasott, ismert 

szakirodalmi tézisekkel is. 

Arra a kérdésre, hogy hogyan történt a Forrás Irodalmi Stúdió 

megalakulása, igen érdekes válaszokat kaptam. Punykó Mária egyenesen 

kimondja, hogy ő bizony nem emlékszik: „nem tudok konkrétumot mondani. 

(…)ez egy folyamat volt, (…) tehát nyilván nem a semmiből jött létre, de, de egy 

folyamat volt, hogy egyszer csak már volt egy, egy stúdiónk. Lehet, hogy valakik 
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tudják, én nem tudnám megnevezni. Nem tudom, létrejött.”134 A dátum a 

szakirodalom szerint és a megkérdezettjeim szerint is 1967. Az első találkozásra 

1967. szeptemberében került sor, a másodikra – egyben a Forrás megalakulására 

– novemberben. 135 Czébely Lajos az alakulásnál még nem volt ott, csak 1968-

ban nyert felvételt az egyetemre. Ő erre a kérdésre annyit tudott mondani, hogy 

úgy kapcsolódott be a már működő Stúdióba, hogy Fodó Sándorral egy 

„kvártélyon” (szálláson) lakott és az egyik este együtt nézték a szovjet csapatok 

vonulását Csehszlovákia lerohanására. „egy este kihívott a perecseni útra: 

gyere, nézzük. Ott vonultak a szovjet csapatok, azon az úton, harmonikázva, 

dalolva.”136 Vári Fábián László volt az a megkérdezettek közül, aki a 

legaprólékosabb részletezéssel elmesélte nekem a stúdió megalakulásának 

körülményeit, mert ő már ekkor részese volt a folyamatnak, igaz hogy még 

egyetemista ő sem volt. Volt egy előzménye a megalakulásnak, ami 1967. 

szeptemberében volt. Ide Fábián László úgy jutott el, hogy az iskolájába küldtek 

az igazgatónak egy levelet, amiben nagyjából a következő szöveg volt: „Tisztelt 

Igazgató Elvtárs vagy Elvtárs nő! Amennyiben az ön iskolájában vannak irogató 

fiatalok, irogató diákok, akkor jó lenne, hogy ha lehetővé tenné számukra a 

megjelenést ekkor és ekkor, itt és itt.”137 Tehát itt indult az egész. Vári Fábián 

László el is ment erre az összejövetelre, és a megadott címen: „egy fiatal hölgy 

várt, ez a fiatal hölgy Punykó Mária volt, aki tudtomra adta, hogy nem azon a 

helyen van az összejövetel, hanem az egyetem diákszállójában.”138 Maga 

Punykó Mária nem emlékszik arra a mozzanatra, hogy ő kísérte volna az 

odatévedt fiatalokat. Végül is a diákszállón elkezdtek saját verseket olvasni, 

amit a többiekkel közösen megbeszéltek. Saját elmondása szerint Fábián László 

is felolvasta egy versét, és csalódásként fogta fel először, hogy az nem aratott 

osztatlan sikert. Ám hamar megízlelte az új, kifinomultabb stílust és a 
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legközelebbi összejövetelre (ami már a Forrás Irodalmi Stúdió megalakulása is 

volt egyben) már ilyen szellemű verset vitt magával, ami nyomtatásban is 

megjelent a Kárpátontúli ifjúságban.139 Ennél a kérdésnél leszögezhetjük, hogy 

egyetlen biztos pont van, hogy 1967. novemberében alakult meg a Forrás 

Irodalmi Stúdió. Megalakulásának körülményeiről nem igazán sokat tudunk. 

A következő kérdésem az volt, hogy ki hogyan került kapcsolatba a 

Stúdióval. Erre már nagyrészt az előző kérdések alatt válaszoltak a 

megkérdezettek: Vári Fábián László már a kezdetekkor ott volt, a 

megalakulásnál és az előzményként szolgált első összejövetelen is. Tóth István 

egy irodalmi kör felszólalásán hívta fel magára Fodó Sándor figyelmét, aki 

beinvitálta saját köreikbe. Czébely Lajos szintén Fodó által került be a Forrás 

Stúdióba, Punykó Mária pedig a következőképpen fogalmazott: „nekem nem 

kellett bekapcsolódni, mert én mindenütt ott voltam.” Egy magként indultak oda 

ők, „Stumpf Béni, Györke Laci, meg én. Már Beregszászban verseket olvastunk, 

már akkor mocorgott bennünk valami. És az egyetemen ez tovább bővült.”140  

Miután megalakították a Stúdiót, meghatározott időközönként össze is 

gyűltek. Minden megkérdezett kiemelte, hogy mivel minden nap együtt jártak 

órákra, vagy egy helyen éltek, tulajdonképpen az egész idejüket a Forráson belül 

töltötték. „Hát, kávéházak, kocsmák, éttermekben való beszélgetésekkor 

mondtuk el egymásnak a gondolatainkat. Nyilván akik irodalommal is 

foglalkoztak, akik szerkesztették a lapot, és azok még többet voltak együtt.”141 

De volt egyfajta rendszer is, olyan másfél-egyhavonta összegyűltek 

mindannyian. Azok is felutaztak ezekre az összejövetelekre Ungvárra, akik 

helyileg esetleg Kárpátalja más területin tartózkodtak. Valamint volt, hogy 

érettségiző diákokat „toboroztak” és tanították őket: „meghatározott napokon, 

minden hónapban egy napon találkoztunk, de különben mindig együtt voltunk, 

tehát állandó téma volt, állandóan készültünk rá, viszont a foglalkozásokra 
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eljöttek a fiatalok, tehát akik még érettségizők.”142Általában ezekkel Punykó 

Mária foglalkozott, tanította őket, valamint magán a Forrás összejövetelein 

valaki tartott egy szakmai előadást: „Stumpf Béni volt az, aki a legtöbbször egy-

egy komoly előadást tartott valamiről, egy irodalmi kérdésről, meg ilyenekről. 

Tehát ilyen hagyományos kis önképzőkör, na így kell azt venni: önképző kör 

volt.”143 

Czébely Lajos is kiemeli, hogy sok mindennel foglalkoztak. Volt, aki a 

szervezeten belül írt, verseket, prózát, s az összejövetelen meghallgatták ezeket. 

Megjegyzésekkel tűzdelték, véleményt nyilvánítottak az írásokról. Szintén 

említi, hogy az egész szervező tevékenységet Stumpf András vette kezébe, 

irányította: „a lelke az egésznek Stumpf András volt, Béni, aki általában 

megtervezte a teljes évet.”144 Voltak nyelvjárásgyűjtésen, balladagyűjtésen 

(1970 nyarán), tankönyveket is gyűjtöttek. Azt azért, hogy ha esetleg adódik 

alkalom, hogy a kárpátaljai magyarság saját programja szerint taníthat majd, 

legyenek meg az addig megjelent tankönyvek, hogy segítségre váljon az újak 

megírásában.145 Továbbá kiemeli azt, hogy sokszor Kovács Vilmos is 

csatlakozott ezekhez, a megbeszélésekhez, szakmai tanácsokkal látta el a 

diákokat. „Ő sok mindenben egyenrangúként kezelt mindet. (…) Szókimondó 

volt és nem igen teketóriázott, ha valami hibát látott a mi viselkedésünkben, 

vagy pedig az írásainkban.”146 

A témakör következő kérdése, hogy milyen ideológiai alapokra 

helyezték a Forrás működését. Erre igen nehezen tudtak válaszolni a 

megkérdezettek. Punykó Mária kiemeli, hogy ő csak végezte az épp aktuális 

dolgát, feladatát, ő nem foglalkozott ideológiai kérdésekkel, és úgy véli, hogy ha 

voltak is, semmiképpen nem nevezhetőek szovjet-ellenesnek. „Ez nem 

rendszerellenes volt, csak azt akartuk, hogy, hogy nekünk is jusson a tortából 
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szelet. Tehát ott akkor nem voltak ilyen gondolatok, mint ’56-ban. Csak azt, 

hogy a magyarság hasonló jogokat élvezzen a többségi nemzettel.”147 Nem 

kívántak senkitől jobbak, többek lenni, csak egyenlő kulturális, szabadság-, és 

polgárjogokat szerettek volna. 

Tóth István ennél a kérdésnél azt is megjegyzi, hogy mindannyian vittek 

valamit otthonról. Ami egyféle gondolkodás, nézet volt, és ehhez társult hozzá 

az ott uralkodó, amit már a Forrás, Fodó Sándor és Kovács Vilmos formált 

közösen. „egyrészt mindenki nemzeti alapon gondolkodott, és a szónak a jó 

értelmében. Nekünk fontos volt a mi magyarságunk,  a nyelvünk, a kultúránk, és 

ezekért készek voltunk sok mindent megtenni, de sosem volt jellemző, hogy ez 

mások ellen irányult volna.”148 Tehát itt a két adatközlő álláspontja, elmondása 

egyezik, miszerint nem mások ellen irányultak a törekvések, és maga a 

polgárjogi mozgalom is a magyarság jogainak bővítéséért állt ki. Nem volt 

jellemző a többségi nemzet felé való gyűlölködés. 

Az ideológiai alapokra vonatkozó kérdésre a választ Czébely Lajos úgy 

fejezte ki, hogy nem is volt olyan, hogy ideológia, mert a Szovjetunióba ez nem 

volt megengedett. A történelmi valóság is a szülők, nagyszülők elbeszéléseiből 

alakult ki a diákokban, a trianoni tragédiáról sem tanultak az iskolában. Ebben a 

helyzetben semmilyen ideológiát nem volt tanácsos hangoztatni, és a Forrás 

Stúdió sem ideológiai alapokra épült. Nem volt politikai cél, esetleg már csak a 

későbbi időkben. „Mi egyszerű dolgot akartunk. Magyarul akartunk beszélni, 

magyarul szerettünk volna írni, magyar folyóiratra lett volna szükség, meg 

együttesre Beregszászban, legalább aki a kultúrigényét ellátja az egész 

Kárpátaljának.”149 Tehát leszögezhető ennél a kérdésnél, hogy a Forrás Stúdió 

töltete kezdetben kizárólag kulturális volt: „a szakmai ismeretek elsajátítása, 

gyarapítása volt ott a fő cél. Ugye Béni barátunk tartott egy-egy előadást külön 
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műfajokról, műfaji követelményekről, arról hogy milyen egy jó vers, és ő ezt 

tartotta fontosnak igazán.”150 

A soron következő kérdés igen széles válaszlehetőséget biztosít, így a 

válaszok is eltérőek voltak. A kérdés úgy hangzott, hogy miben látják a 

megkérdezettek, miben alkotott maradandót a Forrás? Miben látják 

tevékenységének jelentőségét? „Ha erre gondolok, akkor az, hogy hallatta a 

kárpátaljai magyarság a hangját, az értelmiség, hogy amit addig csak szigorúan 

a zárt falak között mertek beszélgetni addig, ez úgy kikerült a nyilvánosság 

elé.”151 – mondta el nagyon lényegre törően Punykó Mária. A Forrás-tagok 

voltak azok, akik a kárpátaljai önazonosságtudat első képviselői lettek 

tevékenységükkel és munkásságukkal. A szakirodalom kiemeli, hogy a párttól 

és a hatalomtól független szerveződés volt a Forrás, egy nemzetiségi keretbe 

gondolkodó önállóan működő egész.152 

Vári Fábián László több dolgot is megjelölt ennél a kérdésnél. Az első 

az volt, hogy balladagyűjtést végeztek. Ezt azért indították el a Forrás tagjai, 

mert a hatalom egyre többet hangoztatta azt, hogy „amíg ez a régió a magyar 

hűbéruraknak és fasisztáknak a fennhatósága alá tartozott, elmaradott volt. És 

hát be kellett bizonyítanunk a hatalomnak, hogy a kárpátaljai magyarságnak 

van kultúrája, 1000  éves kultúrája.”153 Ezért indult meg a népköltészeti gyűjtés. 

Ezt nevezi meg az első fontos tevékenységének, hogy a pusztulásra ítélt magyar 

értékeket begyűjtötték, lejegyezték. Ezeket a balladákat az 1980-as években 

Vári Fábián László sajtó alá is rendezte. Valamint megjegyzi válaszában, hogy 

itt jött össze egy olyan erős mag, ami a kárpátaljai magyar irodalomnak később 

is a magvát adta. Itt megemlíti a neveket: „S. Benedek András nemcsak kiváló 

költő volt, kiváló irodalom-, kultúrtörténész, több jelentős kötetet, 

tanulmánykötetet tett le az asztalra. (…). Aztán Fodor Géza, Füzesi Magda, ezek 
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a nevek, úgy gondolom, aki, akik nélkül nincsen kárpátaljai magyar 

irodalom.”154 Valamint azt is eredménynek tartja az adatközlő, hogy a Forrás 

keretein belül kovácsolódott egybe az az ellenzéki csoport, akik a beadványokat 

megírták később, akik szót emeltek ilyen formában a magyarság lokális jogaiért. 

„Amikor ’89-ben megalakult a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, azt 

hiszem rá 5-6 évre Fodó egy fórumon kijelentette, hogy Forrás nélkül nem lett 

volna KMKSz .”155 

Czébely Lajos más eredményt helyezett előtérbe: „a Forrás egy olyan 

iskola volt, tehát az egymás mellett dolgozás, kiállás, az egymás támogatása, és 

hasonló gondolkodású emberek egy olyan csoportosulása, akik majd később 

mindenben megállták a helyüket a magyarság kérdéseiben.”156 Itt fontosnak 

tartom megjegyezni, hogy a magyar érdekvédelem alappilléreit rakták le, és 

mindannyian évekig tevékenykedtek ennek érdekében. Szinte mindannyian 

alapító tagjai voltak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek, valamennyi 

tag szerepet vállalt vagy vállal a kárpátaljai magyar érdekvédelemben.  

Tehát fontos megjegyezni, hogy bár ez egy alulról jövő művészi 

kezdeményezés volt, mégis politikai síkra tudta terelni a kisebbségi léthelyzet 

nehézségeinek megszólaltatását. 

Az interjú következő kérdése az volt, hogy a Forrás Stúdió hogyan járult 

hozzá az adatközlőm életéhez vagy egyéni művészi kiteljesedéséhez. Itt volt, aki 

már a kérdésnél elutasította, hogy művészetről beszéljünk, lévén ő nem volt író, 

de az életét nagyban befolyásolta. Ő ott lelte meg családját a Forrásosok között, 

és amilyen eszmei alapot ott kapott, az végig kísérte egész életében.157  

Czébely Lajos erre a kérdésre igen szépen fogalmazott: „nem tudom 

átélte-e már, hogy beül egy zenekarba, vagyunk hatan, vagy négyen, vagy 

hármat, és abba a gyönyörűség nem csak a játékba, hanem az együtt játszásba 
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van.”158 Fontos, hogy megtanult abban a közösségben másokra figyelni, együtt 

dolgozni. Megjegyezte, hogy olyan összhangban voltak, annyira ismerték 

egymást, hogy gyakran szavak nélkül is megértették, hogy mit akar a másik.159 

Vári Fábián László pedig azt mondta, hogy ő a Forrás keretein belül 

tanult meg verset írni, színvonalas irodalmat művelni.160 

A témakör következő kérdését már többször is érintettük, az adatközlők 

több kérdéssel kapcsolatban is beszéltek arról, hogy miért, és mikor is alakult át 

a Forrás tevékenysége társadalom-politikai irányba. Abban teljesen egyet 

értettek, hogy ebben a folyamatban nagy szerepe volt Fodó Sándor tanár úrnak 

valamint Kovács Vilmosnak, aki már akkor is, mikor bekapcsolódott „sokat 

próbált férfi volt.”161 Maguk a Forrás-tagok kezdtek társadalom-politikai 

dolgokkal foglalkozni, s ennek az oka az volt, hogy a Szovjetunió nyilvános, 

lenini elvei nem valósultak meg a gyakorlatban. Tehát míg az volt hirdetve, 

hogy a nemzetiségek fejlődését segítik (nem gátolják), addig a valóságban, ha 

ezek a fiatalok hozzá fogtak valamit megvalósítani, azt fentről szinte azonnal 

leintették, gátolva voltak gyakorlati szabadságjogaikban. A hatalom ilyenfajta 

viselkedéséért alakult át az 1970-es években a mozgalom polgárjogi kérdéseket 

megszólaltatóvá.162 Tóth István szerint az első beadvánnyal vált erőteljessé ez a 

társadalom-politikai töltete a Forrás Stúdiónak. Ezzel kapcsolatban még azt fűzi 

hozzá, hogy ők akkor nem is tudták, hogy mi a jelentősége annak, amit 

csinálnak, nem volt ez az egész tudatos, csak így próbálták elérni a magyarság 

jogainak kiszélesítését.163 

Tehát elmondható, hogy azzal, hogy Fodó Sándor és Kovács Vilmos 

csatlakozott az írogató fiatalok csoportjához, a Forráshoz, az események 

egyfajta fordulatot vettek. A nemzetiségi jogaikra jobban figyeltek,  illetve 
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inkább felfigyeltek azok hiányára. Ez pedig egy folyamatos ellenzékiséget 

váltott ki a Forrásból, ami az első beadványban érte el tetőpontját, és ettől 

számítható a tudatos társadalom-politikai tevékenység. 

A következő kérdés a beadványokra kérdez rá, hogy hogyan íródtak, és 

hogyan juttatták el az illetékes szervekhez. Czébely Lajos elmondása szinte 

megegyezett a visszaemlékezésével, ami az Együttben jelent meg 2012-ben. Ez 

a beadvány többek között annak az apropóján született, hogy Fodó Sándort 

1971. február 24-én eltanácsolták az egyetemről. A diákok kifejtették azt a 

levélben, hogy jó pedagógusnak tartják az említetett, és igazságtalanságnak 

tartják elbocsátását. Arra kérnek magyarázatot, hogy miért történhetett ez meg. 

Egy felsőbb szervhez fordultak, hogy kikerüljék az itt uralkodó érdektelenséget. 

A SzKP KB-hoz, az UKP KB-hoz, az SzSzKSz és USzSzK Felső és Középfokú 

Oktatásügye minisztereihez intézték levelüket.164 

Tulajdonképpen az első beadványnak több oka is volt. Az Elidegendés? 

című Balla László cikk megjelenése után válaszolni kellett a fiataloknak. Az a 

megbélyegzés amit „a burzsoá nacionalizmus megnyilvánulás” jelentése takart, 

negatív volt a Forrásosoknak. Valahogy meg kellett találniuk a feleletre a 

lehetőséget. „Az Elidegenedésre? Készült válaszként íródott egyrészt, másrészt 

pedig a teljes kárpátaljai magyarság történetét felsorolta, a kárpátaljai 

magyarság kulturális helyzetét, amely meglehetősen hiányosnak találtunk 

akkor.”165 – mondta el az első beadvánnyal kapcsolatban Vári Fábián László. 

A megkérdezettjeim közül Punykó Mária volt az egyetlen, aki elmondta, 

hogy ő egyik beadvány megírásában sem vett részt, és alá sem írta őket.166 Azt 

mások is elmondták, hogy a megírás tulajdonképpen mindkét beadványnál két-

három emberre hárult: „a megírásában egyiknek sem vettem részt, ezt két-három 

személy hozta össze.”167 Egy Zselicki Józseffel készített interjúban olvashatjuk, 
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hogy: „Fodó Sándor mindig mondta, hogy beadványt nem lehet 20 embernek, de 

100 embernek sem írnia együtt. Ha ilyen fogalmazásról van szó, a szempontokat 

beszéljük meg közösen, de egy ember írja meg, azt olvassa fel, és akkor 

megbeszéljük.”168 De az aláíratásokban kivették a részüket a többiek is. Az első 

beadványt S. Benedek András és Kovács Vilmos fogalmazta meg, de sok 

kérdésben kikérték a többiek véleményét – emlékezett vissz az egyik 

adatközlőm.169 Vári Fábián László elmondása szerint Fodó Sándort az első 

beadvány után távolították el az egyetemről170, tehát itt a két visszaemlékezés- 

Czébely Lajosé és Fábián Lászlóé – különbözik. Az okot az elbocsátására a 

hatalom abban jelölte meg, hogy illegálisan tartózkodott Magyarországon, nem 

volt elengedve az egyetemről és hogy szovjet-ellenes irodalmat akart behozni 

Kárpátaljára, azaz a Szovjetunióba. Az első beadványt Munkácson adták fel a 

diákok.171 Ezzel tulajdonképpen nem értek el semmilyen célt, csak hogy az 

egyetemen nagy vizsgálódások történtek és elbocsátások. Többeket kirúgtak az 

egyetemről, Vári Fábián Lászlót is többek között, aztán elvitték katonának őt is, 

Györke Lászlót, S. Benedek Andrást.172 Tóth István szintén emiatt nem tudta 

befejezni egyetemi tanulmányait, őt is besorozták a szovjet hadseregbe.173 

A második beadvány megírásával, előzményeivel, körülményeivel 

nagyon részletesen foglalkozik az a tanulmánykötet, amit a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárai szerkesztettek a második, azaz a ’72-es 

beadvány emlékére megrendezett konferencia anyagából. Ebben az egyik 

tanulmányban azt olvashatjuk, hogy az elképzelése az volt a megíróinak, hogy a 

lenini nemzetiségi politika elveivel egy olyan ideológiailag jól megtámogatott 

szöveget állítanak össze, mely a törvényes keretek között kéri a kárpátaljai 

magyarságot illető jogok betartására a hatalmat.174 Ez már tudatosan a nemzeti 
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érdekekre irányult, a magyarság jogainak kiszélesítésére. Ennek a szövegét 

Kovács Vilmos, S. Benedek András és Fodó Sándor készítették el. Vári Fábián 

László szintén megemlíti az interjúban azt, - bár ő akkor már nem tartózkodott 

az egyetemen, a második beadványról is értesült Béni barátjától - , és kiemeli, 

hogy ezt a szöveget a lenini elvekre alapozták. „Ha azok a lenini elvek be lettek 

volna tartva a Szovjetunióban, akkor nem lettek volna különösebb gondok. Vagy 

nem lettek volna olyan nagyobb kudarcok.”175 

A beadványt mintegy másfél nap alatt kb. ezren írták alá – olvashatjuk 

ifj. Sari Józseffel készített interjúban.176 Összesen kb. 3000 aláírást gyűjtöttek 

össze. Meg volt beszélve a diákok között, hogy ki hová megy aláírást gyűjteni177 

és végül a terv az lett volna, hogy Milován Sándor lakásán gyűjtik össze a 

falvakban aláíratott példányokat: „innen pedig egy motorbiciklin, egy 

ikerhengeres Jávával Cirók Béla, akkori viski fényképész fogja felvinni 

Ungvárra.”178 – olvasható az interjúban. 

