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címmel tartott – friss és nagyon alapos, történelmi 
levéltárakra épülő- előadást. Számunkra is döbbenetes 
erővel hatottak az eddig még nem ismert levélidézetek, 
történelmi tények. Kissé ismertebb témával szerepeltek 
a szintén nagy tiszteletben és elismerésben részesített 

előadóink: dr. Cselényi Ist-
ván, görög katolikus paró-
chus, főiskolai tanár „A hit 
ereje. Romzsa Tódor püspök 
tanuságtétele” c. előadása, 
Puskás László  proto-
presbiter (Munkácsi Görög 
Katolikus Egyházmegye) 
„Orosz Péter titkos püspök 
vértanú” c. előadása, Ben-
dász Dániel esperes (Nagy-
szőlős, Kárpátalja): „Ben-
dász István kanonok vér-
tanúsága” c. előadása. 
Előadóink saját kutatásaikat 
és féltve őrzött dokumentu-

mokat hoztak el a konferenciára. Eredeti levelekkel, a 
börtönökből kicsempészet kéziratokkal hitelesítették 
mondanivalójukat, bizonyítva a gyilkos rendszer 
alattomos technikáját: hol méreggel, hol pedig 
éhhalállal vagy agyonütéssel, kínzásokkal végezték ki 
vértanúinkat. Egyik napról a másikra vetettek véget 
szabadságuknak, örökre kiragadva őket szeretett 
szülőföldjükről, híveik és családjuk környezetéből. Az 
előadások azt bizonyították: hogy „Mindent elsöpört a 
dévaj őrület, nyugodt otthonokból Dante pokla lett” 
(Vértes Miklós)

A konferencia második részét szintén – eddig még 

Az első ízben megrendezett, ily fontos, s eddig 
elhallgatott témájú konferenciát 2010. december 2-án a 
Magyar Kultúra Alapítvány székházában, Budaváron 
tartottuk. Az ott elhangzott értékes előadásokat lapunk-
ban is kivonatosan, szerkesztett formában fogjuk 
közölni. Jelen lehetőségünk 
most csak a tények ismer-
tetésére szorítkozhat.

Fővédnökeink: Dr. 
Semjén Zsolt miniszter-
elnök-helyettes és Harach 
Péter KDNP frakcióvezető 
urak voltak.

A konferencia főszer-
vezője, dr. Botlik József 
egyetemi docens, mint leve-
zető elnök, köszöntötte a 
jelenlévő – nagy tiszteletben 
álló, tudós és e témában 
hozzáértő – hallgatóságot, 
majd mindannyiunk örömé-
re felolvasta dr. Semjén Zsolt miniszterelnök- 
helyettes, dr. Réthelyi Miklós csúcsminiszter és 
Szászfalvi László államtitkár – a konferenciához 
intézett – leveleit. Ismerve a Parlament év -végi sűrített 
munkáját, valamennyien csupán képviseletük delegá-
lására szorítkozhattak. Így Szászfalvi államtitkár úr 
előadását Dr. Fedor Tibor, az Egyházi, Kapcsolat-
tartási és Együttműködési Főosztály főosztályvezetője 
helyettesítette, igen magas érzelmi és tartalmi 
színvonalon.

Dr. Kun Miklós egyetemi tanár: ”Moszkva és a 
görög katolikus egyház kálváriája az 1940-es években” 

   Общественна, информаційна новинка русинув у МадярщиніA magyarországi ruszinok közéleti, tájékoztató havilapja  •  

„Szólnunk kell azok helyett is, 
akiket örökre elnémítottak, 

ők adták megbízólevelünket, a némák, a holtak”

„Szólnunk kell azok helyett is, 
akiket örökre elnémítottak, 

ők adták megbízólevelünket, a némák, a holtak”
Az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és a Kárpátok Régió Kultúráért Közhasznú 

Egyesület nemzetközi konferenciát szervezett a „Görög katolikus mártírok a Kárpát-
medencében 1914-1976 évek között” cimmel.

Dr. Botlik József megnyitója
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nek minden gondolkodó 
embernek el kellene 
borzadnia…” Benedek 
Marcellnek köszönhet-
jük, hogy olvashatjuk ezt 
a – megszerezhetetlen, 
rendkívül fontos infor-
mációkat tartalmazó és 
szinte a mélylélektan stí-
lusát használó- irodalmi 
művet. Az olvasók kézzel 
másolták, s így terjesztet-
ték. Oroszul a mai napig 

nem jelent meg, de a jelen 
orosz sajtó komolyan 
foglalkozik vele.

