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'::: fenti kijelentést az egyik diá-

}' kunk' Áttila mondta a hazain
'L dulás előtti estén. Az elragadta

tott hangulatű idézet 1ó1 péIdázza, hogy a

kárpátaljai kirándulás mil1,96 nagy hatással
r o]t a tésztver.őkre, akik a Határtalanul pá-
}i'ázat keretében képvrselték intézmén1ün-
ket, a N{isko1c Diósg'vód Református Á1ta-

lrnos lsko]át.

\'rsárnap kora reggel kclrunk úrra' aztán

.L határon árke]re hamar Beregszászra ér-

tünk' ahol csatlakozott hozzánk Yarju Zol-
tán, aki mérhetetlen tudását megosztva \'e-

lünk' kalauzunk vo1t a négt napon keresz-
rul' 'lclb tcmperamentuma azonnal hatás-
trl r'olt r gr crckel<re: amerre a r ezeteséve]

mentünk. mjnc]enÜtt cserkészkiálrásoktó]
1-rarsogtak a városok és falvak. Ungváron,
_\Iunkácson és Beregszászon járr.a bepil_

lantást nyerhettünk az ttt éIő emberek min-
dennapjaiba és múltjába is. Ez utóbbira a

hclr ick roppant büszkek: Beregszász be1r á

rosában pcldául több. mint 50 emlektábll
L'irdcú törrcnelmünk nngvjainaL lárogatása

rt. Áz itt é1ő magyarok nemcsak büszkék,
hanem makacsok is: ótáikat a magvar idó_

h'öz tgazína é1ik az életüket, így járnak dol-

gozni, és iskolába is. Itt a mindennapok ter-

mészetes tésze az egt uttműködés. A szállá
sunkon, a Beregszászi I{álvin János Szak-
ko1légiumban a tetóteÍet a grü1ekezeti ta-

gok maguk újították fe1. Szintén az egyház
tagjai közül ketültek ki a kon1üán szofgos-
kodó asszonyok, akiknek jcir.oltából ízletes
magYaíos ételek, házi eperlekvár, és abba-

hag1üatat1anu1 finom csörögefánk kerűlt
az asztalunkta' A Nagyberegi I{ózépisko-
Iában az igazgatő, GécziT]hamér köszön-
tött bennünket. (i beszélt nekünk a köze1-

mú1t egvik f()ntos, történelmi jelentóségű

esemén),érőI, a kárpátaljai asszonysztrájk-
tól, amelvnek során a hadseregbe behí
vott tartalékosok nói hc>zzátattozői békés

útlezárásokkal kihatcolták a hatóságoktól,
hogv fétjeiket, fiaikat és Íivéreiket ne vi'
gyék el a kelet-ukrajnai háboús övezetbe.

Példaértékű összefogás, ame1y a helyt ma-

gvarság cjsszetattó erejének újabb ékes bi
zonyítéka. A másoclik este a hazaszetetet

úI szóIó elíjadáson terítékre került napja

ink egvik komoly gondja, az elvándotlás.
Hz előadő, Gogola Isnán pszichológus rá_

világított atta, hogY a külfóldön megkere-

sett pénz csak az itteni jövede1mekhez ké-

^a 
'Ahhoz l..éoesl hoov ei sem

- al.artam JÖnnl, mos[ mál iit

szeretnék einl "

pest tűnik soknak, valójában az adott or-
szágban clkölrvc csekél1 érreke ran. '\rról
nem is szőIva, hogv vannak dolgok, amiket
pénz'en nem lehet megvásárolni, és éppen
ezek a legfontosabbak az életben. A f,ze

tésekról kérdezl.e, megrökönyödr.e hallgat-
tuk, hogrl a hel1,l !{16f, töredékei a ma€lYaf-

országiaknak. Egv át1ag tanár f,zetése péI
c1ául 35000 fodntnak megfeleió összeg ha-

vonta, de a bo]tokban tapasztalt átak nem
sokban mataclnak e]' a hazaiaktól. Felme-
tül a kö]tíji kérdés: hogvan lehet megélni
ebbíjl? Az itteniek pefsze nem panaszkod
nak, pec1ig az 

^nYag} 
nehézségek me1lett a

történelem viharai is megtépázták íjket. A
málenkij tobotróI N'Íolnár D. Erzsébet á1-

tal megtaÍtott elóadáson a fóiskolai tanát-

nó a mondandóiát azzal z'árta, hogv kutatá-

sai során több nemzetiségi alapon elhurco]t
túlélíjl'el beszélt' A mát idós inter júalanyok

minclegl,iks azt mondta, hogv a mai napig
nem bánta meg, hogv annak idején a gr{íj

tótáborban a szén-álogatás során maÉ]Yar-

nak vallotta magát.

Az egész program legfeiemelóbb mozza-
nata kétség kívü1 az volt, amikor a Verec-
kei-hágón az emlékműnek hátat fordítva,
arccal N'Íagva t c>rszág felé fotdulva elénekel-

tük a Himnuszt. ott, az ezctéves hatáton
áIIva igazán megétintett a trjrténelem sze-

le. Szemem fütkészve pásztázta aki'lrnyező
hegyek csipkés getincót. Ez Ieirhatatlan ér

zés, beleég az embet szír'ébc.

A nég,v nap hamar eltelt' képzeletbeLi tar-

sol1.unkban hoztunk az' űttóI ízemlékeket,
mep1.álaszo1atlan kérdéseket, lelkünket
megérintó meghitt pillanatokat és a kárpát-
aljai magyarok pé1dáját. Az, ahog1,an n1,el

l'iik tisztaságát őtz|k, a büszke tartásuk, ál

dc>zawá]]alásuk, határtalan hazaszeretetük
minc1en tiszteletet megétdemel.

Dr. Darainé luhász Bernadett
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