Tehát a beadvány megíródott és személyesen Fodó Sándor vitte fel 

Moszkvába, mert félő volt, hogy a hatóság elfogja azt, és nem jut el a 

címzetthez. A hatalom első reakciója a megtorlás volt. Ifj. Sari József a 

következő megjegyzést teszi arra, hogy mi is volt a hatása ennek a 

beadványnak? – „Tóth István (...) fogalmazta meg a legszemléletesebben: 

mindannyian Fodó köpönyege alól kerültünk ki.”179 

A beadványok után a magyarság helyzete nem fordult jobbra, az 

egyetemről sok diákot eltanácsoltak, elvittek katonának. Ezek a cseppet sem 

természetes válaszok voltak a polgárjogi törekvésekre. Arra a kérdésre, hogy kit 

milyen részben érintett a megtorlás, többnyire hasonló válaszokat kaptam. Az 

író tagoknak teljesen megszűnt a publikálási lehetősége: „nem nagyon voltak 
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lehetőségeink. Annak teljesen nem, aki publikálni akart.”180 Sokaknak évekig 

nem jelentek meg versei, ahogy Tóth István fogalmazott: „Fodor Géza szokta 

mondani, írjál egy Lenin-verset, és akkor utána publikálunk egy normálisabbat 

is.”181 Tehát ha tettek valamit, ami a hatalomnak tetsző volt, akkor esetleg 

kaptak egy kisebb engedményt. Punykó Mária volt az egyik, aki az mondta, 

hogy ő „kis halacska volt”, őrá a megtorlások semmilyen mértékben nem 

vonatkoztak, kapott állást, szerette a munkáját.182 Czébely Lajos szintén 

elmondta, hogy igyekeztek elhatárolódni a rájuk felhozott vádaktól (hogy 

burzsoá fiatal társaság például), és „elengedtük a fülünk mellett.” A megtorlás 

nem igazán vonatkozott őrá sem saját elmondása szerint.183 De inkább 

elmondható az, hogy a megtorlás ezek után minden színtéren jelen volt: az 

egyetemekről eltüntették a Forrás-tagokat, nem hagytak publikálási lehetőséget 

és megpróbálták a polgárjogi mozgalmat még csírájában letörni. Vári Fábián 

László elmondta, hogy őt, miután leszerelt, visszavárták az egyetemre. 

Folytathatta megkezdett tanulmányát, és végül diplomát szerzett.184 Nem ilyen 

helyzetben volt Tóth István, ő nem fejezte be itt az egyetemet, de később 

kitelepült Magyarországra, és Nyíregyházán szerzett diplomát.185 

Az utolsó kérdések egyike, hogy mégis hogyan történt a Forrás Irodalmi 

Stúdió feloszlatása? Erre mindannyian azt válaszolták, hogy tulajdonképpen 

önmagát oszlatta fel, ám külső hatásra.186 Nagyban hozzájárultak a feloszláshoz 

a hatalom intézkedései, és az, hogy létrejött egy ellenpólus, a József Attila 

Irodalmi Stúdió, amit Balla László hozott létre. Ő ilyen érdekes módszerrel 

megpróbálta bevonni a Forrásosokat is a munkába, és hát tulajdonképpen volt is, 

akit sikerült. Punykó Mária így nyilatkozott erről a kérdésről:  „igen, hát ez 

olyan ravaszul ment, az egész így a hatalom részéről. Úgy van, hogy egyszerre 
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már létrehozták, létrehoztak egy másik kört, a József Attila Irodalmi Kört, és 

akkor próbálták ezeket, a fiúkat (…) bevonni ide. És most az az igazság, hogy a 

művész embernek az exhbicionizmusa az vele született dolga, tehát ha leír az író 

valamit, azt szeretné, hogy megjelenjen, szóval nagyon nehéz volt ellenállni.”187 

Így tulajdonképpen a Forrás magától megszűnt, de csak addig, amíg nem 

adódott ismét lehetőség, hogy ha már nem is Forrás néven, de kiálljanak a 

magyar érdekvédelemért.  

Az utolsó kérdés az interjún az volt, hogy hogyan vélik adatközlőim, a 

Forrás-mozgalomnak a kárpátaljai magyar polgárjogi törekvésekre gyakorolt 

hatása meddig ér el? Megszűnik-e ez az egész a rendszerváltáskor? Erre egy 

igazán életszerű megfogalmazást hallottam az interjú folyamán Czébely 

Lajostól: azokat a kérdéseket, amikért akkor kiállt a Forrás, ma is újra elő 

lehetne venni és folytatni, mert sok minden még most sem valósult meg 

belőle.188 Tulajdonképpen az adatközlőim 100%-a így vélekedik erről: „hát, 

szerintem ez a törésvonal a kárpátaljai magyar létben ma is megvan, ami akkor 

volt.”189 Egyhangúlag elmondták, hogy a Forrás elindított valamit, amely 

folyamat még ma is érezteti hatását.  

Meg kell említeni azt a fontos következtetést a munka végén, ami 

igazságát mind a szakirodalom, mind a jelen kutatás hanganyagai alátámasztják, 

hogy a Forrás Irodalmi Stúdió volt az, ami elindította a magyar polgárjogi 

mozgalmat Kárpátalján. A Forrás tevékenységével indult az érdekvédelem a 

térségben, tagjai sokáig, vagy még ma is aktívan dolgoznak a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetségben, aminek első elnöke 1989-től, megalakulásától 

Fodó Sándor volt. Ebből is látható, hogy maga a szervezet milyen eszmékre 

támaszkodott, és mi az, amit képvisel még ma is. 
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Összefoglalás 

 

A munka a Forrás Irodalmi Stúdió történetével foglalkozik, valamint a 

kárpátaljai magyar polgárjogi mozgalomra tett hatásával. Három fejezetből áll, 

az első a témában eddig megjelent szakirodalmat mutatja be, a második fejezet 

egy összefoglaló képet ad a szakirodalomban olvasottak alapján. A harmadik 

fejezet pedig a témában elvégzett kutatásomat mutatja be. 

A kutatás menete a következő volt: strukturált kérdések alapján 

készítettem interjúkat a Forrás Stúdió néhány tagjával. Négy interjút sikerült 

rögzíteni, Tóth Istvánnal, Vári Fábián Lászlóval, Punykó Máriával valamint 

Czébely Lajossal. Ezeket a harmadik fejezetben alaposan ismertetem, 

kérdésenként haladva hasonlítom össze az elmondottakat. Az interjúkban többek 

között a Forrás alapítására, működésére, a beadványok megírására kérdeztem rá. 

Nemcsak a saját készítésű interjúimban található állításokat dolgoztam fel, 

hanem a szakirodalomban talált visszaemlékezéseket is ismertettem a harmadik 

fejezetbe. Így került még bele néhány mozzanat ifj. Sari József, Zseliczky József 

és Milován Sándor már publikált visszaemlékezéseiből. 

A kutatás nehézségét jelentette, hogy helyileg a Forrásosok igen 

szétszóródtak, sokan jelenleg is Magyarországon élnek, vannak, akik már 

elhunytak, és Kárpátalja területén is nehéz felkeresni az érintetteket. Ebben 

segítségemre volt a 21. század technikája abban a tekintetben, hogy például 

Czébely Lajossal az interjút interneten keresztül készítettem el. A többieket 

személyesen kerestem fel, és tettem fel nekik a kérdéseket. 

Általánosságban elmondható, hogy az adatközlők válaszai megegyeznek 

a fontosabb tényekben, viszont előfordul az is, hogy néha, egy-két részletben 

eltérnek. Ezek többnyire csak apróságok, amit az évek múlásával történő 

emlékek megkopásának lehet tulajdonítani. Van, hogy időben nem akkorra 

teszik a történéseket, vagy valaki többet mond el, valaki kihagyja a részleteket. 
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A munka célja az volt, hogy ezeket egyeztetve, összhangba hozva tárja az olvasó 

elé a Forrás történetét. 

A munkából levonható egyik következtetés, hogy adatközlőim, akik 

maguk részesei és alakítói voltak a folyamatnak, alapjában véve egyformán  

látják „belülről” a Forrás Stúdió jelentőségét. Egyet értenek abban, hogy a 

Forrás bár egy alulról jövő művészi kezdeményezés volt, de kilépett az irodalom 

köreiből, és a kárpátaljai magyar polgárjogi mozgalom indító mozzanata lett. 

Tagjai szót emeltek akkor is a kisebbségi jogokért, amikor ez még a hatalom felé 

igen kockázatos lépés volt. Valamint látható a munkából, hogy a 

megkérdezettjeim szerint a Forrás Irodalmi Stúdió jelentősége abban  is állt, 

hogy a fiatalok támogatták egymást, egy termékeny szellemi közeget hoztak 

létre. Ez által kikerült egy olyan értelmiségi réteg az iskolákba, és az élet más 

szintereire is, akik a magyar nemzeti kérdéseket fontosnak tartották, és ezt 

közvetítették mások, pl. tanítványaik felé is. Egyfajta példamutatásul szolgáltak 

a térségben élő magyarságnak. A Stúdió volt Kárpátalján a ’60-’70-es években a 

kultúra, a néphagyomány őrzője.  

Általános következtetésként megfogalmazhatjuk, hogy Kárpátalján a magyar 

közösségnek az 1960-70-es években nyílt politikai kisebbségi érdekvédelemmel 

nem lehetett előállni, így a Forrás a kérdést az anyanyelv, az anyanyelvi 

irodalom és kultúra felől közelítette meg. 

Annak ellenére, hogy ez egy alulról jövő művészi kezdeményezés volt, mégis 

érdekvédelmi síkra terelte a kárpátaljai magyarság problémáit. Megjelentette 

politikai színtéren: 

                               a magyar nemzeti hagyományok ügyét, 

                               a magyar költészet fejlődésének ügyét a régiókban, 

                               a magyar iskolai oktatás kérdéseit, 

                               a magyar történelemnek, mint tantárgynak a tanítását, 

                               a magyar nyelvű egyetemi felvételi kérdéseit. 
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Az említett kérdéseknek a közbeszédben való megszólaltatása jelenti a 

kárpátaljai magyar érdekvédelem kezdetét. Ebből a tevékenységéből indul el a 

kárpátaljai magyar polgárjogi mozgalom, ami a magyar érdekvédelmi 

szervezetek létrejöttéhez vezetett az 1980-as évek végén. A Forrás-mozgalom 

tagjai és Fodó Sándor közösen hívják majd életre 1989-ben a KMKSZ-t, a 

Stúdió legtöbb tagja szerepet vállal a KMKSZ munkájában, a magyar 

érdekvédelemben. 
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Резюме 

 

В роботі розглядається історія літературного гуртка «Forrás» 

(Джерело) та її роль в громадьському руху угорської національної 

меншини Закарпаття. Тема дипломної роботи – роль і місце літературного 

гуртка «Forrás» в культурному, політичному, громадьському житті 

угорської національної меншини Закарпатської області Української РСР в 

кінці 1960-х, початку 1970-х років. Мета роботи – аналіз впливу 

літературного гуртка «Forrás» на формування культурного, літературного, 

громадьського та політичного руху угорської національної меншини в 

сучасній Україні. 

Дипломна робота складається з 3 розділів. У першому аналізується 

історіографія теми. Другий розділ освітлює початок громадського руху 

угорської національної меншини Закарпаття в кінці 1960-х, початку 1970-х 

років, історію клопотань угорської інтелігенції до представників влади 

Радянського Союзу та Закарпатської області. Третій розділ – аналіз 4 

інтерв’ю, які були записані автором з представниками національного та 

громадьського руху цих років, колишніми членами літературного гуртка 

«Forrás». 

Робота аналізує роль і місце в громадьському руху угорської 

національної меншини Закарпаття на основі історичних джерел та спогадів 

учасників громальського руху. Новизна роботи полягає в тому, що автором 

доведено: саме літературний гурт «Forrás» являється засновником 

політичної, громадьської та культурної відродження угорської 

національної меншини Закарпаття після другої світової війни, після 

входження регіону до складу Радянського Союзу. З літуратурного, 

культурного руху виросло молоде покоління угорської інтелігенції 

Закарпаття, яке почала свою діяльність на культурному, літературному 

грунті. Саме літературний гурт «Forrás» лежить в основі сучасної 
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політичної структури угорської національної громади Закарпатської 

області. 



 65 

Mellékletek 

Interjú 1 

Vári Fábián László 
Én: Jó napot kívánok. Vári Fábián Lászlóval beszélgetek, a Forrás Stúdió egyik tagjával. És 

az első kérdésem az, Tanár Úr, hogy hol született? Hol tetszett születni? 

V.F.L.: Tiszaújlakon. Ugocsa megyében. Azt is mondjam hogy mikor? 

Én: Hát jó lesz. 

V.F.L.: Jó, hát 1951. márciusában láttam meg a napvilágot, Tiszaújlakon, és hogy a gyerekkor 

mit jelentett számomra, azt, arra most próbálok visszaemlékezni és egy ilyen 

emlékezésregénybe most próbálom összefoglalni. Tehát a koragyerekkori emlékeimet, 

élményeimet. Azt hiszem h ez ígérkezik. 

Én: Hamarosan láthatjuk. 

V.F.L.: Azt nem tudom hogy mikor láthatjuk, de megfog jelenni. Úgy hogy tulajdonképpen… 

Én: A következő kérdésem hogy milyen végzettséget szerzett és hogy hol? 

V.F.L.: Középiskolát Nagyszőlősön végeztem, abban az időben, 1968-ban érettségiztem. Nem 

sok középiskola volt, mint magyar középiskola Kárpátalján, de Tiszaújlakon abban az 

esztendőben, tehát a következő éven már megpróbáltak elindítani egy kilencedik osztályt. 

Tanáraim, volt tanáraim azzal is próbálkoztak, hogy rávegyenek a maradásra, de hát 

szerintem jól döntöttem hogy mégis Nagyszőlősre mentem, mert hát ez a terület legjobb 

iskolája volt akkor. 

Én: És a későbbiekben? Az érettségi után hol? 

V.F.L.: Érettségi után felvételiztem magyar szakra az Ungvári Egyetemre, amelyeket hát 

részletekben végeztem el. 

Én: Ennek később ráké /Igen (V.F.L.)/  rdünk az okára. Jelenleg hol tetszik dolgozni? 

V.F.L.: Jelenleg nem dolgozom, nyugdíjas vagyok. Nyugállományba vonultam. Ha megérem 

a jövő héten betöltöm a 63-at, úgyhogy én azt hiszem most már megérdemlem a pihenést. 

Meg hát nem pihenés az tulajdonképpen, a ami a, amivel az én életem telik, hanem sokat 

járok rendezvényekre, különböző meghívásokat kapok és hát ezzel telnek a napjaim. 

Én: Isten éltesse sokáig, így előre is. 

V.F.L.: Nagyon köszönöm. 

Én: És a következő kérdés: miért választotta éppen a magyar szakot a továbbtanuláskor? 

Miért pont a magyar szak? 

V.F.L.: Igen. Érdekes a kérdés abban a tekintetben, hogy eléggé, eléggé… Hogy is mondjam 

csak. Nem tudtam könnyen dönteni. Nehéz döntés volt, hogy magyar szakot választottam, 

mert a francia tanárom engem francia szakra készített elő, és azt hiszem hogy azt meg is 

ígértem neki, hogy megpróbálom a francia szakot. Azonban ekkor én már tagja voltam a 

Forrás Stúdiónak és későbbi barátaim, azok szinte mind kivétel nélkül magyar szakosok 

voltak. Meg aztán magam is úgy láttam jónak, hogy ha ugye verseket írok, és akkor már 

jelentek is meg írásaim a területi sajtóban, akkor még is csak a magyar szak fog hozzám 

igazán közel állni, és az irodalomhoz kapcsolódó szükséges ismereteket, megszerzendő 

ismeretetek ott tudom majd jobban elsajátítani. Tehát ezért döntöttem úgy, hogy magyar 

szakon folytatom. 

Én: Értem. Legyen szívesen nekem leírni az ott uralkodó hangulatot. Hogyan jött ki a 

diáktársaival, tanáraival? Tehát hogy a csoporton belül milyen volt a hangulat? 

V.F.L.: Hát a Vereckétől Beregszászig című interjúkötetben elmeséltem már, hogy az én 

felvételim is eléggé szerencsétlenül indult, mert egy személyi jellegű konfliktusba 

keveredtem a későbbi tanárnőmmel, aki csoportvezetőnk is lett. És hát már felvételi 

vizsgák között, közben ki akartak engem tenni. Ugyanis nagyon sokan voltunk és szükség 

lett volna a helyemre másnak. De nem sikerült, a hátra lévő vizsgákat kitűnően 
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teljesítettem és így fel kellett hogy vegyenek. Tehát már nem jól indult, már az indulás is 

rosszul sikerült volt. A későbbi tanszékvezetőm Lizanec professzor, aki dékán is volt, 

amikor átnyújtotta a diákigazolványt a diákavatáskor, tehát ’68 szeptemberében, akkor 

mélyen a szemembe nézett és azt mondta: „Jó magaviseletet kívánok és várok el.” Én ezt 

meg is ígértem, későbbi történések azok még nem voltak képben, azokról még nem 

tudtam, és mégsem úgy alakult ahogy ő gondolta, abba közbe szólt a sors is. 

A diáktársaim viszont igazán rendes fiatalemberek és leányok voltak, a csoportba jól 

beilleszkedtem és rögtön barátokat szereztem, olyan barátokat, akikkel azóta is igen jónak 

mondható a kapcsolatom, sőt, munkakapcsolatba vagyok, nem eggyel közülük. 

Diáktársam volt például az első évfolyamon Czébely Lajos, aki később naplót írt a 70-es 

évek 80-as évek gondo… ö a, 71-es 80-as évek szellemiségéről, a történésekről, a saját és 

társainak, kollégáinak az életében bekövetkezett eseményeket naplószerűen rögzítette, 

később verseket kezdett írni, és hát jelenleg, (ö) Visken magyar szakos tanár, amellett 

kántor, a viski keresztény egyház kántora. Ott volt Zseliczky József – a Forrás Stúdió 

akkori elnöke, első elnöke, s utolsó is egyben igaz. Ő ígérkezett közülünk akkor a 

legtehetségesebbnek, az ő verseit tartotta legtöbbre akkor a kritika. Igaz, hogy ez a kritika 

kifejezés, illetve a kritika fogalma csak a kárpátaljai ö kritikusoknak, 

irodalomtörténészeknek még nem nevezhető (ö), szemleírókra vonatkozott, de hát például 

Punykó Mária is őt tartotta – Zseliczki Józskát – a legtöbbre, legtehetségesebbnek. Fodor 

Géza szintén rendszeresen velünk volt, de az egyetemre majd csak három év elteltével 

sikerült felvételiznie, tehát akkor lett sikeres a felvételije, de gyakran találkoztunk. És hát 

gyakran találkoztunk a Stúdió más tagjaival: Füzesi Magdával (ö) Dupka Györggyel, 

Horváth Gyulával, akit már csak néhaiként emlegethetünk, őt -------- ment mint 

nevelőtanár, és azt hiszem egy kötetkéje megjelent neki is. 

Én: Tehát akkor elmondható az, hogy, hogy pozitív hangulat uralkodott ott önök közt? 

V.F.L.: Igen, baráti volt a hangulat, jó volt a hangulat, egymás írásait őszintén megbeszéltük, 

véleményeztük, elmondtuk hogy ha valamit nem találunk jónak. Hát igen… 

Én: Az építő kritika, a barátoktól a legjobb. És a következő kérdés az, hogy milyen volt abban 

a légkörben, abban a helyzetben ugye magyarnak lenni? Tehát nem csak az egyetemen, 

hanem így a magyarságot hogy élték meg. 

V.F.L.: Ez a kérdés igazából akkor kezdett bennünket foglalkoztatni, amikor Fodó Sándort, 

aki azelőtti évben került a tartui egyetemről Ungvárra – a magyar tanszékre – alaposabban 

is megismertük. Mert az ő személyében egy rendkívüli felkészült pedagógust ismertünk 

meg, aki a magyarság problémáival, kérdéseivel, problematikus kérdéseivel, tehát 

nemzetiségi kérdéseivel eléggé intenzíven foglalkozott. Csak jóval később tudtuk meg, 

hogy az akkori szovjet ellenzéki gondolkodókkal is kapcsolatot tartott, ezek a kapcsolatok 

a tartui egyetemi környezetből származtak, de nem csak észtekkel, hanem örményekkel is. 

Tehát olyan ellenzéki gondolkodókkal, akik az akkori szamizdat szerű lapokban 

publikáltak és hát gyakran Ungváron is találkozott ezek közül valakivel. Hát, az 

ellenzékiség gondolatát, szellemiségét Fodó lassan, de tudatosan elkezdte csepegtetni 

belénk. Azt hogy magyarságtudat az ő barátságával kaptuk meg igazán, a 

magyarságtudatunkat. S a gyakori összejövetelek, a gyakori beszélgetések, azok többnyire 

az ő lakásán történtek. Ezek hát egyre inkább meggyőztek bennünket arról, hogy ha a jövő 

értelmiségévé szeretnénk fejlődni, akkor ezeket a kérdéseket nem lehet kizárni az 

életünkből. Bekapcsolódott ebbe a körbe természetesen a Forrás Stúdió akkori tényleges 

szellemi vezetője: S. Benedek András és Kovács Vilmos is. Tehát a Fodó, S. Benedek és 

Kovács Vilmos triász, az egy olyan műhelyt és hangulatot teremetett körülöttünk, 

amelyben jól éreztük magunkat és hát szellemileg is fokozatosan fejlődtünk, rendszeresen 

olvastunk, megbeszéltünk egy – egy tanulmányt, egy – egy könyvet. Veres Péterrel, Illyés 

Gyulával tartottuk a kapcsolatot, legalábbis Kovács Vilmos; Fodó Sándor pedig 
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személyesen is felkereste Veres Pétert, azt hiszem Illyés Gyulánál is járt. És hozta, állan… 

hozta a bíztató üzeneteket, amelyeknek a lényege az volt, hogy ki kell tartanunk, meg kell 

maradnunk magyarnak. Azt ugye tudtuk, hogy ezt nagydobra nem verhetjük, de a 

lehetőségeket igyekeztük kihasználni. Milyen lehetőségekre gondolok? Az önképzést, a 

diákköri önképzést és a kultúrmunkát azt abban az időben is szorgalmazták, tehát a 

szereplés, az éneklés, a tánc, a szavalás az programban volt, és a magyar szakon ennek a 

kulturális csoportnak a működését Fodó Sándorra bízták rá. Benne látták azt, hogy a 

fiatalokkal jól megtudja magát értetni, a fiatalok is szeretik őt és hát ő lett a szervezője 

ennek a kultúrcsoportnak. Ezt ő nagyon komolyan fogadta, komolyan vette a feladatot, az 

akkori Zeneművészeti Szakközépiskolából tanárokat hívott meg, egy kórusvezetőt – ő 

Árpai István volt – ismert lett később a neve, már sajnos nem él. Koreográfust szerzett, aki 

népi táncokat tanított és amikor összeállt a műsor, akkor jártuk Kárpátalja falvait, nagyobb 

településeit. Voltunk Beregszászba például ’69-ben vagy ’70-ben, amikor a Járási 

Kulturális Központ a volt Zsinagógából átalakított Kulturális Központ megnyílt, nem 

sokkal később mi is felléptünk és hatalmas sikerünk volt, mert a hírre, hogy jönnek az 

Ungvári Állami Egyetem magyar szakos hallgatói, elég sokan eljöttek. Volt, ha jól 

emlékszem egy megszerkesztett irodalmi műsorunk is, amelyen belül versek szólaltak 

meg elsősorban, ott szerepelt a programban: József Attila – Hazám című szonettciklusa, 

amelyet Győrke László mondott el. Győrke László nagyon jó szavaló volt, a Forrás 

Stúdiónak egyébként oszlopos tagja és prózaíró. Magam Sinka András verseket 

szavaltam, Radkó József verseket szavaltam. És hát ezek a versek úgy voltak kiválasztva, 

amelyre tapsoltak az emberek. Ezek a magyarságtudatot közvetítették. Ezek jó versek 

voltak.  