A bevezető szavak 
után Riskó Marianna 
egyháztörténészt, tanárt 
kérték fel: „A kárpátaljai 
görög katolikus egyház 
kálváriája 1944-1991.” 
C. előadására. Személyes 
élményeire és pap-taná-
rai tiszteletére, egyéni 
kutatásaira épített előa-
dása arra mutatott rá, 

hogyan is kezdődött és 
végződött az eddig eltit-
kolt történelem. Előadá-
sának kiinduló pontja egy 
családi emlék, egy kár-
pátaljai nagycsalád törté-
nete, úgyis mondhatnám, 
egy ott élő magyar család 
tipikus története. Őszinte 
vallomás volt az egész 
előadása, nem hiába rázta 
meg, nem csak a levezető 
elnököt, hanem az egész 
hallgató közönséget.

Dr. Pilipkó Erzsébet 
néprajzkutató (Salánk, 
Kárpátalja, Veszprém) a 
görög katolikusok identi-
tásairól beszélt, igen 
színvonalasan, tartalma-
san, kutatási példákkal 
alátámasztva mondani-
valóját.

Dr. Botlik József 
egyetemi docens témáját: 
„ A felvidéki görög 

sohasem hallott- kutatá-
sok és személyesen átélt 
események bemutatása 
uralták.

A konferencia má-
sodik részének levezető 
elnöke Ortutay Mária, 
kérve azt, hogy ne vádol-
j á k  e l f o g u l t s á g g a l ,  
Alexandra Rachmanova 
„Házasság a Vörös 
Viharban” c. könyvét 
hozta fel – a közelmúlt 

embertelenségét- bizo-
nyító példának. Hosszú 
időkön keresztül még 
beszélni sem mertünk 
róla, mi történt Oroszor-
szágban és Kárpátalján, 
miután Sztálin a szovjet 
birodalomhoz csatolta. A 
magyar – ruszin közel-
múltat, emlékét el akar-
ták tüntetni, hogy az új 
nemzedékkel el lehessen 
hitetni, hogy itt több, 
mint 1000-évig nem volt 

semmi (Gortvai Erzsé-
bet szavait kölcsönöz--
ve). Sem magyar föld, 
sem Árpád fejedelem 
magyar fősereggel 895-
tavaszán, sem Verecke, 
sem Szolyva, sem Gulág, 
sem magyar és ruszin 
nemzetiség.  A. Rach-
manova leírta: „A bol-
sevizmus, az a halála 
minden életnek, minden 
szabadságnak és egyéni-
ségnek, minden teremtő 

erőnek. Oroszország nem 
más,  mint  végte len  
börtön. A bolsevizmus 
maga a t isz tán ki-
tenyésztett durvaság és 
ostobaság, bárgyú nem 
ismerése az emberi lélek-
tan és a história történés 
legprimitívebb alapté-
nyeinek. Visszagurulás a 
szellemi primitívségnek 
olyan állapotába, amely-

Dr. Fedor Tibor

Dr. Kun Miklós 

Dr. Cselényi István

Puskás László 

Bendász Dániel 

Bendász Dánielné

Riskó Marianna 

Dr. Pilipkó Erzsébet 
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kiemelten foglalkoznak. 
A ruszin-magyar vértanú 
papok, politikusok méltó 
Emlékhelyét el fogják 
készíteni. Útjelzője: tör-
ténelmünk ismerete és 
dicső őseink, elődeink 
cselekedeteinek előre-
mutató példája. Ennek a 
vonzása alatt dolgoznak. 
Megköszönte együttmű-
ködő partnereinek mun-
káját, akik a kulturális, 
történelmi értékek bemu-

tatása iránt elkötelezettek.
Dr. Botlik József: „Görög katolikus vértanúk a 

Kárpát-medencében 1914-1976.” c könyvének bemu-
tatója, amely a rendezvény alkalmából látott nap-
világot, nagy érdeklődéssel és sűrű dedikálással zajlott. 
Véleményt még nem mondhatunk, hiszen ez a szép 
kivitelű és bizonyára nagyon értékes kötet még csak 
most jött ki a nyomdából. Ott került először kezünkbe. 
Minden résztvevő kapott egy dedikált példányt. A 
„Kárpátia” művészcsoport, eredeti ballada összeállí-
tással tisztelte meg a jelenlévőket. Baráti eszmecseré-
vel, rég nem látott kollégák, új barátok örömteli talál-
kozásával és nagyon finom házi süteménnyel, pogá-
csával, valamint Botlik József minőségi borának kósto-

lójával zárult a konferen-
cia emlékezetes napja.

A rendezvény támo-
gatói voltak: 

M a g y a r o r s z á g i  
Nemzeti  és Etnikai 
Kisebbségekért Köz-
alapítvány és a Magyar 
Kultúra Alapítvány.