Én: (köhögés) Volt-e külön szervezetük? Tehát hogy a Forráson belül? Vagy… 

V.F.L.: Nem… 

Én: …ott csoportosultak? 

V.F.L.: Nem, nem volt a Forráson belül külön szervezetük, hanem a Forrás tagsága egyre 

bővült, úgyhogy 20-an 25-en voltunk jelen egy-egy összejövetelen, de legaktívabb tagok 

nevét azokat emlegeti az irodalomtörténet írás, mert hát ma már irodalomtörténet. 

Én: Volt-e a polgárjogi mozgalomra tett tudatos törekvés abban az időben? 

V.F.L.: Hát a polgárjogi mozgalmat, amelyet később a történészek is úgy jelöltek meg, hogy a 

kárpátaljai magyarság polgárjogi mozgalma, valaminek ki kellett váltania. Kovács Vilmos 

és Balla László között azokban az években elég komoly ellentétek feszültek. Ezeknek az 

ellentéteknek az éleződésében közrejátszott az is, hogy a Holnap is élünk nyomdai 

megjelenését  Balla László mindenképpen megpróbálta megakadályozni. Ennek ellenére, 

a regény a sok pozitív légköri vélemény hatására megjelent, de a viszony kettejük között 

azt hiszem hogy nagyon megromlott. Balla László nem nézte jó szemmel azt, hogy 

Kovács Vilmos köré csoportosulunk és talán a Szegény ember vízzel főz című 

visszaemlékezésében azt írja, hogy őt a Megyei Pártbizottságból ösztökélték arra, hogy 

ezeket a verseket, tehát a mi verseinket bírálja meg egy kicsit. Nézze meg kritikus 

szemmel, alaposabban és hogy ha kivetnivalót talál bennük, vagy hogy ha a hivatalos 

szovjet irodalomkritika által bírálandónak ö gondolatokat, dolgokat talál bennük, akkor ez 

fejtse ki írásban. Balla megpróbált lépni felénk először azzal hogy 1971 májusában 

létrehozta a másik stúdiót, a József Attila nevét viselő Stúdiót, fiatalok stúdióját, ahová 

majdnem mindenkit meghívott. Nem hívta meg viszont S. Benedek Andrást és nem hívta 

meg Zseliczky Józsefet. Úgy gondolta…, hogy Fodor Gézát persze meghívta 

(félbeszakítja magát) és a Stúdió akkori elnökét (itt Zseliczky Józsefre utal). Fodor Géza 

nagyon jó verseket írt, az ő gondolati lírája már akkor is értékelendő volt és Balla is 

értékelte. De mi néhányan összeduktuk a fejünket és nem mentünk el. Azért nem mentünk 

el, tiltakozásunkat amiatt, hogy S. Benedek Andrást nem hívta meg, így akartuk kifejezni. 
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Viszont sokan elmentek. Főképpen azok mentek el, azok a Forrástagok, akik nem 

tartózkodtak Ungváron, tehát nem voltak még diákok, egyetemisták. Azzal pedig, hogy mi 

néhány nem mentünk el, újabb célpontot, támadási felületet adtunk nekik és a annak az 

esztendőnek a nyarán, augusztus 20-án a Kárpáti Igaz Szóban megjelent egy dörgedelmes 

szerkesztőségi cikk, amelyben a Forrást bírálta és a Forrás vezetőit. Nekem személy 

szerint két versemet veti elemzés alá, de hát az az elemzés ma paródiának tűnik. Aki ma 

az elemzést olvassa, látja hogy csak ideológiai kifogásokat keres, mert a verseket nem 

esztétikai értékei alapján teszi a boncasztalra, hanem ideológiai tekintetben. De igazából 

ideológiai tekintetben sem lehetett beléjük kötni, abban az időben eléggé modern 

felfogású versek voltak azok amiket hosszan idéz, sőt egy helyütt hamisít is egy dolgot. 

Na de a nagyobbik baj az volt, hogy ő az egyetem pártbizottságát is felelősségre vonja 

ebben a cikkben, meg annak a lapnak a szerkesztőjét, a Kárpátontúli Ifjúságnak a 

szerkesztőjét – Fejes Jánost, aki a magyar kiadást állította össze – hogy nem mutattak 

eléggé éber …, nem mutatnak elegendő éberséget, nem figyelnek oda, hogy mi az amit 

publikálnak és annak milyen veszélyei lehetnek. Ezért aztán, szeptemberben amikor 

elkezdtük a negyedik évfolyamot már akkor egy fegyelmi tárgyalással kezdődött a tanév. 

(…) a filológia kar diákjai erősítették egybe minden magyar szakost behívtak, tanárokat, 

akik feladatul kapták hogy a bírált verseket elemezzék, vesék elemzés alá és lehetőleg 

ítéljék el. Meg is tették a magyar tanszék akkori tanárai, az igaz, hogy Kótyuk tanár úr  

állt hozzá a lehető legtisztességesebben ehhez a kérdéshez, mert ő megpróbált egy igazi 

szakmai elemzést készíteni és kimondta hogy szakmai tekintetben nem talál kivetnivalót a 

versekben. De ott voltak természetesen az egyetem pártvezetésnek a funkcionár… 

funkcionáriusai is, és  ott volt a kémelhárítás képviselete is, vagyis képviseltette magát, 

mert ilyen is volt és hát most is van. A polgári titkosszolgálatok képviseltették magukat. 

Nos ennek az lett a következménye, ill. azzal zárult a fegyelmi tárgyalás, hogy mi, akik ott 

elő lettünk állítva, meg kellett hogy bánjuk cselekedeteinket, egy kis eklézsia megkövetés 

is lehetett volna, hogy ha (nevet), hogy ha más rendszer szerint nézzük a dolgokat. 

Valóban megígértük azt, hogy nem fogunk a jövőben ilyen verset írni, hanem 

meggondoljuk hogy miket adunk ki a kezünkből. Viszont ehhez képest azt mondom, hogy 

addig sem, de azóta sem írtam olyat, olyasmit, olyan verset, amely az akkori hatalom szája 

íze szerint készült volna: mert sem Leninről, sem a párt szeretetéről, se a nagy szovjet 

népek barátságáról nem írtam soha egyetlen sort se. Négy-öt évvel ezelőtt egy 

irodalomtörténész, jelenleg Miskolc közelében él, M. Takács Lajos, ős is foglalkozott a 

Forrás Stúdió munkájával és összeállított egy antológiát, mégpedig egy olyan kárpátaljai 

irodalmi antológiát, ahol minden Lenint és minden pártot és rendszert dicsérő vers vagy 

más rövid próza ott szerepel. Hát ebből az antológiából én hiányzok, de erre büszke tudok 

lenni. 

Én: Gondolom nem sajnálja a tanár úr. (köhögés) a következő kérdéseim konkrétan a Forrás 

Stúdióra összpontosítanak. Az első pedig az lenne, hogy hogyan történt ennek a Stúdiónak 

megalakulása? Tehát hogy ment ez végbe? 

V.F.L.: Tehát létezett már az én bekapcsolódásom előtt egy előzménye a mai Együttnek, 

szintén Együtt volt a címe, melyet manupaktuális (?) módszerekkel állítottak elő, mert 

írógéppel sokszorosították, viszont bekötötték füzetszerűvé, a formátuma akkora volt, 

mint a mai Együttnek. Persze hát nem 100-120 oldalas volt, hanem olyan 30-35 oldalas 

volt egy-egy szám. Ebben az ungvári egyetem magyar szakos diákjai, hallgatói írtak, azok 

akik már eleve írogattak verseket, kisebb prózai szövegeket, vagy pedig… De nem csak 

azok írtak benne akik Pestre mentek, akik egyetemisták voltak, hanem a nálam lévő szám 

– tán amelyik nálam  van az 1967-es egyes, - annak a tanúsága szerint: Kecskés Béla és 

Ferenczi Tihamér is publikált. Illetve az ő verseik, ő verseik is megjelentek ebben a 

kiadványban. Hogy évente hányszor jelent meg pontosan, azt nem tudom, nem tudom 
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megmondani, mert a meglévő példányok nem elérhetőek Kárpátalján. Két példánya van, a 

’66-os évnek az első és a harmadik száma. Nem tudjuk hogy hányszor jelent meg. Eleinte 

az a hír, vagy az a, az a, élt a köztudatban, az irodalmi köztudatban, hogy ’65-ben már 

megvolt és akkor ’67-ig működött ez akis folyóirat. A Kárpáti Igaz Szó egyik szemlézője 

Márkus Csaba, a KMKSZ egyik munkatársa volt, kulturális rovatban dolgozott, bemutatta 

egyszer a lap hasábján, tehát az Igaz Szó hasábjain az Együttet, részletesen  ír, és a 

cikknek az a végkicsengése, hogy itt lenne már az ideje, hogy hivatalosan, nyomdába 

előállított lap legyen az Együtt, mert az egyre erőteljesebb jelentkező kárpátaljai 

irodalmárok igénylik hogy legyen egy fórumuk. Ez azonban nem következett be, ahelyett 

az Együttet beszüntették, megszüntették. Nos azzal, hogy az Együtt megszűnt, már 

Zseliczky Józska is leírta valahol, - biztos ráakad majd az ő szövegére is – keletkezett egy 

űr, amit be kellett valamiképpen tölteni. És ugyan azok a diákok, akik tehát, Punykó 

Mária, S. Benedek András, Adóba Mária, ő is írt, Bósi Ilona, belőle újságíró lett, Győrke 

László, akik írásaikat már megjelentették ebben a kiadványban. Amikor továbblépésre 

került a sor, amikor, amikor újabb fiatalok jelentkeztek, akkor elhatározták hogy 

létrehoznak egy kis közösséget, amit hát Forrásnak neveztek el. Hát én voltam a Forrás 

előzményének az összejövetelén 1967. szeptemberében, ekkor már Szőlősön tanultam és 

az igazgató, tehát az iskola igazgatója kapott egy levelet, körlevelet a fiataloknak a 

meghívást tartalmazta ez a körlevél, nagyjából ez állt benne, hogy: Tisztelt Igazgató 

Elvtárs vagy Elvtárs nő! Amennyiben az ön iskolájában vannak irogató fiatalok, irogató 

diákok, akkor jó lenne, hogy ha lehetővé tenné számukra a megjelenést ekkor és ekkor, itt 

és itt, és megvolt nevezve az időpont és a helyszín. Helyszínként az akkori 

szerkesztőségnek az épülete volt megnevezve, ez az egykori Megyeháza, de ebben az 

időben ott volt a Kárpáti Igaz Szónak a szerkesztősége, ott volt a Kárpáti Könyvkiadó 

tehát a Kiadó ukrán és magyar részlege. És ott volt a Kárpátontúli Ifjúságnak a 

szerkesztősége, azon belül a Területi Írószövetség is itt székelt és mindenféle kis művész 

egyesületek. Tehát ez volt címként megjelölve. Én a levéllel a kezembe elindultam 

Ungvárra, azonban az adott címen egy fiatal hölgy várt, ez a fiatal hölgy Punykó Mária 

volt, aki tudtomra adta, hogy nem azon a helyen van az összejövetel, hanem az egyetem 

diákszállójában, egyik diákszállójában. Akkor ö, jött még Beregszászból egy hölgy, akit 

Csaba Máriának hívtak, Czébely Lajosnak volt később a felesége, és együtt utaztunk, úgy 

hárman. Tehát már Punykó Máriával elmentünk a diákszállóba, ahol már nagyban állt a 

bál, azaz a megbeszélés. Verseket, egymás verseit vitatták meg az ott összegyűlt fiatalok. 

Ez egy diákszállói szoba volt, a diákszállók azok általában, mondanom sem kell 3ˣ4esek, 

de voltunk ott 15-en kb. Jó forró volt a hangulat. Ott olvastam fel én is első írásaimat, 

amelyeket magunkkal, magammal vittem és nem arattak osztatlan sikert. Ez nekem nagy 

csalódás volt, azonban még azon a délutánon rájöttem arra, hogy az, amit dicsérnek amit, 

ami akkoriban versnek számított, publikálható versnek, az számomra nem áll nagyon 

messze, ahhoz hasonlókat én is tudok írni, és a legközelebbi összejövetelre már vittem 

magammal verseket, amelyeket nem sokkal később már ki is nyomtattak, tehát 

megjelentek a Kárpátontúli Ifjúságban. Hát így kezdődött a Stúdió munkája, de ekkor még 

nem volt Stúdió. ’67, ’67 őszén, novemberében, novemberében alakultunk át Stúdióvá, 

tehát ö, nem emlékszem pontosan arra, hogy ez most 9. osztály végén volt-e, amikor 

először mentem oda, de az biztos hogy ’67 őszén. Akkor én már 10.-es voltam, tehát már 

érettségiző osztályba jártam. ’67 őszén megalakult a Forrás nevét viselő irodalmi Stúdió 

és attól kezdve rendszeresek voltak az összejövetelek. Hát nagyjából havonta, másfél 

havonta volt összejövetel, ahol S. Benedek Andrásnak volt az ötlete, illetve hát ő szabta 

meg hogy milyen irányba fejlődjenek ezek a beszélgetések, az ő elképzelése az volt, hogy 

irodalomelméleti kérdésekkel kell először is foglalkoznunk, hogy a szakmát egy kicsit 

tanuljuk. Akkor még nem voltam én sem egyetemista, de ’68-ban később az egyetemen is 
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lehetőségünk nyílt hogy irodalomelméletet tanuljunk vagy egy kis bevezetőt az 

irodalomelméletbe legalábbis,mert ez még nem volt irodalomelméletnek nevezhető, de 

volt mit tanulni, pallérozódni kellett, nem sok mindent tudtunk akkor még és eléggé szűk 

volt a látókörünk. Viszont a Stúdió munkának, a Stúdió összejöveteleknek köszönhetően 

hamarosan megismertük a magyar szakmai irodalmakat, folyóiratokat, a Kortárs, az Új 

írást, a Tiszatáj, az a szegedi Délalföldi Írószövetség tagozatának volt a lapja, azt kellett 

központilag megíratni, s az olyan lapokat, folyóiratokat, amelyek központiak voltak. A 

Kortárs és az Új írás, ezek már jártak ebben a társaságban több embernek, és akkor kézről-

kézre adták a példányokat, akkor ismerkedtünk meg a kortárs magyar költészetnek az 

alapító képviselőivel. (behúzza a redőnyt, mert süt a szemembe a nap; Én: Köszönöm). 

Ekkoriban volt alakulóban Budapesten a Kilencek költőcsoportja, akik Nagy László 

tanítványai voltak és hát Nagy László versei ekkor már eljutottak a kezünkbe és a 

Kilenceknek antológiája elérhető volt. És az rettenetes nagy élmény volt a számunkra. 

Nagyon felemelő élmény volt, mert rácsodálkoztunk arra hogy ilyen verseket is lehet írni. 

Én: Jó volt a jó példa Önök előtt. És a Forrásosok ugye említette hogy egy havonta, másfél 

havonta találkoztak. 

V.F.L.: Igen. 

Én: És így a mindennapokban egymással azért tartották a kapcsolatot. 

V.F.L.: Természetes, természetes. Hát ott voltunk mind, egyetemisták voltunk és hát naponta 

találkoztunk. 

Én: Értem. Milyen ideológiai alapokra helyezték Önök a Forrás Stúdiót? Mit kívántak elérni 

vagy terjeszteni? Közösen. 

V.F.L.: Hát én ezzel óvatosan bánnék, ezzel a kérdéssel, mert nem volt az eltökélve hogy egy 

bizonyos ideológia alapján végezzük ott a munkát. Az előbb már megpróbáltam 

részletezni, hogy a szakmai ismeretek elsajátítása, gyarapítása volt ott a fő cél. Ugye Béni 

barátunk tartott egy-egy előadást külön műfajokról, műfaji követelményekről, arról hogy 

milyen egy jó vers, és ő ezt tartotta fontosnak igazán. Azonban elérkezett az az idő amikor 

egy nagy elhatározásra jutottunk egy Forrás Stúdió összejövetelén beszéltük azt meg, 

hogy eljön a nyár, a ’71-es év nyara és gyűjteni fogunk. Gyűjtőkörútra indulunk.  Talán 

már ’70-be, ’70-be is foglalkoztunk vele. Hogy a népköltészetet, a kárpátaljai magyar 

népköltészetet megpróbáljuk összegyűjteni. Megpróbáljuk megmenteni azt a szellemi 

hagyatékot, azt a népi hagyatékot, amely, hát nyilvánvalóan pusztulásra volt ítélve. Ő, 

Béni, tehát S. Benedek András a későbbiek során úgy fogalmazta meg ezt az elhatározást, 

hogy be kellett bizonyítanunk a hatalomnak, hogy a kárpátaljai magyarságnak van 

kultúrája 1000 kultúrája. Mert egyre gyakrabban hangoztatták azt, hogy amíg ez a régió a 

magyar hűbéruraknak és fasisztáknak a fennhatósága alá tartozott, elmaradott volt. Itt nem 

fejlesztettek semmit soha, itt még irodalom sem volt. Csak a szovjet hatalom első néhány 

évtizede alatt sikerült kinevezni két írót és meg is nevezték ezt a két írót: Balla Lászlót és 

Kovács Vilmost. Na most erre a vádra, hogy 1000 évig nem volt itt semmi, Balla is eleget 

hangoztatta, különböző formában persze, így talán hogy 1000 évig nem volt itt semmi, azt 

hiszem egy pártprogramba látott napvilágot, de Balla is ezt hangoztatta. És hát erre kellett 

rácáfolni azzal hogy feltárunk valamit legalább a kárpátaljai hagyományos magyar 

kultúrából. Akkor az első nép munkák idején, hogy a népballadákra érdemes igazán 

ráakadni mert ez az a műfaj ami, műfaj, amely akkor még gyűjthető volt, viszont elegendő 

értéket tudtunk már felmutatni maga a gyűlés során ahhoz hogy alaposabban 

foglalkozzunk és a jövőre nézve is legyen előttünk egy példa. De meséltem hogy ekkor 

gyűjtöttünk mondákat, itt gyűjtöttünk … hát a balladák megszerkesztése, balladák 

összeállítása volt az első ilyen kötet. Hát ez már az1980-as évek közepén sajtó alá 

rendeztük, igazából én rendeztem sajtó alá, mert a barátaim közbe felhagytak és akkor a 

gyűjtött anyag nagy része azok rám maradtak. És 1986-ba különben aspiranturára 



 71 

jelentkeztem az Ungvári Egyetemre, fel is vettek és hát azt a feladatot vállaltam magamra, 

hogy a népköltészeti gyűjtéseket kicsit rendbe szedem, összeválogatom, kötetbe gyűjtöm 

ami érték. Hát ez volt a Ringó, Vannak ringóbölcsők című kötetnek az előzménye. Így 

aztán a következő évben amikor már másodszor is Ungvárra…, tehát az ungvári 

egyetemről engem kétszer csaptak ki.  

Én: Más még fel sem érkezett, fel sem érkezték venni, Önt már kétszer… Hogy látja Ön, mi 

az amiben a Forrás maradandót alkotott emellett hogy a balladákat összegyűjtötték? 

V.F.L.: A Forrás szerepét és a Forrás munkáját úgy tudnám értékelni, hogy ott jött össze az a 

kis csapat, amely a kárpátaljai magyar irodalom későbbi magvát adta. Tehát S. Benedek 

András nem csak kiváló költő volt, kiváló irodalom-, kultúrtörténész, több jelentős 

kötetet, tanulmánykötetet tett le az asztalra, de mondom költőként is jelentős volt annak 

ellenére hogy 1966-ban, ’66 nyarán kivándorolt nem tudott itthon létesülni, tehát nem 

kapott semmilyen munkát, kénytelen volt kimenni. Házasságot kötött és Budapesten 

folytatta munkáját, miután ott is akadályozták már kezdetben. Aztán Fodor Géza, Füzesi 

Magda ezek a nevek, úgy gondolom, aki, akik nélkül nincsen kárpátaljai magyar 

irodalom, másrészt pedig hát annak a népköltészeti, néprajzi feltáró tevékenységnek 

amely készítette helyét láncszerűen terjedt, nemcsak én, hanem Punykó Mária, később 

Bagu Balázs és többen mások kezdtek el néprajzzal, folklórgyűjtéssel foglalkozni, később 

tárgyi néprajzzal is. A második, illetve a harmadik említendő eredmény, legalábbis én 

annak tartom, az a tény, hogy ott nevelődött ki, ott kovácsolódott egybe az a kis ellenzéki 

csoport, amely később a beadványokat megírta. Éspedig megmutatta az Elidegenedés? 

című írását Balla Lászlónak, amelyre a mi válaszunk az első számú beadvány. Az utóbbi  

évben, 2012-ben a főiskolán konferencia foglalkozott a második számú beadvánnyal, 

akkor gyakorlatilag csak a kettessel, az akkor tartott előadásomban én azt mondtam el, 

hogy ennek előzménye az első beadvány volt. Az Elidegenedésre? Készült válaszként 

egyrészt, másrészt pedig a teljes kárpátaljai magyarság történetét felsorolta, a kárpátaljai 

magyarság kulturális helyzetét, amely meglehetősen hiányosnak találtunk. Leírtuk azt, a 

Megyei Pártbizottságnak, ebbe a panaszlevélben, hogy a kárpátaljai magyar oktatás 

helyzetén, óvodai oktatási helyzetén, tehát már az óvodától kezdve, változtatni kell. 

Nagyon sok tennivaló van. És majd a kettes számú beadványban valóban, tehát annak a 

megfogalmazásában és terjesztésében én már nem vettem részt, mert ’72 januárjában 

engem már bes…, nem, januárjában csaptak ki az egyetemről és májusban pedig már 

besoroztak engem a szovjet hadseregbe. 

Én: Khm. Hogy érzi, hogy a Forrás Irodalmi… 

V.F.L.: Bocsánat, én még nem fejeztem be 

Én: Igen? 

V.F.L.: Amikor ’89-ben megalakult a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, azt hiszem rá 

5-6 évre Fodó egy fórumon kijelentette, hogy Forrás nélkül nem lett volna KMKSz. Tehát 

a KMKSZ alapját, tagságának, alapító tagságál munkálkodott: Zseliczki József, Fodor 

Géza, Fodó, ott voltam én, Czébely Lajos. 

Én: Sokan, sokan ott voltak. Dupka György… 

V.F.L.: Dupka is ott volt csak hát ő, ő nem igazán tartozik. Tehát a Forrás indulásánál ott volt, 

aztán ő a József Attila Irodalmi Stúdióba állt be, de nem tagadja meg azokat az eszméket, 

amelyeket eleinte a Forrásnál magába szívott. 

Én: Hát igen. Ön hogy érzi, hogy a Forrás Irodalmi Stúdió hogyan járult hozzá az Ön egyéni 

művészi kiteljesedéséhez? 

V.F.L.: Hát én erre röviden csak azt mondom, hogy az alapokat ott sajátítottam el. Ott 

tanultam meg verset írni, ott tanultam meg verset írni. Az előbb említettem, hogy 

ráterelték, irányították a figyelmemet arra, hogy mi az a színvonal vagy melyik az a 

színvonal, amelyik már elfogadható. Erre én nagyon hamar ráéreztem, de hát 
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megerőltettem (?) magam és nem csak a Forrás összejöveteleken, de az előbb beszéltünk 

róla, hogy a napi érintkezés során is megbeszéltük a verseket. Persze én már akkor is itt 

tanultam, emlékszem egy estére, a Béni barátunknak volt egy kvártélya, ő már akkor 

befejezte az ungvári egyetemet, akkor a Kárpáti Kiadónál dolgozott szerkesztőként. Volt 

egy kis lakása, bérelt egy kicsinyke lakást a Gorkij utcán, a városi kispiac háta mögött 

Ungváron. És én se a diákszállóba éreztem jól magam, hanem az ő közelébe. Amikor 

szabadelvűleg írtam egy verset, József Attila szellemét próbáltam ott megidézni, három 

szakaszos kis vers, ő elolvasta a kéziratot, azonnal leült az írógéphez, lekopogta, aztán 

kivette, a példányt kihúzta a henger alól, és volt ott egy kis pici konyhaszekrény a 

szobában, vagy a helyiségben, mert könyvekkel voltunk csak tele, és a konyhaszekrény 

elejére csak betűzte. Nem szólt többet semmit, ez volt részéről az elismerés, ennyi volt az 

elismerés. Kb. ekkor formálódott úgy az irodalmi ízlésem, abba az irányba, amelybe aztán 

később is igyekeztem írni. Hát ez a félig népi, mégis egy kicsit szürrealista. Ezt a példát 

szívtam én akkor magamba és azt hiszem ez maradt később is. 

Én: Ön hogy látja, hogy mikor alakult át ilyen politikai, társadalom-politikai irányba a 

Forrásnak a tevékenysége? 

V.F.L.: egyértelműen akkor, egyértelműen akkor, amikor a Kárpáti Igaz Szóban megjelenő 

Elidegenedés? című írásra válaszolni kellett. Mi megírtunk 16 oldalt, amely, amely nem 

csak a bennünket ért sérelemre volt a válasz, amit itt az előbb már mondtam, hogy…. 

Tehát először válaszoltunk a kritikára és akkor ezt elküldtük a megyei pártbizottságnak. A 

megyei pártbizottság elnöke egy bizonyos Smanykó nevű elvtárs volt. Elküldtük a Kárpáti 

Igaz Szónak, elküldtük a Területi Írószövetségnek. Ez már politikai tevékenység volt, és 

ez az a mozzanat, amelytől kezdve M. Takács Lajos már polgárjogi mozgalomnak nevezi, 

kárpátaljai magyar polgárjogi mozgalomnak titulálta a tevékenységet. Ide már nagyon sok 

embert bevontunk. Tehát azok akik ’71 augusztusában a Kárpáti Igaz Szóban olvasta, 

azokat nagyon sokat felháborított és vigasztaltak és mondták hogy igazatok van, és 

veletek érzünk együtt. Később ezek mind aláírták azt a beadványt, ezt a levelet, amelynek 

hát az lett a következménye, hogy még alaposabban odafigyeltek ránk, és akkor már 

konkrétan ellenőriztek minden egyes Forrás-tagot. 

Én: Önt személyesen hogyan érintette a Forrás körüli botrány, a feloszlatás? 

V.F.L.: Igen. Megpróbálom összefoglalni. Tehát miután a beadvány el lett küldve az előbb az 

említett címekre – az első számú beadvány -, a ’71es, ’71 októberében készült el. Miután 

el lett küldve az előbb említett címekre, hát gyakorlatilag kitört a botrány. Fodó Sándort 

már azelőtt, mi még diákok voltunk, eltávolították az egyetemről. Hát úgy találtak rá okot, 

hogy amikor a nyári szabadsága alkalmával,azt hiszem ’70, ’70 nyarán, Magyarországra 

ment, ebben kerestek valami szabálytalanságot, állítólag még valami engedélyt nem 

szerzett meg, úgy ment el. És hazafelé a határon már várták, alapos vámvizsgálat alá 

került és hát folyóiratokat találtak nála, könyveket, olyan kiadványokat, amelyek állítólag 

szovjetellenes dolgokat tartalmaztak. Egyrészt most ha az új vidéken megjelenő új 

irodalmi és társadalmi kiadványokra gondolunk, akkor na most képzelheti, hogy biztosan 

nem voltak a sztálinizmust bíráló tanulmányok. Tehát ezeket kobozták el tőle, és ez volt, 

ez szolgáltatta végül is az okot, hogy szovjetellenes irodalmat akart becsempészni, 

szabálytalan volt, mert nem volt engedélye, és eltávolították az egyetemről. Tehát mi 

emiatt is csoportosan tiltakoztunk, emiatt orosz nyelven megszövegeztünk egy hosszú 

tiltakozó táviratot, tehát nem mi tudtunk ilyen szinten orosz nyelven, hanem Kovács 

Vilmos ebben segített. És elmentünk Munkácsra, hogy ne Ungváron adjuk fel, ne legyen 

túlzottan feltűnő és az ukrán Oktatási Miniszternek ezt a táviratot, amelyben azt kértük 

magyarázzák meg hogy Fodó Sándort miért távolították el és mi kértük azt, hogy állítsák 

vissza a régi státuszába. Tehát ekkorára, tehát utána ugye különösebb következménye nem 

lett, vizsgálódtak is, az egyetemi vezetés döntését jóváhagyták, és majd a beadvány után 
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volt, majd később 1972. januárjában a Szegedi Tiszatáj című folyóiratban megjelent két 

versem. Nem csak nekem, Fodor Gézának is jelent meg írása a ’72-es januári számban. És 

végül eljutott hozzám a hír, hogy Balla László ezeket lefordította, versbe szedte, és pik-

pak mi voltunk a téma. Ezekben a versekben is inkább ilyen szimbolikus jelentésűek 

akartak lenni, Magyarországon se közöltek volna le igazi szovjet ellenes irodalmat, 

óvatosak voltak azért ők is, de ebbe a versbe talán már bele lehetett kötni, mert másképp 

volt szó benne. Az egész ismerős…. A forradalomról, a ’48-as forradalomra, 

szabadságharcra való utalások voltak benne valóban. És akkor tett az egyetemi vezetés 

még egy lépést: felhívatták a szüleinket fegyelmi tárgyalásra, az én apámat, a Zseliczki 

apját, volt ott egy lány is, Balla Teréznek hívták, ős is írt, tehát ő is a Forrás tagja volt. És 

akkor dékán elő mentünk a dékán hivatott minket, úgy hogy egy szülő, egy diák. És ott a 

szülő előtt kellett magyarázkodni, persze az értesítésen amit a szülőknek küldtek az állt, 

hogy a tanulmányi eredménye nem megfelelő, kivetnivalót hagy maga mögött és ezért 

hívják a szülőket. Persze elég volt egy kérdés és helyre került, hogy kik fogalmazták, kik 

gépelték, hol, milyen helyen, milyen helyszínen. Egy 16 oldalas gépelt szövegről van szó, 

annak eredeti példányát ma is őrzöm, hát úgy eredeti, hogy eredeti gépelésben. Ott 

mindent vizsgáltak, teljesen kikérdeztek, mi magunkra vállaltuk, Fodót és Kovács Vilmost 

nem akartuk bemártani. És az volt a válaszunk, hogy összeültök egy ungvári kávézóban, a 

Dunacsárdának nevezett találkahelyen, és akkor ott esténként leültünk és ott fogalmaztunk 

meg. Végül is hát oda lyukadtak ki ezzel a kérdezősködéssel, hát az lett az egésznek a 

vége, hogy ígérjük meg nekik, megígértették velünk hogy a Tiszatáj…. (érthetetlen itt egy 

kis rész) Kellett írásbeli ígéretet tenni a dékánnál, hogy befejeztük ezt az egész 

tevékenységet, rendesen látogatjuk az előadásokat és megjavulunk. Aztán már valóban téli 

vizsgaidőszak volt, de kb. két hét telt el a két esemény között. Akkor úgy engedték haza 

az apámat, hogy nyugodjon meg, diák maradok, nem fognak kirúgni, de akkor volt ez a 

tiltás és akkor történt minden. 

Én: Akkor ennek okán eltanácsolták az egyetemről. 

V.F.L.: Eltanácsoltak. Olyan egyszerűen nem ment ez akkor sem. Ahhoz hogy valakit 

eltanácsoljanak, egy diákot kitegyenek, kirúgjanak, ahhoz meg kellett buktatni néhány 

tantárgyból. És az egyik Szovjetunió gazdaságtana volt oroszul, hát nem volt nehéz, abból 

bárkit meg lehetett volna buktatni. A másik egy katonai tantárgy volt, a taktika. 

Bennünket tartalékos tiszteknek képeztek akkor, és hetente egyszer ilyen katonaruhába 

öltözve katonadolgokkal foglalkoztunk. Tehát ez egy egész nap, reggeltől, hat órától este 

ötig. Tehát ebből, katonai tantárgyból csúsztam el, ami már állami vizsgának számított, 

záróvizsga lett volna és a 20. század világirodalma, amire nagyon készültem, nagyon 

készültem. De akkor lett számomra nyilvánvaló, hogy el fognak húzni, amikor megjelent 

a területi Írószövetség párttitkára, aki egyúttal az idegen nyelvű kar dékánja is volt, a 

nevét most is tudom, a kárpátaljai ukrán irodalomnak egyik képviselője volt már akkor is. 

És hát az idegen nyelvű kar dékánja volt, meg mondom a Területi Ukrán Írószövetség 

pártitkára. És ő jött be engem vizsgáztatni. És nyilvánvalóan volt egy 15-20 percnyi 

felkészület, más körülmények között egy erős hármast kaptam volna, de ő nem volt 

megelégedve a válaszaimmal, sőt a kérdéseket sorra vette, és rögtön két mondat után 

mondta hogy ez nem az, mondja a következő kérdést. Aztán a harmadikba már nem 

kezdtem bele, hanem felálltam, átnyúltam az asztalon, az indekszemet kivettem a kezéből. 

Tartotta és félreérthetetlen mozdulatokat tett a leckekönyvemmel. Kitéptem a kezéből, 

felálltam és kimentem és a 2,5méteres tölgyfaajtót úgy betettem magam után, hogy hullott 

a vakolat. Nos egy óra múlva, egy óra elteltével már minden egyetemi kar hirdetőtábláján 

ott volt hogy engem eltanácsoltak. Hát egy óra kellett csak. 

Én:  Gyorsak voltak. Lehetett látni mit akartak. 
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V.F.L.: Lehetett látni. De ez már a két versnél is mutatta. Amikor a szülőket hivatták, akkor 

még úgy nézett ki mindig hogy megbocsátanak, de z a két vers már nagyon betette az 

ajtót, s akkor csak ott dőlt el. Később aztán követett Fodor Géza és a többi. Hazamentem 

lógó orral, aztán apám mondta: hát ha nem kellett neked a tanulás, akkor mész dolgozni. 

És elküldött a cipőgyárba. De nem sokat dolgoztam, mert már májusba megjött a behívó, 

bevonultam. 

Én: Az első beadványról már szó volt, és hogyan íródott meg a második? Vagy részt vett-e 

Ön ezeknek a beadványoknak a megfogalmazásában, elküldésében? 

V.F.L.: Érintőlegesen már szóltam róla, hogy már nem voltam diák, de Ungvárra mindig 

feljártam mert a szerelem visszahúzott. És akkor szereztem róla tudomást, ahogy Béni 

barátommal ebédeltem, ami sokkal jobban megalapozott volt. Fodó Sándor rengeteg írást 

tanulmányozott át, olyan műveket elsősorban, azoknak az írásait, ami akkor a nemzeti 

kérdéssel foglalkozott (…) És azok, abban az időben, a mi számunkra eléggé színpatikusa 

lettek. Tehát úgy gondoltuk, hogy ha azok az elvek, azok a Lenini elvek be lettek volna 

tartva a Szovjetunióban, akkor nem lettek volna különösebb gondok. Vagy nem lettek 

volna olyan nagyobb kudarcok. Úgyhogy én tudtam arról hogy készül a következő 

beadvány, de ebbe engem már nem vontak be. Tehát csak véletlenszerűen tudtam meg a 

dolgokat. 

Én: Értem, és hogyan történt a Forrásnak a feloszlatása? 

V.F.L.: A Forrás nem lett feloszlatva, de azzal a ténnyel hogy megjelent ez a bírálat a 

pártirodalomba                                                     megírja az előbb említett 

visszaemlékezésében, hogy ezt kitervelték előre. Tehát a Forrás Stúdiót hivatalosan nem 

szüntette be senki, mint ahogy hivatalosan meg sem alakult. Tehát az akkori hatóság előtt. 

Ez egy írói csoport volt, amit hát hivatalosan nem is kellett beszüntetni. De a köztudatban 

elterjedt az a hír, hogy a Forrás Stúdiót beszüntették. 

 

Innentől nem hallani a felvételt… 
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INTERJÚ 3 

Punykó Mária 

Én: Punykó Máriával beszélgetek, a Forrás Stúdió egyik tagjával. Szép jó napot kívánok! 

P.M.: Jó napot kívánok. 

Én: az első kérdésem az lenne hogy hol született Ön? 

P.M.: Én Beregszászban születtem, beregszászi vagyok. Ez bizonyos értelemben meg is 

határozza a későbbi életszemléletemet, hovatartozás-tudatomat. Sok mindenben a 

beregszásziasság, a jó és rossz oldalaival együtt. 

 Én: a második kérdésem hogy milyen végzettséget szerzett és hol? 

P.M.: az Ungvári Állami Egyetem magyar szakán végeztem. 

Én: Mikor? 

P.M.: 1970-ben. Matuzsálem, vagyis őskorban. (nevetés) 

Én: És jelenleg hol dolgozik? Milyen munkát végez? 

P.M.: Januártól nem dolgozom, hanem a megérdemelt nyugdíjas éveimet töltöm, ami nagyon, 

nagyon rossz aki azt mondja hogy megérdemelt, mert ettől nagyobb büntetés nincs, mint 

nem dolgozni. (hát kihúzza majd amik ide nem tartoznak) 

Én: Jó. Nem, amúgy ez jó, mert Vári Fábián Laci bácsi is egy 70 perces interjút adott… 

P.M.: igen? 

Én: …és minden megvan még. Az egyetemi éveiről lenne szó, hogy ön személy szerint miért 

választotta pont a magyar szakot továbbtanuláskor? 

P.M.: Nem, hát engem, kislány koromban is olyan voltam, hogy nagyon-nagyon sok minden 

érdekelt. Az olvasmányaimtól függően, hol geológus akartam lenni, mert olyan regényt 

olvastam, hogy a Kazahsztánba vagy hol kutatnak. Hol archeológus, de hol manöken vagy 

színésznő, szóval sok minden érdekelt és valóban minden, ami érdekes. De azért elég 

hamar az úgy azért körvonalazódott, hogy én bizony pedagógus leszek. Meg hogy 

mindenképp emberekkel foglalkozni, mert ez már gyerekkoromba kitűnt, hogy én az 

emberekkel tudok jó kontaktust kialakítani, mondhatnám úgy egyszerűen én szeretem az 

embereket, a körülöttem élő világot, mindent. Például hát az ornitológia nagyon érdekelt, 

hogy a botanika, de úgy a néprajz is, az etnobotanika, de ezek későbbi dolgok azért. És 

kicsit determinált volt. Nagyon egyszerű családból jött gyerek, ahol amilyenből én jövök, 

-nek a pályaválasztása, ugye ő nem gondolkodott talán másba, csak azok a kézenfekvő kis 

foglalkozások, és mivel nagyon meghatározó tanárnőm volt, szerencsém volt, mert én 

Drávay Gizi néninek voltam a tanítványa és nem csak az iskolában, hanem ötödikes 

koromtól ő fogta a kezem. Számtalanszor gondolok rá, hogy mit láthatott bennem, ebben a 

kis a külvárosi leánykában, aki a Linner professzor unokájával tanult egy osztályban, meg 

csupa gyerekkel, ugye hát ez olyan kis senki, kis városszéli proli gyermek, és ötödikes 

koromba meghívott magához és aztán ez egy életre szóló barátság lett. Persze hogy Gizi 

néni volt a példakép, és akkor olyan szerettem volna lenni mint ő, és hát ő tanár volt, én is. 

És hát a magyar szak pedig adódott, mert mindig irodalom iránt érdeklődő voltam, ezt a 

családból is hoztam, édesapán nagy olvasó ember volt és az valahogy a mi nemzeti 

azonosságtudatunkkal, identitásunkkal egybeesett, és ez olyan egyenest vezetett oda, hogy 

ha egyszer magyar vagyok itt Kárpátalján, és van magyar szak, mert akkor még nagy 

újdonság volt, hogy 1903-ban, a 1963-ban alakult meg, ’65-ben már felvételiztünk, hogy 

magyar szakosok legyünk. Ilyen csapatszellem volt és csapatosan mentünk, úgyhogy 

determinált volt minden.  

Én: Értem. A következő kérdésem, hogy Ön hogy érezte ott a hangulatot? Milyen volt ott 

Önök között? A diáktársaival, tanáraival hogyan jött ki? 

P.M.: Öö, tudja, szinte illik rosszat mondani, hogy az átkosba, hogy ilyen elnyomás al…, 

minden megvolt, de mégis hát a legszebb évek voltak. Az ember fiatal volt, szerelmes 

volt, kinyílt előtte egy világ, mert a kis pici városokból most, az anyuka szoknyája mellől 
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kiszabadultunk. Nagyon családias volt, ö, a tanárok alig voltak idősebbek mint mi, Kótyuk 

István, aki Önöket is tanította talán, a most elhunyt Gortvay Erzsike, ilyen 26-27 évesek 

voltak, tehát teljesen fiatalok voltak. Mi magyarok kevesen voltunk, egy évfolyamon 20 

ember volt összesen, tehát abban a nagy szláv világban, ez egy olyan kis mini közösség 

volt, és kimondatlanul bár, de mi éreztük az összetartozást. Nekünk az az igény volt – 

most ez nem lesz szép szó, de nem tudom jobban kifejezni – mi különbnek éreztük 

magunkat mint a többi. Tehát mi… 

Én: Másnak 

P.M.: … másnak, de sajnos ezért mondom hogy különbnek is, mi úgy éreztük mi 

kultúráltabbak vagyunk, mi műveltebbek vagyunk, mi többet olvasunk, mi más. Ez mára 

hál’Istennek eltűnt már, sőt! De ekkor magyar szakosnak lenni az olyan esemény volt, és 

azt mi büszkén viseltük a magyar szakosságot, de olyan is volt a légkör. Nekem különösen 

nagyon jó csoportom volt: S. Benedek András, akit számon tartanak, Rohály Gyula, 

sajnos mindkettő meghalt már; Győrke Laci, Dalmai Árpi. Szóval nagyon sok olyan 

ember volt, akiben valami mocorgott, aki valamit akart, aki… És mi minden iránt 

nyitottak voltunk, érdeklődők voltunk. Akkoriban kezdődött, akkoriban nyílt meg egy 

picit az a nagyon szoros olló, amit a Szovjetunió ránk kényszerített, tehát akkor az egy 

picikét a nyitás, egy kis peresztrojka volt, egy picit az a ’60as évek második fele. Akkor, 

akkor már szabadabban lélegeztünk, és hát olyan ösztönösen jött, hogy mi (ö) számizdatot 

adtunk ki, ugye az Együttet. Nem tudom lesz-e kérdés erre, akkor nem térnék ki… 

Én: Az Együttre konkrétan nincs, de arról meséltek többen 

P.M.: Igen. Ez egy olyan dolog volt, hogy ma azt elképzelni nem tudja fiatal, mert ugye 

akarok valamit, kinyomtatom. Akkor írógéppel írni, évfolyamtársamnak az apja tudott 

könyvet kötni, akkor megtanultuk bekötni, de akkor már akartuk hogy legye illusztráció 

is. És akkor Muszka Laci készített linó metszetet. Akkor azt valamiképpen hogy lehet 

stamplizni? Emlékszem rá, hogy ilyen nyomdafestékkel, azt tudom hogy egy nejlonsálam 

volt, akkoriba ezek mind értékek voltak és akkor azt feláldoztam és azon szűrtük át a 

festéket, meg ilyenek. Szóval ezek lázas évek voltak. Természetesen ha a szép oldalát 

nézem. Ugyanakkor tudtuk azt, hogy minden csoportba ott van a besúgó, aki mindent 

jelent a szerveknél, hogy mindig mindent nagyon figyeltek, hogy ha bármit a legjobb jó 

szándékkal tettünk is, akkor az mindig: a magyarok… ugye. De ez a nagy szorítás, ez a 

nagy ránk figyelés negatív értelemben dacot szült, és ez által egy minőségi életet hozott 

létre. Lehet hogy kitértem, azt sem tudom mit kérdezett. 

Én: Semmi gond. 

P.M.: Úgyhogy mindegy, majd szelektálja.  

Én: Köszönöm. És milyen volt abban a helyzetben, és tehát abban a Szovjetuniós szorult 

légkörben magyarnak lenni? 