                
Tudósítónktól

Az alsó képek: 
„Kárpátia” együttes fellépése; a konferencia közönsége; 

Dr. Botlik József dedikálása.

katolikusok és a cseh-
szlovákiai ortodox egy-
ház 1918-1968 között”, 
nagy várakozás előzte 
meg. Nem csalódtunk, 
elhallgattuk volna még 
hosszú ideig az izgalmas, 
az egész térség sorsát 
megváltoztató izgalmas 
tényeket, okfejtéseket, 
bizonyított érveket. Is-
meretterjesztésben pél-
daképünk.

Sajnálatos módon 
Fülöp atya, a Hajdúdo-
rogi Egyházmegye püs-
pöke – más fontos kötele-
zettsége miatt – nem tu-
dott konferenciánkon 
részt venni. Az ő képvise-
letét hivatott volna bizto-
sítani dr. Véghseő Tamás 
főiskolai docens, Szent 
Atanáz Görög Katolikus 
Hittudományi Egyetem 
(Nyíregyháza), szintén 
akadályoztatva volt a je-
lenlétre. A hallgatóságnak megígértük, hogy a szá-
munkra továbbított előadását nyomtatásban megjelen-
tetjük.

Bazsó- Dombi Attila görög katolikus áldozópap 
(Kolozsvár): „A görög katolikus székelyek XX. századi 
kálváriája – a keresztény igazságosság és lelkiismereti 
szabadság fényében” címmel tartott megrendítő, 
küzdelmüket, kitartásukat bizonyító előadást. Rend-
kívül sok újdonságot, számunkra eddig ismeretlen 
tényeket tartalmazott, lelkiségben átélt mondanivalója.

A zárszóra Manajló Andrást, az ORKÖ és a 
Kárpátok Régió Kultúráért Közhasznú Egyesület 
elnökét kértük fel a zárszó megtartására. Manajló 
András elmondta, hogy az ezeréves magyar-ruszin 
együttélés történelmi kérdéseivel, a Kárpát-medencé-
ben élő kisebbségek érdekérvényesítési lehetőségeivel 

Dr. Botlik József 

Bazsó- Dombi Attila 

Manajló Andrást

Ortutay Mária
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Egyházmegye) segédlelkészként kezdett működni. 
1914-15-ig Beregpapfalván (Gyilok) volt lelkész. 
1915-18-ig az ungvári Püspöki Székesegyházban 
hitszónok és segédlelkész. 1918-20-ig Ökörmezőn volt 
parochus. Az államfordulat idején a cseh legionisták 
halállal fenyegették meg és internálták. Később a 
román megszállás alatt lévő Kövesligetre (Drahove) 
nevezték ki, ahol 1925-ig működött. Itt nagy harcokat 
vívott a környéken dühöngő pravoszláv mozgalommal. 
1923- januárjában, 8 csomafalvi (Csumaleve) személy 

bombamerényletet követett 
el ellene. Az ezen a téren 
szerzett érdemek elismeré-
seként, Papp Antal megyés-
püspök, 1923-ban tiszte-
letbeli esperessé nevezte ki. 
1925-ben Beregszászban 
nevezték ki parochussá. Itt 
szintén tevékeny részt 
vállalt a katolikus hitélet és 
a város társadalmi-kulturá-
lis életének irányításában. 
Szolgálatának elismerése-
ként, Gebé Péter püspök, a 
beregszászi kerület espere-

sévé, majd 1929-től Szentszéki tanácsossá nevezte ki. 
Az 1928-évi általános helyhatósági választások során 
mandátumot kapott a városi képviselőtestületbe, ahol 
egyhangúlag Beregszász város polgármesterévé 
választották. Ebben a tisztségben főként szociális 
tisztséget folytatott, nagy odaadással és igen szép 
eredménnyel. A magyar ajkú katolikusok számára 
1930-ban lapot indított „Kárpáti Figyelő” címmel, ám a 
hatóságok beszüntették a lapot.  A gimnáziumban 
ruszin és magyar nyelven is oktatott. Mint odaadó 
lelkipásztori munkát végző papot és kerületi esperest, 
Sztojka Sándor püspök 1935-ben tiszteletbeli fő 
esperessé nevezte ki. A müncheni egyezmény és a bécsi 
döntés után mindent megtett annak érdekében, hogy 
Beregszász várost megvédje a cseh terror erőszakos-
kodásaitól. Ez irányú tevékenysége őt magát is 
veszélybe sodorta, több héten át kénytelen volt bujdos-
ni a letartóztatás elől. 1938-39-ben, amikor Kárpátalját 
az anyaországhoz visszacsatolták, mint tartományi 
képviselő, meghívást kapott a Magyar Országgyűlésbe. 
1942-től a Nemzetvédelmi Kereszt tulajdonosa. 1945-
ben, Sztojka Sándor püspök kinevezte Ungvár-ceholy-
nyai parochusnak és az ungvári kerület esperesének.