P.M.: Én úgy érzem, hogy sokkal felemelőbb volt mint most. Nekünk az tartást adott, hogy mi 

magyarok vagyunk. Úgy fejeztem ki az imént, hogy különbnek éreztünk, de azt hiszem ez 

a jobb szó, hogy tartást adott, mi büszkék voltunk arra, hogy mi magyarok vagyunk és ez 

nem járult semmiféle sovinizmussal vagy nacionalizmussal, de mi másként éltük meg a 

magyarságunkat mint ma ahogy megélik. 

Én: Jó, köszönöm. Volt-e különösebb vagy külön csoportosulásuk vagy szervezetük önöknek? 

P.M: Igen, igen, hát azon túl hogy voltak baráti társaságok évfolyamonként, meg mi, viszont 

amikor a mi csoportunk kezdte meg a tanulmányait, akkor már ott nagyon sok olyan fiatal 

volt, aki írással próbálkozott, volt aki zene iránt érdeklődött intenzívebben, de a kultúra 

iránt és a magyar kultúra iránt. Ennek az egésznek az én csoporttársam, évfolyamtársam 

Stumpf András, aki később S. Benedek András néven vált híressé (meg lehet egy picit? – 

ezt ne is írja be, ezt csak viccből mondom), tehát Stumpf Béni, akit mindnyájan Béninek 

hívtunk. Mert Benjámin, a legkisebb fiú, neki az édesanyja amerikai, nő volt, 
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misszionárius. És öt fiútestvér, ő volt a legkisebb és a Benjamin és a Benike, Benike – 

csak hát magyar ember, nem Beniztük, ahogy a mama Benizte, hanem Béni lett. Tehát a 

mozgatórugója, a mindent összefogó, a legműveltebb , a legtájékozottabb, ez Stumpf Béni 

volt köztünk és ő fogott mindnyájunkat össze. Aztán volt egy olyan igény is, akik már a 

felsőbe – mi a harmadik évfolyamba voltunk, volt egy első, egy második, mi voltunk a 

’65-ben felvételizettek a harmadik – inkább a kisebbek közül jöttek aztán hozzánk. 

Később jött, egy évvel később: Keresztény Balázs, Vári Fábián Laci, Zseliczki Józska és 

biztos Fodor Géza, ezek akik később aztán ugye meg is alakították a Forrás Stúdiót. Tehát 

volt egy ilyen csoportosulása, minek sajnos egyetlen lány tagja én voltam, és ez egy, ez 

egy kicsit meghatározta az én szerepemet, hogy én nem is igazán vettem részt az 

úgynevezett harcokban. Mert nekem mindig a, énrám mindig ilyen feladatot osztottak 

ugye, mint legjobb helyesírója, hogy én néztem, korrektúráztam, a helyesírási hibákat; én 

foglalkoztam a gyerekekkel. Mert aztán bevettük azt, hogy az iskolákból a tehetséges 

ilyen 10.-es 11.-es gyerekekkel foglalkoztunk, havonta egyszer eljöttek. És akkor hát ki? 

Hát ugye van egy lány a csoportban, én pateroltam ott őket, én foglalkoztam velük, (ha 

megkérném hogy megint leállítaná). Én inkább ilyen, ma azt mondanánk, hogy hostes 

vagy ehhez hasonló. Tehát az, meg aztán egyedül bennem nem volt az, hogy én író 

szeretnék lenni. Próbálkoztam valamivel, de az is, ami próbálkozás olyan volt, hogy a 

szükség vitt rá, mert jött az együtt és nem volt anyag. És ott szerkesztőbizottsági tag 

voltam, hát akkor írtam: kritikát is, meg ilyen esszét is, meg minden, de szóval ilyen 

irányú terveim soha nem voltak, én nagyon kellő önkritikával rendelkeztem, azt hiszem, 

de hát úgy benne voltam a sűrűjében azért. 

Én: Természetes. Volt-e a polgárjogi mozgalomra tett tudatos törekvésük Önöknek? 

P.M.: Nézze, nem hiszem hogy nagyon ismertük volna ezt a kifejezést. Lehet hogy a fiúk, 

akik eleve politikai rántás, szóval az ilyen kérdések iránt érzékenyebbek voltak. Mondom, 

engem ha megláttam egy szép virágot az ót szélén, akkor már nem érdekelt, hogy miről 

van szó, de, de így nem fogalmazódott meg bennünk, hogy mi most polgárjogi aktivisták 

vagyunk. Sőt, ezt később azt hiszem hogy M. Takács Lajos használta először ránk ezt a. 

mi csak akartunk valamit, mi csak azt akartuk, hogy a magyar név megint szép legyen. 

Azt akartuk, hogy a szülőföldünkön érvényesüljön a magyar kultúra. Én legalábbis csak 

így. Én legalábbis csak elkötelezetten csak tanítani akartam, mindig egyszerűen csak 

tanítónéni akartam lenni, semmi más. De így éreztük hogy ezt kell tennünk, hát mi ott 

újságot adtunk ki, szavalóversenyeket szerveztünk, színdarabokat tanultunk, sok 

mindennel foglalkoztunk. 

Én: Értem. A következő kérdések az már  konkrétan a Forrás Stúdióra összpontosítanak. És 

az első az lenne: hogyan történt a Forrás Irodalmi Stúdió megalakulása? 

P.M.: Ö, nem tudok konkrétumot mondani. Volt úgy, hogy valaki – Laci, Vári Fábián – fel is 

hívtak, hogy emlékszel?  Hogy hogy volt? Hogy hol találkoztunk először? - nem, nem 

tudnám megfogalmazni. Olyan, ez egy folyamat volt, folyamat volt, hogy kellet fórum, 

kellet... Hát volt már irodalmi kör, amit a tanár nő vezetett, az nekünk nem volt. Tehát 

nyilván nem a semmiből jött létre, de, de egy folyamat volt, hogy egyszer csak már volt 

egy, egy stúdiónk. Lehet hogy valakik tudják, én nem tudnám megnevezni. Nem tudom, 

létrejött. Van egy egyházi szövetség (ezt majd kihagyja, de magának elmondom), ugye én 

egy elvetélt néprajzos vagyok, mert aztán az volt, az volt a nagy szerelmem, a néprajz. És 

egy lett szövetség, képzelje el, Kárpátalján létezik, egy ilyen hogy LETT. És így 

magyarázzák, hogy ez csak így lett… És a Küllős Imola például nagy tanulmányokat 

szentelt ennek, Dercen, Fornos, főleg ez a vidék meg az ungvári járás. Egy Borkó Mariska 

nevű hölgy és ő prófétált. Egy próféta asszony. És ennek az a neve, hogy LETT 

SZÖVETSÉG: hát én mindig amikor már így utóbb erre gondolok, a mi Forrás 
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Stúdiónkra, ez csak úgy LETT. Hát nyílván nem, (mindkettőnk nevet), de csak úgy 

érzékeltem. 

Én: Ö, hogy kapcsolódott Ön be, személy szerint ebbe? 

P.M.: Hát, nekem nem kellett bekapcsolódni, mert én mindenütt ott voltam, szóval… Azt 

hiszem, hogy mi már az iskolából, Beregszászból, egy olyan mag felvételizett, akik 

elkötelezettek voltunk a magyar kultúra, a magyar nyelv, a magyar irodalom iránt, a 

művészetek iránt, épp a Drávay Gizi néni révén. Tehát mi mindnyájan Drávay Gizi néni 

kis gerendás szobácskájából bújtunk ki, mint az orosz író, Gogol köpönyegéből. Tehát 

Stumpf Béni, Győrke Laci, ő később, nem tudom találkozott Győrke Laci nevével? 

Én: Vele még nem, vagy a nevével, természetesen. 

P.M.: Na igen. Győrke László később áttelepült Nyíregyházára és a Kelet-Magyarország 

újságírója lett. De ő is prózát írt, nem volt olyan tehetséges író, mint nagyon művelt. 

Református lelkész apját elhurcolták, tehát sokat próbált gyerek volt. Tehát Stumpf Béni, 

Győrke Laci, Dalmai Árpi – akivel nem voltunk szoros baráti közösségbe, de kötelékbe, 

Beregszászban, viszont ő is (ö) ez a korosztály, osztálytársunk volt és nagyon művelt, 

ilyen „filosz” fiúcska volt, de ő, ő visszahúzódó, nem ilyen harcos mint mi többiek. Tehát 

már, már ezek úgy mentünk oda, hogy hárman voltunk, főleg Béni, Laci, meg én és ki is? 

És akkor rögtön jött hozzánk Balla Gyula Eszenyből, aztán Zseliczki Józska később 

(gondolkodik) Gejőcről… 

Én: Gejőc 

P.M.: igen, meg Fodor Géza,meg mi, de úgy azt, hogy mi már úgy mentünk, hogy valami 

mocorgott bennünk, mi már itthon is mindig verseket olvastunk, mit tudom én, állandóan 

idézetekkel játszottunk, meg mi. Szóval ilyen irodalmi kör volt már itthon. És akkor az ott 

csak tovább bővült akkor később. 

Én: Értem. Hogyan zajlott a Forrás Stúdió mikor már megalakult? Ennek a működése a 

mindennapokban? 

P.M.: Volt ennek egy ilyen szabályszerűsége és rendszeressége, hogy ezek akiket már 

emlegettem is itt, a fiúk meg Balla Teri később a lányok közül oda került. Meghatározott 

napokon, minden hónapban egy napon, de különben mindig együtt voltunk, tehát állandó 

téma volt, állandóan készültünk rá, viszont a foglalkozásokon az volt, hogy eljöttek a 

fiatalok, tehát akik még érettségizők, mint Füzesi Magda járt hozzánk, Dupka Gyuri járt 

ilyen gyerekként. Tereskei Jenő, az olyan kis Nyilas Misi gyerek volt és belőle úgy nem 

lett semmi, így az irodalomból úgy nem tudok, nem emlékszem a nevére, hogy kis Nyilas 

Misi, de hogy Peleskei, lehet hogy nem Jenő, de talán ez volt. Meg így jöttek mindig. 

Aztán jöttek, elmaradtak gyere… Az ő írásaikat, hát Fábián Laci is úgy kezdte, még ő 

emlékszik vissza – ez nem tartozik ide – hogy én fogadtam, én például nem emlékeszem 

rá. 

Én: Ő emlékszik. 

P.M.: Ő írja valahol, hogy én kísértem el. 

Én: Benne van az ő vele készített interjúba. 

P.M.: Igen? Igen? 

Én: Igen. 

P.M.:  És nekem is mondta, nem emlékszem abszolúte. Na most nyílván az neki az 

érdekesebb volt ugye, mer Váriból eljött Ungvárra egy gyerek és ott egy nagy lány, egy 

egyetemista… (meg lett állítva). Igen-igen, és a működés az úgy zajlott, hogy mindig 

arról beszéltünk, mindig figyeltük egymást, hogy ki mit ír, bírálgattuk is ö, hát nagy 

ünnep volt ha megjelent egy-egy vers. A Kárpátaljai Ifjúság hozott ilyen irodalmi 

oldalakat, Kárpáti Igaz Szóba. Na és ha megkapták a fiúk a honoráriumot, akkor 

elmentünk ebédelni. Nem a menzára, hanem valahová. Tehát azt kell mondjam, hogy az 

egész életünk így telt ott az egyetemen, hogy azon túl hogy most vizsgázunk, most ez van, 
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most az van, ez mindig az irodalom körül, és a kárpátaljai magyar irodalom, Kovács 

Vilmos, Balla László és az akkori fiúk. Amikor megjöttek a gyerekek és akkor mindig a 

Stumpf Béni volt az aki a legtöbbször egy-egy komoly elő, hát komoly előadást tartottak 

valamiről egy irodalmi kérdésről, meg ilyenekről. Tehát ilyen hagyományos kis 

önképzőkör, na így kell azt venni: önképző kör volt. 

Én: És ö, ez is kicsit furcsa kérdés lesz, hogy Önök gondoltak-e arra hogy milyen ideológiai 

alapra helyezik ennek a Forrás Stúdiónak a működését? 

P.M.: (sóhaj) Én nem gondoltam, viszont az a (nevetés) többiek gondolták. Igen, feltétlenül. 

Hát de azt hiszem ez csak úgy volt, öö, nem volt az szovjet-ellenes. Én nem mondhatnám 

hogy rendszerellenes. Ez nem rendszerellenes volt, csak azt akartuk hogy, hogy nekünk is 

jusson a tortából szelet. Tehát ott akkor nem voltak ilyen gondolatok mint ’56-ban, vagy 

mi. Nem. Csak azt hogy a magyarság hasonló jogokat élvezzen a többségi nemzettel. Itt 

mindig csak az volt hogy MI IS. Én mindig így éreztem. Ott nem volt oroszellenesség, 

ukránellenesség, a fiúk fordították az ukrán irodalmat. Sőt jóba voltak egymással, az 

ukrán irogató költőcskék is. Akkor volt egy közös ellenség azért, az orosz. Ugye az 

ukránok azért néztek ránk, viszont mi meg szívesebben barátkoztunk az oroszokkal, így 

az egyetemista lányokkal is, mert hát ők azért menőbben voltak, hogy így fejezzem ki. 

Ugye az ukrán szakosok többsége a hegyekből jött, olyan kis na, nem is mondom, tudja. 

Az orosz lányok pedig jobban hasonlítottak hozzánk, mentalitásban, kultúrában, 

öltözködésben, ilyesmiben. 

Én: Igen. Tehát Ön miben látja a Forrás tevékenységének fontosságát? 

P.M.: Öö, nem fogalmaztam, meg soha. Most ha erre gondolok, akkor az, hogy hallotta a 

Kárpátaljai magyarság a hangját, az értelmiség, hogy amit addig csak szigorúan a zárt 

falak között mertek beszélgetni, addig ez úgy kikerült a nyilvánosság elé. Mert mindenki 

járatta a folyóiratokat, na nem folyóirat volt az, újságokat, és akkor látta hogy hopsz, hát 

ez is a miénk, ez a mi falunkból való, ez ilyen… És akkor megjelentek ezek az írások, 

tehát elsősorban azt, hogy szólni mert. Hogy hallatta a hangját és hogy végül is felnevelt 

egy nemzedéket. Amire már megszenvedték ezek a fiúk nagyon ezeket az éveket, viszont 

az utánuk jövőknek könnyebb volt. Tehát már elfogadta a többségi nemzet, hogy igenis itt 

létezik. Nemcsak az orosz irodalom vagy ukrán irodalom fordítása, nemcsak Lenin 

dicsőítése, hanem van egy önálló, egy sajátos hangú, a szovjet népek nagy családjában, de 

magyar irodalom. Főleg ez azt hiszem a legnagyobb jelentősége. És hogy akik kikerültek 

az egyetemről abban az időben, ha ők maguk nem is voltak a Forrás Stúdió tagjai, ha nem 

is írtak verseket, de az iskolába kikerülve talán egy kicsit friss szelet vittek, mert, mert ők 

mindenről tudtak, mert közönségként részesei voltak. Tehát én feltétlenül pozitívan ítélem 

meg. 

Én: Köszönöm. Öm, ön hogy látta, mikor alakult át ez a, ez a cselekvés egy ilyen társadalom-

politikai célzattá is? 

P.M.: Hát, mindenképpen nagy szerepe volt mindebben Fodó Sándornak. Azt hiszem hogy 

amikor a fiúk, mert így is hívtuk, hogy a fiúk, hát én úgy még olyan kis szalagként ott 

mellettük, de a fiúk egyedül voltak, akkor, akkor inkább csak a „szeretném magam 

megmutatni.” – ez a hát most írok, amit minden fiatal 18 évesen. És akkor amikor 

szorosabb lett a kapcsolatuk Kovács Vilmossal, Kovács Vilmos már egy sokat próbált 

felnőtt férfi volt, a különböző megtorlásaival együtt, a hányattatásaival – ha Kárpátaljával 

foglalkozik, ismeri – és amikor 1967-ben vagy ’68-ban, azt hiszem harmadikos 

évfolyam…, hozzánk jött Fodó Sándor. Akkor én, úgy érzem hogy akkor kezdődött a 

polgárjogi mozgalma ennek, amikor Fodó Sándor és Kovács Vilmos aktívan 

bekapcsolódtak. De főleg Fodó Sándor, mindenképp. Ezt gondolom mások is így látták, 

ugye? 
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Én: Így van. Hogyan, önre személyesen hogyan érintette a Önt a Forrás körüli botrány? 

Tehát a beadványok inkább. 

P.M.: Ambivalens, igen, ambivalens érzések kerítettek hatalmába, hogy így fogalmazzak. 

Szóval tagadnám ha azt mondanám, hogy nem ijedtem meg. Azért bennünk volt a félsz is, 

bennem legalábbis, mert a szüleim nagyon óvtak, ugye hogy vigyázz, nehogy! Szép is lett 

volna ha egy lányt kicsapnak az egyetemről, azért mert mit tudom én mikbe vesz részt. És 

hát mondjuk viszonylag a mi évfolyamunk még megúszta, mi ’70-ben végeztünk még 

Stumpf Béni is befejezte, Győrke Laci is befejezte az egyetemet. Igaz hogy már nagy 

megnyomorításokkal, de a későbbiek: Fábián Laci, Fodor Géza, Zseliczki, ezek nem. 

Aztán majd Czébely, azt hiszem Czébely megúszta, Lajcsi, ő simán végig ment, igen, őt 

nem említette, mint az egyik jó: Czébely Lajos. Tehát volt egy félsz, volt egy dac, hugy na 

akkor csak azért is, ugyanakkor én nekem, mikor befejeztem az egyetemet, akkor úgy 

egészen, nagyobb átalakuláson mentem át. Egyrészt volt egy szakításom, egy magánéleti 

szakításom, másrészt nagyon beteg lettem, tehát énnekem a, a úgy nézett ki hogy 

leukémiás vagyok, aztán mégsem, de az egy nagyon komoly betegség volt. Tehát én 

ahogy, én már csak egyre vágytam, hogy csend legyen, szóval kicsit megcsömörlöttem 

mindentől, így kell mondani. És tanítani. És tanítani, tanítani és elvonulni és elvonulni 

mindentől, és csend legyen és olvassak magamnak és és tehessem azt amiért, amit akarok. 

Úgyhogy én nagyon lecsendesedtem az egyetemi évek után. De nem azért annyira mert én 

megijedtem, mert bár mondom volt bennem félsz, mondom hogy magánéleti problémák, a 

betegség és az hogy kikerültem egy kis faluba, Beregújfaluba tanítani és az nekem egy 

tündérvilág lett. Én nagyon jól éreztem ott magam, mindennel foglalkoztam, gyerekekkel, 

éjjel-nappal az iskolába voltam, mert ott béreltem egy szobát, és akkor úgy nézett ki mint 

ha, mint ha én már nem is foglalkoznék ezzel. Aztán az igazgatónőm nyílván kapott rólam 

azért egy ilyen feljegyzést, mert úgy külön leült velem és nagyon kérte hogy „üljek meg a 

fenekemen” magyarul (mosolygás). Szóval és mivel én nagyon szerettem őt, úgy 

hallgattam is, hallgattam is rá például ebben. De ez nem jelentette, azt hogy begubóztam 

volna, ellenkezőleg. De a világon mindenbe részt vettem, például olyasmiben, amiért 

megköveztek engem. Mert pl. amikor a magyar az Ungvári Televízió Leninről szóló 

szavaló versenyt hirdetett, akkor én felkészítettem három gyerekemet és elvittem és 

megnyertük ezt a szavalóversenyt. De Lajcsiék, Laciék, ezek a fiúk, a „fiúk”, ők úgy 

néztek rám mint árulóra. Mert Lenin szavalóverseny. De én meg úgy néztem, hogy az a 

nagyon falusi gyerek, 1975-ben vagy ’72-ben, aki még Ungvárt se látta, nemhogy egy 

TV-stúdiót belülről, és hogy én azt a gyermeket elvihettem és ott elmondta a versét, és 

anyuka otthon nézte a képernyőn, meg mi, és akkor hát Leninről kell, hát akkor Leninről 

mondunk. Szóval én mindenben részt vettem, mint jó tanító néni, szóval az ilyen 

dolgokban is. És ezt úgy, úgy vették, hát tudom, na, hogy az úgy volt, vagy úgy 

tekintettek rá, mint aki, hát na, nagyon hátat fordított, pedig nem. Mert én közben 

rengeteg mindent csináltam, csak azok talán csendesebbek voltak, viszont ezt mindenki 

látta hogy én Lenin szavalóversenyen vagyok. 

Én: Igen és Ön hogy, részt vett-e az első és második beadvány megírásában? 

P.M.: Nem, nem. Egyáltalán, sőt alá sem írtam 

Én: És a körülményeiről esetleg nem tudna-e mesélni? 

P.M.: Hát, inkább nem, mert tényleg nem. Akkor, akkor (kikapcsoltuk) 

Én: Ja, itt tartunk. Ezek után tehát, már a beadványok után hogyan történt a Forrás 

feloszlatása vagy a Forrás feloszlása? 

P.M.: Igen, hát ez olyan ravaszul ment (nevetés), az az egész így a hatalom részéről. Úgy 

van, hogy egyszerre már létrehozták, létrehoztak egy másik kört, a József Attila Irodalmi 

Kört, és akkor próbálták ezeket a fiúkat – maradjunk ennél, akkor tudja hogy kikről, az 

egykori Forrás-tagokat – bevonni ide. És most az az igazság, hogy a művész embernek az 
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exhibicionizmus az, az vele született dolga, tehát ha leír az író valamit, azt szeretné hogy 

megjelenjen, hogy azt lássák, hát azért csinálja, mert az kikívánkozik belőle, szóval 

nagyon nehéz volt ellenállni. Azon kívül ugye mindig jött az is, hogy hát szél ellen nem is 

lehet… ugye, pisilni, na. És valahogy a Forrás megszűnt, de az egykori Forrás Stúdióból 

még néhányan, illetve főleg a külső kört, az azért úgy bevonták a József Attila Irodalmi 

Stúdióba és akkor úgy összemostak. Elmosódott az egész. Úgyhogy összemosódott az 

egész. De voltak akik kitartottak, és hát Fábián Laci nem közölt, úgy tudom… 

Én: Így van, erről ő mesélt. Az ezek utáni botrány után, a megtorlás hogyan vonatkozott 

személy szerint Önre? 

P.M.: Énrám ne, nem. Én, én kis halacska voltam, nem. Engem, én nem mondhatom. Amikor 

végeztünk, akkor indult a magyar televízió Ungváron, és akkor a tanszékvezetőm Lizanec 

behivatott és mondta hogy van ott egy hely, igaz hogy félállás, de a félállásból lesznek az 

egész állások, és hogy ő oda senki mást, csak engem tudna szánni ész hogy maradjak 

Ungváron, és hát legyek közel, mert így, mert úgy. Szóval én azt mondtam hogy én csak 

tanítani akarok. Felajánlották hogy menjek Moszkvába aspirantúrára, de hát Moszkvába? 

Megint csak nem. Szóval én nem éreztem ezt a saját bőrömön, én nem éreztem. Egy 

nagyon kis faluba mentem tanítani, jól éreztem ott magam, minden elismerést 

megkaptam, különböző kitüntetéseim, meg mik voltak. Elsőként voltam a megyében, hát 

учітель методіст. Az nagy, azért volt jó, mert 50 rubel pluszt jelentett minden fizetéshez, 

akkor annyi, mint most 500, ha nem több. Szóval nem, én nem éreztem hátrányát. Nem, 

nem.  

Én: Értem. Ö, tehát erről már volt is szó, hogy milyen úton haladt ez után az egész után? 

P.M.: Igen. 

Én: Érintettük.  

P.M.: Igen, igen. 

Én: És akadtak-e nehézségei a későbbiekben vagy az élete során a Forrásban betöltött 

szerepe miatt? 

P.M.: nem, nem, nekem nem. Soha nem akartam semmilyen karriert, úgyhogy nem, a 

munkám meg mindig elvégeztem rendesen. 

Én: És az utolsó kérdés ami ide tartozik, hogy Ön hogyan látja, a Forrás-mozgalomnak vagy 

a polgárjogi-mozgalomnak Kárpátalján meddig terjed ki a hatása? Tehát hogy ez a… 

P.M.: Időben? 

Én: Időben. A rendszerváltás. Vagy, vagy mi az ami… 

P.M.: Öm, hát szerintem az elhúzódott egészen a rendszerváltásig. Elhúzódott az, mert 

nyomaiban az ott volt, hisz azok az emberek léptek érett férfi korba, akik ebbe benne 

voltak. Aztán ugye Fodó Sándornak köztudott az egyetemen betöltött szerepe, a diákokra 

való hatása, és valahogy úgy volt, hogy nyílván a hatalomnak az volt a célja hogy 

megfélemlítse a kárpátaljai magyarokat, de nem ez történt, hanem felnéztek ezekre az 

emberekre. 

Én: Rendben, köszönöm szépen akkor az interjút. 

P.M.: Kérem szépen. 
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Interjú 3 

Tóth István 
Én: Jó napot kívánok, én Tóth Istvánnal beszélgetem, aki a Forrás Stúdió egyik tagja volt az 

1960-as években és az első kérdésem az lenne Ön felé, hogy hol született? 

T.I.: Kárpátalján születtem egy Bátfa nevű településen, de ez csak a születésem fizikai 

helyszíne, mert ott volt szülőotthon, egyébként pedig Gálocsba nevelkedtem. 

Én: Értem. Milyen végzettséget szerzett és hol? 

T.I.: Az ungvári egyetemen volt három évem. Az ungvári egyetem magyar és irodalom szakán. 

Majd később a Nyíregyházi Főiskolán végeztem. 

Én.: Köszönöm. Jelenleg hol dolgozik és milyen munkát végez? 

T.I.: Hát, jelenleg a külügyminisztériumban dolgozom és helyileg Beregszászban tartózkodom, 

vezetem az itteni konzulátust. 

Én: Most pedig a következő kérdésekkel az egyetemi évekre szeretnék rákérdezni. És a 

következő pedig, hogy miért választotta a magyar szakot továbbtanuláskor? Ön személy 

szerint. 

T.I.: Hát ez jó kérdés, erre elég, ö… Vissza tudok emlékezni, hogy miért. Illetve abba a korba, 

amikor én 18 vagy hány évesen az egyetemre kerültem, akkor általában nem, vagy nem 

mindig az ifjú dönt, hanem döntenek helyette mások is. Szóba került az angol szak, de hát a 

gyenge nyelvtudásom miatt ez, hogy úgy mondjam szóba sem került később, hanem a magyar 

szakra kerültem. Mégpedig azért, mert egyrészt mindig is érdekelt az irodalom, a történelem, 

de hát annak, azt nem nagyon lehetett tanulni, legalább is magyarul nem lehetett tanulni. 

Úgyhogy így kerültem, nem is tudom mikor a magyar, magyar nyelv és irodalom szakra. Azt 

hiszem ’69-ben, 1969-ben. 

Én: Ö, kérem írja le nekem az ott uralkodó hangulatot. A diáktársaival hogyan jött ki a képzés 

évei alatt? 

T.I.: Hát egyrészt én városba 1966 óta, vagy’65 óta lakom, és hát először is a várost kellett 

megszokni egy falusi gyereknek. Az nagyjából megment, vagy nagyjából megtörtént, tehát ott 

nem nagyon éreztem magam idegenül a városba, nyílván. Ott tanultam illetve dolgoztam is 

fiatalon, és ö hát megvoltam a magyar barátok. Egy kicsit furcsa volt számomra, hogy ők 

furcsán beszélnek magyarul, tehát mindenféle rossz ragadványokkal, rossz ragozással, 

mifelénk ez nem volt szokás, tehát ez nekem újdonság volt. És a magyar szakon pedig, hát 

ugye az élmény volt, mert ugye magyarul tanultunk, leszámítva bizonyos 

társadalomtudományokat, amik következtek sorba, majd a világirodalmat, azt hiszem 

magyarul tanultuk, de úgy általában magyarul tanultunk, és ez nagy élmény volt. És az ember 

közösséget keres mindenféle, fiatal korában és ez nekem sikerült az ungvári egyetemen ezt 

sikerült megtalálni. Hát volt egy legendás hírű tanárunk, Fodó Sándor, aki hát egy nagyon 

friss, eleven európai szemléletű személynek számított itt Ungváron. Ez egyrészt az ő 

mentalitásának is köszönhető volt, másrészt pedig annak is, hogy hogy ő Tartuba végzett. És 

az akkor Szovjetunióba Tartu, Észtországba az egy nagyon szabad, liberális helynek 

számított. És hát ilyen friss eszméket hozott Fodó Sándor és az ő társaságához tartozni, az egy 

nagyon jó dolog volt. Én úgy kerültem ilyen szorongó ifjúként az egész kompániába, mármint 

a Fodó Sándor köré szerveződő körbe, ami azt jelentette egyébként hogy minden este ott 

voltunk a lakásán, beszélgettünk, ez egy ilyen családias élmény volt. Tehát az én, rám úgy 

figyelt fel a tanár úr, hogy működött ott egy irodalmi kör, a magyar filológián, és az mondjuk 

nem volt egy ilyen, tehát az azt vezette nem volt magyar elkötelezettségű, de mégis csak volt 

egy ilyen irodalmi kör. És nekem volt egy friss élményem, mégpedig olvastam Féja Gézát, és 

ott nekem feltűnt, hogy abból az írásból, amit amúgy lehetett tapasztalni, hogy azért a Kárpát-

medencében bennünket nem annyira szeretnek. Illetve hát a környező országoknak vannak 

ellenséges, vagyis nem barátságos politikái velünk szemben. És ezt valahogy ott a körön 

előadtam, és másnap reggel pedig Fodó Sándor félrevont és megkérdezte, hogy: maga 
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rebellis? Vagy valami ilyesmit kérdezett. És hát ennek következtében kerültem ebbe a baráti 

körbe, ami egyrészt nagyon családias volt, nagyon baráti volt. Öö, nagyon megtisztelő volt, 

legalábbis az én számomra. Ott költők voltak, mondjuk én ugye nem, nem voltam egészen 

naiv, d azért azt gondoltam, hogy költő az Petőfi Sándor, meg Arany János, meg ezek. Na de 

hogy ott élő, igazi költő legyen, azaz úgy olyan furcsa volt. Az egyik barátomat, aki később a 

barátom lett, nem ismertem, pedig egy év korkülönbség volt különbözünk, nem mertem 

visszategezni. Olyan, ment egy ilyen zsandárpertu. De aztán ezt a gátlást levetkeztem, és hát 

ment minden tovább, úgy ahogy kellett. Ezek voltak az élményeim tehát. És még annyit 

tennék ehhez hozzá, hogy Fodó Sándor kivételes személyiség volt, hiszen ha ő nincs ott, 

akkor, akkor hát akkor eltanulgattunk volna, megszereztük volna az oklevelet, de ezek, ezek 

nélkül az élmények nélkül. Tehát nagyon fontos volt ez. Egyébként pedig nem, tehát ez egy 

ilyen elit csoportnak számíthatott, vagy ilyen kivételes csoportnak, ez a baráti társaság, 

amelynek többen a Forrás Stúdió tagjai is voltak. Mert hát mi frissek voltunk, naprakészek 

mindenféle tudásból politikai helyzetből. De hát ezt a, hogy mondjam a magyar nyelv és 

irodalom vagy a tanszék munkatársai hát nem nagyon, tehát a tanárok, azok ha nem is ferde 

szemmel néztek, de óvatosak voltak velük szembe, tehát ez kényes politikai dolog volt. 

Én: A következő kérdés arra vonatkozik, hogy milyen volt abba a helyzetbe, abba a légkörbe a 

Szovjetunióban magyarnak lenni. 

T.I.: Akinek, hogy mondjam, szabadság igényei nem voltak, vagy, vagy speciális etnikai vagy 

nemzetiségi igényei, annak tulajdonképpen nem volt rossz. Volt egy nagy, nagyon lerakódott 

középszerűség a társadalmon, de úgy tehát ilyen közepes módon, meg ilyen demokrácia 

hiánnyal sokan el tudtak lenni. Ö, bennünket, bennünket ez zavart. Mármint hogy nincsenek 

jogaink, közigazgatásba sem állunk jól, magyar nyelv használata, magyar iskolák helyzete, 

magyar óvodák helyzete – ezért problematikus volt, és hát ezért akár az is mondhatnám hogy 

lázadoztunk, ami később egy ilyen beadványba fogalmazódott meg, amelyet nem a diákok, 

hanem Kovács Vilmos író, talán Fodó Sándor írták. Tehát nekünk ez volt a problémánk a 

szovjet hatalommal. 

Én: Volt-e különösebb csoportosulásuk, szervezetük Önöknek? 

T.I.:Hát, amint ugye beszéltünk róla, megalakult ez, hát ilyen, hát azt tudni kell hogy a 

Szovjetunióba vagy a diktatúrába, mert hát, hogy mondjam, ha enyhe is volt meg ilyen 

lompos volt is ez az egész, ö, tohonya, tehát itt azért felügyelet nélkül, vagy a pártirányítás 

nélkül, a párt nélkül, ideológiai jóváhagyása nélkül nem lehetett semmit csinálni. És azok a 

fiatalok akik részt vettek a Forrás munkájában: s. Benedek András, Vári Fábián, Sari Józseg, 

Zseliczki József, Czébely Lajos, Balla Teréz, lehet sorolni, Punykó Mária. Ők pedig kitaláltak 

maguktól valamit és meg is csinálták. Tehát ilyen néhány példányba sokszorosított irodalmi 

folyóiratot adtak ki, az Együttet, amelynek megjelent 3-4 száma. Nem tudok pontos számost 

mondani. És ez úgy terjedt, és ezt hogy mondjam, olyan volt, mintha számizdat lett volna. 

Tehát ez felkeltette az illetékesek figyelmét és hát elzárások lettek, tehát az illetékeseket a 

pártbizottság alatt kell érteni, a titkosszolgálat alatt kell érteni, és hát ebből problémák 

keletkeztek, az embereket meghurcolták. Illetve hát az olt, nem is volt ez ilyen titokzatos, de 

az volt, hogy hát egyrészt, hogy pártos irodalmat kellett volna produkálni, meg az kellett 

volna írni, meg az volt engedélyezett. Meg, hogy mondjam, az volt a mérce, hogy az illető 

pártvezérnek, első titkárnak, titkárnak, beosztottainak milyen volt a kulturáltsága. Tehát ha ők 

ezt nem fogták fel ésszel, képtelenek voltak megérteni a költészetet, akkor az nem volt 

engedélyezve, vagy nem engedélyezték. De hát akkoriban, persze nyílván itt Kárpátalján is a 

magyar írók, Kovács Vilmos elsősorban, vagy a költők: s. Benedek András, Zseliczki, Vári 

Fábián, hát odafigyeltek, odafigyeltünk arra, hogy mi a trendi, ma így mondanánk. Vagyis hát 

volt valami olvadás ’56 után a szovjet politikába is, a Szovjetunió politikájában is, valamint 

az irodalomban is. És jöttek az oroszok, szovjet új hullámosok, akiket lehetett követni, vagy 

netán lehetett rájuk hivatkozni. Lehetett, de hogy mondjam, azok az írók, Kozmiszánszki, 
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meg nem tudom én kicsoda, azok, vagy ők, azért mégis csak ilyen nemzetközi rivaldafénybe 

voltak nagyjából, tehát róluk tudtak. Na de itt a provinciába, Kárpátalján, az itteni magyar 

írók termékei, vagy költészetéről nem tudtak. (bejött a titkárnő, a hangfelvétel pár 

másodpercre megszakadt). Ö, a mi helyzetünk itt lényegesen nehezebb volt, de hát azt kell 

mondjam, hogy itt a kárpátaljai magyar irodalom egészét tekintve ez egy fontos mozzanata 

volt az irodalmi fejlődésnek. 

Én: A következő kérdés, hogy volt-e polgárjogi mozgalomra tett tudatos törekvés Önök között? 

Tehát, hogy informálisan megfogalmazódtak-e a követelések Önökben akkor? 

T.I.: Hát, nyílván, hogy mondjam, nagy hatással volt ránk is a Csehszlovák ’68. Hát ott egy 

olyan modell tűnt fel, olyan kívánatos modell azok számára, akik viszonylag 

demokratikusabban akartak élni, hogy lám, itt van egy példa. Igaz, hogy azt elég hamar 

elnyomták a Csehszlovák megmozdulást, a Csehszlovák ’68 őszét. 

Én: Prágai tavasz. 

T.I.: Igen, a Prágai tavasz, igen. De felvillant egy lehetőség, hogy így is lehet élni, tehát volt 

muníció, ott volt a nyitottabb Magyarország kultúrpolitikája. Egyeseknek már voltak 

kapcsolataik magyarországi irodalmárokkal, politikusokkal nem annyira. Meg megjelentek 

Magyarországon, tehát volt egy igény a frissebb hangvételű művészet művelésére, a költészet 

művelésére. És hát ez inspirálta azokat, akik verseket írtak, leginkább verseket írtak az 

emberek. 

Én: A következő kérdésem már a Forrás Stúdióra összpontosítanak, és ezek közül az első lenne 

az, hogy hogyan történt a Forrás megalakulása? 

T.I.: Hát, ez nyilván nem úgy történt, hogy meghirdettek egy összejövetelt, hogy itt most meg 

fogunk alakulni, hanem hát ez magától jött. Tehát akkor, amikor az Együtt megjelent, 

napvilágot látott, attól kezdve volt Forrás. Ezt az ifjú mozgalmat Kovács Vilmos patronálta, 

aki tekintélyes írónak számított itt. Tekintélye volt a közéletben is. Ő a Kárpáti Kiadóba 

dolgozott és ott a védnökök ezeknek, a fiataloknak. De hát aztán, hogy mondjam, amikor ez a 

beadvány elkészült, amiről nyilván fogunk beszélni, akkor az ő helyzete is megrendült, tehát 

el kellett hagynia a kiadót és onnantól kezdve szabadúszó volt, ami hát a szovjetrendszerbe, 

vagy abba a típusú világba, az egy eléggé kényes dolog volt. 

Én: Hogyan került Ön személyesen kapcsolatba a Forrásosokkal? 

T.I.: Úgy kerültem kapcsolatba, hogy ők voltak a barátaim. Tehát sülve-főve együtt voltunk, 

tehát én is ott voltam mindenütt, de verseket nem írtam. 

Én: Értem. Hogyan zajlottak ezek az összejövetelek? Tehát a mindennapi működése ennek a 

Stúdiónak? 

T.I.: Hát, mivel mindig együtt voltunk, olyan volt, mintha mindig a Stúdió lenne együtt. És hát 

kávéházakban, kocsmákban, éttermekben való beszélgetésekkor mondtuk el egymásnak a 

gondolatainkat. Nyílván akik irodalommal is foglalkoztak, azok, azok valahol leültek vagy 

szerkesztették a lapot, vagy gondolták szerkeszteni a lapot. Vagy például lett volna egy ilyen 

költészeti antológia – Szilaj nádparipán, azt hiszem ez volt a tervezett cím – bár azóta sem 

jelent meg. És hát nyílván ezzel múlatták az időt. 

Én: Következő kérdés, hogy milyen ideológiai alapokra helyezték Önök a Forrás Stúdiót? 

T.I.: Hát ezek ilyen, mit mondjak, ez úgy hangzik, hogy ha valami eltökélt, kidolgozott terv 

alapján folyt volna az élet, de nem így volt. Hát nyílván vallottuk azt, amit otthonról hoztunk, 

azt hogy ez a rendszer tehát, hogy itt mi megszállott vagyunk. Hogy mondjam tehát, a 

Szovjetunió itt megszálló, az annyira nem került szóba hogy átmeneti állapot lenne ez az 

egész. De hát egyrészt mindenki nemzeti alapon gondolkodott és a szónak a jó értelmébe, 

olyan alapon, elgondolásból, hogy egyrészt nekünk fontos a mi magyarságunk, a nyelvünk, a 

kultúránk és ezekért kész vagyunk sok mindent megtenni, de soha nem volt jellemző a 

köreinkbe se, de Kárpátalján se, soha sem, hogy minden valaki mások ellen irányult volna. 

Vagy netán lenéztünk volna valami másik nációt. Mondjuk itt a filológia karon nekünk, 
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mármint a magyaroknak valamilyen respektünk volt, és ez az egyik ilyen elem, amiért 

tiszteltek bennünket. Némileg irigykedve néztek ránk a többiek, az orosz meg az ukrán 

szakosok, hogy akkoriban a kortárs világirodalom java az megjelent magyarul elég gyorsan, 

egy-két évre magyarul is megjelent. Például Szolzsenyicinnek az Ivan Gyenyiszovics egy 

napja, azt hiszem két évvel a moszkvai megjelenés után magyarul is megjelent. S ezeket mind 

olvashattuk, illetve az európai kortársirodalom termékeit. Hát ezt ott aki komolyan vette a 

szakmáját, az ukrán vagy orosz szakos hallgató, az úgy nézte, hogy milyen jó nekünk, hát 

hogy el tudjuk olvasni. 

Én: Saját nyelven, igen. 

T.I.: Saját nyelven. 

Én: Ön hogyan látja, miben járult hozzá a Forrás az Ön egyéni életútjához? Vagy 

művészetéhez? 

T.I.: Művészetről ne beszéljünk, de a saját sorsomhoz úgy járult hozzá, hogy meghatározó volt 

az életembe. Tehát erre felé vágytam, ezt láttam némileg intézményesülni, és hát ettől nem is 

nagyon tértem el. Ettől az úttól, vagy ettől a gondolkodástól.  Hát ilyen fontos volt, én 

személyesen családon kívül éltem, mert édesapámtól eljöttem, édesanyám meghalt, aztán én 

nagybátyámnál éltem, onnan eljöttem. Tehát nekem tulajdonképpen ez volt a családom. 

Én: Értem, köszönöm. 

T.I.: Tehát én ott találtam befogadásra. Befogadásra meg elfogadásra. 

Én: hogy látja, mikor alakult át a Forrás Stúdió ilyen politikai vagy társadalompolitikai 

tevékenységét mikor kezdte meg? 

T.I.: Nyilván akkor,a mikor ez az ötlet, hogy itt tegyük szóvá a mi igényeinket, nemzetiségi 

vagy nemzeti igényeinket. És akkor született az úgynevezett beadvány, amit a legfelsőbb 

szovjet vezetésnek óhajtottunk elküldeni. Tehát akkor vált ilyen politikai tevékenységgé. Mi 

ezt nem gondoltuk, tehát ezt az ember-jogi mozgalmat én sem, amit elfogadok, a Forrásra 

tekintve is, nem is nagyon fogalmaztuk meg. Tehát nem tudtuk hogy mi mit csinálunk ilyen 

vonatkozásban. Tehát ettől kezdve vált politikai élű mozgalommá. 

Én: Személyesen Önt hogyan érintette a Forrás közüli botrány?  Így a beadvány után. 

T.I.: Hát, ez úgy érintett… Egy az, hogy ugye vállalás dolga volt az is, hogy az ember aláírja 

vagy sem. Én sok más társammal együtt aláírtam, és ha még ez nem volt elég, még 

terjesztettük is, ami úgyszintén kockázatos volt. De hát ezt csináltam, vagy csináltuk többen. 

Olyan pikánsan indult a dolog, mert mi azt gondoltuk, hogy ha mi megírunk valamit, aláírjuk, 

borítékba tesszük, az el is fog jutni oda, ahová gondoltuk. De hát nem jutott el. És akkor, 

valaki elvitte Moszkvába talán. Lényeg az, hogy az aláírt beadványokat a központból 

visszaküldték ide a provinciába, hogy láthassuk, itt valami baj van, tessék orvosolni a 

problémát. Na de ha épen a helyi hatóságot, a helyieket, nem mondom hogy mószeroltuk, de 

hát bíráltuk. És a legegyszerűbb eljárás volt a diákok esetébe az, hogy színt kellett vallani. 

Tehát három változata volt az eliszkolásnak, vagy hogy kimásszon az ember a slamasztikából: 

1.azt lehetett mondani mikor behivattak a tanszékre és Lizanec professzor úr személyesen 

beszélgetett el a diákokkal. Tehát azt lehetett mondani, meg is ajánlották, hogy nem tudtam 

hogy mit csináltam, részeg voltam. Vagy hogy kényszeríttettek rá. Vagy azt, a harmadik már 

csak az volt, hogy vállalta az ember. És hát én azok közé tartoztam, akik ezt vállalták. És 

ennek megfelelően ott egy KGB-s vegzálás után bevonultam katonának. 

Én: Többekkel ez így megesett. 

T.I.: Többekkel. Hát Fábiánnal esett meg, Vári Fábián Lászlóval. Voltak olyanok akik…, 

Zseliczky Józska barátom pl. gyorsan elmenekült Moszkvába. Neki ott a testvére élt. Dekkolt 

ott egy kicsit, néhány hónapot, aztán amikor ár visszajött nem volt baj. Meg valószínűleg 

olyan tömegesen nem akarták elvinni az embereket, mert az feltűnő lett volna. Tehát így 

elvitték S. Benedek Andrást, egykori beregszászi lakos, Győrke Lászlót, Vári Fábiánt, meg 

engem. Ennyien voltunk.  
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Én: Igen. Következő kérdés, hogy hogyan íródott meg az első, majd a második beadvány és 

melyikben vett Ön személy szerint részt? 

T.I.: Hát, a megírásában egyiknek sem vettem részt, ezt mondom két-három személy, hozta 

össze. Így született a beadvány. 