60-évvel ezelőtt éhhalállal kivégzett vértanú 
nagyapám, Ortutay Jenő, országgyűlési képviselő, fő 
esperes, Beregszász polgármestere előtt való fejet 
hajtás és szívünk szeretetének, nagyrabecsülésének 
üzenete.

Elhallgatást, megfélemlítést kényszerített ránk a 
bolsevizmus. Később szabad lett a téma egy még nem 
teljesen szabad és kifosztott társadalomban. Tudatni 
kell nem csak az egész magyar társadalommal, hanem 
az egész világgal, mi történt valójában, kik a bűnösök 
és kik az áldozatok.

 Több éve hordozom 
magamban a vágyat, hogy 
megírjam nagyapám törté-
netét és szellemének máig 
érző üzenetét. Gyakran 
kérdezték, hogyan került a 
Gulágra? Többször emle-
gették példaként, mint a baj-
ba jutott és kiszolgáltatott 
emberek segítőjét, meg-
mentőjét. Még úgy is emle-
gették fiatal korában, mint a 
nők bálványát, aki szellemi-
ségével, megnyerő modorá-
val, magas műveltségével nagyon népszerű volt.  
Hogyan került a „megfagyott világ poklába”? Miért? 
Csupán azért, mert a szovjeteknek odadobott szülő-
földjén Kárpátalján, magyar országgyűlési képviselő, 
görög katolikus fő esperes és polgármester volt, erős 
szellemi kisugárzással.

 Fokozódott bennem az elhatározás, amelyet egy 
általam is szeretett költő megfogalmazott: „Kiáltanod 
kell nap-nap azokért, akiket örökre elnémítottak, 
megbízóleveledet ők írták alá, a némák, a holtak…” 
(Tollas Tibor) Ők már nem mondhatják el, ami velük 
történt. Nekünk kell megörökíteni életüket, kitartó és 
példamutató egyéniségüket. 

Ezért engedjék meg, hogy a világ közvéleményé-
nek elmondjam a történteket.

Ortutay Jenő 1889. május 3-án született (második 
unokám is ezen a napon született) Tarnán, Ortutay 
István, görög katolikus pap és Dudinszky Mária 
családjában. Teológiai tanulmányait Ungváron és 
Budapesten végezte. 1912. december 22-én, Papp 
Antal munkácsi püspök szentelte pappá. 1913-ban a 
Zemplém megyei Cséke községben (Hajdúdorogi 

Elrabolt szüleink és nagyszüleink a Gulágon
„Hol sírjaik (nem)domborulnak, unokáik leborulnak, 
s áldott imádság mellett, mondják el szent neveiket…” 

Elrabolt szüleink és nagyszüleink a Gulágon
„Hol sírjaik (nem)domborulnak, unokáik leborulnak, 
s áldott imádság mellett, mondják el szent neveiket…” 

1889. május 3., Tarna - 1950. december 24., Ábesz

Ortutay Jenő (jobbról) családja körében
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jelentett ez?  Az invalidus részleg a börtönben a 
fizikailag teljesen meggyötört emberek gyűjtőhelye 
volt. A lehető legolcsóbb és legkihasználtabb munkaerő 
hozta felszínre Oroszország földjeinek mesés kincseit. 
Ha legyengültek? Félredobták! A pár grammos 
savanyú fekete kenyéradagját minimálisra csökkentet-
ték, hogy a „munkaerő” elpusztuljon. Ott a „legem-
beribb társadalomnak „hirdetett országba az „ember” 
szót nem használták, illetve rájuk nem alkalmazták. A 
„szobáká” (kutya) volt a leggyakoribb megszólítás, 
különösen, ha már a bányamunkára, erdőirtásra, 
vasútépítésre a rab már használhatatlan volt. Kinek volt 
rá szüksége? Az utánpótlás mindig megérkezett. 
Nagyapám szép, magas, daliás alkatú férfi volt otthon.., 
a Gulágon 30-valahány kilósan temették el ( dobták 
gödörbe). Fülemben cseng rabtársai által hazaküldött 
utolsó üzenete: „A pislákoló lángot nem oltják ki. 
Szétvert egyházunkat visszaállítjuk. Sok a dolgunk 
nekünk és a bennünket követő nemzedéknek. 
Készüljünk a feladatokra! Mennyi mindent kell még 
elvégeznünk!” Vértanú nagyapám teste idegen 
földben… Lelke és példaadása örökké velem van. 
Sohasem felejtem, mit mondott és hogyan cselekedett. 
Hitték, hogy a szovjet birodalom megbukik, s talán 
nincs is olyan elérhetetlen messzeségben, amiért olyan 
erősen szenvednek és küzdenek. A szovjet birodalmat, 
rendszert nem kellett megbuktatni, magától is szétesett. 
De nagyapám bűn nélkül szenvedett, szabadsága nem 
találta meg a földi kiutat. Gödörbe temetve, lepedőbe 
csavarva, csonttá fagyott testét mésszel leöntötték. 
Idegen föld fedi testét.

Utolsó kívánsága mégis teljesült.
Súlyos betegen, közel érezvén halálát, nagyapám 

imáiban arra kérte a Mindenhatót, hogy ha elkövet-
kezik az utolsó órája, ő küldjön papot, aki testét megál-
dja, lelkét Isten színe elé vezeti. Erre a börtöntáborban 
nem sok esély mutatkozott, ő mégsem szűnt meg 
könyörögni érte. Mikor aztán kiszenvedett, rabtársai 
zúgolódni kezdtek Isten ellen: Lám, nem hallgatta meg 
egyik leghűbb szolgájának esedezését! Ekkor 
jelentkezett valaki, akit ott csak úgy emlegettek a 
„munkácsi zsidó” (ott mindenkinek volt valamilyen rá 
jellemző jelzője, nevüket nem emlegették). „Ne 
káromkodjatok! Én vagyok a pap és elfogom temetni 
Jenő atyát!”- szólt hirtelen. A megszólaló pedig senki 
más nem volt, mint Spíra, a híres munkácsi rabbi. Ő is 
ott raboskodott. Ő mondta el nagyapám fölött az utolsó 
áldást, zsidó szertartás szerint.

Másfajta valóságot éltek meg, mint amire 
készültek, de az élet legsötétebb oldalán is a fényt 
keresték. Hosszú tapasztalatok révén most már tudom – 
a fényt megtalálták. Nemzedékük nem csak a saját 
„lángjukat” táplálták, hanem azt a tüzet, ami nélkül 
hideg, sötét és kilátástalan lett volna a mi életünk is. 
Legyen békesség velük! Áldd meg őket Istenünk!

Ortutay Mária 

Akkor születtem, amikor őt elvitték. Amikor a 
nagy diktátor Sztálin, a szovjet birodalom fenntartá-
sával és korlátlan hatalmának kiterjesztésével foglalko-
zott Kárpátalján is. A magyarok deportálása, száműze-
tése – Sztálin szerint- csupán vagon kérdés volt. A 
szovjet hatóságok 1945-ben letartóztatták, mesterien 
összeállított vádak alapján. Kirakatper során 10-évi 
javító munkatáborba, polgári jogfosztásra és vagyon-
elkobzásra ítélték. 1950. december 24-én, Szentestén 
(ezen a napon szűletett az első unokám), Ábeszben halt 
meg, halálra éheztették. A „hatalmast” nem az 
áldozatok száma, hanem a végeredmény érdekelte. 
Különösen a „rebellis” nemzetek elpusztításának 
szentelt nagy figyelmet. Kárpátalján élő magyarok és 
ruszinok akadályozták gyors stratégiai tervét. Először a 
férfiakat kellett elpusztítania, a csonka családok 
maguktól is elpusztulnak, anyagi és lelki támasz nélkül 
– gondolta. A görög katolikus egyházat még „frissiben” 
betiltották, papjaikat elhurcolták a Gulágra és a 
szolyvai haláltáborba. 1949-ben már több millióan 
voltak a Gulágon „ellenforradalmi „bűnökért, 
nemzetiségükre és vallásukra való tekintet nélkül. A 
bányákban, barakkokban összegörnyedve, csontig 
lefogyva, vonszolták életüket a fagyhalál küszöbén. 
Egyik napról a másikra véget vetettek a szabadságuk-
nak, hivatásuknak, s legtöbbször örökre kiragadták 
őket a szeretett családi környezetből, szülőföldjükről. 
Szeretteiket, hozzátartozóikat nincstelenné, otthon-
talanná tették. A „tömegnevelés” hatalom eszközévé 
változott. Az iskolákban, ovódákban a gyerekeknek, a 
rádióból, a hangosítókból a felnőtteknek dőlt a 
propaganda, a hazugság áradata. Mindent titok fedett a 
legkisebb nyilvánosság nélkül. A félelem és a 
kiszolgáltatottság volt az úr. Nagyapám történetét 
gyermekkoromban csupán bizonyos jelekből és 
elszólásokból érzékeltem. Féltették a gyerekeket, 
előttünk ritkán beszéltek róla. Először csak halvány 
hangfoszlányok jutottak el hozzám. Talán éppen ezért 
mély nyomot hagyott gyermektudatomban: „Marikát 
nagyon szerette, hiszen még pólyás volt, amikor 
utoljára a ceholnyaii kertkapun kikísértük. Megcsó-
kolta, megáldotta és könnyes szemmel elfordult. Majd 
mindörökre elvitték…” Ezt a szent áldást a mai napig 
érzem. Aztán mind többet, szebbet és felejthetetle-
nebbet tudtam meg róla. Sokan, nagyon sokan szerették 
és visszavárták. Egyénisége vonzott, erőt hordozott. 
Emlékét, emberségét idéző történetekkel sohasem 
tudtam betelni. Úgy hatott rám, mint egy eleven 
hipnotikus erő. Rabtársai elmondták, hogy a Gulágon a 
félelem és a gyötrelem napjait méltósággal élte. 
Társaiért és otthon maradt családjáért aggódott a 
legjobban. Válságos helyzetbe csak akkor került, 
amikor megtudta, hogy fiát, Elemért, a négygyermekes 
apát, a szomszédos lágerbe hurcolták. Élete utolsó 
napjaiban az „invalidus” részlegre helyezték. Mit 