Én: És hogy történt a Forrás feloszlatása? Tehát mi az, amikor már az intézményesült forma 

elmúlt? 

T.I.: Nem létezett akkor már, nem létezhetett Kovács Vilmosnak a mentorállása, a védelme, ez 

már önmagában is olyan volt, hogy szét lehetett szedni. Aztán a tagok egy részét levitték 

katonának, másik részük egy idő után átállt a Kárpáti Igaz Szó köré szerveződött József Attila 

Stúdióba. Úgyhogy olyan szép lassan elmállott, szétmállott az egész. 

Én: Tulajdonképpen önmagát… 

T.I.: Önmagát, igen segítettek ebbe, de hát önmaga oszlott fel. 

Én: És a megtorlás a katonaság évei után hogyan érték Önt? 

T.I.: Egyrészt nekem meg kellett szakítani az egyetemi tanulmányaimat, nappali tagozatos 

voltam. És hát akkor valamit csinálni kellett. Egyrészt visszairatkoztam rögtön levelezőire, 

dolgoztam, így alakult. Na és aztán egyszer csak áttelepültem Magyarországra. 

Én: Következő kérdés, ami még konkrétan erre vonatkozik, hogyan haladt tovább? Milyen 

úton? 

T.I.: Én? 

Én: Igen, személy szerint Ön. 

T.I.: hát, ez egy érdekes dolog volt, a hasonszőrűek megtalálják egymást.  Én, amikor 

áttelepültem, házasság volt, nem is névházasság, egy gyerek is lett. Csak aztán felbomlott a 

házasság. Nyíregyházán éltem, és ott a megyei értelmiséggel nagyjából, hát elég gyorsan 

meglett a kapcsolatom. Én egy kicsit érdekes is voltam, mert akkoriban a Szovjetunióból nem 

nagyon települtek át magyarok. Meglettek a kapcsolataim. Én tulajdonképpen szerencsés 

ember vagyok, mert olyan személyekkel hozott össze az élet, akiknek a barátságára, 

kapcsolataira büszke lehetek. Mint pl. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében  Ratkó Józseffel 

hozott össze a jósors. És ez egy nagy élmény volt, hogy egy ilyen kitűnő költővel, ember-

barát harcos, humánumra törekvő személlyel tudtam összejönni, meg másokkal is. Hát ezzel 

én elvoltam ott Szabolcs megyében, de aztán elköltöztem Budapestre. Volt vagy hét vagy 

nyolc év Nyíregyházán. 

Én: Még egy kérdés, hogy Ön befejezte-e levelezőin? 

T.I.: Nem, nem. 

Én: Nem? 

T.I.: Nem, hát jött a házasság, aztán áttelepültem. Jellemző egyébként, vagy érdekesség, hogy 

amit én összeszedtem a vizsgával, vagy ahány évet én itt elvégeztem, arról nem akartak 

igazolást adni. Vagy egy évig tartott a herce-hurca, hogy adjanak mégis valamilyen 

dokumentumot, arról, hogy én itt tanultam és hogy vizsgákat tettem. 

Én: Értem. A következő kérdés, hogy milyen nehézségei adódtak Önnek a Forrásban betöltött  

szerepe miatt? 

T.I.: ugye felsoroltam: a katonaság, ami nem volt magától értetődő. Meg nyílván valóan itten 

lehetőségeink sem nagyon voltak, illetve mindnyájunk lehetőségei be voltak határolva. 

Később már gondoltam arra is, hogy milyen érdekes lenne egy búgópert indítani a 

kommunizmus ellen, hogy miket vett el tőlem, vagy a korosztályomtól, vagy a 

magunkfajtától. De hát ez csak vicces gondolat volt. Tehát nem nagyon voltak lehetőségei 

annak, aki publikálni akart. Itt egy nagy szilencium volt, és mondom hogy utóbb persze ez a 

József Attila Stúdió alakult, alakulgatott. De hát itt a Forrás után akkora hiátus keletkezett, 

hogy kb. 15 évig itten ezeknek az embereknek nem jelentek meg a versei. Vagy jellemzően 

Fodor Géza mesélte – vagy szokta mesélni, aki úgyszintén a Forrás tagja volt, őt nem 

említettem az előbb – hogy ment ez a ravaszdi dolog, hogy írjál egy Lenin-verset, és akkor 
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utána publikálunk egy normálisabbat is. Tehát ez a felállás volt, ilyen szabad kibontakozásról 

szó sem lehetett.  Hát így éltünk, így éltek a fiúk. 

Én: Az itt élése alatt volt-e olyan helyzet, hogy hátrányosan megkülönböztették azért, hogy Ön 

Forrás-tagos volt? Konkrét szituációkra gondolok itt esetleg. 

T.I.: Azt nem mondták, hogy büdös Forrásos természetesen, de a háttérbe szorítottságot lehetett 

érezni. Ha nekem pl. ilyen ambícióim lettek volna, olyan irányba, hogy valami karriert 

csinájak, biztos nem tudtam volna megcsinálni. 

Én: És az utolsó kérdés lenne, hogy Ön hogyan látja a Forrás mozgalomnak a kárpátaljai 

magyar polgárjogi törekvésekre gyakorolt hatása meddig ér el? Tehát ez csak a 

rendszerváltásig vagy ez még ma is érezteti hatását? 

T.I.: Azt hiszem mindenképpen, tehát előttem mindenképen evidens, hogy a Forrás Stúdió meg 

az akkori mozgalom – azért már rögzült is a szakirodalomba – hogy előképe volt a KMKSz-

nek. Tehát ez persze, hát nem is olyan csodálatos, nem is olyan rendkívüli, mert azok az 

igények, amit a beadványokba követelt a kárpátaljai magyarság, azok továbbra is 

megmaradtak, tehát azokat lehetett megint követelni vagy megvalósítani, amiből sok minden 

sikerült. Tehát itt egyértelmű volt a folytonosság az irodalmi mozgalom, meg a társadalmi 

mozgalom között. Mi volt még a kérdés? 

Én: Hogy ö, meddig tartott ez? 

T.I.: Ja, hát szerintem ez a törésvonal a kárpátaljai magyar létben, a társadalomban ma is 

megvan, ami akkor volt. Tehát akik a Forrás körül voltak, azok mégis csak a nemzeti értékek 

mellett tették le a voksukat, mások kevésbé, az óvatosabbak. Ás ez a mai napig így van, tehát 

én azt hiszem, hogy egy társadalmi folyamatba, illetve a társadalomba ez nem rendkívüli. 

Valaki így gondolta, valaki másképpen gondolkodik. 

Én: Köszönöm szépen az interjút. 

T.I.: Ennyi volt? 

Én: Igen. 
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INTERJÚ 4 

Czébely Lajos 

 

Az interjú eleje, az első két kérdés nem lett rögzítve. 

C.L.: … a tanulmányaimat a magyar szakon, amit 21 éves koromba be is fejeztem. 

Én: Jelenleg hol és milyen munkát végez? 

C.L.: Tehát egész életembe tulajdonképpen tanítok. Először 21 évesen a beregszászi járásba, 

Gáton dolgoztam, aztán 1994-ben hazaköltöztünk a feleségemmel, elvállaltam itt a 

református templomba a kántorkodást. Helyesebben a templom orgonistája vagyok még 

most is. Amúgy a hivatalos munkám: magyar szakos tanára vagyok a Kölcsey Ferenc 

Középiskolának, hát már két éve nyugdíjas. 

Én: De még aktívan tanít? 

C.L.: De még tanítok, igen. 

Én: A következő kérdések az egyetemi évekre fognak koncentrálódni. Ezek közül az első, 

hogy miért választotta épp a magyar szakot? Mi volt ennek az oka? 

C.L.: Hát, ez érdekes, mert maga a vidék, főként a Viski vár, a Huszti vár, aztán az apám első 

világháborús emlékei, a nagyapám és sorstársainak az első világháborúban átélt 

eseményei, amelyekről számos elbeszélést volt szerencsém végig hallgatni már 

gyerekkoromban. A kárpátaljai magyarság sorskérdései irányába terelték a figyelmemet. 

Természetesen később az összmagyarság felé is. Tulajdonképpen akkor már vagy három-

négy éve fennállt a magyar szak, és oda készültem. Igaz hazudnék, ha nem mondanám el, 

hogy történész szerettem volna lenni, de felvilágosítottak, hogy ha én azt hiszem, hogy a 

magyar történelemről, meg a valós történelemről fogok ott tanulni, nagyon tévedek, 

úgyhogy inkább irodalomtanárnak készültem, mert az irodalom elvontságában is több 

valóságismeret kecsegtetett engem, mint az akkoriban tanított történelemben. 

Én: Értem. Hál’Istennek én már fordított helyzetben történelem-magyar szakot választhattam. 

Tehát hogy a történelem egy különös szeretete megvan nálam is. A következő kérdésem, 

hogy milyen volt ott a hangulat? Hogyan jött ki diáktársaival, tanáraival ebben az 

években? 

C.L.: Hát, ha tömören meg akarnám fogalmazni, egyetlen uralkodó hangulatra, az egyetemen 

úgy érzem kettősség volt jellemző. Egyrészt örültem, hogy ha nem is teljes mértékben, de 

azzal foglalkozom, amit szeretek. A másik pedig, a negatívabb, az az, hogy mindig 

éreztették, hogy köszönettel tartozom a szovjet szocialista rendszernek ugye azért, annak 

ellenére, hogy a múltba ugye az ukránokat elnyomó magyarságnak a tagja vagyok, mégis 

felsőfokú intézetbe járhatok. Mert ezt örökösen éreztették. Hát, az évfolyamon jól éreztük 

magunkat, én a diáktársaimmal jóba voltam, az utolsó csoport volt, ahová 10 lány és 10 

fiú járt. Mert álltalába elnőiesedett később ez a pálya. És jó viszonyba voltunk az ukrán, 

orosz csoporttal is. Különösen én, mert harmonikáztam, és részt vettem műkedvelésbe és 

sokszor a segítségemre szorultak. Úgyhogy nem volt gond. A tanárokkal is jó viszonyba 

voltam, ha nem is mindenbe egyezett a véleményünk. Ez attól is függött, hogy melyik 

tanár mennyire volt lojális a hatalommal szemben mondjuk. Az előadásokról különösen 

magyarul folyó emlékeim vannak, mert a többsége úgy volt. De lehet, hogy az idő is 

megszépítette az emlékeimet. Nem voltak különösebb gondok, úgy emlékszem. Úgy 

tartják ma is, akik élnek még, hogy jó emlékeik vannak velem szemben is. 

Én: És konkrétan abba a szovjet légkörbe milyen volt Önöknek magyarnak lenni? 

C.L.: Hát, ha röviden szeretném megfogalmazni, ma már úgy látom, hogy ilyen örökös 

ellenzéki szerep volt ez. Ez az életérzés, mert annak is lehet nevezni, végigkísérte az egész 

életemet. Az, hogy akkor sem tudtam megszabadulni ettől az ellenzéki magatartástól, 

akkor sem, amikor már valójában már nem is kellett volna ellenzékbe vonulni. Az is igaz, 

hogy az életem folyamán ritkán adódott ilyen alkalom. Hát én ilyen visszahúzódó, 
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mindent komolyan vevő, átgondoló ember voltam, nem könnyítette meg a sorsomat 

egyáltalán az, hogy az egyetemre járok. Ezt ellensúlyozták mondjuk a barátaim, meg az 

egyes tanáraim, de túlságosan nem jól éreztem magam, ezt be kell vallanom, abban az 

időben. 

Én: Volt-e különös csoportosulásuk, szervezetük Önöknek? 

C.L.: Igen, hát az egyetemi csoporton, már az évfolyamon belül is kialakult egy külön 

társaság, úgy akivel együtt, inkább együtt gondolkodtunk. A vidék összekötött mondjuk. 

Volt két viski kollégám, aztán Beregszászból jó ismerőseim. Általában református fiúk 

voltak, papgyerekek, és akiknek a szülei gyakorolták a hitüket akkor is, amikor ugye 

nagyjából tiltva volt. És ez ilyen egyforma látásmódot kölcsönzött, vagy úgynevezett 

református gondolkodásmódot és filozófiát. És egy pár szóval megértettük egymást, 

hasonló gondolkodásúként közel kerültünk egymáshoz. Ilyen volt: Zseliczky, Fábián Laci, 

Sari Józsi, Herczeg Ákos.  

Ezen kívül egy szélesebb körű csoport vált a Fodó Sándor által irányította műkedvelő csoport 

tagjai. Ez új eszméket alkotott, mert hát itt sokkal több, ide másfél száz ember járt kb. 

Próbákra, gyakorolt egy közös ügyért ugye. És külön egy ilyen társaságot alkottunk velük. 

És ott volt a Forrás Stúdió, amelynek ’68-tól tagja voltam. Azokkal persze más természetű 

dolgokkal foglalkoztunk. 

Én: Igen, ő, konkrétan volt-e a polgárjogi mozgalomra tett tudatos törekvés Önöknek? 

Megfogalmazódott-e Önökben az erre való lehetőség? 

C.L.: Tehát eleinte nem volt polgárjogi mozgalom a cél, természetesen. A Forrás Stúdió 

tagjai: Balla Gyula, Benedek András, Győrke Laci, Fábián László, Fodor Géza, Füzesi 

Magda, meg Peleskei Jenő volt, akik ugye 1967-ben alakították ezt a stúdiót. 

Valamennyien irogató fiatalok voltak, már megjelentek a verseik és hát én azért nem 

tartoztam szorosan oda, mert csak ’68-ba vettek fel, akkor ismerkedtünk meg. Tehát ők 

már egy éve Forrás-tagok voltak. A másik pedig, hát ők annyiban álltak szembe a 

rendszerrel, hogy igazságtalannak tartották a mellőzésüket és még igazságtalanabbnak a 

cenzúrát. Mert azért be kell vallanunk, hogy bármilyen verspróbálkozás vagy esetleg 

prózai alkotások jelentek meg, vagy pedig akartak megjelenni, azért nagyon súlyos … (az 

internet kapcsolat akadása miatt nem lehetett hallani mit mond). Még azokkal a 

költeményekkel vagy írásokkal is baj volt, amit ugye véletlenül megjelentettek. És később 

kiderült, hogy az nem a „vörös vezérfonal” mellett húzódik, mint ahogy az ideológia 

szerint lenni kellene, és akkor bajok támadtak belőle. A másik az volt, hogy mindenkit 

mindenki figyelt. Tehát nem nagyon lehetett titokba tartani semmit. És lehetetlenné tette a 

komolyabb megmozdulást ez az örökös kémkedés, spionkodás. És ezért, én úgy tudom 

legalábbis, hogy az elején ilyen cél nem volt, hogy polgárjogi mozgalom lesz, csak 

később, a két beadvány után. Tehát ’72-re annyira durvult a helyzet, , meg annyira 

igazságtalanságok történtek a rendszer és a vezetőség részéről, hogy az már polgárjogi 

mozgalomnak számít, gondolom, a második beadvány. Lehet hogy nem is a kezdetének 

tartandó, hanem így már a közepe. Úgy nagyjából. Mert utána ez már le is zengett. 

Én: Értem. A következő kérdések a Forrás Stúdióra fognak rákérdezni, működésre, 

miegyebek. És az első, hogy hogyan történt ennek a Stúdiónak a megalakulása? Ön ott 

volt-e? 

C.L.: Hát, épp említettem az előbb, hogy nem voltam, 1968-ban vettek fel az egyetemre. Én 

egy kvártélyon laktam Fodó Sándorral, ő viski volt amúgy, és kb. vagy 11 év 

korkülönbség volt köztünk és nem nagyon ismertem. Nem is Kárpátalján tanult, ő 

Észtországban végzett. És pont ’68-be vettek fel, amikor a szovjet csapatok lerohanták 

Csehszlovákiát. És egy este kihívott a perecseni útra, azt mondja: gyere, nézzük. Ott 

vonultak a szovjet csapatok, azon az országúton, harmonikázva, dalolva. És hát a 

megszállásról hasonló véleményünk volt Sándorral. És másnap, ha jól emlékszem mentem 



 90 

a gyalogjáró hídon át, sétálgatva, és ott a Filharmónia épületénél egy csoportosulást 

láttunk. Ott volt Fábián Laci, Fodor Géza és a többiek, aki épp egy Forrás-összejövetelről 

jöttek ki, akkor mutatott be Sándor nekik. Utána nagyon jó barátok lettünk, mér másnap 

találkoztunk. S. Benedek Andrással egy lakásban is laktunk egy ideig. Tehát ettől, ’68-tól, 

’68 őszétől tehát, végig, a ’70-es évek közepéig, amíg szét nem szóródtunk, addig jóba 

voltunk és közösen csináltuk a dolgokat. Úgyhogy én ’68-tól voltam a Forrás tagja, és 

akkor tudtam meg az előzményeket. Tehát azt, hogy már ’67-től működik a Forrás, sőt, 

megelőzte ezt az Együttnek a kálváriája. Annak a kéziratos folyóiratnak, amelyet azok 

írtak s szerkesztettek, akik később Forrás-tagok is lettek. Meg azokat is, hogy készül egy 

verseskötetük. És hát lassan bekapcsolódtam én is a Forrás életébe. 

Én: És hogyan történt a mindennapokban történő működése ennek a Stúdiónak? 

C.L.: Sok mindennel foglalkoztunk. Élősorban mondom, én nem voltam irogató fiatal. Az 

írásaikat hallgattuk meg, egymásét, hogy felolvassák, aztán bírálták, megbeszélték a 

hibákat és így tovább. Ott tulajdonképpen keresték a művészi kifejezés lehetőségeit, és 

megbeszéltek a fiúk, meg akkor már közösen olyan jó kis dolgokat, ami az Új írásban, a 

Kortársban jelent meg, amihez szabadon hozzá tudtunk jutni, akkoriban már minden 

magyar folyóirathoz. Ez mondjuk az egyik, ami konkrétan a Forrás-tagok költészetével 

foglalkozik, és hát kevesebb prózaíró volt, meg tanulmányíró. A lelke az egésznek Stumpf 

András volt, Béni, aki általában megtervezte a teljes évet. Tehát attól kezdve, hogy 

vakáció van, a népköltészeti vagy nyelvjárásgyűjtést, addig hogy tankönyveket 

gyűjtöttünk, ami addig megjelent. Sok érdekes dolgot, hogy majd esetleg ha eljön egy 

olyan pillanat, amikor szabadon dolgoznak, saját programjuk szerint a kárpátaljaiak, akkor 

legyenek készen arra a régen írt tankönyvek egész a mai napig, hogy segítségükre 

legyenek majd az újjak megírásában. Aztán később a zenészeket is összeszedte Béni, a 

festőket, tehát lassan szélesedett a Forrás tevékenysége. Mert az volt a cél, hogy egy 

értelmesen, korszerűen művelt, magyar gondolkodó társaság legyen, akik majd 

hazamenve ugye az egyetemről, mindenki a saját falujába egy ilyen maggá válik, és 

tovább fejleszti a dolgokat. Tehát kb. így gondolkodtunk. 

Én: És milyen gyakran ültek össze Önök közösen? Tehát milyen időközönként? 

C.L.: Tehát szinte havonta. Mert akkor a többség Ungváron tartózkodott, diák volt, de voltak 

olyanok, mint Füzesi Magda, aki Beregszászba tartózkodott, de ő is felutazott akkor. Balla 

Teréz, és a többi. Talán Ferenci Tihamér nem, mert ő nagyon rosszlátású volt, rossz volt a 

szeme, és akkor ő nem jött úgy emlékszem. De a többiek eljöttek. Valamikor, ha 

rendkívüli eset volt, egy jó műsor, vagy fontos problémák előtt álltunk, akkor beszéltünk 

gyakrabban. Volt, úgy, hogy rendszeresen találkoztunk Vilmossal, ő eljött a Benedek 

András lakására és akkor segített nekünk. Kovács Vilmosról van szó. 

Én: Igen. 

C.L.: Ő sok mindenben egyenrangúként kezelt minket, a szigorúsága ellenére, mert azért elég 

szigorú volt ő is. Szókimondó és nem igen teketóriázott, ha valami hibát látott vagy a 

viselkedésünkben, vagy pedig az írásainkban. 

Én: És milyen ideológiai alapokra helyezték Önök a Forrás Stúdió működését? Kívántak-e 

terjeszteni vagy elérni valamit? 

C.L.: Hát ideológia nem nagyon volt, mert tudniillik, nehéz erről beszélni, mert már 

elfelejtettük azokat a dolgokat. Ugye hát szocializmusba éltünk és semmilyen kiút – ezt 

apám úgy fejezte ki annak idején, mert sokáig volt Szibériába hadi fogságba, és mikor 

hazajött, már ugye én megszülettem, kicsit okosodtam, meg felnőttem –, hogy örök 

Szovjetunióra vagyunk ítélve. Tehát ők így gondolták, mert hát egy olyan hatalom volt 

ugye, hogy senki nem gondolt arra, hogy egyszer az is szét fog bomlani. És annak 

ellenére, hogy otthon az ember arról hallott, lényegében a szülők, nagyszülők 

beszélgetéseiből alakult ki az a folytonosság, az a normális folytonosság az életünkben 
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Mert az iskolában nem tanultunk történelemről olyan dolgokat, hogy az első világháború, 

meg utána a trianoni tragédia. Aztán a második világháborúról egyáltalán, ezt csak a 

szülőktől tanultuk. És nyilvánvaló, hogy az ideológiát nem nagyon lehetett hangoztatni, 

semmilyet. Viszont megismerkedtünk a népi írókkal, akkor tanították Veres Pétert, Illyés 

Gyulát, olyan műveit ami pászolt a hatalomnak. De mellette ugye itt-ott fennmaradtak 

kötetei, aztán simán lehetett vásárolni, nyíltan magyar-szovjet kapcsolat révén bármilyen 

Magyarországon frissen megjelent könyvet, Illyés Gyulát különösen. Mert nem is nézték a 

szovjetek, hogy mit vásárolnak pl. a Hajszálgyökereket, vagy bármelyik olyan 

tanulmányt, ami szorosan arról szól ugye, amire nekünk szükségünk volt. És hát én úgy 

láttam akkor még, hogy egyszerű dolgot akartunk. Tehát magyarul akartunk beszélni, 

magyarul szerettünk volna írni, magyar folyóiratra lett volna szükség, meg együttesre 

Beregszászba, legalább aki a kultúra igényét ellátja az egész Kárpátaljának. Ezek ilyen 

emberi dolgok voltak. A szocialista ideológiai itt megfeneklett, mert örökösen azt 

hangoztatták, hogy a nemzetiségek felvirágoztatása, csak hát nem úgy gondolták, mint 

ahogy mi. Mert hát felvirágoztatás alatta zt értettük, hogy megyünk, vesszük a kezünkbe a 

sorsunkat. És azt írunk, amit a lelkiismeretünk diktál. És azt pedig egy igazi szocialista 

ország megengedi. Nem, én legalábbis nem tudtam, hogy mi az az igazi szocialista, mert 

később aztán rájöttem, hogy az egész egy nagy hazugság és ez a jobb oldalra lökött engem 

a gondolkodásba is, mindenféle képen. Nem rossz oldalra, hanem normálisan: család, 

haza, Isten, és erre alapoztam mindent. Na most ezért úgy gondolom, hogy ilyen külön 

ideológia nem volt, ha ez nem számít ideológiának persze.  