6 Ruszin Világ melléklet  •  Русинськый Світ  прилога 

átszőtt, népnyelven írt munkái (olvasó és földrajz-
könyveket, imakönyvét, drámáját és meseszerű rutén 
történetét) széles körben értették és szívesen fogadták. 
Ő írta a ruszinok két, nemzeti himnuszként tisztelt 
versét. Az egyik kezdősorait: ”Ruszin voltam, vagyok, 
leszek. Én ruszinnak születtem”, akár Petőfi is írhatta 
volna. Nem idegen a reformkor nemzeti költészetétől a 
másik líraiabb hangvétele sem: „Kárpátaljai ruszin 
népem / Elég volt az álomból /Fölötted ébredésre /Hívó 

harang most kondul”. Nem 
csak a stiláris jegyekben is 
testet öltő korszellem köti 
az ungvári kispapokat a 
magyar reformkorhoz, 
hanem a teljes azonosulás 
is céljaikkal, az évszázado-
kon keresztül megőrzött 
„hungarus-tudat”. Petőfi 
szabadságdalának hatása 
alatt ők is költöttek egy 
lelkesítő dalt: „Riadj, ma-
gyar, örömre fel!” – szól a 
kezdősor felhívása, majd a 
poétikai tanulmányokon 
iskolázott hatsoros verssza-
kokat hitelesen zárja az 

utolsó szakasz: „Le a zsarnokot a sírba, le szabad 
hazánk és nemzete! Uralni téged Ausztria- esküszik, 
hogy nem fog soha!..” Alatta a dátum: Ungvár, május 
12-én 1849.

Nem sokkal ezután, éppen Eötvös Tamás 
buzdítására, püspökük támogató jóváhagyására, 16 
görög katolikus papnövendék jelentkezett a honvéd-
seregbe és tüzértanfolyamot végzett Pesten. Köztük 
volt Andrejkovics Endre is, akit a Győri-csata, majd a 
Tisza-vonal védelme után, a Galíciából fenyegető 
veszély hírére visszarendeltek szülőföldjére és a 
munkácsi vár tüzéreinek parancsnoka lett. A podheringi 
csatában a meredek Szarkahegyen foglalt állást, az 
ugyancsak papnövendékből lett tüzér Lángfy 
(Leskovics) Lászlóval és néhány önkéntessel együtt. 

(Folytatjuk)
S. Benedek András

A hűség neve – Podhering 
(Kivonatos közlés)
Nem utolsó sorban a bécsi kamarilla propagan-

dájának hatására a nemzetiségek szembefordultak az 
1848-49-es szabadságharc célkitűzéseivel. A törté-
nelmi Magyarország nemzetiségei közül a ruszinok 
nem fordultak a magyar forradalom ellen, sőt az első 
perctől kezdve ott voltak a szabadságharc győztes és 
vesztes csataterein egyaránt… A ruszinok a velük egy 
sorban, egy hazában élő 
magyarok mellé álltak. A 
mai Kárpátalja lakosainak 
jó 2/3-a ruszin ekkoriban… 
A tettek történelmi pillana-
tai számukra 1849. április 
22-én érkezett el. Eötvös 
Tamás, az 1848-49-es helyi 
események kulcsfigurája, 
ekkoriban már három vár-
megye kormánybiztosa. Ő 
kezdettől fogva készült a 
császári haderő betörésének 
megakadályozására ,  a  
kulcsfontosságú vereckei 
útvonal és Munkács védel-
mére. Komolyabb reguláris 
haderő segítsége nélkül találta magát szemben Barko 
tábornok Galíciából érkező hadtestével szemben. Az itt 
tartózkodó néhány csapategység közül Bangya József 
honvédőrnagy, Ámán Ferenc őrnagy és Petrovics 
András főhadnagy kivonta csapatait a harcból. A 
Máramarosból vadász zászlóaljának 64 emberével 
éppen Munkácsra tartó Mandics Pál százados csatla-
kozott a védelmi vonalat Munkács – Podheringnél 
felállító Martinyi Frigyes őrnagy zászlóaljparancsnok-
hoz, s a munkácsi nemzetőrökhöz. S itt volt néhány 
emberével Andrejkovics Endre, akit nem csak a 
podheringi csata hőseként emlegetünk. Andrejkovics 
Endre a szabadságharc kitörésekor ungvári görög 
katolikus kispap volt. A szeminárium diákjainak 
hangulatára jellemző, hogy ők is, akár a pesti jurátusok, 
a forradalom várakozásának lázában éltek. Ruszin 
nemzeti költőként tisztelték Alekszandr Duhnovicsot, 
aki életének jelentősebb, termékeny időszakában a 
rutén irodalom megújítója volt. Egyházi elemekkel 

S. Benedek András 
halálának évfordulójáról emlékezünk. 

S. Benedek András 
halálának évfordulójáról emlékezünk. 

Az „otthon és a csend”, ami neki most már végérvényesen megadatott
Több mint egy éve elveszítettük a ruszin-magyar együttélés kutatóját, a „hetedíziglen prédikátorok fiát”, a 

költőt, írót, művelődéstörténészt, általunk tisztelt és szeretett barátunkat S. Benedek Andrást. Írásai és költészete 
időrendi hosszmetszete életének, a közelmúlt lenyomata, a sors üzenete. Megelőző borzalmak emlékeivel és 
követelményeivel volt kénytelen szembenézni, s mégis a szellemi-szakmai ellehetetlenítés ellenére dolgozni, élni 
akart, az „elszakított nemzettestéért” tenni akart, az igazság felderítéséért kutatni akart és mindig írni akart.

S. Benedek Andrásra emlékezve közöljük egyik – általunk még nem publikált- értékes tanulmányát.
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soron nagyon egyéni 
értékekkel teli festészetet 
képes létrehozni.”

Itt látható munkái 
már egy teljes kört mu-
tatnak be abból az alkotói 
útból, amit eddig bejárt, 
illetve amin halad. Témá-
it tekintve három elkülö-
níthető műtárgycsoport-

ról van itt szó. Csendéletek, tájképek és figurális kom-
pozíciók. A tájképek személyes élmények, utazások 

emlékei, a csendéletek 
mind virág ábrázolások, az 
alakos kompozíciók pedig 
színhangulatba foglalt szi-
tuációk emlékei.  Mind a 
három témakör feldolgozá-
sában azonban érezhető egy 
sajátságos hangvétel, amit 
lehet költői átírásnak is 
nevezni, de lehet egy festői, 
alkotói elragadtatásnak is 
tekinteni.

A képeknek ez az 
egyéni megjelenítése Ma-
najló András saját, jól ki-
dolgozott festői nyelvezete, 
amiről munkái bárhol, bár-

milyen alkotói körben azonnal felismerhetők. Ennek a 
festői előadásmódnak, nyelvezetnek van néhány jól 

megfogalmazható jel-
lemzője. Mindenek előtt 
az erőteljes színvilágot, 
színhasználatot említe-
ném. A vörösek, naran-
csok, kékek variációi, a 
tört fehérek mind valami 
extatikus felfokozottság-
ban jelennek meg. A 
festéket pasztózusan, he-
ves ecsetjárással, gyak-
ran festőkéssel rakja fel a 
vászonra. Végül a festő-
kés élével egyenes vona-
lakat képez, ami helyen-
ként a perspektívát erősí-
ti, másutt pedig villódzó 
hatást kelt a felületen.

Már említettem azt a 

Az  a lábbiakban  
közöljük a Németh Árpád 
festőművész megnyitó 
beszédét.