Én: Értem. Ön személy szerint miben látja a Forrás Stúdiónak a jelentőségét? Hogy mi az 

amiben maradandót és nagyot alkotott az utókornak? 

C.L.: Tehát nem is a Forrás Stúdiót tartom, mert ez úgy sablonná vélt, inkább azt mondom, 

hogy a Forrás egy olyan iskola volt, tehát az egymás mellett dolgozás, kiállás, az egymás 

támogatása és hasonló gondolkodású emberek, egy olyan csoport alakulása, aki majd 

később mindenben megállták a helyüket a magyarság kérdéseiben. A Forrás megcsinálta a 

magáét, és szegényeket szétbombázták őket. Azért mondom hogy őket, mert pontosan, 

akik írással foglalkoztak és akinek a neve megjelent, ugye az adott támadási felületet. Na 

most utána, ennek ellenére mindegyik példát mutatott a kiállásba. Ha megbuktatták, ha 

elvitték katonának, nem változtatott a véleményén. És ez a többi számára is példát statuált. 

Az pedig, hogy külön a Forrás egy ilyen szikrája volt az égésznek és később teljes gőzzel 

érvényesítették az elképzelésiekt, legalábbis próbálták. Mert ha úgy egyenlőséget kellene 

tenni mondjuk a Forrás Stúdió meg a polgárjogi mozgalmak között, akkor nem a For …, 

mert anélkül az értelmiségi mag nélkül, aki Beregszászban, Visken, Beregen, Csapon, és 

így tovább, rögtön hátteret biztosított az akkori legfontosabb követelményeknek a 

magyarságunk szempontjából, akkor a Forrás se tudott volna mit csinálni. Az biztos, hogy 

ott voltak az első vonalban. 

Én: És személy szerint az Ön egyéni életútjához hogyan járult hozzá a Forrásban betöltött 

szerepe? 

C.L.: Hát, egy eleve nagy élmény volt, nem tudom hogy átélte-e, hogy például beül egy 

zenekarba, vagyunk hatan, vagy négyen, vagy hárman, és abba a gyönyörűség nem csak a 

játékban van, hanem az együtt játszásban. Olyan szempontból, hogy amúgy is mindig azt 

szerettem, a kíséretet biztosítani. Tehát nekem figyelni kell a többire, és a tehetségemhez 

mérten egy szép hátteret biztosítani a zenében. Mondjuk ez a szerepem, én ilyen fajta is 

vagyok. Valaki szóló szerepet szeret játszani. Na most én úgy voltam a Forrással, hogy 

mindent az égvilágon szerettem megcsinálni, nagyon szerettem ezeket a fiúkat. Sokszor 

Benedek Andrásnak nem kellett mondani egy szót sem, már a szemem állásából tudta 

hogy mit akarok, vagy fordítva. Ha kitűztünk egy célt, mondjuk ’71-ben az egész nyarat 

kint töltöttük a beregszászi és a szőlősi járásban népköltészeti gyűjtésen. Együtt éjjel-
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nappal, mintha testvérek lennénk, sőt még jobb viszonyba voltunk mint a testvérek között 

szokott. Egy bizonyos cél érdekébe ez, ez szép volt. Ennek tudtunk örülni, még akkor is, 

sőt annak ellenére, hogy Béni, aki kitűnő irodalmár volt, és minden modern irányzatot és 

minden múltunkkal kapcsolatos minden apróságot tudott Kárpátaljáról. Nem is volt 

politikus természetű, csak az élet vitte bele ebbe az egészbe. Persze nem sajnáljuk, én 

legalábbis nem sajnálom, mert így kovácsolódott ki bennem az, hogy, ezt egy református 

ének kifejezi: „nem vagyunk mi magunkéi.” Valójában ez a sor azt jelenti, hogy mi 

egymáséi vagyunk. Ha akarunk valamit ezen a kis szülőföldünkön, Kárpátalján, akkor oda 

kell egymásra figyelni egy picikét is legalább. És a saját elképzelésünkből sokszor el kell 

adni, mert az utána gyümölcsöző lesz. Az egész. Így voltunk, úgy láttam én annak idején. 

Amúgy sokat tanultam, különösen akik már idősebbek voltak, és többet tudtak nálam. Az 

is jól esett, hogy meghallgatták a véleményemet, tehát emberformáló volt maga a 

kapcsolat. Amúgy, hát az alkotómunkámra, ami később kezdődött csak, nyílván arra is 

hatással voltak, de arra úgy konkrétan nem tudok példát mondani.  

Én: Értem. 

C.L.: Szóval mi az, amiben maradandót alkottak. Na ez is ilyen kettős dolog volt. Ha 

végignézzük ugye a névsort, Vári Fábiántól kezdve végig, akkor a Forrás tagjai egy 

bizonyos szintet és egy bizonyos célt azért elértek. Sőt, mondjuk Laci, ő József Attila 

Díjas, meg mit tudom én milyen díjas. Tehát vetekedik az anyaországaikkal, meg sokan 

mások is. Tehát ez eleve maradandó dolog. Na az, hogy annak idején mikor nehéz helyzet 

volt és kiálltak az ügy mellett, nem csak a magyarság ügye ez, hanem az emberi 

problémák mellett, ami megkülönböztetve a többi nemzetségtől minket érintett. Annak a 

gyógyításában, az eleve maradandó, és most is sokan azt folytatjuk, mert nagyon sok pont 

van azok között a régi kérések között, ami ma sem valósult meg. 

Én: Ez nagyon igaz. A következő kérdés, hogy hogyan látja, mikor alakult át társadalom-

politikai irányba a Forrás tevékenysége? 

C.L.: Na hát erre csak azt mondanám újra, hogy a Forrás hivatalosan nem lett társadalom-

politikai. A Forrás tagok lettek, vagy kezdtek társadalom-politikai dolgokkal foglalkozni. 

Voltak tervek ugye, és akkor szépen hozzá fogunk megvalósítani, és egyszer csak fentről 

leintenek, hogy ez már sok. Hát ezért volt muszáj, szinte automatikusan. Mikor ugye egy 

nagyon rossz viszony uralkodott Kovács Vilmos és Balla László között. Nem érdekelt 

különösebben, hogy mi ez, rivalizálás volt, vagy egyszerűen Balla, mint a hivatalos 

szovjet gondolat meg irodalom képviselője Kárpátalján, azt a feladatot kapta, hogy z 

őszintébb és a nyíltabban író embereket kikezdje. Nem tudom, de emiatt alakult, emiatt 

alakult ugye át, később a ’70-es évek közepére ilyen társadalom-politikai harccá. Mert 

valójában az első beadványban ugye, a Balla- Kovács Vilmos közötti feszültség 

tükröződik. Az egy kicsit, hát ilyen egyénieskedő, mert abba arról van szó, hogy a 

fiataloknak nem jelent meg a Szilaj nádparipán című antológiájuk, mert Balla kikezdte 

mindenféle hülyeséggel, buta elemzésekkel. Lényegébe arról volt szó, hogy nem pártos 

írások, ez meg már kicsit nevetséges volt. Ez Fodónak a szemében, aki szintén aláírta ezt a 

beadvány, egy kicsit személyeskedő jellegű volt. Azt mondta Fodó, hogy itt sokkal 

komolyabb dolgok vannak, mert figyeljük meg, ha egy verset nem lehet úgy írni, ahogy te 

akarsz, akkor már rögtön jelentkeznek a felhangok. Ha nem oda utazol, ahová engednek, 

már megint baj van. Hát itt politikai megoldás kell. Persze ettől mindenki félt, mert hát 

hallottuk, akkor történtek az író bezárásai, akkor volt a Szolzsenyicin probléma, akkor az 

a повестъ…, hogy is hívták ezt? Folyóügyek Krónikája, volt egy ilyen számizdát 

kiadvány. Tehát Szovjetunió-szerte különösen az irodalmárok, és az értelmiség kezdett 

tűmadni, helyesebben felhívni a figyelmet olyan problémákra, amelyek torzítják a 

szocializmust. Szocialista ellenesesek nem voltak, mert hát szó se lehetett róla. Most 

nyilvánvaló, ha már egy őszinte sort sem lehetett leírni, egy őszinte ecsetvonást sem 
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lehetett tenni, akkor csak a politikai megoldás maradt. És ez volt a veszély. Ezért történt 

az, hogy a beadvány, mai toszta Lenin-tézisekre felépített, de a szocializmus világosságait, 

legalábbis a szovjet szocializmusét, valóban feltáró írás, az bizony azonnal veszélyessé 

vált. Tehát társadalom-politikai irányba azért alakult ez az egész Forrás-mozgalom, mert 

rákényszeríttették. A hatalom kényszeríttette rá, nem gondolva, hogy ő csinálja. Azért, 

mert semmi sem tetszet, a mi magyarul megszólalt. 

Én: Értem, köszönöm. És Önt hogyan érintette a Forrás közüli botrány? Tehát a Stúdió 

betiltása vagy betiltatása? 

C.L.: Az is úgy volt, hogy megindult hivatalosan, hogy nem lehet publikálni. Mivel tudják 

súlytani a fiatalokat? Azzal, hogy nem publikálhatsz. És hát híreket terjeszteni rólunk. De 

lényegébe, mi nem hagytuk abba. Ezt nem is éreztük. Maga a helyzet, az, hogy Balláék 

írták a cikket, az, hogy ez egy burzsoá társaság, meg ilyen, meg amolyan, ezt a füle 

mellett elengedte az ember, mert nem így van. Nem így volt valójában. ’71 után még 

javába dolgozott a Stúdió, ugyan úgy mint azelőtt, persze hivatalosan nem vették 

tudomásul. Úgyhogy engem nem is nagyon érintett, meg mondom őszintén. Sőt, a 

többieket sem, mert addig még egyetemre jártunk, és a botrány valójában ’72-ben robbant 

ki, a második beadvány után, amikor ugye kezdték megfele buktatni a fiúkat. 

Én: Igen, értem. És Ön hogyan vett részt a beadványok megírásában? Az első és a második 

beadványban, és hogyan történt ennek a megírása, közzététele? 

C.L.: Tehát az első beadvány az úgy történt, hogy épp vakáció volt, azt hiszem nálunk 

voltunk egy páran Visken, mert nyelvjárási anyagot kellett gyűjteni. És mikor 

visszamentünk, augusztusban jelent meg talán a Balla cikke, ahol megtámadta az 

egyetemi ifjúságot. Közben Fodó Sándor elutazott Magyarországra. Látták, hogy ő nagy 

hatással van az ifjúságra, és ő szervezi, amit már a kollégái is magyarkodásnak vettek, a 

területi pártbizottságban még inkább. Megvádolták azzal, hogy elszökött az egyetemről. 

Botrány támadt belőle, hogy hogy lehet külföldre elszökni, mikor ott van a kérvénye a 

rektornak az asztalán. Útlevele van, stb. Hát abba az időbe nem lehetett még menni olyan 

könnyen ki se, nem hogy engedély nélkül megszökni. Lógásnak minősítették. Ez egy 

ürügy volt csak arra, hogy megszakadjon a magyar szak műkedvelő élete. Mert nem csak 

azért, mert lassan elsők lettünk az egyetemi műkedvelő seregszemlén, hanem azért is, 

mert végigutaztuk Kárpátalját, és ott ujjongással fogadtak a kiéhezett fülek meg szemek, 

hogy megszólaltak a tiszta népdalok, a Kossuth nóták, József Attila olyan versei mint a 

levegőt, meg a Hazám, ami félreérthetetlen. És a közösség nagyon örült ennek, nem örült 

viszont a vezetőség, és Sándort el kellett láb alól tenni, hogy ezt a tevékenységét abba 

hagyja. És belekötöttek. A diákság megmozdult, és megvédte, igyekezett megvédeni. 

Nem sikerült teljesen, de ez olyan szép példája volt az egyetemisták összefogásának. Sőt, 

más klubtárs magyar diákjai is segítettek nekünk, legalábbis együtt éreztek megjelent egy 

olyan nemzedék – hát nem mondom, mert nagy szó,  hogy a történelem színpadán, hanem 

az ungvári egyetem körül – akik kezdtek nem félni, és szerettek volna szabadok lenni, 

mint az ukrán vagy az orosz egyetemi társaik. Úgyhogy, mi is volt a kérdés, mert 

elkalandoztam. 

Én: ö, hogy hogyan történt a beadványok megírása és milyen szerepe volt ebben Önnek? 

C.L.: Az első, amiről már beszéltem, az úgy történt, hogy Benedek András és Vilmos 

fogalmazta meg. Sok kérdésben kikérték a véleményünket, ott is voltunk: Zseliczky, Sari 

Józska, én, Fodor Géza is be-be jött, és úgy beszéltük meg. A hatása természetesen … 

járásba megyek Fábián Lacival, meg Szőlősre. Akkor Sari Józsi Visk irányába és így 

tovább. Tehát szépen aláírattuk az első beadványt, ez volt a dolgunk. Az elküldésével nem 

volt gond, mert egyszerűen borítékoltuk és ide a területi pártbizottságnak elküldtük. A 

másik pedig, ami már nagyobb mozgalmat igényelt, ott sokat találkoztunk Beregen az 

erdőben. Aztán Visken, ilyen csendesebb, eldugott helyeken. Ott konkrétan meg volt 
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beszélve minden kérdés. Ezt is el lehet ma olvasni szabadon, én a Botlik-Dupka könyvét 

szoktam elővenno, mert abba van hátul meg mind a két beadvány. Tehát bárki 

elolvashatja ma már. Szóval itt is az aláírásgyűjtés volt a nagy munka, mert titokba kellett 

csinálni, itt már ezrekről volt szó, majdnem 3000 írták alá. November 7-ei ünnep táján, 

akkor elég mozgalmas volt az élet, de lehet hogy azért is volt könnyebb, tehát hogy nem 

vették észre. És ennek a postázását, tehát nem mentünk postázni, azt mondta Sándor, ő 

vele már így is baj van, ő vitte el személyesen Moszkvába. Hát ez egy elég hosszú 

történet, de a lényeg hogy hát ott voltunk, és igyekeztünk csinálni. Akkor az első után már 

Lacit megbuktatták, Fábiánt, aztán nem sokkal utána elvitték katonának, Benedek Andrási 

is levitték kicsit később. Győrke Lacit is, aztán Fodor Gézát, Tóth Pistát is, a mostani 

konzult. Hát én is megbuktam, de sikerült gyorsan átadni. Tehát ilyen dolgok voltak, lég 

kellemetlen élmények ezek. 

Én: És hogyan történt konkrétan a feloszlatás vagy a feloszlása ennek a Forrásnak? Tehát 

hogy mikorra tehető, és mi volt az, ami a végét jelentette: 

C.L.: Hát bajosan lett feloszlatva ez az egész, mert mi dolgoztunk tovább. Balla Lászlóék 

hivatalosan kikiáltották, hogy megszűnt, és hogy új irodalmi társulást kell létre hozni. Ők 

ezt meg is csinálták, a József Attila Irodalmi Stúdió ezek után született. És hát álltalába a 

hatalommal, vagy legalábbis a helyi hatalmi szervekkel lojális irogató fiatalok gyűltek az 

új stúdió köré, sőt, majd később az egyes Forrás-tagok is tagjai lettek. De mi nem hagytuk 

abba. Én ’73-ban végeztem az egyetemet, utána még ugyan azt csináltuk Bénivel ’76-ig. 

mert Beregszászba kerültem, ő meg ott lakott, Győrke Laci szintén, az irogató fiatalokkal 

tartottuk a kapcsolatot, úgyhogy észre sem vettük, hogy valaki megszüntette a Forrást. 

Hivatalosan persze nem szerepeltünk sehol. 

Én: És Ön milyen úton haladt ez után? Most említette, hogy Beregszászba került, és mivel 

foglalkozott, vagy mi lett a későbbiekben a sorsa, ha lehet így fogalmazni. 

C.L.: Hát az a helyzet, hogy nem mált el ez nyomtalanul. ’73-ba ugye még visszhangjai 

voltak ennek a beadványnak, és hát voltak úgynevezett házkutatások. A lényeg az, hogy 

egyikünk sem tagadta el a beadványt. Meg akartak ijeszteni. Azért volt az egész elküldve 

a Területi Bizottságnak, Kádárnak, és így tovább, mert több aláírt példány volt, ez nem 

titok. Úgyhogy hiába kötekedtek. Az azonban egy másik kérdés, hogy azért túlságosan 

nem is örültek neki. Mi ott a többség, ’73-ban befejeztük az egyetemet, kihelyeztek 

dolgozni, de nem volt munkahely. Én már meg is voltam ijedve nagyon, mert már rég 

benne jártunk a szeptemberbe, és én még nem dolgoztam, pedig akkor ugye ez volt a 

szabály, mindenki kap egy munkahelyet, mert ez ját. Én Gecsébe kaptam, de azt mondta 

az igazgató, hogy az ő felesége tanítja a magyart, ott nincs hely. Ez az egyik.  A másik az, 

hogy elég görbe szemmel néztek ránk. Különösen a Vilmossal való barátságra, meg a 

Sándoréval. Én, hogy Gátra kerültem, engem meglátogattak gyakran. Na de az 

összejöveteleinket figyelték. Olyan dolgok is voltak, hogy tanítottam és valami gyanús 

mozgást hallottam az ajtó mögött, kinyitottam az ajtót, és egy számomra ismeretlen 

fiatalember hallgatózott, elegánsan felöltözve. De aztán megszoktam, és ilyesmivel nem 

törődtem, hanem azzal foglalkoztam, amit szeretek. Tehát néprajzi gyűjtéseket végeztem 

ott Gáton, meg idehaza, vasárnaponként hazajöttem. Úgyhogy csináltam, mint aki nem 

vesz tudomást semmiről. Hát az ember el is felejtkezik, megszépíti az idő ezeket a 

dolgokat. Úgyhogy inkább az fájt, hogy voltak olyan társaink, akik szívvel-lélekkel 

valóban gyűjtötték az aláírást, mellénk álltak és utána, amikor lecsengett ez a dolog, és a 

főnökeik felelősségre vonták őket, akkor kezdtek minket hibáztatni. Hogy mert 

belehúztatok ilyen dolgokba, és aztán nem tudtatok segítni, nem ért az egész semmit. Ez 

fájt a legjobban. Holott ugye csak ért, ha ma is beszélünk róla. Olyan komolyabb 

megtorlás ne volt, az egész életünk megtorlás volt, mert sosem tudott az ember szabadon 
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tevékenykedni., gondolatait szabadon nem tudta kifejezni. Megedződtünk, aztán mér nem 

is figyeltünk oda, hogy mi is történik ilyen szempontból mi körülöttünk. 

És az alkotói pályámra nem volt nagy befolyással, mert hát irogattam, elrakosgattam, 

eltéptem, elégettem, aztán ’91 táján a maradékot összegyűjtöttem egy kötetbe. Álltalába 

versek voltak, meg volt egy naplóm, ami megjelent, szintén a ’80-as évek végéről. 

Valójában az alkotói pályámat nem ez határozta meg, hanem a magyar irodalom, meg a 

világirodalom nagyjai. Különösen a magyar irodalmat szerettem. Ilyen utakon jártam. 

Én: És, hogy ezeken kívül, amiket így már elmesélt Ön nekem, akadtak-e nehézségei vagy 

hátrányos megkülönböztetése volt-e a Forrásban betöltött szerepe miatt? 

C.L.: Hát elég megbélyegzett társaság volt ez, valóban. Még csak annyira is, hogy épp az 

előbb említett ok miatt, vagy azokkal együtt, elfordultak az emberek. Én a hatalomnak a 

packázását, meg a kötekedését nem veszem semmibe. Amúgy nem is a Forrásba betöltött 

szerep miatt volt ez az egész, hanem mert azok közé tartoztunk, akik kezdtek nemet 

mondani a rendszerre, és ezt nem lehetett eltitkolni. Még szerintem ma is megvannak a 

nyomai ezeknek a dolgoknak, valahol, egyes elvtársak szívébe. 

Én: És az utolsó kérdésem pedig az lenne, hogy hogyan látja, a Forrás-mozgalom a kárpátaljai 

magyar polgárjogi törekvésekre gyakorolt hatása meddig ér el? Tehát időben. Lehetséges-

e az, hogy a rendszerváltozással ezek a problémák már nem aktualizálódtak tovább? 

C.L.: Tehát azok az emberek megtapasztalták magukon, hogy gondolatrendőrség van a 

Szovjetunióban. Különösen a magyar lakosságra nézve. És tenni akartak ellene. 

Nyilvánvaló, hogy hatással voltak a ’90-es évek elején történő változásokra. Legalábbis 

Sándor úgy mondta, hogy a Forrás előképe a KMKSz-nek. Hát mondjuk nem egészen így 

van, mert az előkép az kicsit már, de ugyan azok az emberek, akik ezen törték a fejüket, és 

a Forrásban mindegyik ilyen volt, ugyan azok fejlesztették tovább a gondolatot, hogy 

hogy is nézne ki egy szabad kapitalista rendszerbe a kárpátaljai magyarság. Ez lett volna a 

cél. Sok minden sikerült is, mert azért a területi képviselet, vagy netalán az országos 

képviselet, ami most nem nagyon van. Néha megvalósult, a területi állandóan, és ez egy 

bizonyos szempontból a Forrás-mozgalomnak is köszönhető. Az, hogy én látom a 

tanítványaimon, hogy milyen nagyon nehéz eljuttatni azokat a gondolatokat, ami minket 

ugye zavart, irritált, hozzájuk közvetíteni. Tehát nem tudják mi az a Szovjetunió, nem 

tudják mi az a szocializmus, nagyon nehezen tudom megmagyarázni. Na most 

természetesen lehet, hogy egy pár évtized, egy pár év múlva nem fogják érteni, nem 

lesznek aktuálisak ezek, ha pozitív irányba történnek a dolgok. Ha pedig nem, nem lesz 

önálló magyar tankerületünk, nem lesz bizonyos autonómiánk, stb., akkor megint csak fel 

lehet lapozni a második beadványt, újraolvasni és kipipálni azokat a dolgokat, amik 

megvannak és újra harcba indulni azokért, amik még nincsenek. Hát így gondolom ezt. 

Én: Értem, és nagyon szépen köszönöm, az interjút főként. És hogy ezeket elmondta nekem. 

C.L.: Szívesen. 

 