Tudom, hogy Ma-
najló Andrást nem kell 
bemutatnom a váci kö-
zönségnek, hiszen közis-
mert személyisége a váci 
és a magyarországi ru-

szin közösségnek, városunkban is számos kulturális 
rendezvény szervezője és 
résztvevője. Azonban ma 
itt, mint festőművész szere-
pel és ebbéli szerepében ta-
lán nem mindenki ismeri.

András most negyven 
éves és itt Vácon ez a kiállí-
tás az első bemutatkozása. 
Nem mintha nem lenne je-
len a képzőművészeti élet-
ben, éppen ellenkezőleg: 
munkái ott láthatók a rangos 
galériákban jeles alkotók 
társaságában. Mégis önálló 
tárlaton csak mostanában 
állt a közönség elé. Ennek 
oka nyilván az életútjában, 
életének alakulásában található. Erről csak röviden 
szólnék. Tulajdonképpen elmondható, hogy szerencsés 
csillagzat alatt született 1970-ben, Ungváron. Hiszen 
egy festődinasztia sarja: nagyapja, Manajló Fedor 
annak nagy festőnemzedéknek a tagja volt, akik még a 
nagybányai és prágai iskolához tartoztak, apja, 
Manajló Iván szintén ismert alakja volt a kárpátaljai 
művészeti életnek. 

András a családi indíttatást követve a Lembergi 
Művészeti Akadémián tanult, majd grafikai szakon 
szerzett oklevelével alkalmazott grafikusként dolgo-
zott több vállalatnál. 

Az áttelepülés, családalapítás, vállalkozási el-
foglaltságok mellett fokozatosan építette fel művészi 
egyéniségét. Folyamatos, kitartó munkával és tanulmá-
nyokkal. Csak a közönségsiker és a szakmai elfogadott-
ság után kerített sort az önálló bemutatkozásra.

Dr. Feledy Balázs művészeti író így nyílatkozik 
róla: „Manajló András igen tehetséges festő, akinek 
kitűnőek az adottságai, hasonlóképpen a génjei, s aki 
erre építve – a tehetségre és az adottságokra – végső 

Manajló András 
gyűjteményes kiállítását 2010.október 15.-én nyitottak meg 

a váci Művelődési Központban, 
a Magyar Festészet Napja alkalmából

Manajló András 
gyűjteményes kiállítását 2010.október 15.-én nyitottak meg 

a váci Művelődési Központban, 
a Magyar Festészet Napja alkalmából

Kerti tó sokszínűsége 

Vízililiomok szirmainak hajnali ébredése 

Németh Árpád Manajló András



8

A szerkesztőség címe: 
1147 Budapest, Gyarmat u. 85/b. 

Tel./Fax: (06-1) 468-2636
E-mail: ruszinok@freemail.hu    

http// www.ruszinvilag.hu

Kiadja az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat.              
Felelős kiadó: Manajló András (ORKÖ elnöke)

Kisfalviné Ortutay Mária - szerkesztő;
Nyomdai munkálatok: 
Atlantis Reklám- és Nyomdaipari Kft.

Ruszin Világ melléklet  •  Русинськый Світ  прилога 

tét kutatja, van aki a síkon 
létrehozott geometria rendjét 
alkotja meg, van, aki a 
gondolat igazságát keresi és 
tárja elénk fittyet hányva  a  
szokványos szépség esz-
ményére. Sorolhatnám még 
tovább az alkotói filozófia 
fajait, amelyeket mind a 
művészi felelősség indukál.

Manajló András pedig a 
pillanat szépségét keresi.  A 
virágok színes világát, a 
napos házfalak felragyogó 
nápolyi sárgáit, a mediterrán 
romantikus városépítkezés 

szinte mesés különösségét, vagy éppen az évszakok 
változásainak megismételhetetlen változatait. Egyszó-
val: a valóság gyönyörködtető pillanatait. Ezt láthatjuk 
most a képeken.

Fogadják hát szeretettel Manajló András munkáit.
Németh Árpád, festőművész, Vác

felfokozott érzelmi töltést, ami Manajló Andrást, mint 
alkotót jellemzi és amit képeit nézve mi is érzékelünk. 
Ennek magyarázatát abban a festői magatartásban, 
vagy inkább festői mentalitásban kereshetjük, amit 
munkái egyértelműen elárulnak.

A művészet többféle módon közelít a valósághoz. 
Van, aki a való világ felismerhető struktúráit, szerkeze-

Áldott Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet 
kívánunk minden kedves olvasónknak!
Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Áldott Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet 
kívánunk minden kedves olvasónknak!
Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Csendélet almákkal és virágos háttérrel Karnevál 
(Taupin interpretáció) 

Bartók Béla Zeneiskola növendékeinek előadása Ünneplő közönségMűvész a családja körében


